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 1. Archiva, libri, periodica 
Levéltárak, könyvek, folyóiratok  A. HAZU. = Archiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Zagreb (Zág-

ráb). Abaffy–Dancs–Hanvay = Ila Bálint–Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 1247–1515. A Dancs család levéltára 1232–1525. A Hanvay család levéltá-ra 1216–1525. Bp., 1993.  AHA. = Arhiv Hrvatske Akademije. Zagreb (Zágráb). AL. = Akadémiai Levéltár. Bucureşti (Bukarest) és Cluj-Napoca (Kolozsvár). AM. = Archiv mesta. AMP. = Acta Mvsei Porolissensis. AN. = Arhiv nadbiskupije. Zagreb (Zágráb). Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–. AO. = Nagy Imre–Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori Okmánytár. Codex diplom. Hungaricus Andegavensis. I–VII. Bp., 1878–1920. Archiv = Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt–Kronstadt 1843–1852; Neue Folge: Kronstadt–Hermannstadt–Bistritz, 1853–1944. ASV. = Archivio Segreto Vaticano. 
Bakács, Pest megye = Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. 

Oklevélregeszták 1002–1437. Bp., 1982.  Balassa = Fekete Nagy Antal–Borsa Iván: A Balassa család levéltára. 1193–1526. Bp., 1990. 
Bánffy = Varjú Elemér–Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli 

losonczi Bánffy család történetéhez. I–II. Bp., 1908–1928. 
Bar. tí. = Baranyai történetírás. Pécs. 
Bártfai Szabó, Óbuda = Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a 

középkorban. Bp., 1935. BAZML. = Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc. Bessenyei = Széll Farkas: A nagybesenyői Bessenyei-család története. Bp., 1890.  BFL. = Bencés Főapátság Levéltára. Pannonhalma. Bgl. = Hans Wagner–Irmtraut Lindeck-Pozza et alii: Urkundenbuch des Bur-genlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, 
Ödenburg und Eisenburg. I–V. Graz–Köln–Wien, 1955–1999. BKML. = Bács-Kiskun Megyei Levéltár. Kecskemét. Blagay = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: A Blagay-család oklevéltára. Codex diplomaticus comitum de Blagay. Bp., 1897. 
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Bónis–Balogh = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bírás-
kodás történetéhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. Szeged, 1997. Bp. III. = Kumorovitz L. Bernát: Budapest történetének oklevele emlékei. III. (1382–1439) Bp., 1987. Bull. Pol. = Irena Sulkowska-Kuraś–Stanisław Kuraś: Bullarium Poloniae. I. 1000–1342. Romae, 1982. Capitulum I. = Tanulmányok a középkori magyar egyház történetéből. Szerk. 

Koszta László. Szeged, 1998.  Coulon–Clémencet = Coulon, A.–Clémencet, S.: Lettres secrétes et curiales du pape Jean XXII. (1316–1334) relatives a la France. [tom. 7.] X. fasc. Paris, 
1972. (Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome) 

Densuşianu = Nic. Densuşianu-Eudoxiu de Hurmuzaki: Documente privitóre la 

istoria Românilor. I/1–2. Bucureşti, 1887–1890. Df. = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Fénykép-
gyűjtemény. Bp. Dl. = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Levéltár. Bp. Doc. Trans. = Documente privind istoria României. Documenta Romaniae historica. Veacul XIV. C. Transilvania. I–XII. Bucureşti, 1953–1985. Dreska G., Pannonhalmi konvent I. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244–1398) Győr, 2007. ELTE. Kvt. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. Bp. EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár. 

Erdélyi Okm. = Jakó Zsigmond–W. Kovács András–Hegyi Géza: Erdélyi ok-mánytár. I–IV. Bp., 1997–2014. 
Erdődy = B. Halász Éva–Piti Ferenc: Az Erdődy család bécsi levéltárának ok-levelei (1001–387). Bp., 2019. 
Érszegi = Érszegi Géza: Eredeti pápai oklevelek Magyarországon. Bp., 1989. 

(kézirat) 
Eszterházy = Gr. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírá-

sához tartozó oklevéltár. Bp., 1901. Eubel, Bull. Francisc. = C. Eubel: Bullarium Franciscanum. V–VII. Quaracchi, 1898–1907. F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Budae, 1829–1844. Farlati = Daniel Farlati: Illyrici sacri tomi VIII. Venetiis, 1751–1819. Fenyvesi, Tolna = Fenyvesi László: Tolna megye középkori történetéhez kap-
csolódó oklevelek regesztái. Tolna Megyei Levéltári Füzetek. Tanulmá-

nyok. Szekszárd, 2000. 
Frangepán = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: Codex diplomaticus comitum de 

Frangepanibus. A Frangepán család oklevéltára. I–II. 1135–1527. Bp., 1910–1913. GYMSML. = Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár.  
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HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb. HHStA. = Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. HML. = Heves Megyei Levéltár. Eger. HO. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Győr–Bp., 1865–1891. HOkl. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Bp., 1879. HZ. = Historijski Zbornik. Zagreb, 1948–. 
Jakó, Kolozsmonostor = Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyző-

könyvei (1289–1556). I–II. Bp., 1990. 
Jékey = Baán Kálmán: A bulyi és jékei Jékey család oklevéltára 1271–1660. 

Regeszták. Bp., 1937. JNSZ. = Benedek Gyula–Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-Szolnok me-gyei oklevelek 1075–1526. Szolnok, 1998. Juck = L'ubomir Juck: Výsady miest a mestečiek na Slovensku I. 1238–1350. Bratislava, 1984. 
Juhász, Aradi regeszták = Juhász Kálmán: Egy dél-alföldi hiteleshely kiadvá-

nyai. Aradi regeszták 1229–1552. Gyula, 1962.  
Juhász, Csanádi székeskápt. = A csanádi székeskáptalan a középkorban 1030–

1552. Makó, 1941. 
Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. I–II. Bp., 1943. Kapocs–Kőhegyi = Kapocs Nándor–Kőhegyi Mihály: Katymár és környékének 

középkori oklevelei a Zichy okmánytárban. Bajai dolgozatok 5. Baja, 1983. 
Karácsonyi, HH. = Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen okle-

velek jegyzéke 1400-ig. (A pótlásokkal kiegészítve.) Szeged, 1988.  
Károly, Fejér vm. = Károly János: Fejér vármegye története. I–V. Székesfe-

hérvár, 1896–1904. 
Károlyi = Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. 

Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. I–V. Bp., 1882–1897. Katona, Hist. crit. = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae. Pestini–Budae, 1779–1817. KEML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom. Kodeks Wielkop. = Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. II. Poznań, 1878. 
Kóta = Kóta Péter: Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212–1526. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. Vas 

megyei levéltári füzetek 8. Szombathely, 1997. 
Kőfalvi T., Pécsváradi konvent = A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltá-ra 1254–1526. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Kőfalvi Tamás. Szeged, 2006. KRE. = Kristó Gyula–Makk Ferenc: Károly Róbert emlékezete. Bp., 1988. Kub. = Kubínyi Ferencz: Oklevelek hontvármegyei magánlevéltárakból. Diplomatarium Hontense. I. Bp., 1888. 
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Kukuljević, Jura = Johannes Kukuljević: Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagrabiae, 1862. Lipt. Reg. = Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Bp., 1902. 
Ljubić = S. Ljubić: Listine o odnosajih izmedju južnoga slavenstva i mletačke republike. I–V. 960–1527. Zagreb, 1868–1875. LK. = Levéltári Közlemények. Bp., 1923–. LTR. = Horváth Sándor: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz. Bp., 1904. MKA. = Magyar Kamara Archivuma. Mollat = G. Mollat–G. de Lesquen: Jean XXII. (1316–1334). Lettres communes. I–XVI. Paris, 1904–1947. Mon. Pol. Vat. = Monumenta Poloniae Vaticana. I–IV. Cracoviae, 1913–1914. MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934. 
Múz. Ta. = Múzeumi Törzsanyag. 
Nemzeti Társalkodó = Nemzeti Társalkodó. Kolozsvár, 1830–1844. 
Nógrádi évsz. = Nógrádi évszázadok. Olvasókönyv a megye történetéhez. Sal-

gótarján, 1976. NRA. = Neoregestrata acta. OA. = Štátny okresný archiv. Ortvay, Pozsony = Ortvay Tivadar: Pozsony város története. I–III. Pozsony, 1892–1894. 
Óváry = Óváry Lipót: A Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának ok-

levélmásolatai. Bp., 1890. P. = Erdélyi László–Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek-
rend története. I–XII/B. Bp., 1902–1916. Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002–1599-ig. Függelékül az inárchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a 

szilasi és pilisi Szilassy családok története. Bp., 1938. Piti F., Szabolcs m. = Piti Ferenc: Szabolcs megye hatóságának oklevelei (1284–1386). Szeged–Nyíregyháza, 2004. Pray, Hier. = Georgius Pray: Specimen hierarchiae Hungaricae complectens seriem chronologicam archiepiscoporum et episcoporum Hungariae cum rudi dioecesium delineatione. I–II. Posonii–Cassoviae, 1776–1779. 
Rábik, Diplomatarium = Vladimír Rábik: Diplomatarium Sancto-Albertinum. 

Stredovenské listiny v literárom archíve Spolku Sv. Vojtecha (1181) 1214–1543. H.n., 2008. 
Rábik, Oklevelek = Vladimír Rábik: Középkori oklevelek a Nagyszombati 

Szent Adalbert Egyesület Levéltárában (1181) 1214–1543. Capitulum VII. Szeged, 2010.  Rad = Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–CCLXXX. Zagreb, 1867–1945. Raynaldus = Raynaldi .... annales ecclesiastici denuo et accurate excusi. I–XXXVII. Bar-le-Duc–Paris, 1864–1883. 
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Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok oklevelei-
nek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae criticodiplomatica. I–II. Bp., 1923–1987.  Reg. Aven. = Registra Avenionensia. Reg. Boh. Mor. = Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pragae, 1855–. Reg. Vat. = Registra Vaticana. 

ŠA. = Štátny oblastný archiv. 
Smič. = Marko Kostrenčić–T. Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae ac Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. I–XVII. Zagrabiae, 1904–1981. SNA. = Slovensky Národny Archív. Bratislava (Pozsony). 
Somogy m. lt. Évk. = Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. Kaposvár, 1970–. Sopron vm. = Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I–II. Sopron, 1889–1891. Str. = Ferdinandus Knauz–Ludovicus Crescens Dedek et alii: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I–IV. Strigonii, 1874–1999. 
Sugár = Sugár István: Borsodi oklevelek a Heves megyei Levéltárban (1245–1521). Miskolc, 1980. 
Sümeghy = Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjtemé-

nye. I. Középkori oklevelek (1236–1526). Sopron, 1928. 
Süttő 2007. = Süttő Szilárd: Okmányi kalászat a bécsi Erdődy-levéltárból. Késő Anjou-kori és egyéb oklevelek 1244–1400. Gesta 7 (2007) 22–45. 
Szabó K., Erd. Múz. okl. = Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleve-leinek kivonata (1232–1540). Bp., 1889. 
Szatmár m. = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye 

hatóságának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 
Száz. = Századok. Pest–Bp., 1867–. 
Székely oklt. = Szabó Károly–Szádeczky Lajos–Barabás Samu Székely okle-

véltár. I–VIII. Kolozsvár–Bp., 1872–1934. 
Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltá-ra. I–II. Bp., 1887–1889. T. = Turul. Bp., 1883–1950., 1992–. 
Tagányi, Erdészeti okl. = Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. I–III. Bp., 1896. Telegdiek = Blazovich László–Géczi Lajos: A Telegdiek pere 1568–1572. Dél-

Alföldi Évszázadok. 6. Szeged, 1995. Teleki = Barabás Samu: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család okle-
véltára. Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum familiae Teleki 

de Szék. I–II. Bp., 1895. Theiner = Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. I–II. Romae, 1859–1860. 
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Tkalčić, Mon. civ. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Povjestni spomenici slob. kralj. grada Zagreba. I–XIV. Zagrabiae, 1889–1932. 
Tkalčić, Mon. ep. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica episcopatus Zagrabiensis. I–II. Zagrabiae, 1873–1874. 
Tört. ért. = Történelmi és Régészeti Értesítő. ùj folyam. Temesvár, 1885–1917. Transilvani'a = Transilvani'a. Foi'a Associatiunei Transilvane pentru literatur'a romana si cultur'a poporului romanu. Brasiovu. TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878–1911. 
Tudománytár = Tudománytár. Új folyam. Értekezések. Pest, 1837–1845. Udvardy, Kalocsa = Udvardy József: A kalocsai főszékeskáptalan története a 

középkorban. Bp., 1992. VAML. = Vas Megyei Levéltár, Szombathely.  Vasi Szle = Vasi Szemle. Szombathely 1934–1939., 1958–. VEML. = Veszprém Megyei Levéltár. 
Verbőtzi = Horváth István: Verbőtzi István emlékezete. II. Pest, 1819. Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püs-

pökség római oklevéltára. I–IV. Bp., 1896–1908. Veszpr. reg. = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387). Bp., 1953. Voigt = Johannes Voigt: Codex diplomaticus Prussicus. Königsberg, 1836–1861. W. = Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. I–XII. Pest–Bp., 1860–1874. Wadding, Ann. Min. = L. Wadding: Annales Ordinis Minorum. I–VIII. Lyon, 1625–1664. Wass = W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. 

Kolozsvár, 2006. 
Wenzel, Bányászat = Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai 

története. Bp., 1880. Wenzel, Dipl. Eml. = Wenzel Gusztáv: Magyar diplomacziai emlékek az 

Anjoukorból. Acta extera Andegavensia. I–III. Bp., 1874–1876. Z. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex 

diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. I– XII. Pest–Bp., 1871–1931. Zala = Nagy Imre–Véghely Dezső–Nagy Gyula: Zala vármegye története. Ok-
levéltár. I–II. Bp., 1886–1890. 

Zalai Gyűjt. = Zalai Gyűjtemény. Zalaegerszeg, 1974– Zapiski = Zapiski imperatorskoj akademii nauk. Petersburg. Zounuk = Zounuk. A Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) Megyei Levéltár Év-
könyve. Szolnok, 1986–. 
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ZW. = Frank Zimmermann–Carl Werner: Urkundenbuch zur Geschichte der 
Deutschen in Siebenbürgen. I–VI. Hermannstadt–Köln–Wien–Bukarest, 1892–1981. ZsO. = Mályusz Elemér–Borsa Iván–C. Tóth Norbert et alii: Zsigmondkori ok-
levéltár. Bp., 1951–. 
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2. Nomina communia et propria 
Köz- és tulajdonnevek  a. = annus A. = arenga 

Á = átírás abb. = abbas abl. = ablativus acc. = accusativus alesp. = alesperes an. = ante Ann. = Annuntiatio Mariae ap. = apostolus 
Apr., ápr. = Aprilis, április arch. = archangelus Asc. = Ascensio Ass. = Assumptio Au. = Ausztria B. = beatus Bapt. = Baptista BB. = beati BH. = Bosznia-Hercegovina Bo = Bohemia Bp. = Budapest 
Bu = Bulgária c. = comes C = Croatia Circ. = Circumcisio Circumd. = Circumdederunt Co = Comania Conc. = Conceptio conf. = confessor Conv. = Conversio 
cs. = család, családi 
Cseho. = Csehország Cu = Cumania d. = dominus D. = datum Da = Dalmatia dat. = dativus 
Dé = dél, déli Dec., dec. = December, december Decoll. = Decollatio 

Depos. = Depositio dict. = dictus domin. = dominica 
e. = előtt, előtti E. = eredeti 
É = észak, északi 
é. n. = év nélkül Elev. = Elevatio 
Eml. = említés Epiph., Epif. = Epiphaniae ev., ewang. = evangelista Exalt. = Exaltatio f. = feria 
Facs. = facsimile, hasonmás fe. = festum 
Febr., febr. = Februarius, február 
Fk. = fénykép 
Ford. = fordítás 
főesp. = főesperes fr. = frater 
Fro. = Franciaország ft. = forint 
G = Galícia gen. = genitivus glor. = gloriosus 
H = Hungaria, Magyarország 
hn. = helynév 
Ho. = Horvátország 
id. = idősebb Id., Yd. = Idus, Ydus ifj. = ifjabb ill. = illetve Incarn. = Incarnatio ind. = indictio Inv. = Inventio 
Jan., jan. = Januarius, január 
Je = Jeruzsálem, Hierosolitanum jegyz. = jegyzet 
Jun., jún. = Junius, június 
Jul., júl. = Július, júl. 
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K. = kiadás, kiadva Kal. = Kalendae 
kb. = körülbelül 
kápt. = káptalan Ke = kelet, keleti konv. = konvent 
köv. = következő 
l. = lásd 
L = Lodoméria 
Lo. = Lengyelország 
lt. = levéltár, levéltára m. = megye 
M. = marca, márka m. lt., mlt. = magánlevéltár 
Má. = másolat 
Mad. = Madius, május 
Marc., márc. = Marcius, Martius, 

március mart. = martyr 
Mai, Maii, máj. = Maius, május 
Megj. = megjegyzés mem. = memoria 
Mo. = Magyarország mont. S. Angeli. dom. = montis S. Angeli dominus mr. = magister, mester N. F. = Neue Folge Nat. = Nativitas nb. = nembeli 
No. = Németország nom. = nominativus Non. = Nonae Nov., nov. = November, november Ny = nyugat, nyugati 
o. = ország 
o. lt. = országos levéltár oct. = octava 
Oct., okt. = October, október old. = oldal OO. SS. = omnes sancti p. = post P = Polonia Pent., Penth. = Pent(h)ecostes 

princ. = princeps prox. = proximus Purif. = Purificatio Quadr. = Quadragesima quind. = quindena R. = regesta Ra = Rama Reg. = registrum Remin. = Reminiscere Resurr. = Resurrectio 
Ro. = Románia S. = sanctus sabb. = sabbatum Sal. = Salernitanus sc. = scilicet Se = Serbia, Szerbia Sept., szept. = September, szeptember Septuag. = Septuagesima 
Si = Sicilia, Szicília 
Spo. = Spanyolország 
sz. = század 
Sz. = Szlovákia szb. = szolgabíró Sze = Szerbia 
Szl. = Szlovénia 
szn. = személynév Szt. = szent 
Tá. = tartalmi átírás ti. = tudniillik 
u. = után, utáni 
U = Ungaria, Magyarország ua. = ugyanaz(on) ue. = ugyanez(en) Ukr. = Ukrajna Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda v. = vagy V = Vngaria, Magyarország 
v. lt. = város levéltára, városi levéltár vig. = vigilia virg. = virgo 
vö. = vesd össze 
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 3. Signa Jelek  [ ] additamentum, pótlás ~  alia forma nominis, névváltozat 
: correctio, helyesbítés (?) datum incertum, bizonytalan keltezés 
…….  lacuna, szöveghiány [?] lectio incerta, bizonytalan olvasat + falsae litterae, hamis oklevél < > pars superflua, felesleges rész [!] sic, így [[ ]] textus discrepans exemplarum, példányok közti eltérő szöveg  





  

DO CUM ENT A  
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1. 1334. jan. 1. 
Bertalan testvér, perjel és a [budafel-]hévízi (de Calidis Aquis) Szenthárom-

ság-egyház keresztes konventje e. Ompod fia: Beke c. kinyilvánítja, hogy 

Hench c. fia: János mr. Owar-i várnagynak tartozik azzal a budai súllyal szá-molt 6 M.-val, amelyet az helyette megfizetett az óbudai (de Veteri Buda) Gek-minus c.-nek. Ezen kifizetett összeg fejében ápr. 24-ig (usque f. B. Georgii 
mart. nunc venturum) elzálogosítja János mr.-nek tulajdon Byal birtokát, egy-
szersmind vállalja, hogy amennyiben a jelzett napon nem adná meg neki a 6 M.-t, akkor köteles lesz nemes fogott bírák becsüje alapján egy megfelelő érté-

kű részt odaadni részére, amely kötelezettségének elmulasztása esetén tartozása azonnal 12 M.-ra emelkedik. D. in die Strennarum, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2804. (MKA. NRA. 603. 05.) Hátoldalán közelkorú és újkori kéz írásával 2 

tárgymegjelölés; kerek hátlapi pecsét nyoma és hártyaszalagjai. K.: –  R.: Pest m. 43. (233. szám); Bakács, Pest megye 152–153. (479. szám). 
2. 1334. jan. 1. 

A zágrábi kápt. elrendeli, hogy miként a dékánok már gyakorta közhírré tet-
ték, az egyház területén 5 éven túl ne maradjon gondozatlanul szőlő, hanem 

mindenki művelje meg szőlejét, és egyházhoz tartozó földet senki ne tarthasson 
meg a kezén efféle műveletlen szőlők révén. Ha pedig mégis elhanyagolnák a 

gondozást, a megműveletlen területet ne nevezzék többé szőlőnek, főként azért, 

mert a szerzeményi, ill. vételi jog alapján e szőlők egykori urainak rendszerint 
semmi haszna nem származik ezekből. Emiatt a művelést elmulasztók veszítsék 

el azon jogaikat, amelyekkel egykor e szőlőkben rendelkeztek, és ne éljenek 

panasszal azok ellenében – legyen szó akár az egyház predialis-airól, akár az 

egyháztól más jogon birtokokat tartóktól –, akik az egykori szőlőket helyreállí-

tották, kiváltképpen is, ha mindezt uraik engedélye alapján cselekedték, mi 

több, utóbbi esetben rögtön kijárnak számukra örökre mindama jogok, amelyek 

a szokás alapján másutt is érvényesülnek. Erről a kápt. függőpecsétjével meg-
erősített oklevelet ad ki. D. in fe. Circ. d., a. eiusdem 1334. 
Má.: HDA. Arch. cap. Zagr. Liber acclavatus seu statutorum Zagrebiensis (Kniga 821.) 

A zágrábi káptalan statútumai, 4. rész 19. szám (Df. 291 740.) (XIV. századi). K.: Tkalčić, Mon. ep. Zagr. II. 139. IV. pars c. 19.; Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 144. 

(164. szám); Smič. X. 140. ( 89. szám). 
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3. 1334. jan. 3. 
A Scepus-i Szt. Márton egyház kápt.-ja e. a fiait: Miklóst és Mátét is képvi-

selő Aranas-i Persemel fia: István Aranas-ban lévő teljes örökölt birtokrészét 10 

dénár garas M.-ért eladja jelenlévő testvéreinek (fr. uterini): Aranas-i Jánosnak 

és Andrásnak. D. II. f. prox. p. oct. Nat. Christi, a. d. 1334. 
E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. m. lt. 9.1.13. (Df. 272 482.) Hátoldalára nyomott 

pecsét nyoma. K.: – 
 (1334.) jan. 8. (э: 1325.? jan.15. )Temesvár 

Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c. utasítja a szászok egyetemét és más Beszterche-i 
embereit, továbbá az e székhez tartozókat, hogy Henneng fia: Péter és annak mindazon 

társai ügyében, akikkel együtt Geblinus fia: Jánost megölte, önként a királyi oklevél 

szerint járjanak el, azt pedig ne vegyék tőle zokon, ha vajdaként a királyi parancs végre-
hajtásához fog ragaszkodni, lássák is akár a címzettek annak kárát. D. in Temesvár, 3. die Epiph. d., [[F.: a. eiusdem 1334.]] 
E.: –. F. szerint: Pécsi püspöki lt. K.: F. VIII. 3. 713–714. (329. szám; [fejregesztában: 1333.] jan. 15-i kelettel, a szöveg-

közlésben év feltüntetése nélkül); Wenrich, W., Archiv. N. F. 1. (1853–1854) 2. 297–299. (hasonmásban is); ZW. I. 390. (429. szám) ([1325–1329.] jan. 8-i kelet-tel). Ford.: Doc. Trans. II. 140. (305. szám; keltezésében ZW.-t követve; román nyelvű). R.: F. VIII. 3. 758.(360. szám; latin nyelvű; 1334. évi kelettel, napi keltezés nélkül); Anjou-oklt. XVII. 21. szám (F. VIII. 3. K. alatt feltüntetett szövegközlése alapján 1333. jan. 15-i kelettel); Erdélyi Okm. II. 194. (512. szám; 1325. jan. 15-i dátum-
mal; a felsorolt korábbi közlések alapján). Megj.: Keltezését indokolva Erdélyi Okm. megjegyzi, hogy az I. Károly király bizal-

mas emberének tekintett besztercei Geblinus fia: Jánost a fellázadt szászok 1324-ben ölték meg, és Tamás erdélyi vajda a következő év elején foglalkozott 

a levert felkelés megtorlásával kapcsolatos ügyekkel. A történtekkel kapcsolat-
ban idézi: Gündisch, Konrad: Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittel-alter. Studia Transylvanica 18. Köln–Weimar–Wien, 1993. 140–145. 

4. 1334. jan. 10. 
Dénes mr., Vilmos (Vyllermus) mr. gömöri alispánja és a m. 4 szb.-ja em-

lékezetül adják: Putnuk-i Miklós fia: László mr. kérésére kiküldték a szb.-k kö-

zül Aba fia: Miklóst és Gál fia: Pétert, hogy megtudják a László mr. testvéréhez, Rednoldus mr.-hez tartozó azon serviens-ek nevét, akik együtt voltak vele, ami-
kor ő ez év jan. 4-én Nempti faluból Putnuk faluba jött, s jobbágyuknak, János 

klerikusnak a házát összetörte, szolgájukat, Istvánt [onnan] kirángatva megver-
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te, ill. megverette, majd László mr. házánál annak szolgáját, Deseu-t a lóistálló-

ból kivonszolva megsebesítette. A kiküldöttek visszatérve jelentették, hogy ér-
tesülésük szerint Rednoldus mr.-rel Sulyuk (dict.) Pál, Budicha (dict.) Jakab fia: 
Gergely és Pethe fia: Jakab voltak együtt. D. f. II. prox. p. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 89 270. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 2. 2.) Hátoldalán azonos kéz írásával tar-

talmi összefoglaló. K.: – 
5. (1334.) jan. 11. Avignon 

 [XXII.] János pápa értesíti Kaminus [fiát,] Miklós (Nicolaus Kamini) zág-
rábi kanonokot, hogy figyelemmel az érdekében hozzá folyamodó Róbert (Si) 

és Károly (V) királyok támogatására, a zágrábi egyházban éppen üres v. meg-
üresedő méltóságot, tisztséget, ill. hivatalt (dignitatem, personatum aut offici-
um) adományoz részére – feltéve, ha az nem valamely, a püspök utáni maga-
sabb feladatkör lenne –, amelynek elfoglalásáról a nevezettnek az üresedésre 

vonatkozó értesülésszerzését követő 1 hónapon belül kell nyilatkoznia. Tiltja 

egyszersmind, hogy ez alatt az idő alatt a Miklós számára fenntartott tisztről a 

püspök v. a kápt. rendelkezzenek. D. Auinione, III. Id. Jan., [pápasága] 18. 
év[é]ben. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. An. XVIII. com. ep. 325. v. 106. f. 146b–147a. (Df. 291 604.) 2. Mollat szerint: ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 45. f. 201a. K.: – R.: Mollat XIII. 62 412. szám (Reg. 2.-ről).  
6. (1334. jan. 11. Avignon) 

[XXII.] János pápa a megelőző, 5. számú rendelkezésében foglaltakról érte-
sítvén a zágrábi falakon kívüli Boldogságos Mária-monostor apátját, közremű-

ködésre szólítja fel őt a nevezett Miklós bevezetésében elnyert tisztségébe, to-
vábbá jogainak megvédelmezésében. D. ut supra [Auinione, III. Id. Jan., (pápa-
sága) 18. év(é)ben.] 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. An. XVIII. com. ep. 325. v. 106. f. 147a. (Df. 291 604.) 2. Mollat szerint: ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 45. f. 201a. K.: – R.: Mollat XIII. 62 412. szám 
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7.  (1334. jan. 11. Avignon) 
 [XXII.] János pápa az 5. számú rendelkezésében foglaltakról értesítvén a 

pécsi prépostot, közreműködésre szólítja fel őt a nevezett Miklós bevezetésében 

elnyert tisztségébe, továbbá jogainak megvédelmezésében. D. ut supra [Auinio-ne, III. Id. Jan., (pápasága) 18. év(é)ben.] 
Megj.: Apparátusa megegyezik a megelőző, 6. számú oklevélével. 
8. (1334. jan. 11. Avignon) 

 [XXII.] János pápa az 5. számú rendelkezésében foglaltakról értesítvén a nantes-i egyház (ecclesia Nannetensis) főesp.-ét, közreműködésre szólítja fel őt 

a nevezett Miklós bevezetésében elnyert tisztségébe, továbbá jogainak megvé-

delmezésében. D. ut supra [Auinione, III. Id. Jan., (pápasága) 18. év(é)ben.] 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 6. számú oklevélével. 
9. 1334. jan. 11. 

A váradi kápt. emlékezetül adja, hogy azt a pert, amely jan. 11-én (f. III. 

prox. an. oct. Epiph.) …… [volt esedékes] …… egyik részről …… Miklós, a 

másik részről pedig a kápt.-i jobbágyok …… [között], …… c. és Bihar m. 4 szb.-ja …… nyolcadára (ad oct. ……) elhalasztották, amikor is a végső döntés 

meghozatala érdekében a feleknek be kell mutatniuk okleveleiket …… […… 

földdel kapcsolatban], amelyet korábban Ábrahám birtokolt …… . D. in die supradicto, a. d. 1334. 
E.: Dl. 25 801. (Gyűjteményekből – P és R szekciókból és állagtalan fondok –. Ismeret-

len provenienciájú iratok.) Erősen rongált, hiányos. Hátoldalán azonos kéz írásával 

tárgymegjelölés; zárópecsét nyoma. K.: – 
10. 1334. jan. 12. 

Az erdélyi kápt. e. Korkou fia: Jakab Koroug-i nemesnek a leánya, Ilona, Palyan-i Székely (Syculus) Márton fiának, Tamásnak a felesége az apjától még 

annak életében a Clus m.-i Koroug ~ Korog birtokban mindenki egyetértése mellett elnyert – őt [ti. Ilonát] születése jogán megillető – negyedrész eladásával 

kapcsolatban ügyvédjének vallja a távol levő András mr. Chumburd-i nemest, 
akit eljárásában teljes jogkörrel ruház fel, és érvényesnek fogadja el mindazt, 

amit András mr. ez ügyben tesz és intéz. D. IV. f. prox. an. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1334. 
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Á.: az 53. számú oklevélben. K.: Teleki I. 48. (28. szám). R.: Erdélyi Okm. II. 288. (791. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 312–313. (169. szám) (román nyelvű). 
11. (1334. jan. 13. e.) 

I. Károly király utasítja László mr. székelyispánt és Byztricie-i c.-t, hogy 
Henul (dict.) János mr.-t birtokaival együtt vegye különleges védelme alá, és 

oltalmazza meg őt minden jogtalanul zaklatója ellenében. 
Eml.: a 15. és a 407. számú oklevelekben. K.: F. VIII. 3. 763. (363. szám); Moldovanu, Şt., Transilvani'a 4. (1871.) 193.; Székely 

okl. I. 45. (33. szám); ZW. I. 459. (505. szám), Doc. Trans. III. 574. (170. szám) (mind Eml.-ben). R.: Erdélyi Okm. II. 288. (792. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 313. (170. szám; román nyelvű). 
12. (1334. jan. 13. e.) 

Miklós c., Vilmos mr. nádorhelyettes albírája – miként azt memorialis okle-
vele tanúsítja – Mihály fia: Andrásnak Marcolf fia: Andrással szemben viselt 

perében a feleket jan. 13-i (in oct. Epiph. d.) megjelenésre kötelezi színe elé. 
Eml.: a 25. számú oklevélben K.: – 
13. 1334. jan. 13. Visegrád 

[I.] Károly király (H) – mivel a hűtlen Zaah fia: Felicián valamennyi birto-
kát bárhol az országban Sándor fia: Jánosnak és testvéreinek adta hű szolgálata-
ikért, kivált mert János nem kímélve a maga életét megakadályozta, hogy Feli-
cián megölje őt és fiait, majd pedig a nevezett János beiktatást kért tőle a Felici-
án egykori tulajdonának mondott Gömör m.-i Jezte birtokba –, miután az esz-
tergomi kápt.-nak az 1333. márc. 25-i királyi parancsa (l. Anjou-oklt. XVII. 144. 
szám) teljesítéséről számot adó 1333. jún. 26-i jelentéséből (l. uo. 324. szám) 
megtudta, hogy a kijelölt királyi emberek, Bacho fia: Rauaz, ill. Pál Suran-i ne-
mesek, valamint Darabus (dict.) János közül Pál elvégezvén az egykor valóban 

Felicián tulajdonába tartozó Jezte hj.-át, a birtokot ellentmondás nélkül iktatta 

János és testvérei részére, ő a szóban forgó javadalmat idegen jog sérelme nél-
kül Jánosnak és testvéreinek adományozza örök birtoklásra. Oklevelének visz-szahozása esetére privilégium kiadását ígéri. D. in Wyssegrad, in oct. Epiph. d., a. eiusdem 1334. 
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E.: Dl. 99 558. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák cs. 14. 3.) Hátoldalán egykorú kéz 

írásával tartalmi összefoglaló, benne Gumur névalak. 
Á.: a 326. számú oklevélben. K.: Károlyi I. 83–84 (71. szám; E.-ről). 
14. 1334. jan. 13. Hatvan 

Mihály prépost és a Hotwon-i Szt. Szűz Margit-monostor konventje e. 1334. jan. 13-án (a. d. 1334., in oct. Epiph. d.) a nemzetség tagjai, szomszédai 

és testvére nevében a váci kápt. megbízó oklevelével megjelent Pettrus fia: Tádé 

a Cherg és Niueg melletti Duka birtokában levő részét – amelyből a Niueg felől 

eső oldalon a maga számára 20 hold földet hagy meg – leányának, Margitnak 

adja azzal a felhatalmazással, hogy az elzálogosított részt is ő válthatja ki. Erről 

a prépost és a konvent pecsétjükkel megerősített nyílt oklevelet adnak ki. D. in 

Hothvon, in oct. Epiph. d., a. eiusdem 1334. Mindezt a nagyobb biztonság érde-
kében kápt.-nal vagy konventtel erősíttessék meg. 
E.: Dl. 98 063. (Tabula provincialis. Acta post adv. 35. 41. Radák–Sárközy cs.) Hátlap-

ján rányomott pecsét helye. K.: – R.: Pest m. 43. (234. szám); Bakács, Pest megye 153. (480. szám). 
15. 1334. jan. 13. Beszterce 

László mr. székelyispán és Byztricie-i c. – hivatkozva a király vonatkozó 

parancsát tartalmazó oklevelére (l. 11. szám) – Henul (dict.) János mr.-t birtoka-
ival együtt különleges védelme alá veszi, vállalva, hogy megoltalmazza őt min-
den jogtalan zaklatója ellenében. D. in Byztricie, in oct. Epiph. d., a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 62 690. (Bethlen cs. bethleni lt. 22.) Hátlapra nyomott zöld zárópecsét nyomá-val. K.: F. VIII. 3. 763. (363. szám) (Cornides alapján); Moldovanu, Şt., Transilvani'a 4. 

(1871.) 193.; Székely okl. I. 45. (33. szám) (F. alapján); ZW. I. 459. (505. szám) (E.-ről), Doc. Trans. III. 574. (170. szám; ZW. alapján). R.: Erdélyi Okm. II. 288. (793. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 313. (170. szám; román nyelvű). 
16. (1334. jan. 13.–márc. 9.) 

A nyitrai kápt. oklevele szerint jan. 13-án (in oct. Epiph. d.) Tamás fia Mik-
lós az országbíró által neki megítélt eskü letételére nem jelent meg, jövetelét 

peres ellenfele, Folkus fia: András egész nap hasztalan várta. 
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Eml.: a 107. számú oklevélben K.: – Megj.: Az irat kibocsátásának terminus ante quem-je eme jelentő levél országbíró előtti 

bemutatásának kitűzött napjából adódik. 
17. 1334. (jan. 13. u.) 

Pál c. országbíró 1334. (a. d. 1334.) évi privilegiális oklevele szerint Besenew-i László fia: Jánost Miklós egri püspök ellenében az utóbbinak 

Zekzow falubeli jobbágyától, Miklóstól elvett 4 ökör dolgában – ami Dok litte-ratus, a püspök képviselőjének állítása szerint 1331. márc. 31-én (domin. Re-
surr. cuius nunc 3. adveniebat revolucio annualis) történt – először [1333.] ápr. 21-re (ad f. IV. prox. an. fe. B. Georgii mart.) a Heweswyuar m.-i alispán és szb.-k elé perbe vonták, majd máj. 19-re (ad f. IV. prox. an. fe. Penth.) halasz-
tották a pert, de akkor János nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, 

pedig a püspök képviselője, Miklós mr. olvasókanonok várt rá, így János bír-
ságba került. Ezután Jánost másodjára jún. 2-re (ad f. IV. prox. p. oct. Penth.), 
harmadjára jún. 9-re (ad f. IV. p. [! : an.] fe. B. Barrabe ap.), negyedjére jún. 16-ra (ad f. IV. prox. p. fe. B. Barrabe ap.), ötödjére jún. 23-ra (ad f. IV. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt.), hatodjára jún. 30-ra (ad f. IV. prox. p. fe. BB. 
Petri et Pauli ap.), hetedjére júl. 7-re (ad f. IV. prox. an. fe. B. Benedicti abb.) a 
mondott alispán és szb.-k elé, nyolcadjára pedig szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. 
virg. glor.) a királyi jelenlét elé idézték a püspök ellenében, de egyszer sem je-
lent meg, nem is küldött senkit maga helyett, így minden időpont elmulasztásá-

ért bírságba esett, pedig a püspök képviselője minden esetben várt megjelenésé-

re a törvényes napokig. Mivel az ország jól bejáratott szokása szerint a pereket 

nem lehet egyszerűen idézésekkel lezárni, csak ha birtokba bevezetést maguk u. 

vonó végleges idézések és kikiáltások (evocationes possessionariis introduccio-nibus immixte et proclamaciones) követik azokat, ezért Pál c. írt a budai 

kápt.-nak, hogy Dok litteratus-t, a püspök képviselőjét annak személyében Já-

nos Besenew birtokon levő részébe 15 napos – a szóban forgó ingatlant csak a 

szükséges élelem igénybe vételével megterhelő, rombolás nélküli – ott tartóz-
kodásra János papnak, a kápt. tanúságtevőjének a jelenlétében Gáspár fia Mik-
lós fia: Jakab királyi ember okt. 5-én (f. III. prox. an. oct. B. Mychaelis arch.) 

vezesse be, Jánost egyszersmind királyi szóval [figyelmeztesse] a bírságok kifi-
zetésére, az ellene felhozott vád megválaszolására pedig őt nov. 11-re (ad oct. 
B. Martini conf.) a püspök ellenében véglegesen idézze meg (evocare) a királyi 

jelenlét elé. Ám János akkor sem jelent meg, és nem is küldött senkit maga he-
lyett, ezért Pál c. írt a budai kápt.-nak, aminek válasza szerint tanúságuk: János 

mr. klerikus jelenlétében Gáspár fia Miklós fia: Jakab királyi ember 3 m.-i vásá-

ron, ti. egy keddi napon (f. III.) az egri, egy csütörtöki napon (f. V.) a [Heues-i] 
és egy pénteki napon (f. VI.) a Wysunth-i vásáron nyilvánosan kikiáltotta, hogy 

János a bírságokról való elégtétel megadására és [az ellene felhozott vádat] ille-



  28 

tő válaszadásra jelenjen meg [1334.] jan. 13-án (oct. fe. Epiph. d.), különben a 

per tárgyalását úgy [folytatják le, hogy] kárát fogja szenvedni makacsságának és 

lázadásának, mivel a bírói hatáskör ellen lázadó összes makacskodót [a bírói 

szigor] büntető kardja szelídíti meg. Ám János akkor sem jelent meg, [és ismét 

nem küldött senkit maga helyett], hanem makacsul távolmaradt, hogy kihágásait 

tovább tudja leplezni (ocultare). Ezért Pál c. a bárók és az ország nemesei taná-

csával, nehogy mindez büntetlenül maradjon, bírói hatáskörével élve megfosz-
totta Jánost minden birtokjogától, ezek harmadát a püspök, kétharmadát saját 

bírói [kezéhez] csatolta, és Jánost fővesztésre ítélte. 
Tá.: Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1348. júl. 4. HML. 884. Besenyőtelki nemesi 

közbirtokosság (Df. 210 792.) Helyenként hiányos. K.: Bessenyei 123–125. (7. szám; Tá.-ban.) A kiegészítések innen származnak. 
18. 1334. jan. 17. Bonchida 

[Mo]uruch-i Már[ton] fia János c., Dubuka-i c., valamint Badug-i Péter és 

Cheh (dict.) János, ugyanezen m. szb.-i bizonyítják: az idősebb (Maior) Wos 

(dict.) Miklós c., ill. Bonchnirese-i Domokos fiai: János és Péter között Bonch-nirese ~ Bochnirese birtok azon negyede körül hosszabb ideje fennforgó vi-
szályban, amely részhez Miklós c. e nemesektől vásárlás révén jutott, a felek 

nemes fogott bírák közvetítésével kiegyeztek egymással. Az egyezség értelmé-ben Domokos fiai a birtok Boziastelec föld v. birtok felől eső, határjelekkel el-
különített jobboldali negyedét a felek által odavitt sok nemes jelenlétében, ill. a 

szomszédok és határbirtokosok beleegyezése mellett odaadták Miklós c.-nek 
minden haszonvételével és tartozékával együtt, kivéve az e részbe eső malom-
helyeket és 2 halastavat. A negyedrészt elkülönítő határ: Ke felől indul, hegyen 

földjel, erdőben földjelek, Zupalmapathaka-nál földjel, Munurouspathaka-ban 
tovább, az innen É-ra eső, kijjebb fekvő rész Miklós c. negyede, Ny-nak lefelé 

tovább, Bochnirese birtok szélénél földjel, gyümölcsfa alatt földjel, tavon átkel-
ve földjel, kaptatón fel Ny felé, földjel, át a hegyen, földjel, elkanyarodva le a 

hegyről, Sospatak patakon átmenve Sciluas irányában, földjel, Buziasthelek ha-
táránál zárul. Erről a c. és a szb.-k pecsétjükkel megerősített oklevelet adnak ki. D. in Bonchyda, in Anthonii conf., a. d. 1334. 
E.: AL. Wass cs. lt. Oklevelek 3. 9. (Df. 252 738.) Kissé hiányos. Hátoldalán 2 befüg-

gesztett pecsét nyoma. K.: Doc. Trans. III. 574–575. (171. szám; hasonmással). R.: Erdélyi Okm. II. 288–289. (794. szám); Wass 223. (30. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 313–314. (171. szám; román nyelvű). 
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19. (1334.) jan. 18. Avignon 
[XXII.] János pápa értesíti Yuasa [fiát,] Benedeket (Benedictus Yuase), hogy a zágrábi egyházban kanonokságra emeli, ugyanakkor az üresedés kivárá-

sával elnyerendő prebenda-t, méltóságot v. tisztséget (prebendam, dignitatem vel officium) is biztosít számára ugyanott – feltéve, ha az nem valamely, a püs-
pök utáni magasabb méltóság lenne –, amelynek elfogadásáról az üresedéssel 

kapcsolatos értesülésétől számított 1 hónapon belül kell a nevezettnek nyilat-
koznia. Ezen idő alatt tilos a püspöknek és a kápt.-nak a Benedek részére fenn-
tartott javadalomról rendelkezniük. Felmenti ugyanakkor Benedeket a szóban 

forgó egyházban a Boldogságos Szűz Mária-oltárnál végzett egyházi szolgálata 

alól. D. Auinione, XV. Kal. Febr., [pápasága] 18. év[é]ben. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. An. XVIII. com. ep. 310. v. 107. f. 123b. (Df. 291 620.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 46. f. 343b. (Df. 292 695.) [Fk.: 51–52. (474.)] K.: – R.: Mollat XIII. 62 483. szám (Reg. 2-ről). 
20. (1334. jan. 18. Avignon) 

[XXII.] János pápa a megelőző, 19. számú rendelkezésében foglaltakról ér-
tesítvén a zágrábi falakon kívüli Boldogságos Mária-monostor apátját, közre-
működésre szólítja fel őt a nevezett Benedek bevezetésében elnyert tisztségébe, 

továbbá jogainak megvédelmezésében. D. ut supra [Auinione, XV. Kal. Febr., 

(pápasága) 18. év(é)ben.] 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. An. XVIII. com. ep. 310. v. 107. f. 123b–124a. (Df. 291 620.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 46. f. 343b. (Df. 292 695.) [Fk.: 51–52. (474.)]  K.: – R.: Mollat XIII. 62 483. szám (Reg. 2.-ről). 
21. (1334. jan. 18. Avignon) 

[XXII.] János pápa a 19. számú rendelkezésében foglaltakról értesítvén a 

veszprémi egyházmegyébe tartozó óbudai prépostot, közreműködésre szólítja 

fel őt a nevezett Benedek bevezetésében elnyert tisztségébe, továbbá jogainak 

megvédelmezésében. D. ut supra [Auinione, XV. Kal. Febr., (pápasága) 18. 

év(é)ben.] 
Megj.: Apparátusa megegyezik a megelőző, 20. számú oklevélével. 
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22. (1334. jan. 18. Avignon) 
[XXII.] János pápa a 19. számú rendelkezésében foglaltakról értesítvén káp-

lánját, a Rimini-beli Gotius ravennai kanonokot ([dat.:] Gotio de Arimino, cano-nico Reuennensis ecclesie, capellano nostro), közreműködésre szólítja fel őt a 

nevezett Benedek bevezetésében elnyert tisztségébe, továbbá jogainak megvé-

delmezésében. D. ut supra [Auinione, XV. Kal. Febr., (pápasága) 18. év(é)ben.] 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 20. számú oklevélével. 
23. (1334. jan. 18. Avignon) 

 [XXII.] János pápa több más, területileg és szolgálatilag illetékes külföldi 

egyházi személy mellett közreműködésre szólítja fel a kalocsai egyházmegyébe 

tartozó titeli egyház prépostját, … [a Veroli-beli Péter pápai scriptor-t] a néhai Ferrarius fia: Jacobinus (Jacobinus natus quondam Ferrarii de Tripinis de 
Ceredano) bevezetésében abba a – megüresedő prebenda kivárásával elnyert – 
kanonokságba, amelyről az egyházfő a nevezett részére a novarai (Novariensis) 
egyházmegyébe tartozó domodossolai (de Domodossule) Szt. Gervasius és Prothasius-egyházban gondoskodott. D. ut supra [Auenione, a. XV. Kal. Febr., 

(pápasága) 18. év[é]ben.] 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. An. XVIII. com. ep. 382. v. 107. f. 149b. (Df. 291 623). 2. Mollat szerint: ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 46. f. 343a. K.: – R.: Mollat XIII. 62 484. szám (Reg. 2.-ről). 
24. 1334. jan. 20. 

Az egri kápt. emlékezetül adja: színe e. egyik részről István foltozó szabó-

nak (sartor) a leánya, Ilonch nemes úrasszony, Iwthas-i András fia: Bálint özve-
gye és ennek Bálinttól született leánya, Markyth, a másik részről pedig a megbí-

zó oklevéllel testvére, Márton helyett is eljáró Belezer-i Máté fia: Bakow meg-jelenvén, előbbiek kinyilvánítják, hogy mindazon perekben, amelyeket Bakow-val és Mártonnal szemben folytattak a Bálint összes birtokából és bir-
tokrészéből nekik járó hozomány, hitbér és leánynegyed ügyében, miután Bakow-tól és Mártontól pénzbeli fizetéssel teljes elégtételhez jutottak, mentessé 

nyilvánítják őket minden további követelésük alól, és irányukban szavatosságot 

vállalnak. Az oklevél visszahozásának esetére a kápt. privilégium kiadását ígéri. D. in fe. BB. Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1334. 
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E.: SNA. Jászói konvent o. lt. Acta ab a. 2. 16. (Df. 251 688.) Hátoldalára nyomott pe-
csét nyoma és hártyaszalag maradványai. K.: F. VIII. 7. 261–262. (201. szám). 

25. 1334. jan. 20. Vizsoly 
Miklós c., Vilmos mr. helyettes nádor albírája azt a pert, amely korábbi 

memorialis oklevele (l. 12. szám) értelmében jan. 13-án (in oct. Epiph d.) volt 
esedékes, és amelyben Mihály fia: András helyett Éliás fia: János, míg Marcolf 

fia: András képviseletében Nempti-i János fia: Zeuch[y]ck járult színe elé, a 

felek akaratából máj. 1-jére (ad oct. S. Georgii nunc venturas) halasztja a meg-
békélés lehetőségével, ill. végső válaszadásra. D. in Vysul, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: –. Fk.: Dl. 95 081. (Komoróczy cs. lt. 4.) Fk.-én zárópecsét nyoma, hártyaszalagja 

látszik.  K.: – 
26. 1334. jan. 20. 

Péter fia: János, valamint Batha fia: Pethew bírák és senior-ok, továbbá Pothok hospes-einek egyeteme emlékezetül adják: azon perben, amelyet előttük 

Pál fia: Antal és rokonai folytattak e Pál fia: Lukács megölése ügyében Scentus 

fia Domokos fia: Imre ellen, a felek olyan békeegyezségben (treuga) állapodtak 

meg, miszerint, ha valamelyikük a másikkal szemben ellenségesen lépne fel, 

halált vagy sebesülést okozna, fenyegetőzne v. gyalázkodna – amennyiben ezt a 
békét megőrző fél fogott bírákkal tudja bizonyítani –, sebzés esetén teljes fej-
váltságban (in homicidio integro), ti. 25 M.-ban, emberölés esetén fővesztés 

büntetésében (in pena capitis sui), fenyegetés esetén pedig 10 M.-ban 
marasztaltassék el. D. in quind. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 76 478. (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 671.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi 

összefoglaló. K.: Z. I. 419. (419. szám). R.: Z. VII. 1. 65. 
27. 1334. jan. 21. 

A nyitrai kápt. e. Basan-i Barreus fia: János tiltja Presniche-i Kun (dict.) 
György fia: Pált Presniche-i birtok eladásától v. elzálogosításától, másokat pe-
dig annak megvételétől, ill. bármely keresett okból eredő zálogba vételétől, mi-
vel a szóban forgó birtok az ország szokása szerint több joggal tartozik hozzá, 
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mint másokhoz. Erről a kápt. oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. p. fe. B. Anthonii conf., a. d. 1334. 
E.: Dl. 49 024. (Bossányi cs. lt. 55.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefogla-

ló. Hátlapján kerek zárópecsét nyoma. K.: – 
28. 1334. jan. 21. 

Danch mr. zólyomi c. – 1334. jan. 21-i (in crastino quind. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1334.) oklevelének tanúsága szerint – egy vásárolt földrész ügyében 

Gyuge fia: Buda javára ítél, amelyet Kene fia: János vissza akart venni, de mint 

patvarkodó pervesztes lett. 
Reg.: 1. Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytče (Biccse). Turóczi registrum 

[22.§] 4a. old. (Df. 283 070.) 2. Dl. 163. 17. old. (MKA. NRA. 1838. 104.) (Reg. 1-ről; 1787. jan. 15-i Má.-ban.) 3. Dl. 193. (Acta Jes. Thuroc. 2. 2. 52.) 20. old. (Reg. 1-ről; XVIII. századi Má.-ban.) K.: Lipt. Reg. 72.; Horváth S., TT. ú. s. 2 (1902) 206. [22. §] (mindkettő Reg. 1-ről).  R.: Horváth S., TT. ú. s. 5 (1904) 255. (218. szám) (Reg. 1-ről). 
29. 1334. jan. 22. 

A győri kápt. e. egyik részről a Sopron m.-i Hereen birtokra való Osl nb. 

Dénes fia: István nemes, a másik részről Simon c. fia: Lőrinc mr. nagymartoni 

(de Maiori Martino) nemes megjelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy a Nempti, 

Keer, Soruld, Agyagus, Chalad, Hereen, Arramus birtokokban és másutt lévő 

örökölt birtokrészeit már átvett 200 M. bécsi széles dénárért elzálogosítja Lő-rinc mr.-nek az ugyanezen összegen való bármikori visszaváltás lehetőségével, 

amire nézve Lőrinc mr. kötelezettséget vállal. D. in fe. S. Vincencii mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2805. (MKA. NRA. 1590. 12.) Hátoldalán közel korú német nyelvű tárgymegje-

lölés; hátlapi kerek pecsét nyoma. 
Má.: Bgl. szerint: HHStA. (XVIII. századi). K.: F. VIII. 3. 751–752. (354. szám); Bgl. IV. 165–166. (263. szám). R.: Bgl. IV. 165. (263. szám; német nyelvű). 
30. (1334. jan. 25. e.) 

Erzsébet királyné (H) utasítja a nyitrai kápt.-t, hogy Hymd-i Syke királynéi 

ember társaságában küldje ki emberét Kolun-i Jakab fia Miklós megidézésére. 
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Eml.: a 32. számú oklevélben. K.: Bgl. IV. 166. (264. szám; Eml.-ben). 
31. 1334. jan. 25. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) utasítja a váradi kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtételre 

hites emberét, akinek jelenlétében Thurul fia: Demeter v. Péter fia: János v. Ba-
kwn fia: Péter királynéi ember behajtja Külső- (Exterior) Zolnuk m.-ben az ösz-
szes bírságot, amelyek Tamás erdélyi vajdát és Zolnuk-i c.-t illetik, ha pedig valaki nem tudna, v. nem akarna fizetni, azok birtokaiba hj. u. a bírság mértéke 

szerint bevezeti Tamás vajdát v. alispánját, János mr.-t. Az esetleges ellentmon-
dók a királyi jelenlét elé idézendők, az eljárásról pedig a kápt. írásos jelentésté-

tellel tartozik a királynénak. D. in Vysegrad, in fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1334. 
Á.: a 104. számú oklevélben. K.: AO. III. 57–58. (44. szám) (kivonatos). R.: Szabó K., TT. 3. sorozat 12. (1889) 532. (42. szám); Szabó K., Erd. Múz. okl. 13. 

(42. szám); Erdélyi Okm. II. 289. (795. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 314–315. (172. szám; román nyelvű). 
32. 1334. jan. 27. 

A nyitr[ai] kápt. jelenti Erzsébet királynénak (H), hogy a …… Kolun-i 
Petew érdekében kiadott idéző oklevelében (l. 30. szám) foglaltaknak eleget 

téve Hymd-i Syke királynéi ember társaságában kiküldte tanúságtételre Éliás karpapot, alesp.-t (subdyaconum chori nostri clericum), akik visszatérve el-
mondták, hogy jan. 25-én (f. III. …… [prox. preter]ita) Kulun-i Jakab fia: Mik-
lóst testvére, Petew ellenében Kulun birtokon …… a királyné elé febr. 8-ra (ad 
quind. eiusdem diei) megidézték. D. f. V. prox. p. fe. B. [Pauli ap.] Conv., a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 661. (Múz. Ta.) Erősen hiányos. Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi ösz-

szefoglaló. 
Má.: Uo., mint E., azzal egyező jelzet alatt (Házi Jenő kézírásával egyetemi éveiből.) K.: Bgl. IV. 166. (264. szám). R.: Uo., mint K. (német nyelvű). 
33. 1334. jan. 29. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tudomására hozván a nyitrai kápt.-nak azt az Elephanth-i Mátyás fiai: Miklós, János, Mátyás és Tamás elmondásából szerzett 

értesülését, miszerint [1333.] febr. 2. körül (a. preterito, circa Purif. virg. glor.) 
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Elephanth-i Nagy (Magnus) Desew a nevezettek ellenében aljasan és csalárd-
sággal végeztetett vizsgálatot arra vonatkozólag, hogy ők állítólag tilalom idején 

irtatták az erdejét, és megsebesíttették 2 szolgálóját (famulos), majd kerestették 

is azokat, úgy járván el [ti. a szóban forgó Desew], hogy minden egyes nemes 
minden falujának végébe kiállíttatta 2-2 előre küldött jobbágyát, s így csalárd 

módon az ő révükön más nemesek jobbágyainak a nevében tudakolóztatott a 

fentiekkel kapcsolatban; amely panasz nyomán a király tanú kiküldésére szólítja 

fel a kápt.-t Budmer fia: András v. Layus fia: István királyi emberek valamelyi-
ke mellé, hogy azok a falvak népeitől megtudják az igazságot Desew csalárd 

eljárásával kapcsolatban. E vizsgálat eredményéről a király írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, sabb. die prox. an. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1334. 
Á.: a 71. számú oklevélben. K.: – 
34. 1334. jan. 29. Visegrád 

Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c. emlékezetül adja: színe e. egyik részről 

Treutul (dict.) Miklós mr. pozsonyi c., a másik részről pedig Chehthuh (dict.) Péter Lyppa-i és Vyssegrad-i hospes megjelenvén, utóbbi kinyilvánítja, hogy 

Domokos fia: néhai [!] Mark Arad m.-i Tuld és Fyues birtokainak fele részét, 

amelyek az oklevéladó Gyurk birtokával szomszédosak, és királyi meg budai és 

aradi kápt.-i oklevelek révén neki zálogba adattak, budai számítás szerint értett 100 M.-ért 1 évre a szomszéd és a megyei c. beleegyezésével elzálogosítja Mik-
lós mr.-nek. Az átadott birtokfeleket a királyi kápolnaispán jelenlétében a zá-

logba adás évfordulóján válthatja vissza v. ezen Chehthuh (dict.) Péter, v. Do-
mokos fia: a mondott Mark [!], ám a határidő elmulasztása esetén már csak 

minden év elmúltával megkétszereződő összegért. A zálogba adó a királyi, va-
lamint a budai és aradi kápt.-i okleveleket febr. 27-én (in domin. Oculi peox. 
ventura) köteles átadni Miklós mr.-nek v. képviselőjének az aradi kápt. e. Ha ezt 

nem tenné meg, telkét Lyppa határában épületekkel és szőlőkkel együtt Miklós mr.-nek adja teljes és végleges birtokjoggal. D. in Vysegrad, sabb. prox. an. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1334. 
Á.: Aradi kápt., 1370. aug. 17. u. ŠA. Bratislava (Pozsony). Kondé cs. lt. 30.  (Df. 251 820.) K.: – 
35. 1334. jan. 30. [Sátoralja-]Újhely vára 

Babonigh fia: János mr., hajdan egész Sclauonia földjének bánja és Erzsé-

bet királyné (H) tárnokmr.-e szülei és a maga lelki üdvéért fiaival együtt 1 rétet 

a Budrugh folyó ezen partján az Wyhel-i Szt. István király-kolostor Szt. Ágos-
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ton-rendi testvéreinek adományoz. Hj.: Ke felől Budrugh folyó, Bereck falu, 

Agoch faluba tartó nagy út, körtefa, Lungh nagy erdő, in wlgarico naarfa fa, 
erdő, nagy út, nyárfa a Budrugh folyó révjénél, Coachy halastó Bursy falu Dé-i 
részén a szóban forgó révnél. Az adományát visszavonókat átok sújtsa. Erről 

János mr. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in Wyheluara, domin. die prox. an. fe. Purif. virg. glor., a. ab Incarn. d. 1334. 
E.: EPL. Esztergomi kápt. m. lt. Acta radicalia 73. C. 10. (Df. 238 344.) Hátoldalán 

XIV. századi kéz írásával rövid feljegyzés; függőpecsét helye. K.: Str. III. 234–235. (351. szám). Megj.: Formulás részeinek szokatlan volta, továbbá írásformája ellenére sem tekinthető 
kétes hitelűnek (l. alább, 416. szám). 

36. 1334. jan. 31. Vizsoly 
Miklós c., Vilmos mr. helyettes nádor albírája emlékezetül adja: urának embere, Hegmegy-i Miklós fia: István, akit Éliás és Kázmér notarius-ok kérésé-re jan. 31-én (f. II. prox. p. domin. Exsurge) idézés céljából pecsétjével kikül-

dött, e napon visszatérve jelentette, hogy Chitnuch-i Benedek fia: László mr.-t 
Palfalva birtokán Éliás és Kázmér ellenében bírói széke elé megidézte. D. in Vysul, die prenotato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2807. (MKA. NRA. 1535. 60.) Zárlatán pecsét nyoma. K.: AO. III. 58. (45. szám). 
37. 1334. febr. 1. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. Edus fiai: Éliás, Vgron, Egyed és 

Imre tilalmazzák, hogy néhai Jula c. fiai: Hanko, Choma, Péter pap és Pál, néhai 

[A]rnold c. fiai: Hanko és Jakab rájuk v. birtokaikra vonatkozó oklevelet állít-
tassanak ki; erre az ő tudtuk nélkül nincs lehetőségük. D. in vig. Purif. B. virg., a. d. 1334. 
E.: SNA. Szepesi kápt. h. h. lt. 9. 10. 4. Misc. div. comit. (Df. 263 129.) Fk.-én pecsét-

tartó hártyaszalag darabkája látszik. K.: – 
38. (1334. febr. 2.) 

[I.] Károly Róbert panaszolja Ragusa város nemeseinek, c.-ének, tanácsá-

nak, népének és közösségének, hogy a ragusai kereskedők nem fizették meg a 

vámot a János durazzói hercegtől vásárolt sóért. 
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Reg.: Makušev, Zapiski és Rački, Rad szerint: GA. Reg. Angioini. K.: Makušev, Zapiski XIX. 2., pril. 3. 63.; Rački, Rad XVIII. 228. (mindkettő Reg.-ről); 

Smič. X. 146. (az előző 2 alapján). 
39. (1334.) febr. 3. Avignon 

[XXII.] János pápa utasítja a váradi és a csanádi püspököt, hogy – mivel [I.] 
Károly király (V) fia: Kálmán a születésének szennyfoltját, amely szülei tiltott 

kapcsolatából származik, erkölcsei kiválóságával letörölte, továbbá mivel apja 

kérésére a pápa eltekint a születés hátrányától és az életkor hiányától (állítólag 

22. évében van) – végezzenek Kálmán személyének alkalmassága ügyében 

vizsgálatot az összes rendre való előléptetése, egyházi javadalmakkal való ellá-

tása és majdan, ha életkora alkalmassá teszi, püspökké tétele érdekében. D. 

Auinione, III. Non. Febr., [pápasága] 18. év[é]ben. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. An. XVIII. com. ep. 301. v. 106. f. 135a. old. (Df. 291 603.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes ep. 301. v. 45. f. 157b. (Df. 292 694.) K.: Theiner I. 595. (886. szám) (Reg. 1-ről). R.: Mollat XIII. 62 604. szám (Reg. 2.-ről); Doc. Trans. III. 315. (173. szám; Theiner 

alapján). 
40. (1334. febr. 5. e.) 

Mihály fia: Mihály mr., Jakab és Pál mr.-ek, Zoboch-i c.-ek helyettese és az 

odavaló 4 szb. oklevele szerint Semyan-i Mihály fia: László mr.-nek Rauoz 
(dict.) Péter Kallow-i embertől febr. 5-én (sabb. prox. an. Carnisprivium) kell 

visszaváltania övét 80 garasért. 
Eml.: a 42. számú oklevélben. K.: AO. III. 58–59. (46. szám). 
41. 1334. febr. 5. 

A pécsi kápt. emlékezetül adja: színe e. egyik részről a testvérét (fr. 

uterinus), Istvánt is képviselő Geredey-i István fia: Beke ~ Bekee, a másik rész-
ről pedig a testvére (fr. carnalis), Miklós helyett is ugyancsak eljáró Geredey-i 
Porbozlow ~ Porbozlov fia: Dénes megjelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy a 

Geredey birtok területén, a Fyzesd túlpartján, a bérbe vevők szomszédságában 

lévő 9 holdnyi szántó földrészüket és ugyanott, attól Ny-ra fekvő kaszálójukat 

100 báni [dénárért] 5 évre elzálogosítják Dénesnek és Miklósnak. A határidő 

lejárta e. bármikor visszaválthatják lekötött javaikat, 5 év eltelte u. viszont csak 

kétszeres összegért. D. sabb. prox. p. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1334. 
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E.: Dl. 67 707. (Tallián cs. lt. 32.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, 

valamint ovális pecsét halvány lenyomata. K.: Koszta L., Bar.tí. 1992–1995. 24–25. (30. szám). 
42. 1334. febr. 5. [Nagy-]Kálló 

Mihály fia: Mihály mr., Jakab és Pál mr.-ek Zoboch-i c.-ek helyettese és a m. 4 szb.-ja – hivatkozva korábbi memorialis oklevelükre (l. 40. szám) – tudtul 
adják: febr. 5-én (sabb. prox. an. Carnisprivium) Semyan-i Mihály fia: László 

mr. 80 garast megfizetve visszaváltott Rauoz (dict.) Péter Kallow-i embertől 

egy övet magának, továbbá ugyanekkor az oklevéladók ítélete szerint esküt tett 

arról is, hogy 1 M.-nyi kár okozásában nem volt semmi része. D. in Kallow, die et termino prenotatis, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 958. (Kállay cs. lt. 1300. 389.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-foglaló, benne Rawaz névalak. K.: AO. III. 58–59. (46. szám). R.: Kállay I. 98. (418. szám); Piti F., Szabolcs m. 61. (202. szám). 
43. (1334. febr. 9. e.) 

A Lelez-i prépost és konvent – idéző oklevelük tanúsága szerint – Bely-i 
Miklós fia: Péterrel szemben fennforgó perükben Miklós fia: Lászlót, valamint Scentus-i Pauka fiait: Jánost és Pauka-t febr. 9-re (oct. Purif. virg. glor.) Miklós 

c., Vilmos mr. helyettes nádor albírája elé megidézi. 
Eml.: az 51. számú oklevélben. K.: – 
44. (1334. febr. 9. e.) 

Peren-i Miklós c. ítéletlevele szerint Pertolt-i Mihály fia: Egyed febr. 9-én (in oct. Purif. prox. preteritis) a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. köteles 

7 hozzá hasonló személlyel együtt esküt tenni Petewch fia: <fia:> Miklós ellen 

arra vonatkozólag, hogy ez évben [!] Szt. György vértanú ünnepe előtti szomba-
ton nem vett el 400, építkezés céljából előkészített tölgyet erdejéből. 
Eml.: a 47. számú oklevélben. K.: – 
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45. (1334.) febr. 10. 
[XXII.] János pápa arról szerezvén értesülést, hogy Sangineto-i Fülöp Pro-

vence és Forcalquerium comitatus-ainak királyi seneschal-ja – állítólag hozzá 

intézett királyi levél alapján – annak a pénzverési illetéknek (focagium ~ foga-gium) a beszedését foganatosítva, amely a Károly magyar király fia, ill. Róbert 

nápolyi király néhai elsőszülött fiának, Károly calabriai hercegnek a leánya kö-

zött a nevezett királyok és országaik számos főpapja és bárója által létrehozott 

eljegyzési szerződéssel áll összefüggésben, a Friuli-beli (Forumiuliense) és Pro-vence-i egyházak (ecclesiae cathedrales) alattvalóit szabadságjogaik semmi-
bevételével módszeresen zaklatja, amivel kapcsolatban felszólítja a címzettet, 

hogy tartsa tiszteletben a szóban forgó egyházak szabadságát, és késlekedés 

nélkül hagyjon fel az ottaniak panaszolt háborgatásával arra az időre, amíg vá-

lasz nem érkezik az ügyben a nápolyi királytól, minthogy az egyházfőnek feltett 

szándéka mindezek dolgában írásban fordulni Róbert királyhoz. D. IV. Id. 

Febr., [pápaságának] a 18. év[é]ben. 
Reg.: Coulon–Clémencet szerint: Reg. Vat. vol. 117., fol. 302., c. 1587. R.: Coulon–Clémencet 144–145. (5378. szám; Reg. alapján).  
46. 1334. febr. 10. 

A [pécs-]váradi monostor konventje e. egyik részről Lukács fia: Miklós, a 

másikról gener-je, István fia: János megjelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy a Tolna m.-i Hudus földben levő teljes, 1 ekényi vásárolt birtokrészét, amely a Madacha-i egyház földje mellett az É-i részen fekszik, trágyázott és mezei föl-
dekkel, erdőkkel, rétekkel, továbbá annak a szigetnek a harmadával, amelyen 

Petou ~ Peteu fia: János lakik, továbbá a Kukuthzeg nevű kaszáló felével, nem-
különben pedig mindazon haszonvételekkel és tartozékokkal együtt, amelyeket 

a szekszárdi konvent egykori privilégiuma tartalmaz, budai súly szerint 8 báni 

dénár M.-ért eladja gener-jének, Jánosnak, amihez az említett Petou fia: János 

és annak gener-je, Pel-i Márk fia: Miklós személyesen hozzájárultak. Hj., amely 

e birtokrészt az említett Peteu fia: János földjétől elválasztja: Ke-felől a Saar 

folyótól indul, diófa, Isoufaya, út, Zobotun-ból Hudus-ba, a Madacha-i egyház 

szomszédságával határjelek mentén vissza a Saar folyóhoz. A konvent az okle-
vél visszahozatalának esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. V. prox. an. domin. Invocavit, a. d. 1334. 
E.: Dl. 76 479. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 135). Hátlapra nyomott kerek pecsét helye. K.: Z. I. 419–420. (420 szám). R.: Z. VII. 1. 65.; Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 111–112. (129. szám). 
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47. 1334. febr. 10. 
A Scepus-i Szt.-Márton-egyház kápt.-ja jelenti Peren-i Miklós c.-nek, hogy 

– ítéletlevelének (l. 44. szám) megfelelően – Pertolt-i Mihály fia: Egyed febr. 9-én (in oct. Purif. prox. preteritis) 7 hozzá hasonló személlyel együtt előtte le-
tett esküvel tisztázta magát Petewch fia <fia:>: Miklóssal szemben a tekintet-
ben, hogy annak erdejéből ez évben [!] Szt. György vértanú ünnepe előtti szom-
baton (sabb. prox. an. fe. B. Georgii mart. hoc a.) nem vett el 400, építkezés cél-
jából előkészített tölgyet. Miklós távol maradt ugyanakkor az eskütételtől. D. in crastino diei Cinerum, a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 662. (Múz. Ta. Jankovich-gyűjt., Berthóty cs. 12.) Hátoldalán azonos kéz 

írásával tartalmi összefoglaló. K.: –  
48. 1334. febr. 11. 

A vas[vár]i (de C[astr]oferreo) Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja e. Kald-i Imre fia: András, a másik részről pedig a testvérét, Já[nos]t is képviselő Wossyan-i Ogmand fia: Irnusd megjelenvén, kinyilvánítják, hogy összes egy-
mással szemben fennforgó perüket leállítva, egyszersmind mindazon bírságokat 

és kötelezettségeket is elengedve, amelyek ez ideig Andrásra hárultak Ogmand 

fiai ellenében, nemes fogott bírák közreműködésével békés egyezségre jutottak 

egymással. Ennek értelmében a feleségét, Orman-i Nagy (Magnus) Balázs leá-

nyát: Bosou nemes úrasszonyt megbízó oklevéllel képviselő András a kápt. elé 

járulván a Zala menti Boghk birtokuk felét, amely hajdan Guke mr.-é volt, és 

tőle hozzájuk került 25 M. ellenében – amely összegben az Andrást terhelő bír-
ságok és fizetési kötelezettségek elengedése fölött állapodtak meg, és amelyet 

Ogmand fiai ajánlottak fel neki – eladta és odaadta ugyancsak kettéosztott ha-
szonvételeivel, telkekkel, rétekkel, szántókkal és másokkal együtt Ogmand fiai-
nak örök birtoklásra, akik megválaszthatják az osztozás nyomán hozzájuk kerü-

lő birtokfelet. Vállalása szerint febr. 20-án (in domin. Remin.) András a kápt. 

elé állítja Gergely fia János fia: Mihályt, hogy vele az eladást érvényesítse, egy-
szersmind a kápt. oklevelével azt megerősítse. Ha ezt elmulasztaná, 50 M.-ban 
marasztaltassék el. András ugyancsak köteles a kápt. elé hozni azokat az okle-veleket is, amelyeken Boghk-ra vonatkozólag korábban Guke, majd pedig az ő 

és felesége birtokjoga alapult, s ezen iratokról átírást kell a kápt.-nal Ogmand 
fiai számára kibocsáttatnia, ugyanakkor szükség esetén a birtokkal kapcsolatban 

Ogmand fiai érdekében oklevél-bemutatással is tartozik, ellenkező esetben 50 

M. büntetés terheli. A birtokkal kapcsolatos perekben együttműködve közösen 

kell eljárniuk Ogmand fiai mellett. Irnusd kötelezi magát, hogy amennyiben ro-
konai fellépnek András ellen, sem ő, sem testvére, János nem segítik ebben ro-konaikat; ha másként tennének Andrással szemben, 50 M.-ban marasztaltassa-
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nak el. Minden további pereskedővel szemben viszont kölcsönös segítségadás-
sal tartoznak egymásnak. A birtok felosztását a felek 50 M. büntetés terhe alatt febr. 19-én (sabb. prox. an. domin. Remin.) végzik el. D. 3. die oct. fe. Purif. B. Marie virg., a. d. 1334. 
E.: GYMSML. Sopron v. lt. 5029. Káldy cs. lt. (Df. 281 369.) Hátoldalán XV. századi 

kéz írásával rövid tartalmi összefoglaló, benne Bagka névalak, pecsét nyoma. K.: – 
49. 1334. febr. 13. e. [Nagy-]Kálló 

Mihály fia: Mihály mr., Jakab és Pál mr.-ek, Zabolch-i c.-ek helyettese és a m. 4 szb.-ja emlékezetül adják: Tamás mr. Byr-i nemes kezese Miklós kovács-
nak (faber) Peres (dict.) Péter ellenében az ügyben, hogy Miklós ápr. 2-án (sabb. prox. p. fe. Pasche nunc prox. venturo) 1 M.-t fog utóbbinak fizetni, Péter 

pedig az oklevéladókkal szemben kötelezi magát összes oklevele bemutatására 

az 1 M. megfizetését megelőzően. A mulasztó fél 3 M. bírság terhét vonja ma-
gára. D. in Callou, prox. [!] an. domin., qua cantatur officium Invocavit, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 959. (Kállay cs. lt. 1300. 371.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-

foglaló. K.: AO. III. 59. (47. szám; 1334. febr. 10–12. kelettel). R.: Kállay I. 98–99. (419. szám; 1334. febr. 12.-i kelettel); Piti F., Szabolcs m. 61. (203. 
szám; 1334. febr. [12]-i keltezéssel, a latin dátumközlésben 1333. évjelöléssel). 

50. (1334. febr. 16. e.) 
[Károly] király – parancslevelének tanúsága szerint – úgy rendelkezik, hogy 

amíg Dobow fiai a törvényes kort el nem érik, nem állíthatók bíróság elé. 
Eml.: az 52. számú oklevélben. K.: HOkl. 206. (195. szám). 
51. 1334. febr. 16. Vizsoly 

Miklós c., Vilmos (Wyllermus) mr. helyettes nádor albírája azt a pert, amely a Lelez-i prépost és konvent idéző oklevele (l. 43. szám) értelmében febr. 9-én (in oct. Purif. virg. glor.) volt esedékes, és amelyben a kitűzött napon egyik 

részről személyesen Miklós fia: Péter, míg a másik részről Bely-i Miklós fia: 

László, valamint Scentus-i Pauka fiai: János és Pauka helyett új határnap elfo-
gadására meghatalmazott képviselők (asumptores termini) járultak színe elé, 

más peridőpont elsőbbsége miatt (racione prioritatis termini) márc. 9-re (ad oct. 
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diei medii Quadr. nunc venturas) elhalasztja végső válaszadásra. D. in Vysul, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2808. (MKA. NRA. 861. 8.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ill. 

kerek zárópecsét és hártyaszalagjainak nyoma. K.: – 
52. 1334. febr. 16. Vizsoly 

Miklós c., Vilmos (Wyllermus) mr. Scepes-i és Wywar-i c., helyettes nádor 

albírája emlékezetül adja: előtte Enuske birtok ügyében Laad-i Domokos fia: 
Pous mr. jogainak helyreállításáért perbe fogta Pank-i Dobow fiait: Miklóst, 

Jakabot és Balázst, s a felek ugyan megjelentek színe e., de mert Dobow fiai ifjú korukban vannak, és a király oklevelében (l. 50. szám) utasította, hogy amíg a 

törvényes kort el nem érik, nem állíthatók bírósága elé, erre tekintettel a pert febr. 16-tól kezdődően (ab oct. diei Cynerum) 7 évre, színe előtti végső válasz-
adásra elhalasztja. D. in Wysl, in oct. diei Cynerum, a. d. 1334. 
E.: Dl. 90 812. (Csoma cs. devecseri lt.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-

foglaló, benne Dobou névalak, ill. kerek zárópecsét és hártyaszalagjainak nyoma. K.: HOkl. 206. (195. szám).  
53. 1334. febr. 17. 

Az erdélyi kápt. tudtul adja: miután Ilona nemes úrasszony a kápt. 1334. jan. 12-i keletű, itt átírt meghatalmazó levele (l. 10. szám) révén a Clus megyei 

Koroug birtok negyedrésze ügyében törvényes képviselőjévé tette rokonát, 

András mr. Chumburd-i nemest, az a kápt. elé járulva kinyilvánítja, hogy Ko-
roug szóban forgó negyedét Ilona nevében 20 M. finom ezüstért szavatosság 

vállalása mellett eladta a jelen levő Miklós Mera-i nemesnek, Kolozs m.-i c.-nek. Erről a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. V. f. prox. an. 
fe. Kathedre B. Petri ap., a. d. 1334., Domokos lévén a prépost, Santus az ének-
lő-, Tamás az őrkanonok, Salamon mr. Torda-i főesp. a dékán. A. 
E.: Dl. 73 642. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 51.) Hátoldalán újkori kéz írásával 

tárgymegjelölés; sárga selyemzsinóron függő, kopott mandorla alakú pecséttel. K.: Teleki I. 48–49. (28. szám). R.: Erdélyi Okm. II. 289–290. (797. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 315–316. (174. szám) (román nyelvű). 
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54. 1334. febr. 17. 
Az erdélyi kápt. e. a fiait: Domokost és Pétert is képviselő András mr. Chumburd-i nemes, ill. a fiai: Domokos, László, Miklós és Kelemen nevében is 

megjelent Miklós Mera-i nemes, kolozsi c. olyan cserét eszközölnek, hogy And-
rás mr. a Clus m.-i Koroug birtok őt illető negyedrészét Miklós c.-nek és fiainak 

adja a Mera falu területén levő erdőért, hogy azt András mr. Koroug birtokára 

jövő és ott lévő jobbágyai épületek céljára használják és irtsák, amiként Miklós 

c. jobbágyai is rendelkeznek e lehetőséggel. A felek ígéretet tesznek a csere megtartására, egymás iránt kölcsönös szavatosságot vállalnak. Ha az egyik fél 

osztályt akar tenni a birtokban, a másik viszont ezt nem akarja, fogott bírák íté-

lete szerint járjanak el. Erről a kápt. függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. V. prox. p. domin. Invocavit, a. d. 1334., Domokos lévén a prépost, Santus az éneklő-, Tamás az őrkanonok, Salamon mr. Torda-i főesp. a dékán. A. 
E.: Dl. 73 643. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 53.) Hátoldalán újkori kéz írásával 

tárgymegjelölés; sárga selyemzsinóron függő, kopott mandorla alakú pecséttel. 
Á.: Erdélyi kápt., 1390. okt. 31. Dl. 30 368. (Gyulafehérvári kápt. o. lt. Centuriae B. 36.)  K.: Teleki I. 49–51. (29. szám; E.-ről); Doc. Trans. III. 575–576. (175. szám; Teleki 

alapján). R.: Tagányi, Erdészeti okl. I. 19. (67. szám); Erdélyi Okm. II. 289. (796. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 316–317. (175. szám; román nyelvű). 
55. 1334. febr. 20. Visegrád 

[I.] Károly király (H) a testvérét (fr. uterinus), Lőrinc mr. Zarand-i c.-t is 
képviselő Nogmortun-i Simon c. fia: Pál c. királyi országbíró kérésére hű szol-
gálataik jutalmául nekik adja a kérelmező elmondása szerint örökös nélkül meghalt Gewse c. Sopron m.-i Endred földjét, amely Gathal fia: László, e Lász-
ló fiai: Gergely és Miklós, továbbá Iwanka fia: András ugyancsak Endred nevű 

földje szomszédságában fekszik. A király oklevelének visszahozása esetére pri-
vilégium kiadását ígéri. Erről autentikus pecsétjével ellátott nyílt oklevelet ad ki. D. in Wyssegrad, in domin. Remin., a. d. 1334. 
E.: Dl. 87 040. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 16. F. 296.) Hátoldalán pecsét alatt: Re-lacio c.-is Stephani castellani de Wysegrad, XV. századi kéz írásával: nobilium de Frachno super possessione Endred, továbbá késő középkori írásával tárgymegjelö-

lés; hátlapi nagy kerek pecsét nyoma. K.: Bgl. IV. 166–167. (265. szám). R.: Uo., mint K. (német nyelvű). 
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56. 1334. febr. 20. 
Pál apát és az Almad-i konvent 1334. febr. 20-i (in domin. Remin., a. d. 1334.) oklevele szerint Kezy-i Mochel fiai: Jakab és Péter – ki utóbbit betegsé-ge miatt István Kezy-i pap, Tapolcha-i alesp. képviselt –, e Péternek a fiai: Lő-

rinc és László a maguk, valamint testvérük, Mihály nevében is, továbbá Gergely 

c. fia: Miklós, nemkülönben Mihály fia: János 2 M. széles bécsi [dénár-]ért (pro 2 M. latorum Wiennensium) eladták a jelen levő Kezy-i Simon fia: Lászlónak, 

továbbá Simon fia Miklós fia: Tamásnak az Egregh folyón levő Beatus Molna 

malom negyedét 4 hold olyan földdel együtt, amelyek közül 2 hold a malom e. 

Dé-ről, a harmadik hold É felől az Egregh folyón túl, a szigeten van, a negyedik hold pedig az, amelyet Athalfewlde-nek mondanak. 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1415. jún. 29. Veszprémi érseki lt. Misc. 5. (Df. 230 084.) [13b–14a Fk.-ek.] E.-je nyílt oklevél volt. K.: – R.: ZsO. V. 793. szám. 
57. 1334. febr. 20. 

Az egri kápt. e. Aladár fia: Prebardus és László fia: János Varada-i nemesek 
titkon tiltakoznak, hogy bár ők Vilmos (Vyllermus) mr. Scepus-i és Vyuar-i c.-t, 
valamint a hozzá tartozókat az egri kápt. privilegiális oklevele szerint mente-
seknek nyilvánították Zobovch m.-i Varada, Litke, Duge, Rosal, Veresmorth és Euzed birtokaik lerombolásával és feldúlásával kapcsolatban, ill. hogy a Zath-mar m.-i Bech birtokot, amelyet e Vilmos mr. korábban ugyancsak az egri kápt. 

oklevele révén a birtokok lerombolása és feldúlása fejében adott nekik, vissza-
adták Vilmos mr.-nek, de mindezt nem önszántukból, hanem az országból való 

kiűzésük és más birtokaiktól való megfosztásuk miatti félelem miatt tették. D. in domin. Remin., a. d. 1334. 
E.: Dl. 76 480. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 67.) A hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi 

összefoglaló, benne Warada és Wyllermus névalakok; kerek zárópecsét maradvá-nyai. K.: Z. I. 420–421. (421. szám). R.: Z. VII. 1. 65. 
58. (1334. febr. 21. e.) 

I. Károly király utasítja a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ját, hogy új pe-
csétje alatt írja át saját, régi pecsétje alatt kiadott privilégiumát Torkw birtok 

feléről Beke fia: Mihály javára. 
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Eml.: a következő számú oklevélben. K.: – 
59. 1334. febr. 21. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja engedelmeskedvén a színe e. Og fia 
János fia Beke fia: Mihály által bemutatott, [I.] Károly királytól (H) származó 

parancslevélben (l. 58. szám) foglaltaknak, e Mihály javára új és autentikus pe-
csétje felfüggesztésével megerősített oklevelében átírja saját, Torkw birtok fele 

része tárgyában 1286. márc. 19-én kiadott privilégiumát. D. II. f. prox. domin. Remin., a. d. 1334. A. 
E.: Dl. 68 819. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 75.) Felül chirographálás, hátoldalán kerek 

pecsét nyoma. K.: – 
60.  1334. febr. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (H) utasítja az egri kápt.-t, hogy – mivel Zaheus fia Péter 

fiai: Leukus és Beke elmondása szerint Myske birtokukra vonatkozó privilégi-
umuk véletlenül elveszett, annak másik példánya ugyanakkor a szóban forgó 

egyház registrum-ában és conservatorium-ában fellelhető – keressék meg e pri-
vilégiumot, és autentikus pecsétjük alatt oklevelükben írják azt át Péter fiai 

számára. D. in Wyssegrad, f. III. prox. p. domin. Remin., a. d. 1334. 
Á.: 1. a 644. számú oklevélben. 

2. a 645. számú oklevélben. K.: – Megj.: E parancs nyomán a kápt. 2 egymástól független, 1279. évi privilégiumot talált 

levéltárában, és írt át a kérelmezők számára, mindkettőbe belefoglalva az írá-

sos királyi utasítást. 
(1334.) febr. 23. (϶: 1339.? febr. 24.) Kolozs 

Miklós c., Culus m. c.-e [!] és a 2 szb. bizonyítják: színük e. febr. 24-én (?) (f. IV. prox. an. domin. Oculi mei) Zoat-i Gál, Miklós és János kötelezettséget vállaltak arra 

nézve, hogy tizenötödnapra Domokossal szemben elő fogják állítani kezesüket (fideius-sor), Berecket. D. in Culus, in die et loco prenotatis. 
E.:  Dl. 74 434. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 59.) Papíron; hátoldalán azonos kézzel: Pro Gallo, Johanne et Nicolao de Zoat contra Dominicum super statutione Brictii in quindenis; hátlapján 3 befüggesztett záró gyűrűspecsét maradványa. K.: Teleki I. 51. (30. szám; 1334. körül keletjelöléssel). R.: Erdélyi Okm. II. 370. (130. szám; 1339. ? febr. 24-i keletjelöléssel). [Vö. még uo. 

290. (798. szám)]. 
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Ford.: Doc. Trans. III. 517. (176. szám; Teleki alapján; 1334. febr. 23-i keletjelöléssel; 

román nyelvű). Megj.: 1339-re tételének indoklását l. Erdélyi Okm. II. 370. (130. szám) megjegyzésé-ben.  
61. (1334. febr. 24. e.) 

[I.] Károly király (H) utasítja a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ját, hogy a Kelemen mr.-t és testvéreit az atyafiság okán megillető birtokra vonatkozó 

valamennyi oklevelet, amelyeket nagybátyjaik, Kokos és Henrik mr.-ek állíttat-tak ki, a reservaculum-ban keressék meg, és írják át. 
Eml.: 1. a 63. számú oklevélben. 

2. a 64. számú oklevélben. 
3. a 65. számú oklevélben. K.: F. VIII. 5. 219–220. (132. szám; Eml. 2. alapján). 

62. 1334. febr. 24. Visegrád 
[I.] Károly király (H) e. Osl fiai: János és Domokos mr.-ek a maguk, továb-

bá testvérük, Miklós mr. Korogh-i várnagy, nemkülönben Herbold fia: István, 

Belid fia: Belid és valamennyi Osl nb. rokonuk nevében tiltakoznak amiatt, 

hogy nemzetségtársuk és rokonuk, Dénes fia: István el akarja adni összes bir-
tokrészét, ti. Nemti falu és Soruld birtok harmadrészét, nemkülönben Heren, 

Keer és Orlamus birtokok felét Simon fia: Pál c.-nek és testvérének, Lőrinc mr.-nek, de minthogy a birtokok elidegenítése csakis az Osl nemzetségre tarto-
zik, így Istvánt az eladástól, Simon fiait pedig a vételtől tiltják. Erről a király oklevelet ad ki. D. in Vysegrad, in fe. B. Mathye ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 663. (Múz. Ta. Jankovich-gyűjt.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi 

összefoglaló; záró pecsét hártyaszalagjának bevágásai. K.: Sopron vm. I. 131. (106. szám; 1334. febr. 14-i kelettel); Bgl. IV. 167–168 (266. 
szám; 1334. febr. 24-i kelettel). R.: Bgl. IV. 167. (266. szám; német nyelvű). 

63. 1334. febr. 24. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja, miután a néhai Rycolphus c. fia Rycolphus mr. nemes fiait: Kelemen mr.-t és testvéreit (fr. uterini) képviselő 

Mihály Criua-i plébános bemutatta színe e. [I.] Károly király (H) parancslevelét 

(l. 61. szám), eleget tévén az abban foglaltaknak előkeresi reservaculum-ában, 

és pecsétje felfüggesztésével megerősített oklevelében átírja Kelemen mr. és 

testvérei részére saját, 1313. márc. 7-i oklevelét[, amely révén Rycolphus c. fiai 
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Landek birtokukért cserében Comlos birtokot megszerezték]. D. f. V. prox. an. domin. Oculi mei, a. d. 1334. 
E.: Dl. 68 820. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 73.) A hátoldalán XV. századi kéz írásával 

tartalmi összefoglaló, benne Landek névalak; hátlapi kerek pecsét nyoma.  K.: – Megj.: Az átírt oklevél [ ] között megadott tárgyát az átíró oklevél nem jelzi közvetle-
nül; az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. III. 460. szám. 

64. 1334. febr. 24. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja, miután a néhai Rikolphus fia Rikolphus mr. nemes fiait: Kelemen mr.-t és testvéreit (fr. uterini) képviselő 

Mihály Krywa-i plébános bemutatta színe e. [I.] Károly király (H) parancsleve-
lét (l. 61. szám), eleget téve az abban foglaltaknak, reservaculum-ában előkere-
si, és pecsétje ráhelyezésével megerősített oklevelében átírja saját 1320. okt. 7-i 
oklevelét[, amely bizonyságát adja a Rykolphus c. fiai: Kokos mr és János mr. 

között létrejött, a Dunauychz, Bela és Nyzychz folyók körül elhelyezkedő föl-
deket érintő adásvételnek]. D. f. V. prox. an. domin. Oculi mei, a. d. 1334. 
E.: Dl. 68 821. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 74.) Kissé hiányos. Hátoldalán XV. száza-

di kéz írásával: Frydman; hátlapi pecsét nyoma.  K.: F. VIII. 5. 219–220. (132. szám). Megj.: Az átírt oklevél [ ] között megadott tárgyát az átíró oklevél nem jelzi közvetle-
nül; az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. V. 905. szám. 

65. 1334. febr. 24. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja, miután a néhai Rycholphus fia Rycholphus mr. fiait: Kelemen mr.-t és nemes testvéreit (fr. uterini) képviselő 

Mihály Criwa-i plébános bemutatta színe e. [I.] Károly király (H) parancslevelét 

(l. 61. szám), eleget téve az abban foglaltaknak, reservaculum-ban előkeresi, és pecsétje felfüggesztésével megerősített oklevelében átírja saját 1329. jan. 14-i 
oklevelét[, amely révén Rycolphus c. fia: János mr. és fiai Kolchwan birtokukat 

elcserélték a menedékkövi (Lapis Refugii) karthauzi konvent Heymborch birto-
káért]. D. f. V. prox. an. domin. Oculi mei, a. d. 1334. 
E.: Dl. 68 822. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 77.) A hátoldalán XV. századi kéz írásá-val: Metales Hamburg; hátlapi kerek pecsét nyoma.  K.: –  Megj.: Az átírt oklevél [ ] között megadott tárgyát az átíró oklevél nem jelzi közvetle-

nül; az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XIII. 30. szám. 
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66. (1334.) febr. 25. Avignon 
[XXII.] János pápa teljesítvén a zágrábi egyházmegyei János [fia:] Lőrinc 

(Laurentio Joannis) nemes lovag kérelmét, engedélyezi neki, hogy maga válasz-
totta gyóntatója egyetlen egyszer, halála küszöbén (in mortis articulo) minden 

elkövetett vétkére ugyanolyan teljes bűnbocsánatot adjon, mint amilyenben kü-

lönleges kiváltság révén a pápák részeltetnek egyes személyeket, mindamellett 

azzal a megkötéssel, hogy minden olyasmivel kapcsolatban, ahol a gyóntató a 

másnak adandó elégtételadást v. neki magának – ha mégis életben maradna –, v. 
örököseinek – ha netán valóban meghalna – kötelezettségül szabta, ő és azok 

feltétlen teljesítéssel tartozzanak. D. Auinione, V. Kal. Mart. [pápasága] 18. 

év[é]ben. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1298. v. 106. f. 495a. (Df. 291 615.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 46. f. 86b. (Df. 292 695.) K.: – R.: Mollat XIII. 62 760. szám (Reg. 2.-ről). 
67. (1334.) febr. 25. Avignon 

[XXII.] János pápa a megelőző, 66. számú oklevélben foglaltakkal azonos 

tartalmú intézkedést hoz a győri egyházmegyei nemes lovag, Laczk fia: István 

javára. D. ut supra [Auinione, V. Kal. Mart. (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1299. v. 106. f. 495a. (Df. 291 615.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 46. f. 86b. (Df. 292 695.) K.: – R.: Mollat XIII. 62 761. szám (Reg. 2.-ről). 
68. (1334.) febr. 25. Avignon 

[XXII.] János pápa a 66. számú oklevélben foglaltakkal azonos tartalmú in-
tézkedést hoz István pécsi prépost javára. D. ut supra [Auinione, V. Kal. Mart. 

(pápasága) 18. év(é)ben]. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1300. v. 106. f. 495a. (Df. 291 615.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 46. f. 86b. (Df. 292 695.) K.: – R.: Mollat XIII. 62 762. szám (Reg. 2.-ről). 



  48 

69. 1334. febr. 26. Nápoly 
Róbert [nápolyi király] emlékezteti egy hívét, hogy királyi hajókat fegyve-

reztek fel Nápoly városában és Apuliában az elmúlt évben, és küldtek Sclauonia 

részeire, hogy áthajózzák Mo. királyát, nepos-át és népét, s az országában várt 

király hazaérkezzék Sclauonia részeiről. Tartalmazza az irat azok neveit, akik 

megszöktek a hajóról Mo. királya visszatértekor, jan. hónapban. D. Neapoli, in camera nostra, a. d. 1334., 26. die Febr., II. ind., országlása 25. évében. 
E.: Wenzel, Dipl. Eml. szerint: GA. Reg. Angioini B. 292. számú Reg. Roberti R. kötet, 190. lev. K.: Wenzel, Dipl. Eml. I. 319–320. (325. szám). 
70. 1334. febr. 27. Visegrád 

[I.] Károly király Visegrádon 1334. febr. 27-én (in Wysegrad, in domin. Oculi, a. d. 1334.) kelt oklevele szerint Genyew-i Jakab fia: Miklós és fia Do-
mokos birtokrészét a Győr m.-i Genyew-ben megvásárolta Nagy (Magnus) Pé-

ter fia: Tamás c. Chokakw-i és Geztes-i várnagy. 
Á.: Tá. szerint: I. Károly király, 1335. máj. 19.  
Tá.: Á. > Garai Miklós nádor, 1411. márc. 31. > Bátori István országbíró, 1435. ápr. 29. Dl. 44 031. (Múz. Ta. Véghely). K.: – Megj.: E.-je nyílt oklevél volt. I. Károly király átíró oklevelét l. Anjou-oklt. XIX. 278. 

szám, Garai Miklós átíró oklevelét ZsO. III. 290. szám. 
71. 1334. márc. 3. 

A nyitrai kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy eleget téve az itt átírt, jan. 29-i parancslevelében (l. 33. szám) foglaltaknak, Layus fia: István királyi 

ember társaságában tanúként kiküldte Pál papot, egyházuk prebendarius-át, akik 

visszatérve elmondták: a nemesek, az egyházak és a Topolchan-i vár Nyitra 

menti falvaiban a nemesektől és más közemberektől megtudták az igazságot, s 

eszerint Nagy (Magnus) Desew c. 1333. febr. 2. körül Mátyás fiaival szemben rosszindulatúan eljárva minden falu végére tényleg a maga 2-2 jobbágyát állít-tatta ki. D. f. V. prox. an. domin. Letare, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2806. (MKA. NRA. 1671. 45.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés; 

zárlatán kerek pecsét nyomai. K.: – 
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72. (1334. márc. 9. e.) 
Pál c. királyi országbíró köztes bírói rendelkezését tartalmazó oklevele sze-

rint Lengyel (dict.) Jánosnak márc. 9-én (in oct. medii Quadr., scil. f. IV.) ne-
gyedmagával – nemes eskütársakkal – együtt esküt kell tennie a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-konventben Gergely testvér, a Torpazygethe-i rendház 

perjele ellenében arra vonatkozólag, hogy Byry-i Tamás és Fábián [1331.] nov. 6-án (f. IV. prox. an. fe. B. Martini conf. nunc 2. preteriisset revolutio annualis) 
a perjelre, kápolnájára és Torpazygete-i lakására rátörve onnan őt erőszakkal – 
János tanácsával és tudtával – nem űzték ki, a kápolna kulcsát nem vitték el, a 

perjel javait nem szórták ki, és az kárt 60 disznóban nem szenvedett el miattuk, 

majd a felek kötelesek ápr. 3-án (in oct. Passce d.) a konventnek az eskü letéte-
léről számot adó levelével országbírói színe elé járulni. 
Eml.: a 129. számú oklevélben. K.: AO. III. 67–68. (55. szám; Eml.-ben). 
73. (1334. márc. 9. e.) 

Pál c. királyi országbíró oklevele szerint Byry-i Tamás mr.-nek márc. 9-én 

(in oct. medii Quadr., scil. f. IV.) ötvenedmagával – nemes eskütársakkal – 
együtt esküt kell tennie a várad-előhegyi Szt. István-konventben Gergely test-
vér, a Szt. Ágoston-rendi Torpazegete-i ~ Torpazygete-i rendház perjele ellené-ben arra vonatkozólag, hogy Tamás [1331.] nov. 6-án (f. IV. prox. an. fe. B. 

Martini conf. cuius nunc 2. preteriisset revolutio annualis) a perjelre, kápolnájá-

ra és Torpazygete-i lakására rátörve onnan őt erőszakkal nem űzte ki, a kápolna 

kulcsát nem vette el, javait nem szórta ki, őt nem fenyegette meg, és a perjel 

miatta 60 disznó kárát nem szenvedte el, majd a felek kötelesek ápr. 3-án (in 

oct. Passce d.) a konventnek az eskü letételéről számot adó levelével újra or-
szágbírói színe elé járulni. 
Eml.: 1. a 78. számú oklevélben. 

2. a 138. számú oklevélben. K.: – 
74. 1334. márc. 9. Visegrád 

[I.] Károly király (H) eleget tévén az országba jövetele óta neki teljesített 

szolgálataira hivatkozó Lyndua-i István fia: Miklós mr. zalai c. és királynéi lo-
vászmr. kérésének, érdemei jutalmául minden haszonvételével és tartozékával 

együtt, idegen jog sérelme nélkül örök jogon neki adományozza azt a Zala m.-ben a Zala folyó mellett, Chaan és Mendzenth falvak között fekvő földet v. 

birtokot, amely a kérelmező állítása szerint egykor az örökös nélkül meghalt 
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Herrand fia: Péteré volt, és annak magtalan halálát követően királyi adományo-
zói jogkörébe visszaháramlott. D. in Wyssegrad, f. IV. prox. an. domin. Judica, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2809. (MKA. NRA. 540. 25.) Felső részén kiterjedt vízfolt következtében írása 

sérült, elmosódott. Hátoldalán azonos kéz írásával: Super possessione Wyfolu iuxta Zala; ill. XVI. századi kéz írásával tárgymegjelölés; nagyalakú hátlapi pecsét nyo-ma. K.: – 
75. 1334. márc. 10. 

A kalocsai kápt. e. Keme fia: Péter, Kelemen fia: Mihály – e Péter unoka-
testvére (fr. patruelis) –, valamint e Péter fiai: Tamás és István nemesek Budrug m.-i Gara örökölt és Bothhalma adománybirtokukat 100 M.-ért eladják Teteus 
és Vezzeus nemeseknek. Erről a kápt. autentikus függőpecsétjével megerősített chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. f. V. prox. p. domin. Letare, a. d. 
1334., Demeter lévén a prépost, István az olvasó-, Miklós az éneklőkanonok, 

Péter a főesp., János az őrkanonok. 
E.: Dl. 76 481. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 126.) Alul chirographálás, hátoldalán egyko-

rú kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Bothalma és Bodrug névalakok. Nyers 

színű sodraton függő kopott pecsét. K.: Z. I. 421–422. (422. szám). R.: Z. VII. 1. 65.; Udvardy, Kalocsa 115. (Z. alapján). Ford.: Kapocs–Kőhegyi 79. (magyar nyelvű, Z. alapján). 
76. 1334. márc. 10. 

A kalocsai kápt. e. Miklós fia: Ywanka, Lőrinc fiai: Gergely, Balyar ~ 

Bolyar és Pethe Thoti-i nemesek, nemkülönben Tarnuk-i Demeter fia: István a [budafel-]hévizi Szentháromság-egyház konventjének megbízó oklevelével 

megjelenve kinyilvánítják, hogy Budrug m.-ben a Duna folyó körül fekvő Thoti 

birtokban levő teljes örökölt részüket haszonvételeikkel és tartozékaikkal – így 

szántókkal, rétekkel, halastavakkal, erdőkkel és a Duna vizén bírt részesedéssel 

– együtt 200 M.-ért eladják Tuteus és Wezzeus ~ Vezzeus nemeseknek. Erről a 

kápt. autentikus függőpecsétjével megerősített chirographált privilegiális okle-
velet ad ki. D. f. V. prox. p. domin. Letare, a. d. 1334., Demeter lévén a prépost, István az olvasó-, Miklós az éneklőkanonok, Péter a főesp., János az őrkanonok. 
E.: Dl. 87 041. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 32. A. 30.) Kissé sérült. Alul chirogra-

phálás; hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés; pecsét zsinórjának befűzésé-re utaló bevágások. K.: – 
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77. (1334. márc. 9.– ápr. 10. között) 
A várad-előhegyi Szt. István első vértanú-konvent oklevele szerint előtte 

Lengyel (dict.) János márc. 9-én (in oct. medii Quadr.) letette az országbíró által 

elrendelt esküt (l. 72. szám) a Torpazygethe-i rendház perjele, Gergely testvér 

rovására elkövetett kihágásokkal és károkozással kapcsolatban. 
Eml.: a 129. számú oklevélben. K.: AO. III. 67–68. (55. szám; Eml.-ben). 
78. 1334. márc. 10. 

Péter prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-konvent emléke-
zetül adják: Byry-i Tamás mr. eleget téve a Pál c. királyi országbíró oklevelében 

(l. 73. szám) foglaltaknak, márc. 9-én (in oct. medii Quadr., scil. f. IV.) ötve-nedmagával – nemes eskütársakkal – együtt letette az elrendelt esküt a vá-rad-előhegyi Szt. István-konventben Gergely testvér, a Szt. Ágoston-rendi Torpazegete-i ~ Torpazygete-i rendház perjele ellenében arra vonatkozólag, 

hogy Tamás [1331.] nov. 6-án (f. IV. prox. an. fe. B. Martini conf. cuius nunc 2. preteriisset revolutio annualis) a perjelre, kápolnájára és Torpazygete-i lakására 

nem tört rá, őt onnan erőszakkal nem űzte ki, a kápolna kulcsát nem vette el, 

javait nem szórta ki, a perjelt nem fenyegette meg, és az miatta nem szenvedte 

el 60 disznó kárát. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 960. (Kállay cs. lt. 1300. 367.) Hátoldalán egykorú kéz írásával tartalmi ösz-

szefoglaló, benne Thurpazygethe névalak. Eml.: a 138. számú oklevélben. K.: – R.: Kállay I. 99. (420. szám; E.-ről); Doc. Trans. III. 317. (177. szám; Kállay alapján). 
79. 1334. márc. 13. Visegrád 

[I.] Károly király (H) felidézve emlékezetébe, hogy Guthkeled nb. Bereck 

fiai: János, a néhai Lőrinc és Miklós nemesek a koronázásától kezdve hozzá 

mint uralkodójukhoz csatlakoztak, vállalva ezzel javaik veszélyeztetését, ill. 

kiszolgáltatását a korábban általuk szolgált, majd utóbb elhagyott Tamás átkos 

fiai: Kopaz és Beke pusztításának, azután pedig hűen és állhatatosan az ő királyi 

hatalmának növekedéséért fáradoztak, ezért ő gondoskodni igyekezvén nevezett 
hívei védelméről, a biztonságuk megerősítése érdekében engedélyezi számukra, hogy Szatmár m.-i Eched birtokuk rétjein v. mocsaraiban kőből v. fából minél 

erősebb várat v. erősséget építsenek, és azt hűségük emlékére mindenki Fideli-tas-nak, köznyelven Hywseg-nek nevezze. Oklevelének visszahozása esetére 
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arról privilégium kiadását ígéri. Minderről pecsétje ráhelyezésével nyílt okleve-let ad ki. D. in Wysegrad, in domin. Judica, a. d. 1334. A. 
E.: Dl. 2810. (MKA. NRA. 841. 9.) Hátoldalán XV. századi kéz írásával rövid tartalmi 

összefoglaló, a pecsét alatt propria comissio regis kancelláriai jelzet; hátlapi nagy 

kerek pecsét nyoma. K.: AO. III. 60–61. (48. szám; E.-ről; kihagyásokkal). 
Má.: Dl. 98 534. (Károlyi cs. lt. 45. 5.) (XVIII. századi). Ford.: KRE. 173–174. (73. szám; AO. alapján) (magyar nyelvű). 
80. 1334. márc. 13. 

A pozsonyi kápt. e. néhai Vytus ~ Vitus c. fiai: Miklós idősebb testvér a 

maga és néhai testvérének, [Vytus fia:] Gergelynek a fia: András nevében, ill. 

[ugyanezen Vytus fia:] János a maga és testvérei: Jakab és Benedek nevében – valamennyien Spacza-i nemesek – bemutatták Treutul Miklós mr. pozsonyi c. 

és a Nagyobb (Maior) Pozsony m. 4 szb.-ja 1333. dec. 2-i – itt átírt – oklevelét (l. Anjou-oklt. XVII. 512. szám). A kápt. Vitus fiai kérésére kiküldte Miklós mr. 

kanonokot, a felek pedig az általuk állított bírák – Vitus többi fiai részéről Tarnuk-i Pamlinus fia: László és Bagutha-i Rubinus testvére, Petheu, míg Mik-
lós c. és unokaöccse: András részéről Keztelen-i Imre és Loch-i Tamás fia: Mi-
hály – társaságában visszatérve elmondták, hogy a felsorolt emberek ítélete 

nyomán és a testvéri szeretet érzületéből megosztoztak alábbi birtokaikon: 

Ratholcz ~ Raholcz birtokból, amely a Balua folyó mellett Nyitra m. területén fekszik, s 31 telek (laneus) van benne, 8 telek a Chenk falu felől eső oldalon 

egymás utáni rendben, egészen a Balua folyó régi, valódi medréig, a birtok töb-
bi telkével megegyező hosszúságban és szélességben, ezenkívül a Balua folyó-

ban álló, [összesen] 3 kővel járó malmaik haszonbérlete (census seu terragium) 
– amely malmok egyike 1 kővel jár, s Mochk birtokában van, másika pedig, 

amelyik 2 köves, a folyón a Baganya falu felől elhelyezkedő Ysaacteluke ~ 

Ysaakteluke nevű földnél található – Vitus fia: Miklós c.-hez és a néhai Gergely 

fiához: Andráshoz kerül, míg a Baganya falu felé eső teljes további Ratholcz 

föld Ysaacteluke-ig, s maga Ysaakteluke föld is egészen a Baganya falu földjé-

től elválasztó határkőig, továbbá a Balua folyón álló – [összesen] 6 kővel járó – 
malmaik haszonbérlete Vitus többi fiának: Jánosnak, Jakabnak és Benedeknek a 

birtokába jutnak. A szóban forgó határkőtől Dé-re átkelve a folyón és felfelé 

haladva rét következik, amely Miklós c.-é és Andrásé lesz, ugyanakkor e rét 

felső végében a folyó új és régi medre közötti részen kijelölnek egy Ratholcz-hoz tartozó földdarabot Vitus többi fia számára jószágaik legeltetésé-

re. A Balua folyó másik partján Pozsony m.-ben fekvő Padar birtok 10 telekből 

(laneus) áll haszonvételekkel és ama földdel együtt, amely Padar falu telkei mö-gött a falu hosszúságában 1 holdnyi szélességben terjed ki egy jelzésig, mutatva 

e szélességet, ill. amelytől hosszúságban kiér a Balua régi medréig annál a rész-
nél kezdődően, amelyet Ratholcz-nál legeltetésre kijelöltek, és mindezek Miklós 
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c. és András kezére kerülnek a Padar-i népek használatára. Innen az említett jel-
zéstől kezdve a föld Szaniszló régi malmának helyéig, 2 víztől övezve és Rat-
holcz birtokhoz kapcsolódva Jánosé, Jakabé és Benedeké lesz kertek gyanánti 

juttatásként. A Padar és Raholcz birtokokhoz egyformán tartozó, Chenk falu 

felé fekvő berket a szélső határjelig részint Spacza birtok népei, részint a maguk 

közös használatában tartják. E nemesek telkeinek (sessio) felosztása a követke-
ző: ahogyan korábban a kápt. oklevelének bizonyságával János, Jakab, Benedek 
és a néhai Gergely átengedtek testvérüknek, az idősebb Miklós c.-nek egy ház- 
és csűrhelyet (locum curie … et locum orrei) a 2 víz közötti területen, ezt most 

is fenntartják és megerősítik. Viszonzásképpen Miklós c. odaadja az őt megille-tő részt testvéreinek, Jánosnak, Jakabnak és Benedeknek a régi várhelyen, va-
lamint a templom körüli gyümölcsfákból, a falu széli víznél fekvő rétből, nem-
különben pedig saját használatra és külön művelésre 12 hold szántót még az 

előtt átenged a birtok Ny-i részén testvéreinek, hogy a szántóföldeket az egymás 

közötti felosztás jelen eljárásában osztozás alá vetették volna. A fennmaradó 

szántókat ugyanakkor 5 egyenlő részre osztják. Vitus további fiai és András a 

régi várhelynél Ny felé egymás mellett jutnak telki helyekhez (locus sessiona-
lis), ill. házakhoz, házhelyekhez (curias, … loca curiarum) egyező mértékben, 

úgy, hogy a várhoz képest legelőbb Benedek, azután János, majd Jakab követ-
kezik. Gergely fia: András viszont a másik hárommal egyező méretben Miklós 
c. telke előtt, annak malomhelyével szemben jut részhez. Spacza birtokot, amely 

a tó túloldala felől illeti Vitus fiait, a következők szerint osztották fel: Ke felől a 

szélről egymás utáni rendben 7 egész telek (laneus) Miklós c.-é és Gergely fia: 

Andrásé, majd 13 és fél telek egymás u. Jánosé, Jakabé és Benedeké lesz, végül 

a falu szélén mindkét oldalról 3 telek megint Miklós c.-nek és Andrásnak jut. 

Ezenkívül a tó felől van még 8 telek, amelyet köznyelven hofstat-nak monda-nak, ill. van egy malomhely is. A hofstat-okból 2-2 János, Jakab, Benedek, ill. 

Gergely fia: András kezére kerül, míg az 5. résznek megfelelő 2 hofstat helyé-

ben Miklós c. megkapja a malomhelyet tulajdon curia-ja előtt. Végül a tónál a 

templom irányából András curia helye közelében 2 egész telek és szemben az út 

túloldalán egy harmadik is Miklós c.-é és Andrásé lesz, majd a szóban forgó 2 

mellett még további 4 is. Szemközt az út túloldalán egy fél telek János, Jakab és 

Benedek birtokába kerül. A Thaschuntall nevű földön a falu felől fentről is és 

lentről is 2-2 telket Miklós c. és András kapnak meg, míg a fennmaradó 5 telket 

Vitus többi fiának juttatják. A falu mögötti veteményeskertet (ortus olerum) 5 

egyenlő részre osztják. Vitus fiai, Spacza-i nemesek ugyancsak elmondták, hogy szerzett Magyarad birtokukat szintén 5 egyforma részre osztották, s 

ugyanezt tették másik, vásárolt Magyarad birtokukban is. Az utóbbbihoz tartozó szedrest közös használatban hagyják. A testvérek kötelezettséget vállalnak, 

hogy közülük az, aki a fenti atyafiságos megosztást megsértené, a Treutul Mik-
lós és a szb.-k oklevelében foglalt büntetést szenvedje el. Gergely végrendelet-
ében tulajdon fia, András tartását, nevelését és birtokrészei gondozását testvéré-
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re (fr. uterinus), Miklós c.-re bízta a törvényes kor eléréséig, majd utána András vele osztozik meg. D. in domin. Judica, a. d. 1334. 
E.: Dl. 72 469. (Brunswick cs. lt. 2.) Hátoldalán 2 középkori kéz írásával tartalmi össze-

foglaló; elveszett függőpecsétjének vörös sodratának maradványai.  
Má.: Dl. 24 800. (MKA. NRA. 963.1.) (XVIII. századi). K.: – 
81. 1334. márc. 16. 

Külső- (Exterior) Zonuk m. 4 szb.-ja emlékezetül adja: a váradi kápt. és a 

király embereivel c.-ük [!], János mr. bírságai behajtására László fia: Miklóshoz 

mentek, aki megígérte, hogy ápr. 4-én (f. II. p. oct. Passce) a teljes összeget ki-fizeti. D. f. IV. prox. an. domin. Ramispalmarum, a. d. 1334. 
E.: AL. Kemény J. gyűjt. Oklevelek 23. (Df. 253 433.) AO. szerint zárlatán pecsét töre-

dékeivel.  K.: AO. III. 61. (49. szám). R.: Szabó K., TT. 3. sorozat 12. (1889) 532. (43. szám); Szabó K., Erd. Múz. okl. 13. 

(43. szám); Erdélyi Okm. II. 290. (799. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 318. (178. szám; AO. alapján) (román nyelvű); Benedek Gy., Zounuk 6. (1991.) 294–295. (8. szám; K. alapján; magyar nyelvű). 
82. 1334. márc. 18. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tudtára adván az erdélyi kápt.-nak a Ferenc fia: Pagan 
(dict.) István mr. Kukulleuar-i várnagy elmondásából szerzett azon értesülését, 

miszerint a nevezett híve tulajdonába tartozó, Külső- (Exterior) Zonuk m.-ben 
az Almas folyó mellett fekvő Scenthmihaltelke és Scentmariaazuntelke birtokok 

határaiknak megújítására és kitűzésére szorulnak, tanúállításra szólítja fel a 

kápt.-t Mera-i Miklós v. Dewecher-i András királyi emberek valamelyike mellé 

a hj., ill. határkitűzés elvégzéséhez, hogy a szóban forgó birtokok az eljárás 

eredményének megfelelően maradjanak István mr. örök tulajdonában. Az eset-
leges ellentmondókat királyi jelenléte elé idézteti, egyben a történtekről írásos 

jelentést kér a kápt.-tól. D. in Wyssegrad, f. IV. prox. an. domin. Ramispalma-rum, a. d. 1334. 
Á.: a 250. számú oklevélben. R.: Erdélyi Okm. II. 290. (800. szám). K.: Rusu, A.A., AMP. 5. (1981) 330–331. (19. szám). 
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83. (1334. márc. 20. e.) 
[I.] Károly király tanúsága kiküldésére utasítja a somogy[-vár]i Szt. Egyed-monostor konventjét. 

Eml.: a 102. számú oklevélben.  K.: –  
84. (1334. márc. 20. e.) 

János mr. egri prépost, N. [Miklós] egri püspök általános helynöke – halasz-
tó oklevelének tanúsága szerint – arra kötelezi Mihály fia: László, Mihály fiai: 

Miklós és Bálint Noghsemyen-i nemeseket, hogy a királyi had feloszlatását kö-

vető 15. napon (in quind. residencie exercitus d. regis) [azaz ápr. 3-án] járulja-
nak színe elé a felperes, e Mihály leánya, nemes leány ellenében. 
Eml.: a 124. számú oklevélben. K.: AO. III. 66. (53. szám). Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-

mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet. 
85. (1334. márc. 20. e.) 

Miklós c., Vilmos mr. albírája – oklevelének tanúsága szerint – azt a pert, 
amelyet színe e. Barcha-i János fia: Tamás folytatatott Inok fia: Donch ellené-

ben, a királyi had feloszlatását követő 15. napra[, azaz ápr. 3-ra] (in quind. residencie presentis exercitus d. regis) tűzi ki. 
Eml.: a 134. számú oklevélben. K.: – Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-

mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet. 
86.  (1334. márc. 20. e.) 

Pál c. királyi országíró – oklevelének tanúsága szerint – a Zederek-i Jakab 
fiai: Gergely, Mathe és Mihály, ill. Weythyh-i Sebestyén fia: László között tá-

madt, emberöléssel kapcsolatos pert a királyi had feloszlatását követő 15. napra, 

azaz ápr. 3-ra (in quind. residencie exercitus regii ad domin. diem Ramispalma-
rum proclamate) tűzi ki. 
Eml.: a 128. számú oklevélben. K.: AO. III. 67. (54. szám). 
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87.  (1334. márc. 20. e.) 
Pál c. királyi országíró – oklevelének tanúsága szerint – azt a pert, amelyet 

Lengel (dict.) János viselt színe e. Nogsemyen-i Mihály fia: László ellenében, a 

királyi had feloszlatását követő 15. napra[, azaz ápr. 3-ra] ([ad] quind. residen-
cie exercitus regii) tűzi ki. 
Eml.: a 130. számú oklevélben. K.: – Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-

mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet.  
88. (1334. márc. 20. e.) 

Pál c. királyi országíró – oklevelének tanúsága szerint – azt a pert, amelyet 
Egyed, Lengel (dict.) János jobbágya folytatott Nogsemyen-i Mihály fia: László 

ellen, a királyi had feloszlatását követő 15. napra[, azaz ápr. 3-ra] ([ad] quind. 
residencie presentis exercitus d. regis) tűzi ki. 
Eml.: a 131. számú oklevélben. K.: – Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-

mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet. 
89. (1334. márc. 20. e.) 

Pál c. királyi országíró – oklevelének tanúsága szerint – azt a pert, amelyet színe e. Péter fia: Tamás mr. Chwkakew-i várnagy Mihály fia: Péter ellenében 

folytatott, a királyi had feloszlatását követő 15. napra, azaz ápr. 3-ra (in quind. 
residencie exercitus regalis ad domin Ramispalmarum proclamate) tűzi ki. 
Eml.: a 132. számú oklevélben. K.: – 
90. (1334. márc. 20. e.) 

Pál c. királyi országíró – oklevelének tanúsága szerint – azt a pert, amelyet 
színe e. Demeter fia: Miklós folytatott Zazd-i István fiai: László és János elle-
nében, a királyi had feloszlatását követő 15. napra, azaz ápr. 3-ra (in quind. residencie exercitus regalis ad domin. Ramispalmarum proclamate) tűzi ki. 
Eml.: a 133. számú oklevélben.  K.: – 
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91. (1334. márc. 20. e.) 
Pál c. királyi országbíró azt a pert, amelyet színe e. Sadan-i János fia: Bese-

nyő (Bysenus) Gergely folytatott Feuldes-i Péter fia: János, valamint Iwachinus 
fiai: Konrád, Tamás, Beke és Miklós ellenében az utóbbiak által elkövetett ha-
talmaskodás dolgában, a királyi had feloszlatását követő 15. napra, azaz ápr. 3-ra (ad quind. residencie exercitus [regii] ad domin. Ramispalmarum procla-mate) elhalasztja. 
Eml.: a 118. és 200. számú oklevelekben.  K.: – 
92.  (1334. márc. 20. e.) 

Pál c. királyi országbíró oklevélben kéri az egri kápt.-t, hogy küldje ki tanú-

ságtételre embereit, akiknek jelenlétében királyi emberekként Synka fia: Péter 

részéről Péter fia: Petheu v. Mark fia: Péter valamelyike, ill. Panky-i Péter fiai: 

Thuz (dict.) Petheu és Máté részéről Dénes fia: Gergely v. János fia: Pál vala-
melyike a királyi had feloszlását követő 22. napon (22. die residencie presentis exercitus [regii]) [, azaz ápr. 10-én] Thasala és Paloch birtokon az összehívandó 

szomszédok jelenlétében elvégzik mindazokat a feladatokat, amelyeket a szó-

ban forgó birtokokkal kapcsolatos tennivalókként a korábban kibocsátott királyi 

oklevél meghatározott, és erről a kápt. az arra következő 8. napra (ad 8. diem 

22. diei residencie presentis exercitus [regii]) [, azaz ápr. 17-re] a királyhoz in-
tézendő írásos jelentéstétellel tartozik. 
Eml.: a 140. számú oklevélben. K.: – Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-

mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet.  
93. (1334. márc. 20. e.) 

Pál c. királyi országbíró – oklevelének tanúsága szerint – Zelemer-i Mihály fia: Mihály perét Balkan-i János fia: László ellenében ápr. 10-re (22. die resi-dencie exercitus regii ad domin. diem Ramispalmarum proclamate) tűzi ki. 
Eml.: a 145. számú oklevélben. K.: – Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-

mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet. 
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94. (1334. márc. 20. e.) 
Pál c. királyi országbíró – oklevelének tanúsága szerint – Wrs-i Myxse öz-

vegyének, Katalin úrasszonynak Konrád fiaival: Miklóssal és Konráddal szem-
ben indított perét ápr. 10-re (22. die residencie exercitus regii ad domin. diem Ramispalmarum proclamate) tűzi ki. 
Eml.: a 151. számú oklevélben.  K.: – Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-

mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet. 
95.  (1334. márc. 20. e.) 

Pál c. királyi országbíró perhalasztó oklevele szerint Coplen (Kopleen) fia: 

Miklósnak, István fia: Andrásnak és Demeter fia: Fynta-nak (Phynta-nak) a ki-
rályi had feloszlatását követő 22. napon, azaz ápr. 10-én (22. die residencie exercitus regalis ad domin. diem Ramispalmarum proclamate [[ad 22. diem resi-dencie exercitus regis in educcione sui generosi filii domini Andree ducis ultra 
partes habiti Transmarinas]]) kell ítélőszéke e. megjelenniük Vrdugh (Wrdugh) 
(dict.) András fiai: Simon, Miklós, Mihály és Marhardus ellenében. 
Eml.: 1. a 146. számú oklevélben. 

2. a 385. számú oklevélben. (Eltérő névalakjai ( ) közt feltüntetve; a [[ ]] közötti 

közlés ebben szerepel).  K.: Károlyi I. 86. (Eml. 1-ről), 89. (Eml. 2.-ről). 
96.  (1334. márc. 20. e.) 

Pál c. királyi országbíró azt a pert, amelyet képviselője útján [I.] Károly ki-
rály a Tolna m.-i Barlyad és Bykad birtokokért Kery-i Lőrinc fiaival: Istvánnal, 

Lőrinccel, Mihállyal és Jánossal szemben folytatott, minthogy a vitás birtokok 

becsüjét követően nem tudott a király távolléte miatt a birtokok kiváltására ha-
tárnapot kitűzni, elhalasztja a Tengerentúlra indult királyi had feloszlatását kö-

vető 22. napra (ad 22. diem residencie exercitus regii versus partes Transmari-nas moti). 
Eml.: a 136. és 446. számú oklevelekben. K.: – Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-

mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet. 
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97. (1334. márc. 20. e.) 
Pál c. királyi országbíró azt a pert, amelyet képviselője útján [I.] Károly ki-

rály egy, a Tolna m.-i Kurtuel birtokban fekvő részbirtokért Iwan fia: Deseu-vel szemben folytatott, az utóbbira rótt okleveles bizonyítási kötelezettséggel elha-
lasztja a királyi had feloszlatását követő 22. napra ([ad] 22. die[m] residencie exercitus regii).  
Eml.: a 152. számú oklevélben.  K.: – Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-

mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet.  
98. 1334. márc. 20. 

A csázmai kápt. e. egyik részről a testvérét (fr.), Istvánt is képviselő Buysa 

fia Márton fia Máté fia: Wahta, míg a másik részről Olivér fia Máté fia: Gergely 

– testvérei: Péter és Jakab helyett is – megjelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy a Camarcha-ban Selk fia: Pál határai mentén lévő Chedeunafeu örökölt földje bi-
zonyos részét tartozékokkal és haszonvételekkel együtt, amely részt korábban 

apja, Máté – testvérének, Pousa-nak a beleegyezésével – 2 M. fejében Olivér 

fia: Mátének zálogba adott, most e 2 M.-ért a zálogba vevő fiainak hagyja örök 

birtoklásra, azzal a kikötéssel, hogy báni descensus-ra e földrész u. Máté fiai 
évente 4 dénárt kötelesek fizetni, miként erre nézve a kápt. e. megegyeztek 

egymással. D. in domin. Ramispalmarum, a. d. 1334. 
E.: A. HAZU 3. 96. (Df. 230 346.) Smič. szerint hátoldalán pecsét nyoma. K.: Smič. X. 154–155. (101. szám). 
99. 1334. márc. 20. 

Az esztergomi Szt. István király-egyház keresztes konventje e. Eleek fia: Mykoucha Chew-i nemes örökölt Esztergom m.-i Chew birtokát 1 ekényi szán-
tóföld és 1 szőlő kivételével odaadta István mr. nemesnek, Wyssegrad-i vár-
nagynak. E szántóföld Mykoucha halála u. szintén István c.-re száll, a szőlővel 

viszont Mykoucha a végrendeletében bárki javára szabadon rendelkezhet. Erről 

a konvent oklevelet ad ki, aminek visszahozása esetére privilégium kibocsátását 

ígéri. D. in domin. Ramispalmarum, a. d. 1334. 
E.: Esztergomi kápt. m. lt. 26. 3. 2. (Df. 236 424.) Hátoldalán XIV. századi kéz írásával 

rövid feljegyzés, benne Cheu névalak; XV. századi kéz írásával tartalmi összefogla-
ló, benne Mykowcha és Elek névalakok; pecsét nyoma. 

Á.: a 387. számú oklevélben. K.: Str. III. 235–236. (352. szám; E.-ről). 
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100. 1334. márc. 20. Eger 
Woyk fia: István mr. egri kanonok és Gothardus egri kápt.-i notarius, János 

mr. prépostnak, Miklós egri püspök általános helynökének a helyettesei e. a Keer-i Poog fia: Egyed özvegyét képviselő Keech-i Dedoborius fia: Balázs c. 

kinyilvánítja, hogy miután a jegyajándéka és hitbére ügyében a püspök és János 

prépost bírósága e. pereskedő úrasszony követeléseit a szintén jelen levő Keer-i 
Poog fia: Banow c. megfelelő pénzösszeg megfizetésével kielégítette, megbízó-

ja nevében mentessé nyilvánítja Banow c.-t minden további követelés alól, egy-
szersmind szavatosságot vállal a c. háborítatlanságáért az ügyben. D. Agrie, in domin. Palmarum, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2811. (MKA. NRA. 1035. 5.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés; 

zárlatán 2 gyűrűspecsét nyoma. K.: AO. III. 62. (50. szám) (kihagyásokkal). R.: Bónis–Balogh 98. (887. szám; AO. alapján). 
101. 1334. márc. 20. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírája Chelen fia Sándor c. fiai: Miklós 

somogyi főesp., János és Jakab kérésére, ill. oklevél-bemutatása alapján átírja 

[IV.] Béla király (H) 1258. aug. 7-i privilégiumát[, amely a Ruzyzna föld hova-
tartozása körül támadt jogvitát lezáró királyi ítéletet foglalta magában]. D. in Wyssegrad, in domin. Ramispalmarum, a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 664. (Múz. Ta.) Hátoldalán egykorú kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Ruzyna birtok neve, továbbá újkori kéz írásával másik; vörös sodraton függött pe-

csétje elveszett. K.: – Megj.: Az átírt privilégium [ ] között megadott tárgyát az átíró oklevél nem jelzi köz-
vetlenül; IV. Béla király privilégiumát l. Reg. Arp. 1193. szám. 

102. (1334. márc. 20. u.) 
A somogy[-vár]i (de Symigio) Szt. Egyed-monostor konventje jelenti [I.] 

Károly királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 83. szám) márc. 20-án (in domin. Ramispalmarum) Zoltan fia: László királyi emberrel kiküldték 

tanúságul ...... 
E.: Dl. 39 161. (Királyi jogügyigazgatóság. Ismeretlen állagok.) Erősen foltos, fakult, 

nagyrészt olvashatatlan. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro Andrea … contra Ladizlaum filium … domino regi … ad octavas ….), valamint kerek zárópe-
csét töredékei. K.: – 
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R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1997. 13–14. (126. szám; 1334. évi dátummal). 
103. (1334. márc. 21. e.) 

 [I.] Károly király (H) utasítja a vasvári kápt.-t, hogy – mivel Ozko-i Kozma 
fiainak: Dénesnek és Jánosnak az elmondása szerint Vasvár m.-i Zarkad birto-kuk nem rendelkezik hj.-sal – küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek je-
lenlétében a királyi ember elvégzi a hj.-t, majd Zarkad birtokot Kozma fiainak 
hagyja örök birtoklásra. Az eljárásról a király írásos jelentést kér. 
Eml.: a 114. számú oklevélben. K.: Bgl. IV. 168–169. (268. szám; Eml.-ben). R.: Uo., mint K. (márc. 21-i napi keltezéssel; német nyelvű). Megj.: Keltének meghatározásához a hj. elvégzésének a 114. számú jelentő oklevélben 

feltüntetett napja szolgáltat támpontot. 
104. (1334.) márc. 21. 

A váradi kápt. jelenti Erzsébet királynénak (H), hogy teljesítvén az itt átírt jan. 25-i parancslevelében (l. 31. szám) foglaltakat, Bakwn fia Péter királynéi 

emberrel kiküldte tanúságtételre Lőrinc karpapot, akik visszatérve elmondták: 

márc. 15-én (III. f. prox. p. domin. Iudica) Külső- (Exterior) Zolnuk m.-be men-tek a Tamás vajdát megillető összes bírság behajtására, és mivel Pele-i Lőrinc 

távol maradt, Pele birtokban levő részét bírság fejében, márc. 16-án (in crastino eiusdem diei) Beche fia: Miklós Zuna birtokban levő részét fizetésképtelensége miatt, márc. 17-én (3. die) a bírságot meg nem fizető Erdeu és Chypan Zenkyral 
birtokban levő részeit Tamás vajda alispánja, Péter fia: János részére iktatták, 

ápr. 3-át (oct. Passce d. nunc venturas) jelölve ki a visszaváltás idejéül. Ugyan-
csak márc. 17-én (eodem die) a távol levő Elek fia: Loránd Musko és Barchtele-
ke birtokokban levő részeit iktatták az alispánnak máj. 2-i (II. f. p. oct. Georgii 
mart.) visszaváltási lehetőséggel. Amikor márc. 18-án (deinde 4. die) Zylag-ba 
mentek, és a fizetésképtelen Benedek fia: János Thoplon birtokban levő részét 

akarták az alispánnak iktatni, nevében egy bizonyos Sandur ellentmondott, azt 

állítván, hogy ott e János résszel nem is rendelkezik. Ugyanezen a napon a távol 

levő Pál fia: Miklós Veruolg birtoka részét iktatták az alispánnak, ahol ápr. 3-ig 
(oct. Passce) biztosították a visszaváltás lehetőségét. Szintén márc. 18-án az al-
ispán Kozma fia: Miklóssal Daba birtokon másfél M. bírság ügyében megegye-
zett, amelyet Miklós ápr. 10-én (in quind. Passce) ígért kifizetni, de ha elmu-
lasztaná, Daba-i birtokrésze az alispán kezére száll. Márc. 19-én (5. die 

consequenti) az alispán Mayad birtokon Tamás fia: Alberttel akként egyezett 

meg, hogy tőle a 4 M. bírság fejében 1 lovat kapott, míg a fennmaradó rész ápr. 3-án (oct. Passce) esedékes. Az iktatások a m. szb.-i – Bartha fia: Pál, Lampert 
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fia: Péter, András és István fia: János – jelenlétében történtek. D. II. f. prox. p. domin. Ramispalmarum, a. supradicto [1334]. 
E.: AL. Kemény J.-gyűjt. 12. (Df. 253 422.) K.: AO. III. 63–64. (51. szám) (kivonatos). R.: Szabó K., TT. 3. sorozat 12. (1889) 532. (44. szám); Szabó K., Erd. Múz. okl. 13. 

(44. szám); Erdélyi Okm. II. 290–291. (801. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 318–319. (179. szám) (AO. alapján; román nyelvű); Benedek Gy., Zounuk 6. (1991.) 295–297. (9. szám; magyar nyelvű). 
105. 1334. márc. 22. Kemlék alatt 

Herborth fia: Miklós mr. Nagy (Maior) Kemluk-i várnagy, és Farcasius fia: 

Adorján, e vár c. terrestris-e emlékezetül adják: Brobum fia: Sándor, e vár job-
bágya arra kérte őket, hogy személyesen végezzék el Stremech nevű birtoka hj.-át, amely egykor Zeulad fia: Péteré volt, és hű szolgálataiért Mychk, egész 

Sclauonia bánja adott neki oklevele révén. Az oklevéladók a vár nemes és ér-
demes jobbágyaival elvégezték Sándor számára a határok kijelölését, amelynél 

Sándor rokonai, Budizlaus fiai: Miklós és Benk, Dragoyk fia: Wlkoy, György 

fia: Lukács, Iván fia: Mark és Tholimerius fia: Domokos személyesen részt vet-tek. Hj.: a Goztouinchech ~ Goztinouchech ~ Goztinchech folyóban a Marosina 

pataknál indul, út, Benk fia: György határjele, régi út, kereszttel jelölt tulpha fa, 

földjel, kereszttel jelölt hrazth fa, tovább Ny felé, földjel, Domokos szántója, 

Goztinouchech folyó. A birtok 2. határa a Goztinchech folyóban a Babinch pa-
taknál indul, kereszttel jelölt graber fa, kereszttel jelölt körtefa, régi út, kereszt-
tel jelölt hrazth fa, kereszttel jelölt nirpha fa, szántóföld, az említett folyó. A 

birtok 3. határa: Ke felől nagy út menti körülásott földjeltől indul, kereszttel je-
lölt cseresznyefa, kereszttel jelölt glog fa Simon határjele mellett, É-nak, majd 
az útig Ke felé, az úton tovább kereszttel jelölt hrazth fáig, Mark határjele, régi 

út, patak, kereszttel jelölt berkenyefa, vissza az első határjelhez, a Bogacheua 

folyó menti kereszttel jelölt körtefák Sándorhoz tartoznak. A birtok 4. határa 

kereszttel jelölt tulpha fánál indul, Malchech határjelei mentén Dé felé, kereszt-
tel jelölt körtefa, kereszttel jelölt kelen fa, kis ér (fluuculus), Ny felé tovább, 

hegyen kereszttel jelölt hrazth fa, kereszttel jelölt tulpha fa, régi út, új út, 

Dé-nek tovább, földjel, szántóföld, Reka folyóban Kis (Minor) Kemluk vár ha-
tára mellett É felé, kis ér, híd, kis ér, régi határjelzésként kereszttel jelölt 

gertianpha fák, kereszttel jelölt bigk fa, régi úton Dé felé, 3 kereszttel jelölt 

tulpha fa, vissza a kezdő határjelhez. Az eljárásban közreműködő fogott bírák 

Petus fia: Éliás c., János fiai: Iván és Iuanko, Pribegh fia: Woyn, Benk fia: 

György, Dragona fia: Malchech, Pál fia: Iuech akkori centurio és sok más vár-
jobbágy voltak. Erről az oklevéladók pecsétjükkel megerősített oklevelet bocsá-tanak ki. D. sub Kemluk, f. III. prox. p. domin. Ramispalmarum, a. d. 1334. 
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E.: AN. Donationalia 7. 9. (Df. 252 343.) Smič., ill. Fk.-e szerint 2 függőpecsét helye. K.: Smič. X. 155–157. (102. szám). 
106. (1334. márc. 22.–dec. 16. között) 

András, Calabria hercege, Mo. királyának fia, Róbert király nepos-a kísére-
tét alkotó személyek, Róbert király komornyikjai és familiaris-ai zsoldjegyzéke. 
Reg.: Wenzel, Dipl. Eml. szerint: GA. Reg. Angioini. K.: Wenzel, Dipl. Eml. I. 327–329. (334. szám). 
107. 1334. márc. 24. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírája tudtul adja: a Nyitra m. alispánjá-

nak és szb.-inak oklevelelében foglaltak szerint [1333.] dec. 7-én ítélőszéke elé 

járult Folkus fia: András Egerzeegh-i ~ Egerzegh-i Tamás fia: Miklós ellenében 

előadta, hogy amikor e Miklós egyik jobbágyát a földbér lefizetése u., tartozá-

soktól mentesen okt. 3-án (domin. die prox. p. fe. B. Mychaelis arch. nunc pre-teritum) ő szekereken a saját birtokára akarta vinni, Miklós mégis az országútról 

a szekereket visszakényszerítve a jobbágyot Egerzegh faluba hatalmaskodva 

visszavitte, miközben ezen erőszakos fellépés során az ő jobbágyainak 4 kancá-

ját és 10 ökrét eleresztették, a szabadságot nyert jobbágy javait elvették, 10 job-
bágyát pedig megsebesítették, amelynek révén 50 M.-nyi kár keletkezett. Mik-
lós ártatlannak vallotta magát. Mivel András a maga állítását sem tanúvallató 

oklevéllel, sem tanúállítással nem igazolta, ezért az ítélőszék Miklósnak jan. 13-án (in oct. Epiph. d. nunc elapsis) a nyitrai kápt.-ban tizenötödmagával – 
nemes eskütársakkal – együtt leteendő esküt írt elő azzal, hogy az eskü letételé-

ről számot adó kápt.-i oklevelet márc. 9-re (ad oct. medii Quadr.) kell az or-
szágbíróhoz vinni. E napon – miközben Miklós távolmaradt – András bemutatta 

a nyitrai kápt. oklevelét (l. 16. szám), amelyből kiderült, hogy az eskütételre 

Miklós távolmaradása miatt nem került sor. Ezek u. az országbíró Miklóst fő-

benjáró büntetéssel sújtja, birtokainak kétharmad része pedig az országbíró ke-
zére háramlik. A fennmaradó egyharmad részről úgy rendelkezik, hogy mert 

Miklós márc. 9-én (oct. medii Quadr.) tulajdon testvérei, Tamás fiai: János és 

Péter ellenében ugyancsak hatalmaskodásért hasonlóképpen fővesztés bünteté-

sével sújtatott, a szóban forgó harmadnak a fele Andrást, míg a másik fele Mik-
lós testvéreit, Jánost és Pétert illeti, ki utóbbiak az Andráshoz kerülő hányadot 

megfelelő értéken a maguk kezére válthatják. D. in Wysagrad, 16. die oct. medii Quadr. predict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 113. (Zerdahelyi cs. lt. 1.21.) Hátlapra nyomott töredezett pajzsalakú pecsét. 
Má.: Modern kori kézírással készült egyszerű Má. E.-vel megegyező jelzet alatt. K.: – 
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108. 1334. márc. 25. Visegrád 
 [I.] Károly király 1334. márc. 25-én Visegrádon (in a. d. 1334., in Alto Castro, in fe. Ann. virg. glor.) kelt oklevelében utasítja az ország összes bíráját 

és jogszolgáltatóját, hogy a szentgotthárdi (de S. Gothardo) apátot és testvéreket Geurguar birtok és tartozékai ügyében, amelyeket a nekik biztosított privilégi-
umok tartalmaznak, ne kényszerítsék bíróságuk elé, hanem az ellenük ilyen bir-
tokügyben folytatott perét mindenki a király elé vigye, minthogy a szóban forgó 

birtok királyi és királynéi adományként került a nevezett egyházhoz. 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1377. máj. 23. Vasvári kápt. m. lt. I. 3. 27a. (Df. 279127.) E.-je nyílt oklevél volt. K.: – R.: Kóta 33. (75. szám). 
109. 1334. ápr. 1. 

Az egri kápt. e. – miként azt annak 1334. ápr. 1-jén (f. VI. prox. p. fe. Pasche d. a. eiusdem 1334.) kiadott zárt oklevele tanúsítja – szentimrei (de S. Emerico) Sebestyén fia Loránd fiai: György, Pál és Jakab a maguk, valamint 

testvéreik: Imre, Tamás, László, Dénes és Sebestyén nevében tiltakoznak ami-att, hogy apjuk Lochonch-i Dénes fia: István mr.-rel és annak testvéreivel birto-
kaikban és birtokrészeikben megosztást akarnak tenni, holott ők és elődeik a 

nevezett nemesekkel és azok őseivel egyszer már valamikor végleges megosz-
tást hajtottak végre, ennélfogva a nevezettek tiltakozólag fellépve tiltják apju-
kat, valamint Dénes fiait, ill. mindenki mást is az efféle végleges érvényű bir-
tokosztály eszközlésétől.  
  
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1409. jún. 11. Dl. 42 999. (Múz. Ta.) 

2. Ua., mint előző, Bánffy I. szerint az Erdődy cs. galgóci lt.-ában, 97. 14. 1. jelzet alatt. 
Má.: Dl. 349. 7–8. old. (MKA. NRA. 1683. 3.) (Tá. 1. Má.-a, 1800. júl. 23-i). K.: Nagy I., T. 1 (1883) 97. (Tá. 1.-ről); Bánffy I. 518–519. (364. szám; Tá. 1–2.-ről); 

Erdődy 255. szám (Tá. 2.-ről). R.: Bánffy I. 79–80. (78. szám; Tá. 1–2.-ről); JNSZ. 259. 
110. 1334. (ápr. 3. e.) Vizsoly 

Miklós c., Vilmos (Wyllermus) mr. nádor helyettes (vices palatini gerens) 

albírója tudatja, hogy Sowar-i György mr. fia: Péter mr. Sowar birtoka határje-leinek megújítása ügyében perbe vonta Areus fia: Jánost és László [lehúzva: 
Jakab] fiait: Miklóst, Pált és Jakabot – akik érdekében Sanccus fia: Miklós je-lent meg a Scepes-i Szt. Márton-kápt. ügyvédvalló levelével –, továbbá Zumur 
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fia: Jánost, akik Sowar határjeleinek Scenlachlou birtok felőli kijelölésekor el-lentmondottak, s a bíróság e. ennek okát tudakolta. Mivel a felek azt állították, 

hogy e birtokokat oklevéllel szerezték, Miklós c. meghagyta, hogy ezeket ápr. 3-án (in oct. Passce d.) színe e. mutassák be. D. in Wysul, 8. die termini prenotati [!], a. d. 1334. 
E.: Dl. 60 217. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 75.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegje-

lölés, benne Souar névalakkal, valamint kerek zárópecsét körvonala. K.: – Megj.: Az oklevél – a keltezés módja ellenére – ténylegesen nem adja meg azt a napot, amikor a felek Miklós c. e. megjelentek. 
111. 1334. ápr. 3. 

A nyitrai kápt. 1334. ápr. 3-án (sub a. d. 1334. in oct. fe. Pasce) kelt okleve-
le szerint előtte Marcell fiai: Miklós és János szorongató ínségükben Dub, más-
ként Luchynch birtokuknak a Miklós fia: Mihály szomszédságában fekvő felső 

részét olyan határjelöléssel, amely kindulásától az egykori vár árkának közepén 

haladva egy fűzfához tart, majd pedig onnan egy forráshoz a Dudwag folyó irá-

nyában folytatódik, szavatosság vállalása mellett 14 évre elzálogosítják 12 bécsi 

széles dénár M.-ért Hody-i Ferencnek.  
Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1349. jún. 25. Dl. 95 255. (Ocskai cs. lt. 28. A.) (Fk.-en). 

Sérült. K.: – 
112. 1334. ápr. 3. 

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja e. az apját is képviselő 

Opour fia Pál fia: Lőrinc, ill. a testvérei: István és János helyett is megjelent 

ezen Opour fia János fia: Miklós, Pogh-i nemesek a kápt. által kiküldött Miklós 

mr. karpap tanúságtétele mellett birtokrészeikben osztályt tettek. A felosztott 

ingatlanok: 1 földrész (hj.: Raba, Ny felé a Pomlen-ből jövő altalut-ig, amely 
hosszanti elválasztás mentén É felől, Kelemen fiainak szomszédságától eső rész 

Pálnak és Lőrincnek jut, míg a Dé-ról, Olivér fiainak szomszédságától eső má-

sik birtokfél Miklós, János és István kezére kerül). 1 földrész (hj.: Ledegerus 

fia: Pál szomszédságában az altalut úttól 2 hold szélességben, hosszában pedig a Raba-ig húzódva), amely választóvonaltól az É-ra eső rész János fiainak, a Dé-i 
fekvésű pedig Pálnak és Lőrincnek a birtokába kerül. 2 hold Chepanus fiainak: 
Imrének és Péternek a szomszédságában Pálé és Lőrincé lesz, ezzel szemben 2 

hold Vynclou fia: Kelemen kertje mögött János fiainak jut. Sarzyluauelg völgy-
ben 1 hold János fiaié, ennek dűlőjében egy másik hold a Peluznyg ~ Peluzneg 

folyóig, valamint további ottani részük Pálé és Lőrincé lesz. 1 kaszára való rét a 
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Peluzneg folyón túl Kelemen fiainak szomszédságában és egy másik ugyanak-
kora a folyótól Ny-ra Erney fiainak szomszédságában János fiainak jut, ezzel 

szemben egy 2 kaszára való rét a folyótól Ny-ra Noghyd e. Pál és Lőrinc birto-
kába kerül. A Raba mellett fekvő 1 kaszányi rétjüket elfelezték egymás között. 

Szintén elfelezték azt a földrészüket a telki részekkel együtt, amelynek elválasz-
tása a nagy úttól indul ki, s hosszában Nyarvelg felé fut, ahol is az É-ról, Kund-
ra fiainak szomszédságától eső rész Pálhoz és Lőrinchez kerül, míg a Dé-i, 
Wynclou fiainak szomszédságában fekvő birtokfél János fiaié lesz. Szántóföld-
jük, amely a nagy úttól Hayd-ig, ti. Ilbu földjéig tart, hosszanti irányban szintén kettéosztatott, amelyből a Kelemen fiainak szomszédságában levő É-i rész Pál 

és Lőrinc, a Dé-i, Vynclou fia: Pállal szomszédos fél pedig János fiainak birto-
kába kerül. A Buguzlou határjelei mentén 4 dűlőben elhelyezkedő, Hayd-ig el-
nyúló 8 hold földjükből a Dé-i fél János fiainak, az É-ra levő másik pedig Pál-
nak és Lőrincnek jut. Kerecktou melletti szántóföldi részüket elfelezték, miként 

őseik telkeit is, ahol az É-i részt János fiainak, a Dé-it pedig Pálnak és Lőrinc-
nek juttatták. A réten lévő szántóföldjüknek az a fele, amelyet Pál és Lőrinc el-
zálogosítottak, hozzájuk kerül, míg a fennmaradó fél János fiaié lesz, s e földön 3-3 holdnyi juhlegelő is jár mindkét félnek, továbbá 4 ménesbeli szilaj lóból (de 

4 equaciis indomicis) kiválasztva 2 – zug és zeu színűek – Pálhoz és Lőrinchez 

kerül, míg a másik 2-ből egy 4 éves zeu színű (unam zeu coloris quadriennem) 

János fiaié, a negyedik pedig szintén Pálé és Lőrincé lesz. Máj. 1-jén (in oct. S. 

Georgii mart. nunc venturis) Pál és Lőrinc a hozzájuk került 3 lótól születő 1 ez 

évi nőstény csikót (unam poledrum femellum) adnak János fiainak, ha adódik 

majd ilyen, ha nem, akkor pedig azt pénzen kell vásárolniuk. A felek minden 

pert keltő vitás ügyükben megbékéltek egymással. D. in oct. Pasce, a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 665. (Múz. Ta.) Hátlapján kerek pecsét helye. K.: F. VIII. 7. 263–266. (E.-re hivatkozó Tudománytár 1838/3. 184. alapján); Bgl. IV. 170–171. (270. szám; kihagyásokkal, csak a határleírást közölve). R.: Bgl. IV. 170. (270. szám) (német nyelvű). 
113. 1334. ápr. 3.  

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja e. Sar-i Adumpreth fia: 
Bede ~ Beda mr. az Egurwar előtti Lak (Inferior Lack) falu területén levő szőle-
jét, amely Ehelleus fia: Miklós mr. birtokán terül el, haszonvételeivel és tarto-
zékaival együtt 3 M. bécsi széles dénárért eladja Allar-i János fia: Miklósnak, 

amihez a jelen levő Miklós mr. hozzájárulását adja olyan szabadsággal, ami-
lyennel ő Beda mr.-nek átengedte, census és csöböradó nélkül. D. in oct. Pasche, a. d. 1334. 
E.: –. Zala szerint: Kisfaludy cs. lt. Pecsét nyoma. K.: Zala I. 275. (198. szám) (E.-ről). R.: Bgl. IV. 171. (271. szám) (Zala alapján, német nyelvű). 
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114. 1334. ápr. 3.  
A vasvári kápt. – 1334. ápr. 3-i (in oct. fe. Pasce d., in a. eiusdem 1334.) ok-

levelének tanúsága szerint – tartalmilag átírva [I.] Károly király (H) 1334. márc. 

21. e. kelt parancslevelét (l. 103. szám), Buy-i Mihály királyi ember társaságá-

ban kiküldte tanúként Gergely kanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy 

1334. márc. 21-én (f. II. prox. p. domin. Ramispalmarum, in dicto a. d. 1334.) 
[Zarkad] birtokot körülhatárolták, és Ozko-i Kozma fiait: Dénest és Jánost abba 

beiktatták. Hj.: Ke felől a Zarkadnogwtha nagy útnál régi kút menti földjeltől indul, Ny-nak tartva gyümölcsfák, földjel, É felé cserjésben földjelek, Ny felé át 

a tavon, domb, erdő, wulga [!] bik fák, földjel, hegy, régi út, azon Ny-nak to-
vább, hársfa alatt földjel, völgynél szögletet jelző határjel, Nyuluar domb, Gheus faluból Olozka-ba tartó nagy úton É felé, Kalachakutha forrás, tölgyfák 

alatt szögletet jelző határjelek, innen Ke felé hegyre fel, mogyoróbokor alatt 

földjel, Ke felé tovább, szántóföldek, földjel, erdőn át Ke felé 2 földjelhez, ame-
lyek egyikében tölgyfa áll, Zarkadnoguta nagy út, azon Dé-nek lefelé vissza a 

határfőhöz. 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 6. Dl. 42 500. (Múz. Ta.) E.-je zárt oklevél volt. 
Má.: Dl. 91 981. (Festetics cs. lt. 82. A.) 6–8. old. (XVIII. századi). K.: Bgl. IV. 169–170. (269. szám) (Tá.-ról). R.: Uo., mint K., 169. (269. szám; német nyelvű). 
115. 1334. ápr. 3.  

A veszprémi kápt. 1334. ápr. 3-i (in oct. Pasce d., sub a. eiusdem 1334.) ok-
levele szerint Domokos fiai: András, Benedek és Mihály tiltották Sándor fiait: 

Jánost és Andrást a Rennuk birtokon levő 1 ekényi földrésztől. 
Tá.: Kont Miklós nádor, é. n. Dl. 70 429. (Bogyay cs. lt. 34.) K.: – 
116. 1334. ápr. 3. Vizsoly  

Miklós c., Vilmos (Wyllermus) mr. albírája emlékezetül adja: Akws nb. 

Lukács fia: Lukács mr. előtte perbe fogta a vele egy nemzetségbe tartozó Ko-
pasz (Calvus) Detre fia Benedek fia: László mr.-t annak tisztázása érdekében, 

hogy felmenőik milyen módon osztoztak meg egymással, majd a régóta húzódó 

perben a felek végül előtte megjelenvén László mr. bemutatta az esztergomi 

kápt. 1261. évi oklevelét, amely szerint Lukács mr. apja Detrével osztozott meg 

örökölt, vásárolt v. szerzett birtokaikon, amit Lukács mr. az albíró kérésére ér-
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vényesnek ismer el és megerősít. D. in Wysul, in quind. residencie presentis exercitus domini regis ad oct. Pasce proclamati [!], a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 60 213. (Máriássy cs. lt., idegen iratok 77.) Hiányos. Hátoldalán azonos kéz írá-

sával tartalmi összefoglaló, benne László mr. Chethnuk-i jelzője. K.: AO. III. 65. (52. szám) (kihagyásokkal). Megj.: A keltezés támpontjául szolgáló királyi hadoszlás kikiáltása a 128. számú, és 

több más, ahhoz közeli keletű oklevél tanúsága szerint márc. 20-ra (residencie exercitus regii ... ad domin. Ramispalmarum proclamate) vonatkozott, így a 

fenti datálásban megadott nap ténylegesen nem a hadoszlás kikiáltására, hanem 
a kijelölt peridőre, a hadoszlást követő tizenötödik napra értendő.  

117. 1334. ápr. 3. Vizsoly 
Miklós c., Vilmos (Wyllermus) mr. helyettes nádor albírája kéri az egri 

kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében Vilmos mr. emberei, nevezetesen Fornus-i Péter fia: Dénes v. az ugyanoda való Both 

fia: László valamelyikének meg kell idéznie megfelelő időpontra Vilmos mr. 

bírósága elé Seui-i Mihály fia: Demianus-t, az ugyanoda való Jakab fia: Mik-
lóst, valamint testvérét Jánost, Fornus-i Mathe fia: Domokost, továbbá e Domo-kos curia-jában még annak 3 serviens-ét, Istvánt, Jánost és Lászlót Fay-i László 

ellenében, s erről a kápt. köteles írásos jelentést adni Vilmos mr. részére. D. in Wysul, in oct. Pasce d., a. eiusdem 1334. 
Á.: a 205. számú oklevélben. K.: – 
118. (1334. ápr. 3.–máj.8. között) 

Pál országbíró – miként azt oklevele tanúsítja – a Sadan-i János fia: Bese-
nyő (Bysenus) Gergely által Feuldes-i Péter fia: János, valamint Iwachinus fiai 

Konrád, Tamás, Beke és Miklós ellenében az utóbbiak által elkövetett hatal-
maskodás dolgában folytatott perben, amelyet korábban a királyi had feloszlatá-

sát követő 15. napra, azaz ápr. 3-ra (ad quind. residencie exercitus [d. regis] ad domin. Ramispalmarum proclamate) elhalasztott (l. 91. szám), olyan bírói ren-
delkezést hoz, miszerint Gergely peres ellenfeleivel szemben [1334.] máj. 23-án 

(2. die oct. Penth. prox. preteritarum) a királyi kápolnában a kápolnaispán színe 

e. biztos értesülésekkel rendelkező tanúk révén bizonyíthatja, hogy Péter fia Já-nos, valamint Iwachinus fiai [1333.] szept. 28-án (f. III. prox. an. fe. B. Mycha-
elis arch. prox. preteritum) hatalmaskodva rátörtek az ő Kaydach-i házára, és 

megsebesítették ott 2 serviens-ét. A felek máj. 25-én (3. die) a kápolnaispánnak 

a történtekről számot adó levelével tartoznak ismét országbírói ítélőszéke elé 

járulni. 
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Eml.: a 271. számú oklevélben. K.: –  Megj.: Az oklevél keltének terminus ante quem-je a peres ügyben létrejött kiegyezésről 

fennmaradt királyi egyezménylevél (l. 200. szám) dátumából adódik. 
119. 1334. ápr. 4. Visegrád 

[I.] Károly király (H) …… [felszólítja] az esztergomi kápt.-t, hogy – …… [mivel] a Hont m.-i Mortund …… [birtok] nélkülözi a határok megújítását – 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a kiküldött királyi 

ember, nevezetesen Lőrinc, a királyi udvar tárnoka elvégzi a hj.-t, az ellentmon-
dókat Gergely ellenében a király elé idézi, amely eljárásról a kápt. írásos jelen-
tésben tartozik számot adni a királynak. D. in Alto Castro, 2. die oct. fe. Pasce, a. d. 1334. 
Á.: a 126. számú oklevélben. K.: –  
120. 1334. ápr. 6. Visegrád 

 [I.] Károly király 1334. ápr. 6-án Visegrádon (in Wysegrad, f. IV. p. oct. 

domin. Resurr. a. d. 1334.) kelt oklevele szerint előtte Darau-i Salamon fia Ist-
ván fiai: Miklós és Péter a maguk és a pécsi kápt. megbízó oklevelével apjuk 

nevében, ill. Vgal-i [Iwanka] c. fia: Pál mr. – Pál c. királyi országbíró prothono-tarius-a – megjelenvén, az előbbiek Somogy m.-i szerzett Kekche birtokukat 
elzálogosítják Pál mr.-nek 50 M.-ért.  
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. ápr. 15. Dl. 100 238. (Batthyányi cs. lt. Acta ant. 

Kékcse 3. 2. 10.) Sérült és hiányos. K.: – Megj.: Az átíró oklevél kétszer ad Tá.-t, egyszer napi, egyszer pedig csak évi kelettel. 
121. 1334. ápr. 6.  

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. egyik részről Rudna-i Fekete 
(Niger) Lőrinc fia: Helbrandus, a másik részről Hermannus, Fekete Lőrinc veje 

(gener), a feleségével, Erzsébettel, Helbrandus nőtestvérével együtt megjelen-
vén, kinyilvánítják, hogy fogott bírák ítélete révén pereikben olyan egyezségre 

jutottak, miszerint Helbrandus Rudna és Sygra birtokok negyedrészét – e ne-
gyedhez hozzászámítva apjának, Lőrincnek a Sygra alsó részén levő 1 telkét is 

–, nemkülönben a Rudna birtok fölött elhelyezkedő, Mike fia: Mátétól és Lew 

fiaitól cserében kapott birtok negyedrészét, ahogyan azt Hermannus korábbi 

privilégiuma a Fekete Lőrinc által neki tett adománynak megfelelően tartalmaz-
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za, odaadja Hermannus-nak és feleségének a malmot kivéve, Hermannus pedig 

az örökre szóló birtoklásért a csereként nyert birtok átengedett negyede fejében 1 garas M.-t fizet Helbrandus részére. Erről a kápt. oklevelet ad ki, és privilégi-
um kiadását ígéri. D. f. IV. prox. p. oct. Pasce d., a. eiusdem 1334. 
Á.: Szepesi kápt., 1429. dec. 6. Dl. 39 651. (Petróczi cs. lt. AS. 26.) E.-je a hátoldalán 

megpecsételt nyílt oklevél volt. K.: F. VIII. 5. 220–222. (133. szám). R.: Fekete Nagy A., LK. 8 (1930) 208. (35. szám). 
122. 1334. ápr. 7.  

A [pécs-]váradi monostor konventje e. Chymin-i Kemyn ~ Kemin fia: Kon-
rád (Corrardus) mr. Baranya m.-i Perman birtokát, amely Jakab c. fiai: Miklós 

mr. és Konrád Gyula földjével Dé-ről határos, és törvényes módon jutott apjá-

hoz, 30 báni dénár M.-ért aug. 1-jéig (usque oct. B. Jacobi ap.) elzálogosítja a 

konvent e. megjelent Jakab c. fia Miklós mr.-nek, vállalva, hogy ha addig a bir-
tokot saját pénzén nem váltaná vissza, azt követően már csak kétszeres össze-
gért tehesse meg. Konrád mr. szavatosságot vállal Miklós háborítatlan birtoklá-

sáért mindenkivel, de kivált is Jakab c. fia: Konráddal szemben. D. f. IV. prox. p. oct. Passce d., a. eiusdem 1334. 
E.: SNA. Révai cs. lt. Gyulay 4. 6. (Df. 259 837.) Hátoldalán XV. századi kéz írásával 

tárgymegjelölés; pecsét nyoma. Eml.: a 435. számú oklevélben.  K.: – R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 112. (130. szám). 
123. 1334. ápr. 7.  

A váci kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy eleget tévén a Pál c. ki-
rályi országbíró itt átírt 1333. máj. 9-i parancslevelében (l. Anjou-oklt. XVII. 
242. szám) foglaltaknak, az egri kápt. által odavezetett Zolouk-i Ewche királyi 

ember társaságában tanúbizonyságul küldte Miklós mr. pesti főesp.-t, akiknek a 
visszatértekor a királyi ember olyan jelentést tett, miszerint a nevezett váci 

kápt.-i kiküldöttel, az egri kápt. embereivel, továbbá Mihály fiaival együtt ki-
ment a királyi hadoszlást követő 15. napon (in … quind. residencie ipsius 

exercitus vestri)[, azaz ápr. 3-án] Polkana birtokra, de ott Mihály fiai egyetlen igazi határt sem tudtak megmutatni, amelyek Polkana és Polka birtokokat egy-
mástól elválasztják. Az egri kápt. emberei a saját határukat bizonyos körtefáknál 

állapították meg, és tulajdon Polkana birtokukat Mihály fiai hasonlóan Polkana 

birtokától e fák mentén határolták el. Amikor a határjeleket fel akarták állítani, 

Mihály fiai azt tilalmazták olyan kijelentéssel, hogy e fák az ő birtokukon belül 
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vannak. A felek az általuk választott fogott bírák közreműködésével a vitás 

földrészt királyi mértéket alkalmazva 3 ekényi nagyságúnak találták, s annak 

értékét a Tisza (Tycia) folyóval és a folyón levő, wlgo tanya nevű halászó-
hellyel együtt 50 M.-ra becsülték. Mindezt a váci kápt. kiküldötte megerősítette. D. f. IV. prox. an. quind. Pasce d., a. eiusdem 1334. 
E.: HML. 537. Egri kápt. m. lt. 15. 2. 1. 12. (Df. 210 457.) Hátoldalán XIV. századi kéz 

írásával tartalmi összefoglaló, 2 zárópecsét nyoma. Eml.: a 391. számú oklevélben.  K.: – R.: Sugár 186–187. (304. szám). Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-
mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet. 

124. 1334. ápr. 7. Eger 
Woyk fia: István mr. egri kanonok, valamint Gothardus egri kápt.-i 

notarius, János mr. prépostnak, N. [Miklós] egri püspök általános helynökének a 

helyettesei emlékezetül adják, hogy a nevezett helynök korábbi halasztó okleve-
lében (l. 84. szám) kitűzött időben, a királyi had feloszlatást követő 15. napon 

(in quind. residencie exercitus d. regis) [azaz ápr. 3-án] Mihály fia: László, to-
vábbá Miklós és Bálint előttük megjelentek, de a felperes, a nemes leány távol 

maradt, és senkit nem is küldött maga helyett, akit ezért az oklevéladók bírság-
ban elmarasztalnak, hacsak hitelt érdemlően ki nem menti magát. D. Agrie, 5. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 961. (Kállay cs. lt. 1300. 387.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-

foglaló, benne Miklós és Bálint apjának M.[ihály] neve és Noghsemyen-i jelzője; 2 

zárópecsét nyomai. K.: AO. III. 66. (53. szám) (kihagyásokkal). R.: Kállay I. 99. (421. szám); Bónis–Balogh 98. (888. szám; AO. alapján). Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-
mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet.  

125. 1334. ápr. 7. 
A velencei államtanács 1334. ápr. 7-én (1334. die VII. Apr.) hozott határo-zata: mivel a vegliai c.-ek (c.-ites Vegle) az ez ügyben hozzájuk intézett sűrű 

levélbeli sürgetések ellenére sem fizették meg az urukat illető köteles regáliát, 

és intézkedést sem hoztak annak megfizetéséről, olyan döntés született, misze-
rint a sziget és az erődítmények népességét (universitati insule et castrorum) 

arra kell utasítani, hogy jövedelmei felől a közösség ne a c.-eknek adjon számot, 

hanem helyettük a tanács által odaküldött követtel szemben számoljon el, és a 

tanács szabta rendben tegyen eleget fizetési kötelezettségeinek, a c.-eknek pedig 
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meg kell parancsolni, hogy a szóban forgó jövedelmek dolgában ne akadékos-
kodjanak, amíg azokból a fizetési kötelezettségek nem teljesülnek. 
K.: Ljubić I. 424. (624. szám; a „Misti” velencei államkönyv alapján; XVI. 58.) R.: Frangepán I. 23. (40. szám; Ljubić alapján).  
126. 1334. ápr. 9. 

Az esztergomi prépost és kápt. jelentik [I. Károly] királynak (H), hogy – 
eleget tévén az itt átírt 1334. ápr. 4-i parancslevelében (l. 119. szám) foglaltak-nak – …… [tanúként kiküldte] János karpapot, prebendarius-t, aki …… [és a 

királyi ember] visszatérve olyan jelentést tettek, miszerint ápr. 7-én (f. V. prox. 

preterita), csütörtökön elvégezték Mortund birtok hj.-át: …… határjel gyanánt 2 

felhantolt tölgyfa, hegyen földjel, ……, Kysfolud birtok, hegy, …… völgy, út-
nál 2 földjel, ……, átmegy az úton és a Schitnice vízen, 2 körtefa egyike határ-
jelként felhantolva, …… a víz mellett régi földjel, a közepében nyárfa csonkja, 

…… mocsár, mellette határjelül kereszttel megjelölt tölgyfa, …… rétnél újon-
nan emelt földjel, …… néhai Bechei (dict.) Imre mr. fiai: Teuteus ~ Theuteus 

mr. és Vezeus …… gondoskodtak Torguine birtok határainak kijelöléséről, és 

jóllehet Mortund birtok színhelyén …… Menold, Konrád mr. famulus-a a birtok 
határainak kijelölését Konrád mr. nevében tiltotta ……, [a kirá]lyi ember meg-
idézte Konrád mr.-t a király elé ápr. 8-án, az elmúlt pénteken (f. VI. prox. preterita), Teuteus mr.-t és Vezeus-t pedig …… a birtok színhelyén ápr. 7-én, 

csütörtökön (f. V. memorata) [hátoldalon: Saytias] Gergely ellenében …… 

[máj. 1-jére (hátoldalon: ad oct. B. Georgii mart.)] a király elé. D. sabb. prox. an. quind. fe. Pasce d. 
E.: Dl. 76 482. (Zichy cs. zsélyi lt. Misc. 8.) Az oklevél bal fele hiányzik. Hátoldalán 

azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló: Excellentissimo domino suo K. Dei gratia illustri regi Hungarie pro Gregorio Saytias contra Conradum Theuteus et Vezeus citatio facta ad octavas Beati Georgii martiris.  K.: – R.: Z. XII. 10–11. Megj.: Az oklevél szövegében Konrád neve minden esetben a törölt Lepoldus helyén 

más kéz írásával betoldva szerepel. 
127. 1334. ápr. 10. Visegrád 

[I.] Károly király (H) 1334. ápr. 10-én Visegrádon kelt (in Visegrad, in quind. domin. Resurr., a. eiusdem 1334.) oklevele szerint előtte a testvérüket, 

Pétert is képviselő Geresd-i Mark fiai: István és Sándor elmondták, hogy roko-
nuk, Zyma fia: István az ő tudtuk nélkül a Geresd-ben levő részét Cher-i István 

fiainak: Miklósnak és Jánosnak a vasvári kápt. tanúságtétele mellett eladta, jól-
lehet az őket illeti, ezért az adásvételt tilalmazzák. 
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Tá.: Bebek Detre nádor, 1399. nov. 4. Dl. 2042. (MKA. NRA. 730. 19.) E.-je királyi 

pecséttel ellátott nyílt oklevél volt. K.: – 
128. 1334. ápr. 10. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró azon, emberöléssel kapcsolatos pert, amelyet Zede-rek-i Jakab fiai: Gergely, továbbá az általa a Feuldwar-i konvent ügyvédvalló 

levelével képviselt Mathe és Mihály folytattak Weythyh-i Sebestyén fia: László 

ellen, és amely korábbi oklevele (l. 86. szám) értelmében a királyi hadoszlást 

követő 15. napon, azaz ápr. 3-án (in quind. residencie exercitus regii ad domin. diem Ramispalmarum proclamate [márc. 20.]) volt esedékes, a felek akaratából 

máj. 29-re (ad quind fe. Penth. nunc affuturas) elhalasztja, ha közben ki nem 
békülnének egymással. Utóbbi esetben a felek a perbeli teher megítélése szerint 

tartoznak békebírságot fizetni az országbírónak. D. in Wysagrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2812. (MKA. NRA. 1507. 30.) Zárlatán pecsét maradványai.  K.: AO. III. 67. (54. szám). 
129. 1334. ápr. 10. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró – hivatkozva köztes bírói rendelkezését tartalmazó 

korábbi oklevelére (l. 72. szám) – emlékezetül adja, hogy ápr. 3-án (in oct. 

Passce d.) Lengel ~ Lengen (dict.) János előtte megjelenve bemutatta a vá-rad-előhegyi Szt. István első vértanú-konventnek az általa elrendelt eskü letéte-
léről számot adó oklevelét (l. 77. szám), amelynek alapján Jánost mentesnek 

nyilvánítja a vele szemben felrótt cselekedetek elkövetésével kapcsolatban. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 962. (Kállay cs. lt. 1300. 369.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-

foglaló, benne Gergely testvér perjel neve. K.: AO. III. 67–68. (55. szám). R.: Kállay I. 99. (422. szám); Doc. Trans. III. 319. (180. szám; AO. alapján). 
130. 1334. ápr. 10. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró azt a pert, amelyet a színe e. megjelent Lengel 

(dict.) János folytatott az ugyancsak jelen lévő Nogsemyen-i Mihály fia: László 

ellenében, és amely korábbi oklevele (l. 87. szám) értelmében a király had fel-
oszlatását követő 15. napon[, azaz ápr. 3-án] (in quind. residencie exercitus 

regii) volt esedékes, a felek akaratából máj. 22-re (ad oct. Penth. nunc venturas) 
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elhalasztja, ha a felek közben ki nem békülnek egymással. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 963. (Kállay cs. lt. 1300. 386.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-

foglaló; zárlatán pecsét nyoma. K.: – R.: Kállay I. 99. (423. szám). Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-
mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet. 

131. 1334. ápr. 10. Visegrád 
Pál c. királyi országbíró azt a pert, amelyet Egyed, Lengel (dict.) János job-

bágya – aki helyett ura, János, a Lelez-i konvent ügyvédvalló oklevelével jelent meg – folytatott a személyesen megjelent Nogsemyen-i Mihály fia: László el-
len, és amely korábbi oklevele (l. 88. szám) értelmében a királyi had feloszlatá-

sát követő 15. napon[, azaz ápr. 3-án] (in quind. residencie presentis exercitus d. 

regis) volt esedékes, a felek akaratából máj. 22-re (ad oct. Penth. nunc venturis) 
elhalasztja, ha a felek közben ki nem békülnek egymással. Az Egyed részeként 

járó 2 M. bírságot (iudicium 2 M.-rum ad portionem ipsius Egidii) perkezdet e. 
kell Egyed számára megfizetni az országbíró színe előtt. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: 1. Dl. 50 964. (Kállay cs. lt. 1300. 382.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi 

összefoglaló. Mihály fia: László részére kiállított példány. 
2. Dl. 50 965. (Kállay cs. lt. 1300. 518.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi 

összefoglaló. Egyed jobbágy részére kiállított példány. K.: – R.: Kállay I. 100. (424. a. és b. szám). Megj.: A királyi hadoszlás 1334. márc. 20-ra vonatkoztatandó kihirdetéséről a 128. szá-
mú, továbbá számos más aznapi, ill. közeli keletű oklevél nyújt ismeretet. 

132. 1334. ápr. 10. Visegrád 
Pál c. királyi országbíró tudatja a bácsi kápt.-nal: Péter fia: Tamás mr. Chwkakew-i várnagy az ő korábbi oklevelének (l. 89. szám) megfelelően a kirá-

lyi had feloszlatását követő 15. napon, azaz ápr. 3-án (in quind. residencie 

exercitus regalis ad domin. diem Ramispalmarum proclamate) ítélőszéke e. 

megjelenve Mihály fia: Péter ellenében előadta, hogy amikor a hj. elvégzését 

követően törvényesen kezére kívánta venni a Budrug m.-i Chenthey birtokot, 
amelyet az örökös nélkül meghalt Simon fia: Pál és Gergely fia: Mihály egykori 

birtokaként a királytól nyert el adományba, Mihály fia: Péter és az azóta már 

meghalt Péter fia: János Simon fia: Pál része ürügyén ellentmondva ezt tilal-
mazták, amely fellépésnek az országbíró e. Tamás mr. a magyarázatát kérte. 



  75 

Erre Mihály fia: Péter azt válszolta, hogy ő és Péter fia: János azonos őstől 

származnak, és a Simon fia: Pál kapcsán támasztott igénnyel szemben örökségi 

jogon mondtak ellent, Simon fia: Pál ugyanis nem az ő nemzetségükből szárma-
zik, hanem nemzetségük nőrokonától ered, így sem Pál nagyapja v. apja, sem 

Pál nem rendelkezett a birtokban résztulajdonnal, ezáltal Pált ott mint advena-t 
kezelték. Ezzel szemben Péter fia: Tamás mr. azt állította, hogy Pálnak és fel-
menőinek Chentey birtokban részük volt, és ott laktak. Az országbíró a dolog 

kivizsgálása érdekében felszólítja a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtételre hites 

emberét, akinek jelenlétében királyi emberként Tamás mr. részéről Zaky-i Lász-
ló v. Tyuguus (dict.) Péter, míg Mihály fia: Péter részéről Kayand-i Éliás fia: 

László v. Yuanusy-i Mihály fia: Hobur valamelyike júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt. nunc venturis) nemesek és nem nemesek körében tudakolózva 

kiderítsék az igazságot, majd a kápt. a tudományvételt követő 8. napra (ad 8. 

diem) küldjön írásos jelentést a király számára. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
Á.: a 333. számú oklevélben.  K.: – 
133. 1334. ápr. 10. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró azt a pert, amelyet a Markus fia: István által a váci 

kápt. ügyvédvalló oklevelével képviselt Demeter fia: Miklós folytatott Zazd-i 
István fiai: László és János ellenében – ki utóbbiak helyett ítélőszéke e. Ladan-i 
Pál jelent meg az egri kápt. megbízó oklevelével –, és amely per korábbi okle-
vele (l. 90. szám) értelmében a királyi had feloszlatását követő 15. napon, azaz 

ápr. 3-án (in quind. residencie exercitus regalis ad domin. diem Ramispalmarum proclamate) volt esedékes, miután István kinyilvánította, hogy Miklós keresete 

per közepette megesett hatalmaskodással, ill. birtokosztállyal függ össze, Pál 

pedig ennek hallatán kijelentette, hogy ilyen súlyos természetű dolgokban Ist-
ván fiai a rokonaik tanácsa nélkül nem tudnak válaszolni, júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc.venturis) elhalasztja. D. in Wyssegrad, 8. die quind. predict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 60 214. (Máriássy cs. lt., idegen iratok 72.) Hátoldalán azonos kéz írásával tar-

talmi összefoglaló; zárlatán pecsét maradványai. K.: – 
134. 1334. ápr. 10. Vizsoly 

Miklós c., Vilmos (Willermus) mr. albírája azt a pert, amelyet Barcha-i Já-

nos fia: Tamás folytatott Inok fia: Donch ellenében, és amely korábbi 
memorialis oklevele (l. 85. szám) értelmében a királyi had feloszlatását követő 
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15. napon[, azaz ápr. 3-án] (in quind. residencie presentis exercitus d. regis) volt 

esedékes, a felek akaratából a korábbi állapot fenntartása mellett máj. 22-re (ad oct. Pent.) halasztja v. megbékélésre, v. végső válaszadásra. D. in Wysul, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 60 215. (Máriássy cs. lt., idegen iratok 73.) Hátoldalán azonos kéz írásával tar-

talmi összefoglaló; zárlatán pecsét nyoma. K.: – Megj.: A királyi hadoszlást említő szakaszban a sorok közé utólag az oklevél lejegyző-

jének keze által beírt kiegészítés: in octavis Passce domini celebrata [ápr. 3.], 

amely időjelölés nem a hadoszlás kikiáltásának napjára (márc. 20. – vö. 128. 

szám), hanem a per kitűzött idejére értendő. 
135. (1334. ápr. 10.–júl. 1. között) 

Pál c. országbíró köztes bírói rendelkezését tartalmazó oklevelében kéri a 

váci kápt.-t, hogy állítson tanút Zolok-i Lodomér fia: Ewche v. Wgra fia: Mik-
lós királyi ember valamelyike mellé, akik jelenlétében az egri kápt. egyik, ka-
nonoki v. nagyobb javadalommal (beneficium) rendelkező tagja ötvenedmagá-
val, nemes eskütársakkal együtt – akikből 2 v. legalább 1 legyen Polkuna birtok 

szomszédai közül való – júl. 1-jén (oct. Nat. S. Johannis Bapt.) Polkuna birtok 
vitás földrészén – amelyet a királyi ember és a váci kápt. embere előzőleg a fel-
peres egri kápt., ill. Wkleleu (dict.) Mihály fiai: Miklós, János, Beke és Imre 

alperesek útmutatása alapján az ország bevált szokása szerint királyi mértékkel 

3 ekényinek talált és 50 M.-ra becsült (l. 123. szám) – tegyen le esküt úgy, aho-
gyan az ország szokása szerint a földesküt le szokták tenni (prout moris est 

secundum regni consuetudinem iurare super terram), annak tekintetében, hogy e 

vitás földrész a Tisza (Tycia) folyóval és az abban levő thanya nevű halászó-
hellyel egyetemben az egri kápt. Polkuna nevű birtokához tartozik, majd a felek 

a váci kápt. jelentésével júl. 8-án (8. die) járuljanak ismét országbírói színe elé, 

s ő biztosítja akár a felek közötti megegyezés lehetőségét is. 
Eml.: 1. a 340. számú oklevélben.  

2. a 391. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Polkonya, Tanya. K.: – Megj.: Az oklevél kiadásának terminus post quem-je a köztes bírói döntés meghozata-
lának Eml. 2.-ből megismerhető határnapjából adódik. A regeszta a 2 eltérő 

részletességű Eml. összegzése. 
136. (1334. ápr. 10.–júl. 15. között) 

Pál királyi országbíró, miután a korábbi perhalasztó oklevelében (l. 96. 

szám) kitűzött időben, a királyi had feloszlatását követő 22. napon, azaz ápr. 10-én (22. die residencie exercitus regii – versus partes Transmarinas moti – ad 



  77 

domin. diem Ramispalmarum proclamate) egyik részről a király nevében annak 
megbízó oklevelével Besenyő Miklós, a másik részről pedig a testvéreit: Lőrin-
cet, Mihályt és Jánost is képviselő Kery-i Lőrinc fia: István megjelentek színe 

e., úgy határoz, hogy a király a vele szemben fő- és vagyonvesztésben elmarasz-talt Fodor (Crispus) Miklós fia: néhai Farkas Borlyad birtokát 30 M.-ért, míg 

Bykad birtokát 15 M.-ért, részint készpénzben, részint becsértéken júl. 15-én (22. die fe. Nat. B. Johannis Bapt.) fele-fele részben közvetlenül Kery-i Lőrinc 

fiaitól és Pel-i Beke-től – akiknek Farkas korábban elzálogosította ezeket – a 
[székes-]fehérvári kápt. jelenlétében váltsa vissza, majd a felek a kápt. erről szó-

ló jelentő oklevelét júl. 29-re (ad 15. diem) mutassák be előtte. 
Eml.: 1. a 384. számú oklevélben. 

2. a 446. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Barlyad, Peel. K.: Z. I. 423. (424. szám; Eml. 1. alapján). Megj.: A regeszta a 2 eltérő részletességű Eml. összegzése. 
137. (1334. ápr. 10.–aug. 1. között) 

Pál c. országbíró a Bokocha-i Péter fia: Egyed, ill. János [székes-]fehérvári 

őrkanonok, fr.-e: Márton és András fia: János között fennforgó, annak idején 

királyi parancsból az András herceget a Nápolyi Királyságba kísérő királyi had 

márc. 20-ra kihirdetett feloszlásának 22. napjára (ad 22. diem residencie regalis 

exercitus in educcione …… ducis Andree ultra partes maritimas in regnum Nyapulie [!] sibi iure geniture debitum habiti ad domin. Ramispalmarum in quibuslibet partibus regni proclamate) – vagyis [1334.] ápr. 10-re – kitűzött pert 

a felek akaratából aug. 1-jére (ad oct. B. Jacobi ap.) elhalasztja. 
Eml.: az 593. számú oklevélben. K.: – 
138. 1334. ápr. 12. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró – hivatkozva köztes bírói rendelkezését tartalmazó 

korábbi oklevelére (l. 73. szám) – emlékezetül adja, hogy ápr. 3-án (in oct. Pasce d.) Byri-i ~ Byry-i Tamás előtte megjelenve bemutatta a várad-előhegyi 

Szt. István-konventnek az általa elrendelt eskü letételéről számot adó oklevelét 
(l. 78. szám), amelynek alapján Tamást mentesnek nyilvánítja a vele szemben 

felrótt cselekedetek elkövetésével kapcsolatban. D. in Wyssegrad, 10. die termini reportationis seriei prenotate, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 966. (Kállay cs. lt. 1300. 368.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-

foglaló; zárlatán pecsét nyoma és hártyaszalagja. K.: – R.: Kállay I. 100. (425. szám), Doc. Trans. III. 320. (181. szám; Kállay alapján). 
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139. 1334. ápr. 13. Visegrád 
[I.] Károly király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldje ki tanúságté-

telre hites emberét, akinek jelenlétében Perked-i Imre v. Bank-i Péter királyi 

ember a király elé idézi Gabrianus fia: Jánost Nogsemian-i István fia: János el-
lenében, és erről a maga számára írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, IV. f. prox. p. quind. Pasce, a. d. 1334. 
Á.: a 166. számú oklevélben. K.: – 
140. 1334. ápr. 14.  

Az egri kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy eleget tévén a Pál c. ki-
rályi országbíró parancslevelében (l. 92. szám) foglaltaknak, a kiküldött királyi emberek – Synka fia: Péter részéről Mark fia: Péter, Máté és Thuz (dict.) Petheu 

részéről pedig Dénes fia: Gergely – társaságában tanúságtételre kiküldte Mihály mr. sublector-t és István karpapot, majd a királyi emberek visszatérve elmond-
ták: ápr. 10-én Thasala és Paloch birtokokra mentek, és elvégezték volna a ko-
rábbi oklevélben foglalt feladatot, de Vngh m. nemesei a nagy áradások miatt 

nem tudtak odajönni, ahol ezek a birtokok fekszenek, ráadásul az áradások e 2 
birtokot is érintették. Mindezeket a kápt. kiküldöttei is megerősítették. D. f. V. prox. an. quind. fe. Pasce d., a. d. 1334. 
E.: Dl. 102 897. (Forgách cs. lt. Batthyány 8. 5.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartal-

mi összefoglaló, benne a határok kijelölésére történő utalással, Petew, Tassala, Palouch névalakok, Thuz (dict.) Petew és Máté mr. címe és apjuk Péter neve, az 

oklevélnek ápr. 17-re (ad oct. 22. diei eiusdem domini regis) kell a király elé kerül-
nie. Zárlatán kerek pecsét töredékei, továbbá egy kisebb pajzs alakú pecsét marad-
ványa. K.: – 

141. 1334. ápr. 15. Visegrád 
[I.] Károly király (H), miután a pannonhalmi (de Sacro Monte Pannonie) 

Szt. Márton[-monostor] apátja, Vilmos (Wylermus) testvér, királyi káplán hozzá 

folyamodott, felidézve, hogy a szóban forgó monostor királyelődeinek mindig is 

a legszilárdabb támaszát képezte, s ezért jogainak megoltalmazása különleges 

királyi figyelmet kíván, utasítja az összes bárót, a nádort, az országbírót, a m.-i c.-eket, a várnagyokat, a nemes officialis-okat, országa más bíráit és azok he-
lyetteseit, hogy mivel a nevezett apát panasza szerint őt a monostor alatti Olsuk 

falubeli vásár ügyében a király tudta nélkül bíróság elé idézték, ilyent ne meré-

szeljenek ezután tenni. D. in Wysegrad, f. VI. prox. p. quind. Passce, a. d. 1334. 
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E.: BFL. 341. Capsa 48. 7. (Df. 207 147.) Hátoldalára nyomott gyűrűspecsét helye. K.: HO. I. 167–168. (112. szám); P. II. 379. (114. szám). 
142. 1334. ápr. 15. 

A pozsonyi kápt. e. a Palyazokuz-i Borsa-ra való Vduarus fia: Péter – test-
vére, Simon jelenlétében és egyetértésével – a Nagyobb (Maior) Pozsony m.-ben, Ykran és Chathe birtokok között fekvő Borsa birtokát 13 pensa bécsi 

dénárért eladja jelen levő testvérének (fr. uterinus), Vduarus fia: Kozmának. 

Szavatolásképpen vállalja, hogy ha tőle a birtokot vissza akaná venni, perbe lé-

pés e. 10–10 M.-t tartozzék fizetni Kozmának és a bírónak is, ill., hogy ő mint 

patvarkodó tartassék számon. Erről a kápt. pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. p. quind. Pasce, d., a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 76 483. (Zichy cs. zsélyi lt. 29. C. 2.) Felül chirographálás; hátoldalán XIV. szá-

zadi kéz írásával: de Borsa; piros és sárga selyemzsinóron függő kis kerek pecsét-tel. K.: Z. I. 422–423. (423. szám). R.: Ortvay, Pozsony III. 310.; Z. VII. 1. 65. 
143. (1334. ápr. 17. e.) 

Az esztergomi kápt. egyezménylevele szerint egyik részről Chythnuk-i Be-
nedek fiai: Miklós, János és Péter, valamint e Benedek fia Bebek (dict.) Domo-
kos fiai: István, Domokos, György és Miklós, a másik részről pedig Gwmur-i 
Batyz fia: Miklós, továbbá apai nagybátyjának, Miklósnak az özvegye kötelesek 

a következő máj. 1-jén (in oct. S. Georgii mart. iam affuturis) személyesen Wisegrad-ra menni, és ott 500 M. terhe alatt elfogadni azt a fogott bírói ítéletet, 

amelyet akkor és ott 6 nemes férfi v. a felek által kiválasztott még több férfi az 

esztergomi kápt. 2 tanúságtevőjének jelenlétében meghoz Berzethe, Craznahor-
ca birtokokkal, továbbá az azokhoz tartozó várakkal és birtokokkal, nemkülön-
ben pedig az oklevelében érintett más dolgokkal kapcsolatos peres ügyeikben.  
Eml.: a következő számú oklevélben. K.: AO. III. 69. (56. szám; Eml.-ben). 
144. 1334. ápr. 17. 

Az egri kápt. e. egyik részről Chythnuk-i Benedek fiai: Miklós és János mr.-ek a maguk, valamint testvérük, Péter nevében, nemkülönben e Benedek fia 
Bebek (dict.) Domokos fia: István a maga és testvérei: Domokos, György és 

Miklós nevében, ill. a másik részről Gwmur-i Batyz fia: Miklós mr. a maga és a 

nemes úrasszony, apai nagybátyjának, Miklósnak az özvegye nevében megje-
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lenvén elmondták: bár nekik a következő máj. 1-jén (in oct. S. Georgii mart. 

iam affuturis) személyesen Wisegrad-ra kellene menniük, majd az esztergomi 

kápt. korábbi egyezménylevelében (l. 143. szám) foglaltak értelmében ott és 

akkor 500 M. terhe alatt el kellene fogadniuk azt az ítéletet és egyezséget, ame-
lyet 6 nemes férfi v. a felek által kiválasztott még több férfi az esztergomi kápt. 

2 tanúságtevőjének jelenlétében meg fog hozni Berzethe, Craznahorca birto-
kokkal, valamint az azokhoz tartozó várakkal és birtokokkal, ill. az esztergomi 
kápt. említett oklevelében érintett más dolgokkal kapcsolatos peres ügyeikben, 

de egyéb elfoglaltságaik miatt akadályoztatva egyező akarattal ezt [1335.] jún. 18-ra (ad quind. fe. Penth. futuro a. subsequentis) halasztják. D. in oct. quind. Pasce d., a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 2813. (MKA. NRA. 1547. 78.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés; 

zárlatán kerek pecsét maradványai. K.: AO. III. 68–69. (56. szám). 
145. 1334. ápr. 17. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró – hivatkozva korábbi oklevelére (l. 93. szám) – em-
lékezetül adja: ápr. 10-én (22. die residencie exercitus regii ad domin. diem Ra-mispalmarum proclamate) a Zelemer-i Mihály fia: Mihály helyett országbírói 

ítélőszéke elé járult Ábrahám (Abraam) klerikus Balkan-i János fia: László elle-
nében elmondta, hogy Mihály fia: Mihály a király Bazarab elleni hadjárata ide-
jén 6 M. értékben lovat adott Lászlónak, de az azt nem juttatta vissza. Lászlót a 

várad-előhegyi Szt. István-monostor konventje megbízó oklevelével képviselő Peteu viszont tagadta, hogy Lászlónak Mihály lovat adott volna. Erre az 

orszábíró László számára negyedmagával, nemesekkel együtt máj. 23-án (2. die 

oct. fe. Penth. nunc venturarum) a váradi kápt.-ban leteendő esküt írt elő igazá-

nak bizonyítására. A feleknek az erről számot adó kápt.-i oklevéllel a 8. napon 

kell ismét színe elé járulniuk. D. in Wysagrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2814. (MKA. NRA. 1535. 61.) Kissé vízfoltos hártya; hátoldalán azonos kéz írá-

sával tárgymegjelölés, zárlatán pecsét nyoma. K.: – 
146. 1334. ápr. 17. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró tudatja az egri kápt.-nal: a Coplen (Kopleen) fia: 
Miklóst, István fia: Andrást és Demeter fia: Fynta-t ~ Finta-t ~ Fyntha-t 
(Phynta) a királyi kápolnaispán megbízó oklevelével képviselő Mihály fia: Péter klerikus az ő korábbi országbírói oklevelének (l. 95. szám) megfelelően ápr. 10-én (22. die residencie exercitus regalis ad domin. Ramispalmarum proclama-
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te) bírósága e. megjelenvén Vrdugh (dict.) András fiai: Simon, Miklós, Mihály 

és Marhardus ellenében, elmondta, hogy Miklós, András és Finta kérték 

Wythka ~ Vythka (Wydka) birtokuk határainak kijelölését Vrdugh (Wrdugh) 
(dict.) András fiaitól azok szomszédos Olchwa birtoka felől, de az András-fiak 
ezt nem akarták, emiatt Miklós, András és Fyntha jobbágyainak ott nem volt 
maradásuk, s emiatt képviseltjei 50 M. kárt szenvedtek el. Erre a testvéreit a 

várad-előhegyi Szt. István-konvent megbízó oklevelével képviselő András fia: 

Simon azt válaszolta, hogy Miklós, András és Fynta soha nem kérték tőlük a 

határok megállapítását, ezért ebből származó káruk sem lehet, viszont ők eddig 

is és most is készek a határok kijelölésére. Miután Péter klerikus semmivel sem 

tudta a határok megmutatásának megtagadását illető vádját bizonyítani, aho-
gyan az András fiai által elkövetett károkozást sem, ugyanakkor pedig mert a 

határmegállapításhoz nélkülözhetetlen királyi ember és hites tanú közreműkö-

dése, ezért az országbíró kéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a 

jelenlétében királyi emberekként Simon fia: János v. Lapohtheu-i (Lopuhav-i) Peteu egyike – akit Coplen fia: Miklós, István fia: András és Demeter fia: Finta 

tartozik a helyszínre kivinni –, ill. az András fiai által odakísért Paly-i András 

fia: László v. Sceuke (Zeuke) (dict.) Miklós fia: Miklós valamelyike júl. 1-jén 

(oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) felkeresik Wythka és Olchwa birtokokat, és ott 

a régi határokat a felek v. képviselőik jelenlétében, az ő iránymutatásuk alapján 

körüljárják, majd a régiek mellett új határjeleket emelve elkülönítik egymástól a birtokokat, ha a felek egyetértenek. Ha pedig valamely földrésznél vitáznának, 

azt ideiglenes jelekkel (signis pro metis positis) megjelölve az ország szokása 

szerint becsüljék fel, majd a kápt. júl. 8-ra (ad quind. dict. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) tegyen a királynak írásos jelentést. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
Á.: a 343. számú oklevélben. Eml.: a 385. számú oklevélben. (Eltérő névalakjai zárójelek közt szerepelnek.) K.: Károlyi I. 86–87. (73. szám) (Á.-ról); Károlyi I. 89–91. (74. szám) (Eml. alapján). R.: Doc. Trans. III. 320. (182. szám) (Károlyi I. nyomán). 
147. 1334. ápr. 18. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró Visegrádon, 1334. ápr. 18-án (in Visegrad, 16. die oct. fe. Passce d., a. eiusdem 1334.) kelt oklevele szerint amikor Berzethe (dict.) 
Miklós, Erzsébet királyné pohárnokmr.-e, Wereuche-i és Orbaz-i c., [I.] Károly 

király nevében perbe fogta Lőrinc fiait: Péter és János mr.-eket, Miklós fia: Pé-

tert és Jakab fia: Jánost a Wereuche m.-i birtokaik ügyében, az országbíró Lő-

rinc fiai okleveles bizonyítékai láttán a főpapokkal és a bárókkal együtt Lipua és 

Tylalouch birtokokat, valamint a Szt. Márton-visnicatus-t Lőrinc fiainak ítélte. 
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Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1380. márc. 22. HDA. Doc. Med. Varia 93. (Df. 218 589.) K.: Smič. XVIII. 76. (65. szám). 
148. 1334. ápr. 18.  

Pál c. királyi országbíró 1334. ápr. 18-i (a d. 1334. 16. die quind. residencie exercitus regi[s] ad domin. Ramispalmarum proclamate) oklevelének tanúsága szerint színe e. Dénes fia: Deseu perbe fogta a Palyan-i Bese fia: Pált a Vasvár m.-i Zalaak birtokon Zalak-i Pál fiai: Agh (dict.) Bertalan és Agh (dict.) Péter 

birtokának iktatásakor történt ellentmondó tiltása miatt, minthogy az Deseu állí-

tása szerint nemzetségéhez tartozik. Az országbíró e. megjelent Bese fia: Pál 

ezzel szemben azt állította, hogy Bertalan és Péter birtoka hatályos oklevelek 

alapján hozzá tartozik, és bemutatta [IV.] László király (H) 1292. [! э: 1282.] 

évi nyílt oklevelét. Eszerint Bertalan testvére, Agh (dict.) Péter az oklevélben 

említett másokkal együtt rátörtek Bese fiai: Pál és László, Alek fia: János, to-
vábbá János fia: Kylianus szállására, mindenféle javaikat elragadták, Pált és 

Lászlót, valamint az ő és az említettek 9 serviens-ét életveszélyesen megsebesí-

tették, szállásaikat felgyújtották. Emiatt László király Agh (dict.) Péter, Bertalan 

és mások összes birtokát Bese fiainak, ill. Jánosnak és Kylianus-nak adta, Pé-

tert, Bertalant és társaikat pedig hűtlenség bűntette miatt halállal büntette. Be-
mutatta még Bese fia: Pál a [vasvári kápt.] 2 oklevelét, amelyek szerint Arnold 

fia: Sámson, Miklós volt nádor embere e Miklós bírói ítélete következtében a 

szóban forgó kápt. tanúságtétele mellett Bese fia: Pált beiktatta Pál fia: Péter Zalaak birtokába, végül perdig Fanchka-i Lőrinc fiai: Buchu és Máté ugyanezen 

kápt. jelenlétében Pál fia: Agh (dict.) Péter Zalaak-i részét, amely hozzájuk Lő-

rinc leánya, azaz nőtestvérük, Agh (dict.) Péter özvegye hitbére címén jutott, 

Bese fia: Péternek adták örökre szóló birtoklásra. 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1381. máj. 16. > vasvári kápt., 1381. júl. 1. Dl. 42 195. 

(Múz. Ta.) E.-je privilegiális oklevél volt. K.: Bgl. IV. 171–172. (272. szám). R.: Uo., mint K. (német nyelvű). Megj.: IV. László király 1282. évi oklevelét l. Reg. Arp. 3194. szám. 
149. (1334. ápr. 19. [v. u.]) 

Pál c. királyi országbíró rendelkező bírói határozatát rögzítő oklevelében 

elbeszéli: miután Jób fiai: Domokos és Miklós törvényesen a királyi jelenlét elé 

idézték Sadaan-i ~ Sadan-i István fia: Lorándot, majd perük többször is különfé-

le halasztásokat szenvedett, mígnem azután a korábbi országbírói oklevelében 

kitűzött [1333.] márc. 17-én ([in] oct. medii Quadr. cuius iam prox. preteriit 

revolutio annualis) végül a Loránddal szemben Jób fiait a Lelez-i konvent ügy-
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védvalló levelével képviselő …… Miklós előadta színe e., hogy a Thurekeer ~ 

Turekeer folyónak a vízközépig tartó felét – amely folyó onnantól kezdve, aho-
gyan a Thurekeer kiszakad a Budrugh folyóból, egészen a Kalnukzeegh ~ 
Kalnukzegh (dict.) helyig megbízóinak, Jób fiainak Wys nevezetű birtokához tartozik – a maga Sadan-i része felől István fia: Loránd elbitorolta, s Miklós en-
nek oka felől igyekezett megbízói érdekében tájékozódni, mire az ura helyett a 

…… konvent meghatalmazásával eljáró Péter serviens olyan választ adott, mi-
szerint a Turekeer folyó a megjelölt szakaszán teljes egészében Loránd Sadan 

birtokához tartozik, s erre nézve Loránd bizonyító erejű okiratokkal rendelke-
zik. Ezen oklevelek bemutatására Péter újabb határnap bírói kitűzését kérte tőle, 

s ezen kérésre ő először [1333.] máj. 22-ben (in quind. quind. fe. B. Georgii 
mart.) állapította meg az oklevél-bemutatás napját, utóbb azonban azt onnan 

perhalasztó levele révén a felek akaratából, a korábbi állapot fenntartása mellett, 

s a békés kiegyezés lehetőségét is megadva a Tengerentúlra távozó királyi had 

feloszlásának tizenötödét követő 15. napra (ad quind. quind. residencie 
exercitus …… [domini regis ad] partes habiti Transmarinas) [1334. ápr. 17.] 

elhalasztotta. E nap eljöttekor Jób fia: Miklós személyesen, míg testvére, Do-mokos helyett a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelében meghatalmazott Dénes 

fia: Miklós járultak ítélőszéke elé, ugyanakkor velük szemben az urát, Lorándot 

a szóban forgó per folytatására a Jazow-i konvent megbízólevelében kapott tel-
jes körű felhatalmazással képviselő serviens, Pochoy-i Péter jelent meg. Utóbbi 

bemutatta egyrészt [IV.] László király (H) privilégiumát Sadan és Bugath birto-
koknak mindenféle határfeltüntetést nélkülöző, Loránd elődeinek javára eszkö-

zölt eladományozásáról, amely irat a vizsgálata során egy helyén – minthogy azt 
kiterjedt vakarás tarkította – igencsak gyanúsnak bizonyult, továbbá előtárta 

mellette az egri kápt. egyik, arról tájékoztató nyílt oklevelét is, hogy Sadan és 

Wys birtokok határelválasztása Fülöp egykori királynéi tárnokmr. helyettese, Peryn-i Miklós c. emberének eljárása jóvoltából az egri kápt. által e Miklós c. 

részéről érkezett megkeresés alapján kiküldött tanúságtevő jelenlétében megtör-
tént a [IV.] László királytól származó privilégiumban rögzített határkijelölés 

alapján. Ámde, mert az egri kápt.-i nyílt oklevél hivatkozása ellenére a szóban 

forgó királyi privilégiumban egyáltalán nem lehetett határleírást fellelni, ezen 

iratok kétségkívül nagyban ellentmondottak egymásnak. A kialakult helyzet 

mérlegelésére szánt háromnapos országbírói halasztást követően [ápr. 19-én] a 

felek olyan kéréssel járultak ismét törvényszéke elé, hogy engedélyezze szá-

mukra a per közös szándékuk szerinti kiegyezéssel történő lezárását. Végül Jób 

fia: Miklós személyesen, testvére, Domokos helyett a Lelez-i konvent megha-
talmazásával eljáró Dénes fia: Miklós az egyik részről, míg a másikról a Sadan-i 
István fia: Lorándot a Jazow-i konvent ügyvédvalló és a perre vonatkozó (cum 
procuratoriis litteris … et causalibus) leveleivel képviselő Pochoy-i Péter meg-
jelenvén színe e. utóbbi olyan értelmű nyilatkozatot tett, miszerint ráébredvén 

arra, hogy urát, Lorándot súlyos elmarasztalás fenyegeti a gyanakvást keltő és bizonytalan megítélésű helyen kivakart privilégium, ill. az annak ellentmondó 
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értelmű másik, nyílt oklevél bemutatása miatt, ezért ő képviseleti és perre vo-
natkozó meghatalmazása alapján teljességgel lemond a Thurekeer folyónak ar-
ról a szakaszáról, amely a Budrugh folyóból való kijövetelétől Kalnukzegh he-
lyig tart, s azt átruházza Jób fiaira: Domokosra és Miklósra örök birtoklásra. 

Ezenkívül azért, mert Pál c. ilyen súlyos ügyben Péter elmarasztalásra váró urát 

bíróként könyörületesen kiegyezni engedte, Péter kötelezettséget vállalt arra, 

hogy ura bírói engesztelésként 70 budai számítású M.-t fog fizetni neki. Ezt 
olyasformán kell Loránd teljesítse, hogy máj. 19-én (in quind. Asc. d. tunc prox. 

affuturis) köteles személyesen megjelenni országbírói színe e., s ott elfogadó 
nyilatkozatot tennie mind a szóban forgó lemondás és tulajdonátadás, nemkü-

lönben pedig az engesztelésfizetés tekintetében, amelynek elmaradása esetén a 

félrevezető és a tisztánlátást elhomályosító okiratok …… [bemutatásáért?] a 

párbajban alulmaradókra háruló elmarasztalást von magára. Lorándnak szava-
tolnia kell a Thurekeer folyót illetően Jób fiainak zavartalan birtoklását is, 

amely vállalás elmaradása v. sérelme esetén 100 M. elmarasztalás fogja őt súj-
tani Jób fiai ellenében. Mindezen feltételeket Péter önként elfogadja Lorándot 

terhelő kötelezettségekként. 
Eml.: a 231. számú oklevélben. K.: – 
150. 1334. ápr. 21. Visegrád 

[I.] Károly király (H) e. a szekszárdi konvent megbízó levelével testvérét 

(fr. carnalis), Jánost, továbbá apja testvérének (fr. carnalis), Simonnak a fiait: 
Imrét és Jánost is képviselő Kulny-i János fia: Simon a Tolna m.-i Ewsy birtok-
ban lévő összes birtokrészüket tartozékaikkal, telkekkel, trágyázott és mezei 

szántóföldekkel, valamint szőlőkkel együtt budai számítású 15 cseh garas M.-ért elzálogosítják a jelen levő Wgal-i Iwanka c. fia Pál mr.-nek ápr. 24-től (a 

fe. B. Georgii mart. prox. affuturo) kezdődően 10 évre. A határidőben történő 

visszaváltás elmulasztása kétszeres pénzösszeg fizetését vonja maga után. D. in Wysagrad, f. V. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2815. (MKA. NRA. 587. 31.) Hátoldalán azonos és kései kéz írásával tárgy-

megjelölések; hátlapján a nagy királyi pecsét lenyomata és csekély töredékei. K.: AO. III. 69–70. (57. szám; kihagyásokkal). 
151. 1334. ápr. 21. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró, miután az előző levelében (l. 94. szám) kitűzött 

ápr. 10-i peridőpontban, azaz a márc. 20-ra kikiáltott királyi hadoszlást követő 22. napon (22. die residencie exercitus regii ad domin. diem Ramispalmarum proclamate) a Konrád (Corrardus) fiait: Miklóst és Konrádot a [pécs-]váradi 



  85 

konvent ügyvédvalló levelével képviselő Adorján fia: Lőrinc 11 napon keresztül 

hasztalanul várta ítélőszéke e. a felperes Katalin úrasszony – Wrs-i Myxse öz-vegye – megjelenését, de az nem jött el és nem is küldött senkit maga helyett, 

Katalint királyi bírságban marasztalja el, hacsak alapos okkal ki nem menti ma-
gát. D. in Wysegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: SNA. Révay cs. központi lt. Oklevelek, Gyulay 4. 7. (Df. 259 838.) Hátoldalán azo-

nos kéz írásával tárgymegjelölés; átfűzött hártyaszalag, valamint zárlatán pecsét nyoma. K.: –  
152. 1334. ápr. 21. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró azt követően, hogy az ítéletlevele alapján a királlyal 

szemben fő- és jószágvesztési büntetéssel sújtott Fudur (dict.) Miklós fia: Farkasius-nak a Kurtuel birtokban fekvő földtulajdona, ill. részbirtoka kéthar-
mad részben az ő bírói, harmadában pedig királyi kézre szállott, majd pedig bi-
zonyos birtokcsere révén az egész a királyhoz került, ő irásos rendelkező hatá-

rozattal (l. 97. szám) arra kötelezte Iwan fia: Deseu-t, hogy a királyi hadoszlást 

követő 22. napon (22. die residencie exercitus regii) járuljon ítélőszéke elé a 

király ellenében azon okiratokkal, amelyek igazolják a szóban forgó részbirtok 

iránt támasztott jogigényét. A kitűzött határnap, azaz ápr. 10. elérkeztével (22. 

die residencie exercitus regii ad domin. Ramispalmarum proclamate) színe e. a 

királyt annak gyűrűspecsétjével ellátott meghatalmazó levele révén képviselő 

Besenyő (Byssenus) Miklós kérésére Deseu bemutatta a [székes-]fehérvári ispo-
tályos ház keresztes konventjének 1327-ben (a. d. 1327.) kelt oklevelét (l. An-jou-oklt. XI. 106. szám), amelyből kiderült, hogy Fudur (dict.) Miklós a konvent 

e. az ő Tolna m.-i, a Duna mentén elhelyezkedő Kurtuel-i birtokrészét összes 

tartozékaival együtt – így azokkal is, amelyek őt a Dunában megilletik – zálog-
ba adja az oklevél keltétől számított 10 évre rokonainak, Bykach nb. Iwan fiá-nak: Deseu-nek és Miklós fiának: Miklósnak a tőlük részint dénárokban, részint 

annak megfelelő más pénzben, illetve javak becsértéke szerint megkapott 20 M.-ért, olyan kikötés mellett, hogy birtokát nemcsak a zálogidő határnapján, 

márc. 4-én (in oct. diei Cinerum), hanem előbb is kiválthatja a konvent e. Mind-ehhez Deseu azt is hozzáfűzte, hogy az időközben örökös nélkül elhunyt Miklós 

fia: Miklóstól atyafiságuk okán több más mellett az e részbirtokra vonatkozó 

jog is őrá háramlott, azt pedig eddig még senki nem váltotta vissza tőle. Bese-
nyő Miklós erre kijelentette, hogy Farkasius-t a már hivatkozott országbírói íté-

letlevél tanúsága szerint hűtlenség vétke és egyéb hatalmaskodó cselekedetek 

miatt ítélték fővesztésre, ill. összes birtokának elveszítésére, a hűtlenség pedig 

azt követeli, hogy a törvényszéket alkotó bárók és nemesek Farkasius szóban 

forgó részbirtoka kiváltásának jogát a király számára ítéljék meg, elfogadva el-
lenérték gyanánt a felek bevallásában megadott legalább 20 M.-nyi összeget. 
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Mindezek nyomán az országbíró úgy rendelkezik, hogy a király jún. 25-én (2. die fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc venturi) a [székes-]fehérvári kápt. e. déná-

rokban, ill. azoknak megfelelő más pénzben v. javak becsértéke alapján meg-
adandó 20 M.-ért váltsa ki a zálogból Farkasius Kurtuel birtokban fekvő részbir-
tokát Iwan fia: Deseu-től, amit Besenyő Miklós elfogadott. A felek a kiváltás 

megtörténtéről számot adó kápt.-i jelentéssel júl. 9-én (in quind. eiusdem diei 

redemptionis) tartoznak ismét az országbíró elé járulni. D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2801. (MKA. NRA. 1017. 8.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 

valamint pajzs alakú rányomott pecsét körvonalai. K.: – 
153. (1334. ápr. 25. e.) 

A nyitrai kápt. memorialis oklevelének tanúsága szerint Dyek-i István fia: 

Joka c. és ugyanoda való unokaöccse, János fia: Miklós kötelesek ápr. 25-én (in crastino fe. B. Georgii mart.) 6 M.-t bécsi dénárokban, majd az ezen első idő-ponttól számolt 36. napon megint 5 M.-t, végezetül a második fizetési alkalmat 

követő 36. napon újabb 5 M.-t a néhai Dyek-i István özvegyének, Sebus-nak a 
leányát, Katalin úrasszonyt az István egykori birtokaiból illető hitbér és jegy-
ajándék kiegyenlítése gyanánt megfizetni a kápt. színe e. Katalin fivéreinek (fr.-es), Renoldus-nak és Lőrincnek. 
Eml.: a 162. számú oklevélben. K.: – 
154. 1334. ápr. 25. Kőrös 

Pál bán fia: István mr. kőrösi c. e. egyik részről a feleségét, Margurit-ot 
képviselő István fia: Balog c., a másikról Chanow-i Péter fia: Miklós megjelen-
vén, előbbi a Rascyna folyó körül levő Mykovteluke predium-ot haszonvételei-
vel, így a Rascyna folyón levő fél malommal együtt 3 M. báni dénárért eladja 

Miklósnak. Erről a kőrösi c. pecsétje ráhelyezésével oklevelet ad ki. D. in Crisio, f. II. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 1334. 
E.: A. HAZU. Dipl. Lat. a. 1334. 3. (Df. 230 342.) Hátlapi pecsét nyoma. K.: Smič. X. 161. (106. szám). 
155. (1334.) ápr. 26. Avignon 

[XXII.] János pápa utasítja az esztergomi érseket, hogy – miután a Henrik 

püspök halálával megürült veszprémi egyház élére a kápt. egyhangúlag 
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Mescho-t, akkor nyitrai püspököt választotta, ő pedig egyházfőként a nevezettet 

a kápt. kérésére, mivel Mesco addig a nyitrai egyházat dicsérettel kormányozta, 

püspökként áthelyezi a veszprémi egyház irányítására – a veszprémi püspököt mint suffraganeus-át vegye oltalmába. D. Auinione, VI. Kal. Maii, pápasága 18. 

évében. A. 
E.: EPL. Archivum ecclesiasticum vetus, 2111/2. (Df. 249 078.) Hátoldalán kancelláriai 

jelzetek és tartalmi összefoglaló; a plica alatt lent: N. Gaitan(us), a plicán alul: P. de Camp., Io. de Anag.; hátul alsó szélén: Petrus de Verulis névalakok; kenderzsi-
nóron függő pecsét. Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1071. v. 106. f. 431a–431b. (Df. 291 612.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 45. f. 592b–593a. (Df. 292 694.) K.: Vespr. II. 84. (82. szám; 1334. ápr. 28-i kelettel); Str. III. 236–237. (353. szám; E.-
ről) (1334. ápr. 26-i kelettel). R.: Theiner I. 596. (887. szám; Reg. 1.-ről) (1334 ápr. 28-i kelettel); Mollat XIII. 63 070. szám (Reg. 2.-ről) (1334. ápr. 26-i kelettel); Bull. Pol. I. 305. (1733. szám); 
Érszegi 316. (208. szám; E.-ről) (1334. ápr. 26-i kelettel). 

156. (1334.) ápr. 26. Avignon 
[XXII.] János pápa felszólítja Mescho veszprémi püspököt, hogy – miután 

őt, addigi nyitrai püspököt a veszprémi kápt. a Henrik püspök halálával meg-
ürült egyházuk élére egyhangúlag püspökké választotta, majd pedig e kápt. ké-

résére annak tekintetbe vételével, hogy nevezett a nyitrai egyházat mindaddig 

dicséretesen kormányozta, egyházfői intézkedéssel ő a veszprémi egyház irányí-

tására áthelyezi – feladatát az egyház gyarapodása érdekében lássa el. D. Auini-one, VI. Kal. Maii, [pápasága] 18. év[é]ben. A. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1071. v. 106. 430b–431a. (Df. 291 612.) 2. Mollat szerint ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 45. f. 592b–593a. (Df. 292 694.) K.: Theiner I. 595–596. (887. szám; Reg. 1.-ről) (1334. ápr. 28-i kelettel). R.: Mollat XIII. 63 070. szám (Reg. 2.-ről) (1334. ápr. 26-i kelettel). 
157. (1334. ápr. 26. Avignon) 

[XXII.] János pápa értesíti Veszprém városa és egyházmegyéje papságát, hogy Mescho nyitrai püspököt a veszprémi egyház élére püspökként áthelyezi. 

D. ut supra [Auinione, VI. Kal. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1071. v. 106. f. 431a. (Df. 291 612.) 2. Mollat szerint ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 45. f. 592b. K.: – R.: Theiner I. 596. (887. szám; Reg. 1.-ről) (1334. ápr. 28-i kelettel); Mollat XIII. 63 070. szám (Reg. 2.-ről) (1334. ápr. 26-i kelettel). 
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158. (1334. ápr. 26. Avignon) 
[XXII.] János pápa értesíti a veszprémi kápt.-t, hogy Mescho nyitrai püspö-

köt a veszprémi egyház élére püspökként áthelyezi. D. ut supra [Auinione, VI. 

Kal. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 157. számú oklevélével.  
159. (1334. ápr. 26. Avignon) 

[XXII.] János pápa tudatja Veszprém városa és egyházmegyéje népével, 

hogy Mescho nyitrai püspököt a veszprémi egyház élére püspökként áthelyezi. 

D. ut supra [Auinione, VI. Kal. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 157. számú oklevélével.  
160.  (1334. ápr. 26. Avignon) 

[XXII.] János pápa tudatja a veszprémi egyház valamennyi vazallusával, 

hogy Mescho nyitrai püspököt a veszprémi egyház élére püspökként áthelyezi. 

D. ut supra [Auinione, VI. Kal. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 157. számú oklevélével.  
161. (1334. ápr. 26. Avignon) 

[XXII.] János pápa tudatja [I.] Károly királlyal (U), hogy Mescho nyitrai 

püspököt a veszprémi egyház élére püspökként áthelyezi. D. ut supra [Auinione, 
VI. Kal. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 157. számú oklevélével.  
162. 1334. ápr. 26. 

A nyitrai egyház kápt.-ja emlékezetül adja: Dyek-i István fia: Joka c. és az 

ugyanoda való János fia: Miklós ápr. 25-én (2. die Georgii mart.) eleget tévén a 

kápt. korábbi memorialis oklevelében (l. 153. szám) előírt első megjelenési kö-

telezettségüknek a velük szemben Dyek-i István özvegyének Sebus-nak a leá-

nyát, Katalint illető hitbér és jegyajándék átvételére ugyancsak a kápt. elé járult 

Sebus fiai: Renuldus és Lőrinc, továbbá mellettük megjelent leánytestvérük, 

Katalin részére a 3 alkalommal megfizetendő összeget – nevezetesen 16 M.-t – 10 pensa-val számolt bécsi dénárokban teljes egészében megfizették, amelynek 
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átvételét amazok elismerik, egyszersmind az előbbiekkel szemben támasztott 

hitbér és jegyajándék követelése alól menteseknek nyilvánítják a továbbiakban 

őket. D. 3. die fe. B. Georgii mart. antedicti, a. d. 1334. 
E.: –. Fk.: Dl. 95 608. (Rudnay cs. lt. 128.) K.: – 
163. 1334. ápr. 26. Vizsoly 

Miklós c., Vilmos (Wyllermus) mr. albírája tudatván az egri kápt.-nal a Laad-i Domokos fia: Jánostól szerzett azon értesülését, miszerint a nevezettnek 

Laad falubeli jobbágyát, Donk-ot – anélkül, hogy az engedélyt szerzett volna – 
annak ingó és ingatlan javaival együtt Chorba (dict.) Miklós fia: Domokos ha-
talmaskodva a panaszos sérelmére saját birtokára átköltöztötte, kéri a kápt.-t, 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek a jelenlétében Vilmos mr. valame-lyik embere, Hegmeky-i Miko fia: Lőrinc v. Balaht-i György fia: Antal (Antal filius Georgii) vizsgálatot folytatva kideríti az igazságot, majd ennek eredmé-

nyéről a kápt. tegyen írásos jelentést Vilmos mr.-nek. D. in Wysul, 3. die S. Georgii mart., a. d. 1334. 
Á.: a 186. számú oklevélben. K.: AO. III. 70. (58. szám) (kihagyásokkal). 
164. (1334. ápr. 27. e.) 

Mihály és László mr.-ek, Heueswywar-i c.-ek [!], valamint a m. 4 szb.-ja 
kötelezik Beel-i Mykow c. fia: Lock mr.-t, továbbá Buken fiait: Jánost, Tamást 

és Demetert, hogy ápr. 27-én (f. IV. p. fe. B. Georgii mart.) mutassák be színük 

e. egy Konkol földbeli részre vonatkozó okirataikat az ugyancsak Beel-i Ratolth 
fia: János ellenében. 
Eml.: a 167. számú oklevélben. K.: –  
165. (1334. ápr. 27. e.) 

[Druget] Vilmos mr. levélben emlékeztetve Heueswywar m. hatóságát arra, 

hogy hatáskörük nem terjed ki birtokügyek tárgyalásakor a végső döntéshoza-
talra, az egyik részről Beel-i Mykow c. fia: Lock mr., valamint Buken fiai: Já-

nos, Tamás és Demeter, ill. a másik részről Beel-i Ratolth fia: János között egy 

Konkol földbeli rész hovatartozása körül fennforgó pert júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc venturas) saját ítélőszéke elé Vysul-ba áttenni ren-deli. 
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Eml.: a 167. számú oklevélben. K.: – 
166. 1334. ápr. 27. 

Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelentik [I.] Ká-

roly királynak (H), hogy teljesítvén az itt átírt ápr. 13-i parancslevelében (l. 139. 

szám) foglaltakat, Bank-i Péter királyi emberrel kiküldte hites emberét tanúság-
tételre, akik visszatérve elmondták: ápr. 25-én (f. II. prox. p. fe. B. Georgii 

mart.) a Zekul birtokban fekvő birtokrészén máj. 22-re (oct. fe. Penth. prox. venturas) a királyi jelenlét elé idézték Gabrianus fia: Jánost Nogsemian-i István 

fia: János ellenében. D. f. IV. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 967. (Kállay cs. lt. 1300. 388.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-foglaló; zárlatán kerek pecsét nyoma és hártyaszalagja. K.: – R.: Kállay I. 100. (426. szám). 
167. 1334. ápr. 27. Kompolt 

Mihály és László mr.-ek, Heueswywar-i c.-ek [!], valamint a m. 4 szb.-ja 
emlékezetül adják: korábbi levelük (l. 164. szám) értelmében ápr. 27-én (f. IV. p. fe. B. Georgii mart.) Beel-i Mykow c. fia: Lock mr., továbbá Buken fiai: Já-

nos, Tamás és Demeter kötelesek voltak a m. hatósága e. bemutatni egy Konkol 

földbeli részre vonatkozó okirataikat az ugyancsak Beel-i Ratolth fia: János el-
lenében, amely alkalom eljöttével az előbb nevezettek képviselője, Scepisi-i 
János a nagyságos férfiú, Vilmos (Willermus) mr. olyan tartalmú levelét (l. 165. 

szám) tárta eléjük, amely szerint birtokügy tárgyalásakor hatáskörük nem terjed 

ki a végső döntés meghozatalára, ezért a felek közt fennforgó pert júl. 1-jére (ad 

oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc venturas) halasszák el Vysul faluba ítélő-

széke elé, amely parancsnak a m.-i hatóság mindenben eleget tesz. D. in Kom-polt, in termino prenotato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2817. (MKA. NRA. 367. 4.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés; 

zárlatán 3 pecsét nyomai és hártyaszalagjai. K.: –  
168. (1334.) ápr. 28. Avignon 

[XXII.] János pápa értesíti a Nize-i [[Niza-i]] András [fia:] Jánost, az esz-
tergomi egyházmegyei szepesi Szt. Márton-egyház kanonokát, hogy [III.] Káz-
mér király (P) kérésére tekintettel szepesi kanonokságra emeli őt, ugyanakkor 

üresedés kivárásával elnyerendő prebenda-t is biztosít számára ugyanott, 
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amelynek elfogadásáról az üresedésről szerzett értesülésétől számított 1 hóna-
pon belül kell nyilatkoznia. Ezen idő alatt tilos az esztergomi érseknek és a 

mondott kápt.-nak a János részére fenntartott javadalomról rendelkezniük. D. 

Auinione, IV. Kal. Maii, [pápasága] 18. év[é]ben. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. An. XVIII. com. ep. 393. v. 107. f. 152b–153a. (Df. 291 624.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes v. 46. f. 391b. (Df. 292 695.) K.: Theiner I. 595. (885. szám) (Reg. 1.-ről); Mon. Pol. Vat. III. 303. (295. szám; mind-

két Reg. alapján); Bull. Pol. I. 305. (1735. szám; mindkét Reg. alapján).  R.: Mollat XIII. 63 085. szám (Reg. 2.-ről) (a [[ ]]-k közti névváltozat itt szerepel). 
169. (1334. ápr. 28. Avignon) 

[XXII.] János pápa a megelőző, 168. számú rendelkezésében foglaltakról 

értesítvén a krakkói egyházmegyébe tartozó Claratumba-i monostor apátját, 

közreműködésre szólítja fel őt a nevezett János bevezetésében elnyert tisztségé-

be, továbbá jogainak megvédelmezésében. D. ut supra [Auinione, IV. Kal. Maii, 

(pápasága) 18. év(é)ben.] 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. An. XVIII. com. ep. 393. v. 107. f. 153a. (Df. 291 624.) 2. Mollat szerint ASV. Litt. communes v. 46. f. 391b. K.: Theiner I. 595. (885. szám) (Reg. 1.-ről); Mon. Pol. Vat. III. 303. (295. szám; mind-

két Reg. alapján). R.: Mollat XIII. 63 085. szám (Reg. 2.-ről). 
170.  (1334. ápr. 28. Avignon) 

[XXII.] János pápa a 168. számú rendelkezésében foglaltakról értesítvén az 

esztergomi egyházmegyébe tartozó szepesi monostor apátját, közreműködésre 

szólítja fel őt a nevezett János bevezetésében elnyert tisztségébe, továbbá jogai-
nak megvédelmezésében. D. ut supra [Auinione, IV. Kal. Maii, (pápasága) 18. 

év(é)ben.] 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 169. számú oklevélével. 
171. (1334. ápr. 28. Avignon) 

[XXII.] János pápa a 168. számú rendelkezésében foglaltakról értesítvén Drogus-i Henrik boroszlói kanonokot, közreműködésre szólítja fel őt a nevezett 

János bevezetésében elnyert tisztségébe, továbbá jogainak megvédelmezésében. 

D. ut supra [Auinione, IV. Kal. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben.] 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 169. számú oklevélével. 
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172. 1334. ápr. 28. 
[I.] Károly király – 1334. ápr. 28-án (f. V. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 

1334.) kiadott nyílt oklevelének tanúsága szerint – …… [színe e.] megjelenvén 

Janosii birtokot összes haszonvételével együtt …… Magyar (dict.) Pál mr. Gymes-i várnagynak, s hasonlóképpen Jakab fiainak: Tamásnak és Pálnak 

ugyanezen Jakab fia: Miklós haláláért odaadták és adományozták örök birtok-
lásra …… 
Tá.: 1. Bátori István országbíró, 1435–1437 között. VEML., Boronkai cs., Barcza-

töredék 294. (Df. 282 777.) 
2. Tá. 1. > vasvári kápt. 1435–1437 között. Uo., Barcza-töredék 297. (Df. 282 779.) K.: – Megj.: A két, szövegükben egymástól függetlenül megcsonkult oklevél közül Tá. 1. 

példányából hámozató ki több tartalmi információ, ám e felerészben hiányzó, 

megmaradt részében pedig 6 – hajtásaiban szakadozott és különböző mérvű hi-
ányokat mutató – darabból álló irat olvasható töredékeiből sem állapítható 

meg, hogy a fenti oklevél fenntartásában szerepet kell-e tulajdonítani a meg-
előző sorban említett, I. Lajos királytól származó datálhatatlan oklevélnek, és ugyancsak eldönthetetlen, hogy a folytatólagos töredéksorok tartalmából ezen 

irattartalomhoz kapcsolható-e még valamiképpen bármiféle közlés. Tá. 2. pél-
dánya szövegében az oklevél bal oldali első függőleges hajtásának az irat leg-
feljebb negyedére kiterjedő leszakadt darabjára korlátozódik. 

173. 1334. ápr. 28. 
Péter prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor kon-

ventje tudtul adja, hogy korábbi oklevelüknek megfelelően Kozma fia Iwancha 
fia: János mr. Odon fia Iwancha fia: Miklós mr. 3 betöretlen (indomitus) lová-

nak eltulajdonítása miatt M.-nként 50 garassal számolt 6 M.-t tartozott fizetni 
Miklósnak 2 részletben – 3 M.-t márc. 9-én (in oct. medii Quadr.) és 3 M.-t ápr. 24-én (in fe. Georgii) – a prépost és a monostor e., azzal a kikötéssel, hogy ha 

elmulasztja az egyik terminust, akkor kétszeres büntetést fizessen. János mr. a 

kitűzött 2 időpontban a 6 M.-t Miklós mr.-nek megfizette a konvent e., ezért őt 

ez ügyben Miklós nyugtatja. Ha Miklós, a fiai, fr.-ei v. rokonai és nemzetségtár-
sai a 3 ló miatt ismét pert kezdenek, akkor ..... marasztaltassanak el János mr. 

ellenében. Miklós mr. a lovak ügyében kelt okleveleit átadta Jánosnak, az eset-
leg át nem adottakat pedig érvényteleníti. D. 5. die ultimi termini predicte solutionis, a. d. 1334. 
E.: HHStA. Familienarchiv Erdődy. D107. Hártya, hátlapon külzet (Expeditoria super solutione sex marcarum ratione ablationis trium indomitorum equorum magistri Nycolaii filii Iwanche filii Odon pro magistro Johanne filio Iwanche filii Cosme facta coram nobis) és zárópecsét kis töredékei. 
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K.: – R.: Erdődy 256. szám. 
174. 1334. ápr. 30. Visegrád 

[I.] Károly király (H) e. egyik részről a fiait is képviselő Sumus-i György 

fia: János mr., ill. a testvére (fr. uterinus), Iwanka helyett is eljáró Sumus-i Péter 

fia: Egyed megjelenvén, ismertetik közös, Sumus váruk felvigyázóinak és kapu-
sainak (vigilatores et ianitores) járandóságai dolgában kötött megegyezésüket. 

A megállapodás értelmében azt a tartozást, amely Péter fiai részéről a felek kö-

zös várának említett embereivel szemben hátralékként előállt, Iwanka és Egyed 

az egri kápt. tanúságtétele mellett Bodon fia: István és Kayl testvére (fr.), Ta-
más közösen odavezetendő királyi emberek jelenlétében júl. 26-án (in crastino 

fe. B. Jacobi ap. nunc venturi) kifizetni tartoznak, János mr. és fiai viszont Su-
mus vár örökségét Péter fiainak odaadják, és ugyanekkor atyafiságos birtokosz-
tályt tesznek egymás között. Amelyik fél a megegyezést megszegi, azon kötel-mek szerint marasztaltassék el, amelyeket korábban egymás között királyi okle-
vél révén rögzítettek. Minderre a jelenlevők a távollevők helyett is kötelezik magukat. D. in Vissegrad, sabb. prox. an. oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2818. (MKA. NRA. 1535. 62.) Hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés, 

valamint nagy kerek pecsét körvonala. K.: F. VIII. 3. 721–722. (334. szám) (Széchényi-gyűjtemény alapján).  
175. 1334. ápr. 30. Visegrád 

[I.] Károly király (H) a színe e. szolgálati érdemeire hivatkozó Saythias 

(dict.) Gergely kérésére a Hont m.-i Metefevlde birtokot, amely a kérelmező 

állítása szerint előző tulajdonosának magtalan halála következtében visszahá-

ramlott királyi kezére, szolgálatai jutalmául haszonvételeivel és tartozékaival 

együtt, idegen jog sérelme nélkül Gergelynek adományozza örök birtoklásra. 

Oklevelének visszahozatala esetére a király privilégium kiadását ígéri. D. in Wysegrad, sabb. prox. an. oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 87 042. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. G. 493.) Hátoldalán 

XV. századi, valamint 2 újkori kéz írásával 3 tárgymegjelölés; hátlapi nagy kerek pecsét körvonala. K.: – 
176. (1334. máj. 1. e.) 

A Demenk-i konvent idéző oklevele szerint Kemyn fia: Miklósnak, apjának 

és testvérének, Mihálynak máj. 1-jén (in oct. B. Georgii mart.) kell megjelenni-
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ük az országbíró ítélőszéke e. Thyak fiai: Márton és Mihály, valamint 

Reynoldus fiai: András és Jakab ellenében. 
Eml.: a 202. számú oklevélben. K.: Bgl. IV. 173. (274. szám). 
177. (1334. máj. 1. e.) 

Pál c. királyi országbíró kéri a pécsi kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtételre hites emberét, akivel együtt Bagya-i István v. Bagya-i László királyi emberek 

valamelyike máj. 1-jén (in oct. B. Georgii mart.) elvégzi Chatar birtok határai-
nak bejárását az összehívott szomszédok, valamint [András és Imre] remete per-
jelek, nemkülönben Demeter tárnokmr., Pál királynéi udvarbíró és Kwpe – 
avagy a nevezettek képviselői – jelenlétében a régi határok mentén, amelyek 

Nana birtoktól régtől fogva elválasztják, s ha a felek mindenben egyetértenek, 

különítse el Nana-tól új határjelek emelésével a régiek mellett, a maga birtokát 

mindegyik félnek birtoklásra hagyva, ha viszont a felek között vita támadna va-
lamely földrésszel kapcsolatban, azt ideiglenes jelekkel (signis pro metis 
positis) ki kell tűzni, majd fogott bírák közreműködésével az ország szokása 

szerint felbecsülni, végezetül a kápt. máj. 8-ra (ad 8. diem oct. B. Georgii mart.) 
írásos jelentéssel tartozik az ügyben a királynak. 
Eml.: az 558. számú oklevélben. K.: AO. III. 118. (87. szám) (Eml.-ben, kihagyással). Megj.: A remete perjelek [ ]-beli névemlítése az oklevél korábbi szakaszából szárma-zik. 
178. 1334. máj. 1. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tudatva a veszprémi kápt.-nal azt a Lyndua-i István 

fia: Miklós mr. zalai c., királynéi lovászmr. elmondásából szerzett értesülését, 

miszerint az örökös nélkül meghalt Herrand fia: Péternek Zala m.-ben, a Zala 
folyó mellett Chan és Mendzenth falvak között fekvő földje v. birtoka, amelyet 

Miklós mr. hű szolgálataiért korábban tőle királyi adományként megkapott, nél-
külözi a határokat, felszólítja a címzett kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtételre hi-
tes emberét, akinek a jelenlétében Andronicus fia: Miklós v. Bebus-i Pál fia: 

János királyi emberek valamelyike elvégzi a hj.-t, és a birtokot iktatja Miklós 

mr. részére. Az esetleges ellentmondókat a királyi jelenlét elé idézteti, egyszer-
smind a történtekről írásos jelentést kér. D. in Wysegrad (2.: Wissegrad, 3–4.: Wyssegrad), in oct. B. Georgii mart. a. d. 1334. 
Á.: 1. a 322. számú oklevélben.  

2. Á. 1. > az 511. számú oklevélben. 
3. Á. 2. > I. Lajos király, 1347. júl. 6. Dl. 2821. (MKA. NRA. 540. 24.) 
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4. Ua., mint előző, Dl. 2822. (MKA. NRA. 540. 24.) K.: Zala I. 287. (201. szám). Megj.: Az 511. számú oklevél a bevezető részében tartalmi átírást is ad a jelen parancs-levélről, amelyben az Á. 2–4. jelű példányok az egyik királyi embert Bekus-i 
Pál fia: János formában jelölik meg. 

179. 1334. máj. 1. 
A nyitrai egyház kápt.-ja e. egyik részről Elephant-i Mátyás fia: Miklós, a 

másikról Egerzegh-i Tamás fiai: János – aki veje (sponsus) Miklósnak – és Pé-

ter megjelenvén, utóbbiak kinyilvánítják, hogy Miklós 5 M. bécsi dénárt adott 

kölcsönbe nekik a kápt. e., amely összeg fejében – akárcsak azt korábban tették 

– zálogba adják Miklósnak a maguk Egerzeg-en és Brothculth-on birtokolt ré-

szeit, egészen addig, amíg kiváltásukra lehetőségük nem nyílik. A megkapott 5 M.-t részint a kápt. emberének járó elégtételadás teljesítésére, részint pedig 

egyéb szükségleteik biztosítására fordítják. D. in. oct. B. Georgii mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2823. (MKA. NRA. 1671. 47.) Hátlapi pecsét körvonala és hártyaszalagja. 
Tá.: Nyitrai kápt., 1411. nov. 22. Dl. 1686. (MKA. NRA. 1672. 100.) Benne Barath-kuth névalak. K.: –  Megj.: A Tá.-t adó oklevelet l. ZsO. IV. 1256. szám. 
180. 1334. máj. 1. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. Scwyne-i Merse fia Benedek fia: 
Miklós mr.-nek a nemes leánya: Erzsébet azt a hitbért és minden jegyajándékot, 

amely őt néhai anyja, Turch-i Miklós fia Péter c.-nek a leánya: Erzsébet u. meg-illeti, nevezett anyja, továbbá fivérei, Antal és Salamon, nemkülönben leány-
testvérei, Margit és Katalin lelki üdvére gondolva fele-fele részben a Scwyne-i 
Szűz Mária-egyháznak és a Jerene-i Szt. Antal hitvalló-egyháznak adományoz-
za. Erről a kápt. pecsétjével ellátott oklevelet ad ki, amelynek visszahozatala 

esetére privilégium kiadását ígéri. D. in oct. B. Georgii mart., a. d. 1334.  
E.: Dl. 70 156. (Szinyei Merse cs. lt. 42.) Hátoldalán XVII. századi kéz írásával magyar 

nyelvű tárgymegjelölés; hátlapra nyomott természetes színű kerek pecsét csekély 

töredékei. K.: – 
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181. (1334. máj. 1.–máj. 8. között) 
A nyitrai kápt. oklevele szerint színe e. máj. 1-jén (in oct. B. Georgii mart.) 

Myke fia: Pobur az ország szokásának és Pál c. korábbi döntésének megfelelően 

tanúkkal igazolta az István fiai: Jakab és Péter, Lőrinc fia: János és Gyeured-i 
Péter fia: István elleni vádjait. 
Eml.: a 373. számú oklevélben. K.: F. VIII. 3. 759–760. (361. szám); Str. III. 245. (364. szám) (mindkettő Eml.-ben). Megj.: Az irat keltének terminus ante quem-je az ügyben kelt jelentő levél bemutatásá-

nak elrendelt, s az említő oklevélből ismert napjából adódik. 
182.  (1334. máj. 1.–máj. 8. között) 

A pécsi kápt. jelenti a királynak, hogy máj. 1-jén (in oct. B. Georgii mart.) Chatar birtoknak Nana birtoktól való – Pál királyi országbíró által elrendelt (l. 

177. szám) – elkülönítésére Demeter tárnokmr., Pál királynéi udvarbíró, vala-mint a [Szt. Kereszt- és a Szt. Üdvözítő-]monostorok élén álló perjelek a hely-
színen nem jelentek meg, miként képviselőik sem. 
Eml.: a 558. számú oklevélben. K.: AO. III. 118. (87. szám; Eml.-ben). Megj.: Az irat keltének terminus ante quem-je az ügyben kelt jelentőlevél bemutatásá-

nak elrendelt, s az említő oklevélből ismert napjából adódik. A perjelek mo-nostorainak [ ] között megadott neve az említő oklevél korábbi szakaszából 

származik. 
183. 1334. máj. 3. Felpályi 

Péter mr. bihari alispán és a m. 4 szb.-ja a színük elé járult Chepanus fia: 

Zouard mr. kérésének eleget téve tiltás eszközlésére kiküldték Chazarinus Geres-i officialis-t, aki visszatérve jelentette, hogy sorra felkereste Zouard Ga-
ran birtokának valamennyi, jelesül Rethec, Alchy, Thobul és Beseneu birtokbeli 

szomszédját, s eltiltotta őket attól, hogy Garan birtokot a továbbiakban is bito-
rolják, ill. hogy annak hasznát magukhoz vonják. D. in Felpaly, f. III. prox. p. fe. ap. Filiphi et Jacobi, a. d. 1334. 
E.: Dl. 38 148. (Újhelyi cs. lt.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ill. 1 ép, továbbá 3 töredékes rányomott pecsét maradványai. K.: –  
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184. (1334. máj. 4. e.) 
László mr. székelyispán és besztercei c. jelenti I. Károly királynak, hogy 

eleget téve utasításának beiktatta Henul (dict.) Jánost a neki adományozott Epe-mezew föld birtokába. 
Eml.: a következő számú oklevélben. K.: F. VIII. 3. 733. (342. szám); Székely okl. I. 45–46. (34. szám); ZW. I. 460. (506. 

szám) (mind Eml.-ben). Ford.: Doc. Trans. III. 320. (183. szám) (ZW. alapján, Eml.-ben; román nyelvű). R.: Erdélyi Okm. II. 291. (802. szám). 
185. 1334. máj. 4. Visegrád 

[I.] Károly király (H) olyan értesülésekhez jutván Bystricia-i Henul (dict.) 
János elmondásából, miszerint a tőle királyi adományba kapott Epemezew nevű 

földjét v. birtokát a szomszédos Ida lakói elfoglalták, s haszonvételeit e János 

birtokjogának csorbításával illetéktelenül bitorolják, megparancsolja az Ida-i 
népek közösségének, hogy a birtokot kezükből kiengedve, azt teljes körűen – 
úgy, ahogyan László mr. székelyispán és besztercei c. királyi utasításra János 

részére iktatta (l. 184. szám) – hagyják meg János rendelkezésében, s tartózkod-
janak minden további jogsértéstől. D. in Wyssegrad, 2. die fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1334. 
E.: Dl. 62 691. (Bethlen cs. bethleni lt. 20.) Papíron; hátoldalán azonos kéz írásával tar-

talmi összefoglaló, benne Jad névalak; zárópecsét nyomaival, amely alatt Legatio per magistrum Pethew a wayuoda. K.: F. VIII. 3. 733. (342. szám) (E.-ről, Cornides alapján); Székely okl. I. 45–46. (34. 
szám) (F. alapján); ZW. I. 460. (506. szám; E.-ről). Ford.: Doc. Trans. III. 320. (183. szám) (román nyelvű; ZW. alapján). R.: Katona, Hist. crit. IX. 45.; Moldovanu, Şt., Transilvani'a 4. (1871) 193.; Erdélyi 

Okm. II. 291. (803. szám). 
186. (1334.) máj. 4.  

Az egri kápt. jelenti Vilmos (Wyllermus) mr. szepesi és Wyuar-i c.-nek, 
hogy eleget tévén az albírája, Peruen-i Miklós c. itt átírt ápr. 26-i parancslevelé-

ben (l. 163. szám) foglaltaknak, Vilmos mr. emberével, Miko fia: Lőrinccel ki-
küldte vizsgálatra tanúként István karpapot, a Szt. Miklós hitvalló-oltár mr.-ét, 

visszatérésükkor pedig Lőrinc olyan jelentést tett, miszerint Miklós fia: Domo-
kos nem személyesen, hanem szolgáit küldve, továbbá nem hatalmaskodva, ha-nem titokban vitette Laad-i János jobbágyát, Donk-ot saját birtokára. Az elmon-
dottakat a kiküldött tanú megerősítette. D. in vig. Asc. d., a. supradicto [1334]. 
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E.: Dl. 2816. (MKA. NRA. 1535. 63.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Lad névalakkal; zárlatán pecsét nyomai. K.: AO. III. 70–71. (58. szám) (kihagyásokkal). 
187. 1334. máj. 4. 

Az esztergomi Szt. István király-egyház ispotályos házának keresztes kon-
ventje emlékezetül adja: Druget János nádor bírói döntését rögzítő oklevele ér-
telmében Kaluz-i Jakab és Péter közül ki-ki harmadmagával, nemes eskütársak-
kal együtt köteles volt a királyi had feloszlatását követő 45. napon (45. die residencie presentis regalis exercitus)[, azaz máj. 3-án] a konvent színe e. tisztá-

zó esküt tenni Pál fia: Mihály ellenében arra vonatkozólag, hogy [1332.] jún. 6-án (sabb. prox. an. fe. Penth. cuius nunc 3. adveniret revolutio annualis) nem 

ragadták el hatalmaskodva Pál 2 ökrét annak famulus-ától, amikor az fát szállí-

tott az erdőből, majd pedig az eskütételről számot adó konventi jelentést a felek 

máj. 10-én (8. die) kötelesek a bíró e. bemutatni, amely eskütételi időpont elér-keztekor Jakab és Péter eskütársaikkal együtt eleget tettek kötelezettségüknek. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2825. (MKA. NRA. 1535. 65.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés; 

zárlatán pecsét nyoma. K.: –  R.: Bakács, Pest megye 153. (481. szám) (máj. 14-i napi kelettel). Megj.: Druget János bírói rendelkező levele keltének terminus ante quem-je a nádor 1333. nov. 25–30. között bekövetkezett halála napjából adódik.  
188.  (1334. máj. 5. e.) 

I. Károly király nyílt oklevelében a Wereche m.-ben levő Zenthendrey bir-tokot, amely egykor a magtalanul elhalt Molnar-i Domokos fia: Jánosé volt, s 

vétel címén szállt királyi kezére, hűségéért és érdemes szolgálataiért örökre szó-

lóan eladományozza István mr. Wysegrad-i várnagynak. 
Eml.: a 386. számú oklevélben. K.: Rábik, Diplomatarium 91. (9. szám); Rábik, Oklevelek 30. (9. szám) (mindkettő Eml.-ben). Megj.: Az oklevél kiadásának terminus ante quem-je a 189. számú, a birtokot már Ist-

ván mr. tulajdonaként említő irat keltéből adódik. 
189. 1334. máj. 5. Visegrád 

[I.] Károly király (H) a [P]osega-i Szt. Péter-egyház kápt.-jának tudára ad-
ván azt az István mr. Wysegrad-i várnagy elmondásából szerzett értesülését, 
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miszerint a Wereche m.-ben fekvő Zenthendrey nevű birtoka határai megújítá-

sára szorulnak, tanú …….. [kiküldésére utasítja] a kápt.-t, akinek jelenlétében 

királyi emberként Stichnak-i Péter fia: Miklós v. annak fr.-e, István a szomszé-

dok jelenlétében elvégzi a birtok hj.-t, majd azt István mr. birtoklásában hagyja. 

Az esetleges ellentmondókat a királyi jelenlét elé idézteti, egyszersmind a hatá-rok alakulását is feltüntető írásos jelentést kér a történtekről. D. in Wysegrad, in fe. Asc. d., a. eiusdem 1334. 
Á.: a 260. számú oklevélben. K.: Rábik, Diplomatarium 91–92.(10. szám); Rábik, Oklevelek 30–31. (10. szám). 
190. 1334. máj. 5. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tekintettel hívének és rokonának, Tamás erdélyi vaj-
dának és Zonuk-i c.-nek mindazon hű szolgálataira, amelyeket az fiatal korától 

kezdve mind országon belül, mind azon kívül számára teljesített, miközben 

kockázatnak tette ki rokonai, gyermekei és nemes familiaris-ai életét, ill. va-
gyonát, s véráldozatokat vállalva kénytelen volt serviens-ei és rokonai halálát is 

elszenvedni, mindezek viszonzásául teljesíti a vajda kérését, és kiváltságolva az 

Ipul folyó mellett Nógrád m.-ben fekvő Zechen örökölt birtokát, annak a budai 

királyi polgárok v. hospes-ek szabadságát adományozza, egyszersmind engedé-

lyezi, hogy a települést kőfalakkal vegyék körül, és az erődítmény gyanánt ki-
építendő Zechen-i várat, erősséget belátásuk szerint tornyokkal, bástyákkal és 

más szükséges védművekkel lássák el. D. in Wysegrad, in fe. Asc. d., a. eiusdem 1334. 
Á.: I. Károly király, 1335. nov. 2. Dl. 2824. (MKA. NRA. 669. 29.) K.: AO. III. 71–72. (59. szám) (kihagyásokkal). R.: Doc. Trans. III. 321. (184. szám; román nyelvű). Ford.: Nógrádi évsz. 11–12. (3. szám) (AO. alapján; magyar nyelvű). 
191. 1334. máj. 5. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tekintettel hívének és rokonának, Tamás erdélyi vaj-
dának és Zonuk-i c.-nek mindazon hű szolgálataira, amelyeket az fiatal korától kezdve mind országon belül, mind azon kívül számára teljesített, miközben 

kockázatnak tette ki rokonai, gyermekei és nemes familiaris-ai életét, ill. va-
gyonát, s véráldozatokat vállalva kénytelen volt serviens-ei és rokonai halálát is 

elszenvedni, mindezek viszonzásául teljesíti a vajda kérését, és kiváltságolva a Hont m.-i Rymazumbathe ~ Rymazumbatha örökölt birtokát, annak a budai ki-
rályi polgárok v. hospes-ek szabadságát adományozza, egyszersmind engedé-

lyezi, hogy a települést kőfalakkal vegyék körül, és az erődítmény gyanánt ki-
építendő Rymazumbatha-i várat, erősséget belátásuk szerint tornyokkal, bás-
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tyákkal és más szükséges védművekkel lássák el. D. in Wysegrad, in fe. Asc. d., a. eiusdem 1334. 
Á.: I. Károly király, 1335. nov. 2. OA. Rimavská Sobota. Rimaszombat v. lt. 2. (Df. 268 707.) K.: AO. III. 73–74. (60. szám) (kihagyásokkal); Juck 122–123. (146. szám). R.: Thaly K. et alii, Száz. 1869. 610.; Doc. Trans. III. 321. (184. szám; román nyelvű). 
192. 1334. máj. 5. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tekintettel hívének és rokonának, Tamás erdélyi vaj-
dának és Zonuk-i c.-nek mindazon hű szolgálataira, amelyeket az fiatal korától 

kezdve mind országon belül, mind azon kívül számára teljesített, miközben 

kockázatnak tette ki rokonai, gyermekei és nemes familiaris-ai életét, ill. va-
gyonát, s véráldozatokat vállalva kénytelen volt serviens-ei és rokonai halálát is 

elszenvedni, mindezek viszonzásául teljesíti a vajda kérését, és kiváltságolva a Hewesvywar m.-ben fekvő Gyungus örökölt birtokát, annak a budai királyi pol-
gárok v. hospes-ek szabadságát adományozza, egyszersmind engedélyezi, hogy 

a települést kőfalakkal vegyék körül, és az erődítmény gyanánt kiépítendő 

Gyungus várat, erősséget belátásuk szerint tornyokkal, bástyákkal és más szük-
séges védművekkel lássák el. D. in Wysegrad, in fe. Asc. d., a. eiusdem 1334. 
K.: F. VIII. 3. 716–718. (331. szám) (Podhrászky J. gyűjteménye alapján). R.: Wenzel G., MTT. IV. (1857.) 133. (221. szám); Doc. Trans. III. 321. (184. szám; 

román nyelvű) (mindkettő F. alapján). 
193. 1334. máj. 5. 

Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje e. Nogsemian-i 
Mihály fia: László kinyilvánítja az ugyanoda való István fia: János jelenlétében, 

hogy Bene fiai: Miklós és István – az ő egykor Nogsemian-ban élő jobbágyai – 
István fia: János jobbágyának, az ugyancsak Nogsemian-i Egyednek a fiát: Já-

nost a saját hibáján kívül ölték meg, anélkül, hogy az sérelmet okozott volna nekik. D. in die Asc. d., a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 50 968. (Kállay cs. lt. 32.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 

annak újkori kéz általi, értelmező kiegészítése; zárlatán kerek pecsét nyoma, töre-
dékei. K.: –  R.: Kállay I. 100. (427. szám).  
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194. 1334. máj. 5. 
Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje e. egyik részről Nogsemian-i Mihály fia: László, a másikról pedig a konventtől szerzett megha-

talmazással jobbágyát, Egyedet is képviselő, ugyanoda való István fia: János 

megjelenvén, kinyilvánítják, hogy az utóbbiak által ez ideig indított összes 

egymással szembeni peres ügyüket megszüntetik és véglegesen leteszik olyan 

kölcsönösen vállalt kikötés mellett, hogy ha valamelyikük a jövőben mégis va-
lamiféle eljárást kezdeményezne e dolgokban, az a másik fél számára perkezdet 

e. megfizetendő 10 M. terhét vonja magára. D. in die fe. Asc. d., a. eiusdem 1334. 
E.: 1. Dl. 50 969. (Kállay cs. lt. 1300. 383.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymeg-

jelölés Mihály fia: Lászlónak címezve; zárlatán kerek pecsét nyoma, töredékei. 2. Dl. 50 970. (Uo. 1300. 384.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés Ist-
ván fia: Jánosnak címezve; zárlatán kerek pecsét nyoma, töredékei, hártyaszalag-ja.  K.: –  R.: Kállay I. 100. (428/a-b. szám).  

195. 1334. máj. 5. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. egyik részről Kázmér fia: János, 

a másik részről pedig László fia: István és annak leánytestvérei: Elsa, valamint 

Margit megjelenvén, kinyilvánítják, hogy összes eddigi, egymással szemben 

fennforgó perüket fogott bírák, nevezetesen Hannus c. fiai: Sconk és Zeurus 

békéltető közvetítése nyomán megszüntetvén, továbbá a pereskedésük során 

keletkezett valamennyi tiltakozó és egyéb okiratukat hatálytalanítván olyan 

megegyezésre jutottak, miszerint László mindazon egykori szántóföldjeiben, 

amelyek létéről csak tulajdon nemzetségi rokonságuknak tudomása van, az őszi 

vetések háromnegyedét János köteles visszabocsátani az árvák részére, míg ne-
gyedrész a földek bevetőjét illeti, s hasonlóképpen a László szántóföldjeiből 

ténylegesen bevetett szántókhoz kapcsolódó hasznok és haszonvételek ugyan-
úgy Istvánnak és lánytestvéreinek járnak. A néhai László házának valamennyi 

olyan vagyontárgyát és tartozékát illetően, amelyek rokonságának tudomása 

szerint László u. hátramaradt, János köteles nov. 18-ig (ad oct. B. Martini conf. 
nunc venturas) elégtételt szolgáltatni az árváknak. Az elégtételadás elmulasztása 

esetén János minden bírói beavatkozás nélkül 3 M. büntetést köteles fizetni az 

árváknak. Amennyiben viszont János a kitűzött határidőre eleget tesz összes 

vállalt kötelezettségének, az árváknak a kápt. elé kell járulniuk, hogy mentesítő 

levelet adassanak ki Jánosnak az ügyben. D. in fe. Asc. d., a. eiusdem 1334. 
E.: SNA. Szepesi kápt. h. h. lt. Oklevelek 9. 2. 5. (Df. 263 047.) K.: F. VIII. 5. 224. (136. szám.)  
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196. 1334. máj. 7. Visegrád 
[I.] Károly király (H) tudatva a zalai Szt. Adorján vértanú-monostor kon-

ventjével azt a vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház prépostjának és 

kápt.-jának elmondásából szerzett értesülését, miszerint a Vasvár m.-i Lapsa és 

Zentmihalfalua birtokaik nélkülözik a határokat, felszólítja a konventet, hogy 

küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek a jelenlétében Tylay-i Hermanus v. Ozko-i Kozma fia: János v. Zenthiuanfalua-i Márton fia: István v. Wenich-i 
András királyi emberek valamelyike elvégzi a hj.-t, majd azokat birtoklásra a 

prépostnak és a kápt.-nak hagyja. Az esetleges ellentmondókat a királyi jelenlét 

elé idézteti, egyszersmind a történtekről írásos jelentést kér. D. in Wisegrad, sabb. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1334.  
Á.: a 275. számú oklevélben. K.: Házi J., Vasi Szle. 21. (1967) 443. (9. szám). R.: Bgl. IV. 172. (273. szám; német nyelvű); Kóta 33. (76. szám). 
197. 1334. máj. 7. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja Tamás fia Synka mr. fia: Péter ké-

résére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétje alatt átírja és megerősíti 

[IV.] László király (H) 1285. jún 15-én kelt privilegiális oklevelelét[, amely ré-

vén az uralkodó a neki és apjának teljesített szolgálatok viszonzásául Turna-i 
Lothardus fiának: Bud-nak és testvéreinek adományozta a Sarus m.-i Hulloudzalasa lakatlan földet]. D. sabb. prox. p. fe. Asc. d., a. Incarn. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 102 898. (Batthyány lt. Forgách cs. 9.) Hátoldalán újkori kéz írásával tárgy-

megjelölés; vörös-zöld sodraton függő, természetes színű, megkopott kerek viasz-
pecsét. 

Á.: II. Mátyás király, 1612. okt. 31. Dl. 103 942. (Batthyány cs. lt. Jelzet nélküli okleve-lek.) (XVIII. sz.-i hiteles Má.-ban; 17. old.) K.: – Megj.: IV. László király oklevelének [ ] között megadott tárgyát az átíró oklevél nem 

jelöli meg közvetlenül. IV. László oklevelét l. Reg. Arp. 3366. szám. 
198. 1334. máj. 7. (?) 

Pál bán fia: István mr. kőrösi c. 1334. máj. 7-én (?) (ter…… [3. die ?] fe. 

Asc. d., a. 1334.) kiadott nyílt okleveléből kiderül, hogy Wsetha fia: László a 

csázmai kápt. e. a ……ztha [Znoztha] folyó mellett fekvő, 7 holdat kitevő örö-

költ részbirtokát, továbbá a Ke felől Lazthyna fia: Benedek földje mellett, a Szt. Margit-templom temetőjének árkánál elhelyezkedő 2 hold földjét 3 pensa dénár 

ellenében eladta Bank fia: Lőrincnek és örököseinek örökjogú birtoklásra. 
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Tá.: Zsigmond király, 1412. jún. 24. > csázmai kápt., 1412. júl. 20. > Guti Országh Mi-
hály nádor és Bátori István országbíró, 1481. márc. 2. Dl. 34 294. (MKA. NRA. 681. 22.) K.: – Megj.: A [ ]-beli névkiegészítés a fenntartó oklevél más szakaszából származik. 

199.  (1334. máj. 8. e.) 
Pál c. királyi országbíró az Elephant-i Deseu mr. által Mátyás fiaival: Mik-

lóssal, Jánossal, Mátyással és Tamással szemben indított perben törvényszéke 

előtti máj. 8-i (in quind. B. Georgii mart.) megjelenésre kötelezi a feleket. 
Eml.: a 222. számú oklevélben.  K.: –  
200. 1334. máj. 8. Visegrád 

[I.] Károly király (H) e. egyik részről Kaydach-i Péter fiai: Iowachinus ~ 

Iowachynus ~ Ioachynus és János, valamint e Iowachinus fia: Konrád (Corar-
dus), a másik részről Sadan-i Jánosnak a fiai: Besenyő (Bisseni) Gergely, Ta-
más és Mátyás megjelenvén, kinyilvánítják, hogy noha Besenyő Gergely törvé-

nyesen megidézte Péter fia: Jánost, valamint Ioachynus fiait: Konrádot, Miklóst, Beke-t és Tamást a királyi jelenlét elé, majd a pert ápr. 3-ra (ad quind. residencie exercitus nostri ad domin. Ramispalmarum proclamate prox. preteri-
tam) elhalasztották, amikor is Pál c. királyi országbíró e. Besenyő Gergely azzal 

vádolta meg Jánost, továbbá Konrádot, Miklóst, Beke-t és Tamást, hogy azok [1333.] szept. 28-án (f. III. prox. an. fe. B. Mychaelis arch. prox. preteritum) 
erőszakkal rátörtek az ő Kaydach-i házára, s ott 2 serviens-ét megsebesítették, 

ezen állítását pedig kész volt máj. 23-án (2. die oct. Penth. prox. affuturam) tör-
vényes bizonyítással is igazolni, ám végül az országbírótól kapott engedéllyel 

élve, nehogy e dolgok kapcsán a fejét kelljen valamelyiküknek kockáztatnia, 

békés megegyezésre jutottak egymással. Eszerint, mivel a Ioachynus-nak és Já-

nosnak a nemzetségéből való Kaydach-i besenyők közül néhányan a Kaydach 

birtokban fekvő, őket nemzetségükbe tartozásuk alapján megillető részbirtokai-
kat, azon okirat rendelkezéseivel ellentétben, amelyet Ioachynus-nak és János-nak, ill. a Kaydach-i besenyőknek – nevezetesen Iwanka fia: Jánosnak, Iwan fia: 
Fábiánnak, Mihály fia: Pálnak, Thaba fia János fiainak: Györgynek, Pálnak és 

Tamásnak, Péter fia: Tamásnak, Senk fia: Balázsnak, Pál fia: Györgynek, nem-
különben Balázs fiainak: Bertalan papnak (presbiter) és Domokosnak – a meg-
keresésére a szekszárdi konvent állított ki, odaadták zálogba Gergelynek úgy, 

hogy nem kérték ehhez Péter fiainak: Ioachynus-nak és Jánosnak a hozzájárulá-

sát, ezzel szegvén meg a szóban forgó irat révén egymás között eszközölt ren-
dezést, most Péter fiai, azért mert velük szemben Gergely elállt peres kereseté-
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től, utólag beleegyezést adva lehetőséget nyújtanak Gergely számára ahhoz, hogy aki csak a Kaydach-i besenyők közül a maga nemzetségi jogon birtokolt 

részbirtokát eladással, zálogolással, v. a kötelezettségvállalás bármilyen más 

jogcímével neki akarja juttatni, ő az így elidegeníteni szándékolt földrészeket 

szabadon birtokba veheti, ugyanakkor e lehetőség egyáltalán nem terjed ki a 

Péter fiai: János és Ioachynus, továbbá fiaik ugyanott lévő részbirtokaira, ame-
lyeket érintetlenül kell hagyni. Azokat a határjeleket, amelyeket a nevezett kon-
vent osztálylevele alapján tűztek ki Péter fiainak, ill. a Kaydach-i besenyőknek 

a részbirtokai között, de amelyeket a besenyők mostanság leromboltak, a felek-
től vett határozott ígéret szerint nyomban vissza kell állítaniuk. Mindezekkel 

szemben Besenyő Gergely, Tamás és Mátyás a részükre megadott nemzetségi 

hozzájárulás nyomán megígérik Ioachynus-nak, Jánosnak és fiaiknak, hogy 

azok Kaydach birtokbeli részbirtokait nem foglalják el, s nem vonják használa-
tuk alá, és másoknak sem engedik meg, hogy ezeket tegyék, míg a szomszédsá-

gukban található más elfoglalt földrészeiket mindenképpen vissza fogják adni és 

állítani tulajdonukba, a továbbiakban pedig nem próbálnak meg tőlük semmit sem elfoglalni. Az is hozzátartozik a megegyezéshez, hogy Gergely és testvérei 

több esetben is törvényes úton fognak gondoskodni az igazságszolgáltatásról 

Ioachynus és János, továbbá fiaik követelésére a besenyők minden olyan csele-
kedetével kapcsolatban, amelyek miatt őket a nevezettek jogi úton támadhatták 

volna, ha pedig nem tudnának e dolgokban igazságot szolgáltatni a bíróság előt-
ti megjelenésben vonakodó besenyőik miatt, Gergely köteles testvéreivel együtt 

kivetni és kizárni az ilyeneket Kaydach birtokból, s Péter fiaival szemben nem 
tarthatnak meg ilyen besenyőket a szóban forgó birtokon. Az egymás közötti 

gyűlölség végérvényes elhárítása, valamint a kölcsönös megbecsülés és szeretet 

fenntartása érdekében a felek László pécsi püspök oklevele révén Ioachynus fia: Konrád, ill. Gergely nővére között létesülő jegyességről, avagy házasságról in-
tézkedtek. A bíró engesztelésének felvállalt kötelezettsége teljes egészében 

Gergelyre hárul. A megállapodást részben v. egészében megszegő fél 50 M.-t tartozik fizetni a fentieket megtartó másik félnek. D. in Wyssegrad, in oct. BB. Phylippi et Iacobi ap., a. d. 1334. 
Á.: a 271. számú oklevélben.  K.: – 
201. 1334. máj. 8.  

A pozsonyi kápt. e. szentgyörgyi (de S. Georgio) Ábrahám (Abraam) fiai: 

Sebus mr. és Péter kinyilvánítják: hogy bár egymástól független önálló költsé-

geik, továbbá konyhai és ruházkodást érintő kiadásaik miatt Scenthgyurgy és 

Bozen birtokaikat illetően felosztást tettek egymás között, ám ezt nem tekintik 

örök érvényűnek, csupán arra szolgál, hogy e kiadásait mindegyik testvér a neki 
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jutóból fedezze, és így ne keletkezzék gyűlölet meg irigység közöttük. D. in quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 1334. 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. h. h. lt. Oklevelek 14. 17. 13. (Df. 226 798.) Alsó szegélyében 

az írástükör alatt jelentékeny részben kiszakadt; Fk.-e függőpecsételés nyomait mu-tatja. 
Á.: Pozsonyi kápt., 1439. márc. 15. Dl. 2863. (MKA. NRA. 325. 35.) K.: AO. III. 74–75. (61. szám; kihagyásokkal). R.: Ortvay, Pozsony III. 310. 
202. 1334. máj. 8. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró emlékezetül adja: a Demenk-i konvent ügyvédvalló 

oklevelével apját és testvérét, Mihályt is képviselő Kemyn fia: Miklós az emlí-

tett konvent idéző oklevelében (l. 176. szám) kitűzött máj. 1-jén (in oct. B. 

Georgii mart.) Thyak fiai: Márton és Mihály, valamint Reynoldus fiai: András 

és Jakab ellenében bírósága e. előadta, hogy ők Thyak és Reynoldus fiaival a 

nemzetség közeli rokon ágán vannak, s összes oklevelüket, privilégiumukat, 

amelyek közösen illetik őket, megőrzésre a vasvári monostorban helyezték el, de azokat Thyak fiai és Reynoldus fiai az ő tudtuk nélkül kivették onnan, ezért 

kéri, hogy nevezettek ezen okleveleket mutassák be a bíróságnak. Erre Márton 

és András, akik a Demenk-i konvent megbízó oklevelével Mihály és Jakab he-
lyett is megjelentek, előadták, hogy csak a Sebefelde birtokra vonatkozó okleve-
leket vitték el a nemzetségük megbízásából, valamint a Cheus birtokra vonatko-
zókat, amelyek viszont egyáltalán nem érintik Kemyn-t és fiait. Az oklevelek 

bemutatására időpontot kértek, amit az országbíró júl. 8-ban (in quind. fe. Nat. 
B. Johannis Bapt. nunc venturis) jelölt meg. D. in Wyssagrad, 8. die termini penotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 666. (Múz. Ta.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló; a per-

gamenhártya zárlatán a pecséttartó szalag befűzésére szolgáló bevágások, ill. pajzs 

alakú pecsét halvány körvonala. 
Má.: Dl. 12 808. (Curiai lt. Actus sollennes 3. 3487.) (1725. máj. 26-án készült hiteles 

Má.) K.: Bgl. IV. 173. (274. szám). R.: F. VIII. 1. 174. (82. szám; téves, 1304-es évjelöléssel); Bgl. IV. 173. (274. szám; 

német nyelvű). 
203. (1334. máj. 8.–júl. 1. között) 

Pál c. királyi országbíró, miután korábbi intézkedése (l. 177. szám) az érde-
keltek távolmaradása miatt foganat nélkül maradt (l. 182. szám), újból kéri a 

pécsi kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek és a feleknek – 
v. azok képviselőinek – a jelenlétében Bagya-i István v. Bagya-i László királyi 
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emberek valamelyike határmegállapításal júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis 

Bapt.) elkülöníteni tartozik Chatar birtokot, a kápt. pedig a történtekről júl. 8-ra 
(ad 8. diem) köteles írásban számot adni a királynak. 
Eml.: az 558. számú oklevélben. K.: AO. III. 119. (87. szám; Eml.-ben.) 
204. 1334. máj. 9. 

[I.] Károly király (H) tudtára adván az egri kápt.-nak azt a János fia: Péter 
elmondásából szerzett értesülését, miszerint bizonyos olyan birtokok okán – nevezetesen az Wyuar m.-i Sceplak birtok korábban Omodeus fiainak kezén 

volt harmadrésze kapcsán, továbbá az egykor Pangrach tulajdonába tartozó Zemlyn m.-i Ztans és Cosuh birtokok dolgában –, amelyek hűtlenségbe esett 

tulajdonosaiktól mind királyi kézre háramlottak, s Péter elmondása szerint utóbb 

érdemei jutalmául királyi adományban hozzá kerültek, egyesek titkon jogokat 

tulajdonítván azokban maguknak, tiltakozásokat emeltek az ő birtoklásával 

szemben, aminek nyomán ő királyként elhárítani akarva hívei jogainak csorbu-
lását, meghagyja a kápt.-nak, hogy állítson tanút Fekete (Niger) Miklós fia: 

Mykou, Péter fia: Tamás, ill. Demeter fia: Miklós királyi emberek valamelyike 

mellé, majd az eljáró személyek keressék fel sorra a m.-i vásárokat és más 

nagyforgalmú helyeket, hogy ott kikiáltással közhírré tegyék: bárki, aki valami-
féle jogot tulajdonít magának a szóban forgó birtokokban, az okt. 6-án (in oct. B. Mychaelis arch. nunc venturis) járuljon a királyi jelenlét elé jogigényének 

bizonyítására, máskülönben pedig, hogy ne lehessen Péter és örökösei birtoklá-

sát perek keltésével elbizonytalanítani, örök hallgatást parancsol mindenkinek 

az ügyben. A történtekről írásos jelentést kér a kápt.-tól. D. in Vysegrad, f. II. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1334. 
Á.: a 255. számú oklevélben. K.: – Megj.: Vö. az 595. számú oklevéllel.  
205. (1334.) máj. 10. 

Az egri kápt. jelenti Vilmos (Willermus) mr. szepesi és Wyuar-i c.-nek, hogy – albírája, Peruen-i Miklós c. itt átírt ápr. 3-i oklevelének (l. 117. szám) 

megfelelően – Vilmos mr. emberének, Both fia: Lászlónak a társaságában tanú-

ságtételre kiküldte Domokos papot, az egri Szt. László király-egyház rector-át, 

akiknek visszatértekor a királyi ember olyan jelentést tett, miszerint ő máj. 6-án 

(f. VI. prox. an. quind. S. Georgii mart. de novo preteritas) Mihály fiát: Demia-nus-t, Jakab nagy fiát: Miklós mr.-t, nemkülönben testvérét, Jánost az ő Seu fa-lujukban, Mathe fia: Domokost Fornus faluban, valamint utóbbinak 3 
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serviens-ét Fay-i László ellenében máj. 22-re ([ad] oct. fe. Penth. iam venturas) 
megidézte Vilmos mr. ítélőszéke elé. Ezeket a kápt. embere megerősítette. D. f. 

III. prox. an. dict. fe. Penth., a. supradicto [1334]. Vilmos mr. embere és a ki-
küldött kápt.-i tanú azt is elmondták, hogy Domokos és említett serviens-ei az 
idézéskor rájuk támadtak, László lovát nyíllövéssel megsebesítették, köpenyét 

elvették, és futással kellett elmenekülniük, amikor is meg akarták verni őket. 
E.: AM. Košíc. Kassa v. titkos lt. MM Fáy cs. lt. 1. (Df. 269 892.) Hátoldalán azonos 

kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Scepes névalak, Demianus Seui-i jelzője; 

zárópecsét nyoma. K.: – 
206. 1334. máj. 10. 

Theophylus prépost és az esztergomi kápt. e. Bechke-i Máté c. fia Jakab mr. 
királyi udvari notarius és unokatestvére (fr. patruelis), Miklós fia: Pál, akik az 

említett Mathe c.-t és fr.-üket, Miklóst is képviselték, Seel és Mykouhaza örö-

költ földjüket v. birtokukat, amelyek Nógrád m.-ben a Kyurthus folyó mellett, Biter c. fia: Péter mr. hasonlóan Seel nevű földje Ke-i oldalán fekszenek, tarto-
zékaikkal, malommal, szántóföldekkel 50 tiszta ezüst M.-ért szavatosság válla-
lásával eladják e Péter mr.-nek, aki képviseletében a kápt. e. serviens-e, Beke 
fia: Endree c. jelent meg. Erről a prépost és a kápt. pecsétjükkel megerősített 

privilegiális oklevelet adnak ki. Kelt László mr. olvasókanonok keze által, f. III. prox. an. fe. Penth., a. d. 1334. 
E.: Dl. 65 746. (Balassa cs. lt. AL. 25.) Alsó részén bal oldali hajtásában kis részben kiszakadt; vörös selyemzsinóron függő ép kerek pecséttel. 
Má.: E.-vel egyező jelzet alatt XIX. századi kéz írásával egyszerű Má., ill. gépiratban olvasat is.  K.: Str. III. 237–238. (354. szám). R.: Balassa 37. (87. szám). 
207. (1334. máj. 11. e.) 

Peren-i Miklós c., Vilmos mr. Scepus-i és …… [Wyu]ar-i c. albírája köte-lezvénylevelében az egyik részről Nek-i Lodomér fia: Lőrinc és annak testvérei (fr.-es): István, László és Domokos, a másik részről az ugyanoda való Acinctus 

fia Miklós fiai: Bethlen, György, Sándor és Dávid között támadt perben arra 

kötelezi a feleket, hogy a mindkettejük oldaláról kiállítandó 4 fogott bíró köz-
reműködésével máj. 11-én (f. IV. prox. p. quind. fe. Georgii mart.) vizsgálat alá 

bocsátván okleveleiket 6 M. fizetési kötelezettség terhe alatt az egri kápt. színe 

e. megegyezés révén jussanak döntésre fennforgó ügyükben. 
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Eml.: a 215. számú oklevélben.  K.: – 
208.  (1334.) máj. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa utasítja az esztergomi érseket, hogy – mivel Mesko nyit-
rai püspöknek a veszprémi egyház élére püspökké történt áthelyezésével a nyit-
rai egyház megüresedett, annak püspökévé a tudományokban jártas és más ér-
demekben jeles minorita rendi vasvári Vitus-t állítja – az új nyitrai püspököt mint suffraganeus-át vegye oltalmába. D. in Auinione, V. Id. Maii, pápasága 18. 

évében. A.  
E.: EPL. Esztergomi kápt. m. lt. 44. 2. 4. (Df. 237 292.) Hátoldalán egykorú kéz írásá-

val tárgymegjelölés, továbbá kancelláriai jelzetek, bennük Vitalis, G. de Pont., Bartholom(eus) de Parma névalakok, továbbá tartalmi összefoglaló; kenderzsinó-

ron függő ólompecsét. Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 966. v. 106. f. 391b. (Df. 291 609.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 538b. (Df. 292 694.) K.: F. VIII. 3. 736–738. (346. szám); Str. III. 238–239. (355. szám) (mindkettő E.-ről). R.: Theiner I. 597. (888. szám; Reg. 1.-ről); Mollat XIII. 63 146. szám (Reg. 2.-ről); 

Érszegi 316–317. (209. szám) (E.-ről). 
209. (1334.) máj. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa utasítja vasvári Vitus választott nyitrai püspököt, hogy – 
miután őt, a minorita rendbe tartozó szerzetest mint tudományokban jártas és 

más érdemekben jeles férfiút a Mesco nyitrai püspöknek a veszprémi egyház 

püspökévé történő áthelyezésével megüresedett nyitrai egyház élére állította – 
új feladatát ezen egyház gyarapodása érdekében lássa el. D. in Avinione, V. Id. 

Mai., [pápasága] 18. év[é]ben. A.  
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 966. v. 106. f. 391ab. (Df. 291 609.) 2. Mollat szerint: ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 538ab. (Df. 292 694.) K.: Theiner I. 596–597. (888. szám; Reg 1.-ről). R.: Mollat XIII. 63 146. szám (Reg. 2.-ről). 
210. (1334. máj. 11. Avignon) 

[XXII.] János pápa értesíti a nyitrai kápt.-t, hogy vasvári Vitus minorita 

szerzetest püspökké emeli a nyitrai egyház élére. D. ut supra [Avinione, V. Id. 
Maii, (pápasága) 18. év(é)ben].  
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 966. v. 106. f. 391b. (Df. 291 609.) 2. Mollat szerint: ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 538b. (Df. 292 694.) 
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K.: –  R.: Theiner I. 597. (888. szám; Reg. 1.-ről); Mollat XIII. 63 146. szám (Reg. 2.-ről).  
211. (1334. máj. 11. Avignon) 

[XXII.] János pápa értesíti Nyitra városa és egyházmegyéje papságát, hogy 

vasvári Vitus minorita szerzetest püspökké emeli a nyitrai egyház élére. D. ut supra [Avinione, V. Id. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 210. számú oklevélével. 
212. (1334. máj. 11. Avignon) 

[XXII.] János pápa értesíti Nyitra városa és egyházmegyéje népét, hogy 

vasvári Vitus minorita szerzetest püspökké emeli a nyitrai egyház élére. D. ut 

supra [Avinione, V. Id. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben].  
Megj.: Apparátusa megegyezik a 210. számú oklevélével. 
213. (1334. máj. 11. Avignon) 

[XXII.] János pápa értesíti a nyitrai egyház valamennyi vassallus-át, hogy 

vasvári Vitus minorita szerzetest püspökké emeli a nyitrai egyház élére. D. ut 

supra [Avinione, V. Id. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben].  
Megj.: Apparátusa megegyezik a 210. számú oklevélével. 
214. (1334. máj. 11. Avignon) 

[XXII.] János pápa értesíti [I.] Károly királyt (V), hogy vasvári Vitus mino-rita szerzetest püspökké emeli a nyitrai egyház élére. D. ut supra [Avinione, V. 

Id. Maii, (pápasága) 18. év(é)ben].  
Megj.: Apparátusa megegyezik a 210. számú oklevélével. 
215. 1334. máj. 11. 

Az egri egyház kápt.-ja emlékezetül adja: a Peren-i Miklós c.-nek,Vilmos mr. Scepus-i és …… [Wyu]ar-i c. albírájának kötelezvénylevelében (l. 207. 

szám) foglaltak értelmében az egyik részről Nek-i Lodomér fia: Lőrinc és annak 

testvérei (fr.-es): István, László és Domokos, a másik részről az ugyanoda való Acinctus fia Miklós fiai: Bethlen, György, Sándor és Dávid között támadt per-
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ben a felek kötelesek voltak 4, mindkettejük oldaláról kiállítandó fogott bíró 

közreműködésével máj. 11-én (f. IV. prox. p. quind. fe. Georgii mart.) oklevele-
ik megvizsgálása u. 6 M. fizetési kötelezettség terhe alatt a kápt. színe e. egyez-
ség révén döntésre jutni. A kitűzött határnapon a felek társaságában a Lodomér 

fiai által állított Vz fia: Lukács c. és Taksee c., ill. az Acinitus fia Miklós fiai 

részéről felkért Belchy-i Miklós és Erky-i Iwanch fia Péter fia: Miklós, mint 

mindkét részről elfogadott fogott bírák megjelentek a kápt. e., s ott a testülettel 

együtt ávizsgálták a felek bemutatott, ügyükben kelt valamennyi okiratát, majd 

közösen döntést hoztak a fennforgó viszályban. Eszerint bár a bemutatott okle-
velek tanúsága szerint apáik, nagyapáik és elődeik ideje óta különféle perek, 

ellentétek és viszályok támadtak a felek között, amely ellenségeskedés és gyűlö-

let továbbterjedhet a jövőben is, mégis annak érdekében, hogy ennek elejét ve-
gyék, és a felek, ill. utódaik végre békében éljenek egymással, a megszületett 

döntés szerint Nek birtokban előbb osztályt kell eszközölni, s az egyik darabot, 

amely a Pastor (dict.) András kezén lévő telki helytől kezdődően ezen telki hellyel együtt a terület Ny-i feléhez tartozik, és egészen a falu végén emelt Szt. 

Mihály arkangyal-templomig tejed ki, vagyis a falu egyik sorának v. utcájának 

(linea seu plathea) pontosan a fele részét – miután a máj. 14-én (sabb. prox. an. 

fe. Penth. iam venturo) eszközlendő felosztás végrehajtásához Lodomér fiai ál-
tal odakísért Vz fia: Lukács c. és Márton fia: Benedek, valamint a Miklós fiai 

részéről a helyszínre vitt Miklós fia: Beke és László fia: István megállapítják és 

kitűzik annak határait – haszonvételekkel és tartozékokkal együtt Lodomér fiai-
nak kell iktatni örök birtoklásra, míg a sor v. utca másik, K-re eső felét a neve-
zett András telki helyétől kiindulva, azokkal a felosztást végzők által odacsato-
landó haszonvételekkel és tartozékokkal együtt, amelyek korábban minden el-
lentmondás nélkül Miklós fiai örökségi jogú tulajdonának minősültek, ugyan-
csak örök birtoklásra Miklós fiai részére kell iktatni. A fogott bírói döntés meg-
hozatalában részvevők eddig fennforgó valamennyi peres ügyükben örök 

csendet parancsolnak a feleknek, az idők során keletkezett tiltakozó, bírói ren-
delkező és peres eljárásrendi okleveleiket pedig kivétel nélkül hatálytalanoknak 

nyilvánítják. A meghozott fogott bírói ítéletet mindkét fél elfogadja, s megtartá-

sára távollevő testvéreik (fr.-es) nevében is kötelezik magukat annak terhével, 

hogy az egyezség, kivált is a birtokosztály megsértőjére az azt tiszteletben tartó 

másik féllel szemben 50 M. büntetés hárul. A kápt. az oklevél visszahozatalkor 

privilégium révén fogja megerősíteni a fogott bírói ítéletet. D. eodem die arbitrii, a. d. 1334. 
Á.: Pálóci Máté nádor, 1436. jún. 29. Dl. 50 292. (Radvánszky cs. sajókazai lt.) Az átírt 

oklevél E.-jét zárt oklevélként jelöli meg. K.: –  
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216. 1334. máj. 12. Visegrád 
[I.] Károly király (H) tudatván a Demenk-i Boldogságos Szűz-egyház apát-

jával és konventjével azt a Buguth-i Péter fia: Lobor elmondásából szerzett érte-
sülését, miszerint Lobor-t Buguth birtokban az általa lakott rész többi rokoná-

hoz és nemzetségtagjához hasonlóan örökségi jogon megilleti, hiszen nagyapja, 

apja és többi elődje öröklött birtokában csak ennek köszönhetően maradhatott 

meg emlékezetet meghaladó idők óta, ennélfogva hites tanú állítására szólítja 

fel a címzetteket Zoch fia: Miklós királyi ember mellé ahhoz a szomszédok és 

környékbeliek körében lefolytatandó vizsgálathoz, amely tisztázza Lobor állítá-

sának igazságát. Az eljárás eredményéről írásos jelentést kér az apáttól és a 

konventtől. D. in Wysegrad, f. V. prox. an. fe. Pent., a. d. 1334. 
Á.: a 272. számú oklevélben. K.: –  
217. 1334. máj. 12.  

Az egri egyház kápt.-ja e. egyik részről Felchychwa-i András fia: Benedek 

c. és fiai: János, Lukács és László, a másik részről pedig Gechche-i Demeter fia 
Miklós fiai: Tamás és László (Benedek c. gener-ei) megjelenvén, kinyilvánítják, 

hogy mivel azon okleveleik megőrzésében, amelyek részint az általuk közösen 

birtokolt Felchychwa és Eghazaszalanch birtokaikra, részint pedig a Benedek c. 

és fiai kezén lévő Tuser birtokra vonatkozólag keletkeztek, nincsenek bizalom-
mal egymás iránt, és ezen irataikat nem is adják oda bizonyítékul egymásnak, 

ezért olyan megegyezésre jutottak, miszerint összes vonatkozó okiratukat közö-

sen és egyenként is kötelesek letétbe helyezni valamelyik kápt.-nál, konventnél, 

ill. egy erre alkalmas kolostornál, annak érdekében, hogyha ezután mindegyikü-ket, avagy kettejüket, netán csak magában valamelyiküket bármilyen ellenfelük 

részéről a szóban forgó birtokok miatt zaklatás érné v. perbe kerülnének, akkor 

együtt mindannyian, avagy külön-külön mindenegyikük a letétet gondozó őrző-helyhez fordulhassanak a szükséges privilégium v. irat eléréséért. Kikötik, hogy 

amennyiben valaki közülük mindezt csalárdul kijátszva másképpen cselekedne, 

az a megállapodást betartó féllel v. csoporttal szemben 100 M. elmarasztalás 

terhét vonja magára. D. f. V. prox. an. fe. Penth., a. d. 1334. 
E.: SNA. Leleszi konvent h. h. lt. Acta anni 427. 1334. 21. (Df. 219 445.) Fk.-én az írás 

néhol elfakult, nehezen olvasható; hátoldalán azonos kéztől származó, megkopott 

írású tárgymegjelölés; zárópecsétre utaló nyomok.  K.: – 
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218.  1334. máj. 14. Visegrád 
[I.] Károly király (H), miután a színe e. szolgálati érdemeikre hivatkozó Pé-

ter fia: János és Zobor-i Miklós adományba kérték tőle az állításuk szerint örö-

kös nélkül meghalt emberek kezén volt Clus m.-i Ligyn földet v. birtokot, ő pe-dig azok u., hogy a kérelmezők az erdélyi kápt.-t irányukban elfogultnak mond-
ták, nem utasíthatta az ügyben eljárásra a nevezett kápt.-t, meghagyja a váradi 

kápt.-nak, hogy küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében 

Egethew (dict.) János vagy Palathka-i Iwanka királyi ember elvégzi a hj.-t, és a birtokot – ha az valóban adományozói joga alá esik – idegen jog sérelme nélkül 

Jánosnak és Miklósnak iktatja örök birtoklásra. Az esetleges ellentmondókat a 

királyi jelenlét elé idézteti, ugyanakkor a történtekről a maga v. rokona, Tamás 

erdélyi vajda és Zonuk-i c. (ill. annak helyettese) számára írásos jelentést kér. D. in Vysegrad, in vig. fe. Penth., a. d. 1334. 
Á.: a 355. számú oklevélben. K.: Doc. Trans. III. 576–577. (185. szám; a kolozsmonostori konventnek az átírást fenn-

tartó 1416. máj. 14-i átírásáról készült hasonmásával). R.: Erdélyi Okm. II. 291. (804. szám); Wass 224. (31. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 321–322. (185. szám; román nyelvű). 
219. 1334. máj. 14. 

Az egri egyház kápt.-ja e. egyik részről András fia: Benedek c. és fiai: Já-

nos, Lukachius és László, a másikról pedig Gechche-i Demeter fia Miklós fiai: 

Tamás és László kinyilvánítják, hogy egymás között eddig fennforgó összes 

perükben és viszályukban m.-beli nemes fogott bírák közvetítése révén békés 
megegyezésre jutottak, s ennek jegyében hatálytalanoknak nyilvánítják egymás-
sal szemben kiállított valamennyi oklevelüket, így tiltakozó, vizsgálati, bírság- 
és perleveleiket. D. in vig. fe. Penth., a. d. 1334. 
E.: Dl. 90 813. (Csoma cs. devecseri lt.) Az oklevélnek a datatiot megelőző utolsó 

mondata áthúzva, fölötte vacat megjegyzés. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, benne Benedek c. Felchychwa-i illetőségének feltüntetése; zárlatán ke-
rek pecsét helye. K.: –  

220. 1334. máj. 14. 
A váci egyház kápt.-ja e. egyik részről Mihály egri kanonok és dékán 

kápt.-ja nevében is, a másik részről pedig Myskouch fia: István Wotha-i nemes 
megfelelő ügyvédvalló levéllel testvérei (fr.-es), Miklós és Mihály, továbbá ro-
konai, Albert fiai: Albert és Tamás, nemkülönben Péter fia: Domokos helyett is 

megjelenvén, kinyilvánítják, hogy a különféle ügyekben közöttük támadt összes 
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perben, kivált is abban, amely a kápt. által a maguk Abram ~ Abran és az ellen-
oldalon álló nemesek Wotha birtoka között a kápt. részéről korábban emelt ha-
tárok miatt forgott fenn, amely viszályukban a kápt. a Wotha-i nemeseket kirá-

lyi ember által a váci kápt. tanúságtétele mellett a királyi jelenlét elé idéztette, a 

békesség helyreállítása érdekében fogott bírák, m.-beli nemesek közreműködé-

sével megegyezésre jutottak egymással. A létrejött megállapodás értelmében a Wotha-i nemesek tudomásul veszik a kápt. által kitűzött határokat a Wotha és 

Abram birtokokat elkülönítő tényleges határokként, minek okán pedig a kápt. 

hozzájárul, hogy a nemesek helyreállítsák birtoklásukat, és birtokaikat a kápt. 

Abram birtokán a szóban forgó elfogadott határok között békességben birtokol-
ják, akárcsak örököseik. A kápt. a vitás határok tekintetében nyugtatja a továb-
biakra nézve a Wotha-i nemeseket, ill. Mihály dékán mentesítteti őket a velük 

szemben foganatosított idézés alól. A felek ugyanakkor kölcsönösen mentesítik 

egymást összes perükben fennforgó valamennyi követelésük és bírságterhük 

alól, egyszersmind a peres eljárások során egymás ellenében kiállíttatott minden 
bírósági okiratukat hatálytalannak nyilvánítják. A Wotha és Abram közötti ha-
tárt a következők szerint ismertetik: É felől 3 földjelnél indul, amelyekből az 

egyik új határjel, Dé felé tart a Wotha-ba tartó út mentén, új határjelnél keresz-tezi az utat, Fvkerynfver előhegy (promontorium), új határjel, fel az előhegyre, 

annak tetején új határjelnél Ke-nek fordul, völgybe le, földjel, szántóföldek szé-

le, a völgyben 2 földjel, amelyekből a felső a Wotha-i nemesek, az alsó, Dé fe-
lőli az egri kápt. birtokát jelöli, nagy árok, amelynek kezdeténél földjel, az árok 

mentén eléri a Chynchepathaka patakot, amelynek partján földjelben ér véget. D. in vig. Penth., a. d. 1334. 
E.: Sugár szerint: HML. 110. Egri székesfőkápt. m. lt. 4. 1. 1. 1. 
Á.: Egri kápt., 1483. aug. 7. HML. 162. Egri székesfőkápt. m. lt. 4. 1. 3. 10. (Df. 210 067.) E.-je hátoldalán megpecsételt nyílt pergamenoklevél volt. (A 

regeszta e példányról készült.) K.: –  R.: Sugár 15. (7. szám; E.-ről).  
221. 1334. máj. 15. Krakkó 

[III.] Kázmér király (P) báróinak tanácsával és egyetértésével a béke érde-
kében s a közhaszon megfontolásából mindama földek, várak, városok és uralmi 

térségek (districtus) sorsát illetően, nemkülönben a jogsértések és kártételek 

ügyében, továbbá az összes ellentéttel, viszállyal és meghasonlással kapcsolat-
ban, amelyek mind ez ideig őt és országát szembeállították Luderus testvérrel, a 

Német Lovagrend generális mr.-ével és annak konventjével, elfogadja, hogy a 

helyzet rendezésén mint választott bírák az ő részéről sógora (gener), [I.] Károly király (H), míg Luderus testvér és konventje részéről János cseh (Bo) király 

ügyködjenek, megerősítvén – amint a nevezett magyar és cseh uralkodók audi-
enciája alkalmával mindkét fél részéről ki is nyilvánították –, hogy ítéletüknek 
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alávetik magukat. Erről Kázmér király az ő és bárói függőpecsétjeivel megerő-sített oklevelet ad ki. Acta et data sunt hec in Cracovia, a. d. 1334., in fe. Penth. 
E.: Wenzel, Dipl. Eml. szerint: a Német Lovagrend titkos lt. Königsberg (Kalinyin-

grad); néhány függőpecsét töredéke. K.: Voigt II. 194–195. (149. szám); Kodeks Wielkop. II. 1129. (feltüntetett forrása: Biblioteka XX. Czartoryskich. Diplomata); Wenzel, Dipl. Eml. I. 321–323. (327. 
szám). R.: Reg. Boh. Mor. IV. 17. (47. szám; latin nyelvű). 

222. 1334. máj. 15. (?) Visegrád 
Pál c. királyi országbíró azt a pert, amelyet az országbírói ügyvédvalló le-

vélben felhatalmazott Jakab fia: Pál által képviselt Elephant-i Deseu mr. indított 

színe e. Mátyás fiaival: Miklóssal, Jánossal, Mátyással és Tamással szemben – 
akik közül az előbbi kettő személyesen, az utóbbiak helyett pedig a nyitrai kápt. 

ügyvédvalló levelével famulus-uk, Mese jelent meg ítélőszéke e. a korábbi leve-
lében (l. 199. szám) kitűzött máj. 8-i (in quind. B. Georgii mart.) időpontban –, 
miután Deseu mr. keresetének tárgyát hatalmaskodásban jelölte meg, a másik 

oldalon állók viszont nyilvánvalóvá tették, hogy ily súlyos ügyben rokonaik ta-
nácsa nélkül nem adhatnak a keresetre megfelelő választ, júl. 8-ra (ad quind. fe. 
Nat. B. Johanis Bapt. nunc venturas) elhalasztja, lehetőséget biztosítva a felek 

számára az időközbeni kiegyezésre. D. in Vyssagrad, …… octavo [?] die termini pre[notati], a. d. 1334. 
E.: Dl. 2828. (MKA. NRA. 1671, 49.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés; 

zárlatán pajzs alakú pecsét lenyomata és csekély töredékei. K.: –  
223. 1334. máj. 16.  

A [székes-]fehérvári kápt. a nemes Haholth fia István fia: Miklós mr. zalai 

c. kérésére és oklevél-bemutatása nyomán autentikus pecsétje alatt átírja [I.] 

Károly király (H) 1323. nov. 27-én kiadott privilégiumát[, amelynek révén az 

uralkodó a parancsára (l. Anjou-oklt. VII. 232. szám) a nevezett kápt. tanúskodá-

sa mellett lefolytatott vizsgálat (l. uo. 382. szám) eredményeként megerősítette a 

kérelmezőt Lyndua várának elfoglalásakor elveszített oklevelei bizonyságával birtokolt szerzett és vásárolt birtokjavai tulajdonában] (l. uo. 607. szám). D. 2. 
die fe. Penth., a. d. 1334., Thatamerius mr. királyi alkancellár lévén a prépost, 

Péter az éneklő-, János az őrkanonok, Bythynium-i (dict.) János a dékán. 
E.: Dl. 2169. (MKA. NRA. 581. 1.) Hátoldalán azonos kéz írásával: Super possessioni-bus ad castrum Lindua pertinentibus, ill. e tárgymegjelölés újkori kéztől származó 
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kiegészítése; zöld szálakkal tarkított nyers színű sodraton függő, kissé kopott szegé-

lyű, ép, kerek viaszpecséttel. K.: – Megj.: Az átírt oklevél [ ] között megadott tárgyát az átírókeret nem jelöli meg közvet-
lenül. 

224. 1334. máj. 16. [Nagy-]Sáros 
Miklós c., Vilmos (Wyllermus) mr. Sarus m.-i albírája és az odavaló 4 szb. azt a pert, amelyet Holthan (dict.) János indított Péter fiai: Máté és Petheu, Ja-

kab fia: János, továbbá Dobou fia: Miklós ellen, s amelyben színük e. máj. 16-án (f. II. prox. p. fe. Penth.) a nevezettek helyett megbízó oklevéllel Balázs 

mr. jelent meg, bemutatván a király (H) olyan értelmű oklevelét, miszerint kirá-

lyi kegy folytán Dobou fiai: Miklós, Balázs és Jakab fölött bármely bíró csak 

akkor ítélhet, ha azok elérték a törvényes kort, s mert a képviseletet ellátó Ba-
lázs birtokügyben önmagában Mátéért, Petheu-ért és Jánosért Dobou fiai nélkül 

nem akart felelni, júl. 4-re (ad f. II. prox. p. oct fe. B. Johannis Bapt.) halasztják 

azzal, hogy addig megkérdezzék Vilmos nádortól: vajon kell-e v. sem ítélkezni-
ük önmagában Máté és Petheu fölött, ill. Dobou fiai fölött is ítélkezzenek-e a 
rájuk vonatkozó királyi kegy ellenében. D. in Sarus, f. II. prox. p. fe. Pent., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2826. (MKA. NRA. 61. 11.) Zárlatán pecsét nyomai. K.: AO. III. 75–76. (62. szám). 
225. 1334. máj. 17. 

A pozsonyi kápt. Faristar-i László fia: Tharo (dict.) István mr. kérésére és 

oklevél-bemutatása alapján függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében 

átírja saját 1275. évi, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét[, amelyben Challo-kuz-i István fiai: Jakab és László a Homorow melletti Arus nevű falujukat fel-
osztották]. D. f. III. prox. p. fe. Penth., a. d. 1334. 
Á.: Pozsonyi kápt., 1420. ápr. 14. u. Dl. 931. (MKA. NRA. 379. 26.) Eszerint az eredeti 

oklevél chirographált volt. K.: – Megj.: Az átírt oklevél [ ] között megadott tárgyát az átíró keret nem jelzi közvetlenül. 
226. 1334. máj. 17. 

Péter prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-egyház konventje Loskud-i Ábrahám fiainak: Jánosnak és Mihálynak a kérésére, ill. okle-
vél-bemutatása alapján függőpecsétjükkel megerősítve privilegiálisan átírják Pál 
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c. királyi országbíró 1333. máj. 26-án kiadott, a Zothmar m.-i Chakal birtok 
ügyében meghozott rendelkezését rögzítő privilegiális ítéletlevelét (l. An-jou-oklt. XVII. 268. szám), annak érdekében, hogy a folyamodók azt szükség 

esetén bármely perükben bizonyítékul bemutathassák. D. III. f. prox. p. fe. Penth., a. d. 1334. A. 
E.: –. Fk.: Dl. 96 171. (Vay cs. berkeszi lt. 168.) Fk.-én az oklevél írástükrének utolsó 2 

sora között, ill. a plicaturán átfűzött pecsétsodrat látszik.  K.: – Megj.: Az átírt oklevélről az Anjou-kori oklevéltár XVII. kötetének készítésekor csak 

hiányos fényképfelvételek álltak a szerkesztő rendelkezésére, ezért csak hiá-

nyos, az iratban szereplő nevek felsorolására szorítkozó kivonatot adhatott köz-
re. Az azóta hozzáférhető elektronikus adatbázisban viszont az iratról már hi-
ánytalan felvételek találhatók, s a felvételek minősége a hagyományos regeszta 

elkészítését is megengedi. 
227. 1334. máj. 17. Buda 

Drugeth Vilmos (Willermus) nádor e. a testvérét, Zonk (dict.) János mr.-t is 
képviselő Fony-i Miklós fia: Balázs mr. Wyuar m.-i Wyfalw birtokukat, továb-
bá Ida és Lyteri birtokokban levő részüket, amelyeket [I.] Károly király (H) 

adománya révén hű szolgálataikért nyertek el mint az örökös nélkül meghalt Nagy (Magnus) Leustach birtokait, odaadják cserébe a nádor e. ugyancsak meg-
jelent Merhardus fia Pál fia: János mr.-nek, akitől viszont megkapják annak 

Zemplén m.-i Kestetum ~ Kestetwm birtokát. Ám minthogy Kestetwm birtok 

kisebb, Pál fia: János mr. még 128 M.-t is fizet nekik (1 M.-t 48 garassal szá-

molva), amelyből Balázs mr. a maga és testvére nevében 80 M.-t készpénzben 

vett át, 48 M.-t pedig becsértékben kapott meg. A felek egymás iránt kölcsönö-

sen szavatosságot vállalnak, ha pedig az egyik fél nem tudja a másikat megvé-deni a zaklatásoktól, a birtokok visszakerülnek az előző tulajdonoshoz. D. Bude, 

f. III. prox. p. fe. Penth., a . d. 1334. Az oklevél visszahozatala esetén a nádor a 

most hiányzó nádori pecséttel erősítteti azt meg. D. die et a. prenotatis. 
E.: Dl. 2827. (MKA. NRA: 1535. 64.) Hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés; 

hátlapra nyomott kerek pecsét körvonala és hártyaszalagok nyomai. K.: AO. III. 76–77. (63. szám; kihagyásokkal). 
228. (+ ?) 1334. máj. 18. Temesvár [?] 

[I.] Károly király (H) tudatván az erdélyi [gyula-]fehérvári egyház 

kápt.-jával azt az Appa fiai: Miklós, Gergely és Jakab nevében színe e. elmon-
dottakból szerzett értesülését, miszerint a nevezettek Külső- (Exterior) Zonuk m.-ben fekvő Beud, Appanagfalva (Má.: Apanagfalva), Malun (Má.: Valon), 

Deche és Banateluke birtokai a határok újbóli kitűzésére szorulnak, meghagyja 
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a kápt.-nak, hogy Vgklod-i (Má.: Igklod-i) László fia: Beke v. Mykehaza-i Mik-
lós fia: Myke v. Zenthegyed-i Vos (dict.) Miklós királyi emberek valamelyik-
ének a társaságában küldje ki tanúbizonyságát a szóban forgó birtokok hj.-ához, 

és a szomszédok jelenlétében történő iktatásához Appa fiai részére. Az esetleges 

ellentmondókat a királyi jelenlét elé idézteti, egyszersmind a történtekről szá-

mot adó írásos jelentést kér a kápt.-tól. D. in Temesuar (Má.: Temesvár), f. IV. p. fe. Penth., a. d. 1334. 
Á.: a 266. számú oklevélben. K.: – R.: Erdélyi Okm. II. 291–292. (805. szám). Megj.: Kétes hitelű, ill. bizonytalan keltezésű oklevél. Az irattal kapcsolatos kétségek 

részint a kelethely királyi itineráriumba illesztésének bizonytalanságából, ré-

szint pedig az átíró oklevél kapcsán felvetődő archontológiai ellentmondások-
ból erednek. Vö. az Erdélyi Okm. II. 805. és 808. számú dokumentumaihoz fű-

zött bővebb kritikai észrevételekkel.  
229. (1334. máj. 19. e.) 

Pál c. királyi országbíró oklevele szerint Lothardus fia János fiai ügyében 

Nek birtokot illetően a Nek-i emberek ellenében a pozsonyi congregatio-n kell a 
vizsgálatot elvégezni. 
Eml.: a 232. számú oklevélben. K.: HO. III. 120. (101. szám). 
230. 1334. máj. 19. 

A veszprémi egyház kápt.-ja Simon fia: Miklós mr. Thurek-i nemes famu-lus-ának, az ura nevében színe elé járuló szentvidkáli (de Kaal S. Vithi) Pál fia: 

Jánosnak a kérésére és oklevél-bemutatása alapján autentikus pecsétjével meg-
erősítve privilegiálisan átírja saját, 1333. aug. 12-én kiadott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XVII. 399. szám)[, amelynek bizonysága szerint Thurek-i Miklós 

mr. részint adományképpen, részint pedig 100 M. ellenében hozzájutott egy, a Zala m.-i Wsa birtokban lévő birtokrészhez]. Kelt Pál mr. olvasókanonok keze 

által, XIV. Kal. Iun., a. d. 1334., M. [Mesko] nyitrai püspök lévén a posztulált 

veszprémi püspök, János mr. királynéi alkancellár a veszprémi prépost, M[árk] 

mr. az éneklő-, István mr. az őrkanonok. 
E.: BFL. Guary cs. Oklevelek, iratok 9. (Df. 257 269.) Fk.-én függőpecsét sodrata lát-szik. K.: Sörös P., TT. [4. sorozat] új folyam 9. (1908.) 169–170. (10. szám). Megj.: Az átírt oklevél [ ] között megadott tárgyát az átíró keret nem jelzi közvetlenül. 
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231. 1334. máj. 19. Visegrád 
Pál c., [I.] Károly király (H) országbírája emlékezetül adja: miután a 

Thurekeer folyónak a Budrugh folyóból való kijövetelétől a Kalnukzeegh nevű 

helyig tartó szakaszán a folyó fele része vitás hovatartozása miatt Jób fiai: Do-
mokos és Miklós, ill. Sadaan-i ~ Sadan-i István fia: Loránd között fennforgó 

perben elfogadta a felek kiegyezésre irányuló törekvését és az ennek révén lét-rejött megállapodást, az ezzel kapcsolatban meghozott bírói rendekezésében (l. 

149. szám) kitűzött máj. 19-i időponthoz képest korábban (an. terminum 

premisse professionis, scil. an. dict. quind. Asc. d.) megjelent a színe előtti nyi-
latkozattételre István fia: Loránd, s a felek között született megállapodáshoz 

híven személyesen is teljes egészében és örökre szólóan lemondott Jób fiai javá-

ra a jelzett szakaszon a Thurekeer folyóról, s annak háborítatlan birtoklásáért 

100 M. büntetés megfizetésének terhe alatt szavatosságot vállalt a fivérei (fr.-es) 
v. rokonai, ill. utódaik részéről felmerülő zaklatások esetére, egyszersmind az 

országbíró e. törvényes meghatalmazottjára, Pochoy-i Péterre bízta, hogy az a 

kitűzött határnapon, máj. 19-én ([in] quind. Asc. [d.]) bírósága e. megjelenve 
nyilatkozatot tegyen nevében az egyezségből adódó kötelezettségek elfogadásá-

ról. A kitűzött napon egyik részről Jób fia: Domokos a maga, továbbá megfelelő 

ügyvédvalló levéllel testvére, Miklós nevében is, míg a másik részről az urát, Sadan-i István fia: Lorándot a Jazow-i konvent meghatalmazó levelével képvi-
selő Pochoy-i Péter megjelenvén az országbíró e., utóbbi olyan nyilatkozatot 

tett, amely minden tekintetben pontosan megfelelt az elvárt, ura részéről koráb-
ban az országbíró e. személyesen elfogadott kötelezettségvállalásoknak. Mind-
erről az országbíró autentikus függőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. in Wyssegrad, in quind. Asc. d. prenotatis, a. d. 1334. 
E.: Dl. 31 223. (Csicsery cs. lt. 111.) Hajtásaiban 3 helyen kiszakadt, hiányzó szöveg-

részekkel; hátoldalán közeli korú kézzel: super fluvio Thwreger et Kalnokzeg 1334.; rozsdaszínű sodraton függő ép, pajzs alakú viaszpecséttel. 
Tá.: Bebek Detre nádor, 1399. febr. 27. Dl. 31 185. (Csicsery cs. lt. 906.) K.: – R.: Kárffy Ö., TT. új folyam 1. (1900.) 396. (hibás máj. 10-i napi dátummal). 
232. 1334. máj. 19. 

Miklós mr. pozsonyi alispán és az odavaló szb.-k a Chollokuz-i Leg faluban 
máj. 19-én (f. V. prox. p. fe. Pent.) tartott congregatio-n – hivatkozva Pál c. ki-
rályi országbíró oklevelére (l. 229. szám) – Lothardus fia János fiainak perét a Nek-i emberek ellenében Nek birtok ügyében a fennálló állapot megtartásával 

Miklós mr. pozsonyi c. Vyssegrad-ról Pozsonyba való visszaérkezése utáni má-

sodik péntekre (ad alteram f. II. p.) halasztják azzal, hogy a vizsgálatot v. congregatio-t Miklós c.-nek mielőbb, ill. az általa jónak látott időben kell lebo-
nyolítania. D. f. V. antedicta, a. d. 1334. 
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E.: Dl. 48 538. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 31.) Hátoldalán tartalmi összefoglaló, ill. 

gyűrűs zárópecsét nyoma. K.: HO. III. 120. (101. szám). R.:Ortvay, Pozsony III. 123. Megj.: Vö. még a 281. és 342. számú oklevelekkel.  
233. (1334. máj. 22. e.) 

[I.] Károly király (H) utasítja az egri kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtételre 

hites emberét, akinek a jelenlétében máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) 1-1 királyi ember – így Hunth fia: János, Pál fia: Pál, Sándor fia: János Honwa-i ~ Hamva-i 
nemesek részéről Gál fia: Miklós, ill. annak testvére: Petheu közül az egyik, 

míg Turna-i Thekus fia László fia: János mr. részéről Etheruth fia: János és Pedur-i Phylpe fia: Domokos valamelyike – felkeresi a felek között per tárgyává 

lett Gömör m.-i Keethraas birtokokat, majd a haszonvételekkel együtt 2 egyenlő 

részre osztja, amelyből előbb János mr. választhat magának, a fennmaradó rész pedig a Honwa-i nemeseké lesz. 
Eml.: a 245. számú oklevélben. K.: AO. III. 126–127. (92. szám; Eml.-ben). 
234. (1334. máj. 22. e.) 

Pál c. királyi országbíró oklevele értelmében a Byry-i Tamás által Mihály fiaival, valamint Napakur-i Mihály fia István fia: Jánossal szemben indított per-
ben a feleknek máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) kell bírói széke e. megjelenniük. 
Eml.: a 259. számú oklevélben.  K.: – 
235. (1334. máj. 22. e.) 

Pál c. királyi országbíró oklevele értelmében a Lengel (dict.) János által Nogsemyen-i Mihály fia: Lászlóval szemben 2 ökör erőszakos elvétele miatt 

indított perben a feleknek máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) kell bírói széke e. meg-
jelenniük. 
Eml.: a 258. számú oklevélben.  K.: – 
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236. (1334. máj. 22. e.) 
Pál c. királyi országbíró a veszprémi kápt.-hoz intézett, köztes bírói döntését 

tartalmazó oklevelében olyan rendelkezést hoz, miszerint Swl-i Pál fia: Miklós 

felperes Boxa fia: Pétert v. Miklós fia: Domokost, ill. Gurke fia: Demeter alpe-res Egyed fia: Domokost v. Reche-i Pousa fia: Miklóst mint királyi embereket 

kötelesek máj. 22-én (in oct fe. Penth.) kivinni Iwen fia Pál fia: Miklósnak és 

ezen Iwen fia: Jánosnak Sul és Terpech nevű birtokrészeire, ahol azok elvégezni tartoznak a hj.-t, majd fogott bírák közreműködésével s a szomszédok jelenlét-
ében 2 részre kell osztaniuk a birtokrészeket, amelyekből az egyik rész Pál fia: 

Miklós számára iktatandó, míg a másik fele résznek az értékét fel kell becsülni-
ük a veszprémi kápt. tanúságtétele mellett és a közösen odavitt más fogott bírák 

közreműködésével, hogy Miklós visszaválthassa azt; ti. e részt korábban Gurke 

fia: Demeternek Iwen fia: János készpénzért elzálogosította, amint ezt Demeter 

képviselője az újudvari konvent memorialis és a zalai konvent tanúvallató okle-
velének bemutatásával igazolta. A kápt.-nak az ügyben történtekről és a becsü 

eredményéről számot adó írásos jelentését jún. 5-re (ad 22. diem fe. … Penth.) 

kötelesek a felek az országbíró elé vinni. 
Tá.: a 285. számú oklevélben. K.: Sümeghy 13–14. (14. szám). 
237.  (1334. máj. 22. e.) 

Pál c. királyi országbíró a váradi kápt.-hoz intézett, köztes bírói döntését tartalmazó oklevelében arról rendelkezik, hogy a királyi emberként Csanád esz-
tergomi érsek oldalán közreműködő Kerek (dict.) János v. Renoldus fia: Imre 

valamelyike, ill. a László fia: Egyed részéről eljáró Perechen-i István v. Tyuis-sy-i István egyike máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) Onad birtok fele részébe ki-
menni tartoznak, s ott annak mineműségét, nagyságát és haszonvételeit szemre-
vételezve fel kell becsülniük a fél birtokot, majd eljárásukról kötelesek a kápt. e. 

beszámolni, hogy az írásos jelentést tegyen minderről az országbírónak. Ezt kö-

vetően júl. 1-jén (in oct. Nat. B. Johannis Bapt.) a fentebbiekben megjelölt kirá-

lyi emberek jelenlétében Egyed fia: László köteles Csanád érsek ellenében esküt 

tenni a becsüben megállapított értékhez igazodó számú eskütárssal együtt arra 

nézve, hogy Onad birtok fele része az ő öröklött birtoka.  
Eml.: a 249. és 331. számú oklevélben. K.: – 
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238. (1334. máj. 22. e.) 
Miklós c. nádori albíró memorialis oklevele szerint a Barcha-i János fia: 

Tamás által Inok fia: Donch ellenében indított perben a feleknek máj. 22-én (in 

oct. fe. Penth.) kell ítélőszéke e. megjelenniük. 
Eml.: a 240. és 256. számú oklevélben.  K.: – 
239. (1334. máj. 22. e.) 

Miklós c. nádori albíró memorialis oklevele szerint a Ruzgun-i László fia: 

Péter és János fia: László által Peres (dict.) Benedek c. és annak fia: János elle-
nében indított perben a feleknek máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) kell ítélőszéke e. 

megjelenniük. 
Eml.: a 241. és 257. számú oklevélben.  K.: – 
240. (1334. máj. 22. e.) 

[I.] Károly király a Barcha-i János fia: Tamás által Inok fia: Donch ellené-

ben indított perben, amely Miklós nádori albíró oklevele (l. 238. szám) értelmé-

ben máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) lett volna annak ítélőszéke e. esedékes, elren-
deli, hogy az albíró a pert a fennálló állapot megtartása mellett aug. 27-re (ad oct. B. regis Stephani nunc venturis) elhalasztva tegye át Óbudára, ahol a kere-
setre királyi színe e. kell teljes körű választ adni. 
Eml.: a 256. számú oklevélben.  K.: – 
241. (1334. máj. 22. e.) 

Vilmos nádor a Ruzgun-i László fia: Péter és János fia: László által Peres 

(dict.) Benedek c. és annak fia: János ellenében indított perben, amely Miklós 

nádori albíró oklevele (l. 239. szám) értelmében máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) 

lett volna annak ítélőszéke e. esedékes, elrendeli, hogy az albíró a pert a fennál-
ló állapot megtartása mellett nov. 18-ra (ad oct. B. Martini conf.) elhalasztva 
tegye át Óbudára, ahol a keresetre az ő nádori színe e. kell az alpereseknek tel-
jes körű választ adniuk. 
Eml.: a 257. számú oklevélben.  K.: – 
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242. 1334. máj. 22. 
[I.] Károly király (H) Balázs testvér, a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház prépostja 

kérésére és oklevél-bemutatása alapján új és autentikus pecsétje ráhelyezésével 

megerősített nyílt oklevélben átírja [II.] András király (H) 1214. évi, a régiség 

miatt helyenként rongált hártyájú privilégiumát. D. in Wyssegrad, in oct. Pent., a. d. 1334. 
Á.: 1. I. Lajos király, 1342. okt. 1. SNA. Leleszi konvent m. lt. 1300. 17. (Df. 233 628.) 

2. Á. 1. > uő., 1364. jún. 20. Uo., 1300. 18. (Df. 233 629.) Újkori Má.-ban. 
3. Á. 2. > Zsigmond király, 1406. ápr. 18. Uo., 1400. 33. (Df. 234 090.) 
4. Szepesi kápt., 1819. jún. 22. (Á. 1.-el megegyező jelzet alatt.) 

Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1355. okt. 21. Uo., 1300. 80. (Df. 233 687.) (Á. 1.-
ről.) 

2. Bebek István országbíró, 1366. aug. 12. Uo., 1300. 152. (Df. 233 759.) (E.-ről.) 
3. Uő., 1367. aug. 12. Uo., 1300. 192. A. (Df. 233 799.) (E.-ről.) 
4. Uő., 1368. febr. 14. Uo., 1300. 192. (Df. 233 798.) (E.-ről.) 
5. Opuliai László nádor, 1372. júl. 12. Uo., 1300. 239. (Df. 233. 848.) (Á. 2.-ről.) 
6. Garai Miklós nádor, 1381. [máj. 12. ?] Uo., 1300. 323. (Df. 233 945.) (Csonka; E.-ről.) 
7. Lackfi István nádor, 1388. okt. 25. Uo., 1300. 356. (Df. 233 979.) (E.-ről.) 
8. Tá. 7. > leleszi konvent, 1734. febr. 21. Dl. 6870. (Acta eccl. ord. et mon. Vet. Buda. 4. 36.) 
9. Á. 2. > II. Lajos király, 1519. nov. 11. Dl. 72 182. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 36. 1. 2.) 

Má.:  1. Lendvay Márton királyi kamarai levéltári director, 1802. aug. 6. Dl. 71. (Acta 

eccl. 42. 19. A.) (Á. 2.-ről).  2. Leleszi konvent, 1734. febr. 21. Dl. 6870. (Acta eccl. ord. et mon. Vet. Buda 4. 36.) (Tá. 7.-ről). 3. EPL. Acta radicalia 120. 16. (Df. 248 757.) (Á. 3.-ról készült újkori egyszerű 

Má.) K.: F. VIII. 3. 731–732. (340. szám; E.-re hivatkozó Katona, Hist. crit. IX. 43–44. alap-
ján). Megj.: II. András király átírt (hamis) 1214. évi privilégiumát l. Reg. Arp. 295. szám. 

243. 13(3)4. máj. 22. 
István testvér prépost és a Saag-i premontrei rendi Boldogságos Szűz-mo-nostor konventje a Zagya folyó mellett Zownuk m.-ben levő néptelen Iwa és 

Hatzak földjeiket 7 évre István mr. különleges királyi notarius-nak adják hasz-
nálatra. D. in oct. fe. Penth. a. d. 1334. 
E.: Dl. 2830. (MKA. Acta Jes. Neosol. 13. 13.) Hátlapján egykorú kéz írásával Hatzak et Iwa és kerek pecsét nyoma. K.: AO. III. 77–78. (64. szám). 
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R.: JNSZ. 135. Ford.: Benedek Gy., Zounuk 6. (1991.) 297–298. (10. szám; K. alapján; magyar nyel-
vű). 

244. 1334. máj. 22. Visegrád 
Pál c. királyi országbíró megengedvén Elefanth-i Mátyás fia: Miklósnak, 

hogy a tulajdon testvéreivel, Jánossal és Péterrel, továbbá Folkus fia: Andrással 
szemben főbenjáró büntetéssel és valamennyi birtokának elvesztésével sújtott Egerzegh-i Tamás fia: Miklós Egerzegh és Brathkolth birtokon fekvő, összessé-

gében 34 budai számítású M. értékűre becsült részbirtokainak bírói kézre jutott 

kétharmad részét tőle 23 budai számítású M. ellenében – a másik félnek jutó 

részektől függetlenül – magához váltsa arra az időre, amíg azok, akik arra köz-
tudomás szerint a leginkább jogosultak, ki nem váltják kezéből e részeket, miu-
tán Elefanth-i Miklós a mondott 23 M.-t neki mint bírónak kifizette, a szóban 

forgó részbirtokokat Tamás fiainak: Jánosnak és Péternek az országbíró e. kife-
jezett olyan értelmű hozzájárulásával magához váltotta, miszerint amikor csak a 

nevezettek képesek lesznek ugyanezen budai számítású 23 M.-ért a nyitrai kápt. 

e. Miklóstól e részbirtokokat kiváltani, ő az ígérete szerint köteles lesz a jelzett 

birtokjavakat akadálytalanul visszaadni János és Péter részére. D. in Wyssegrad, in oct. Penth., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2829. (MKA. NRA. 1671. 50.) Hátlapra nyomott pajzs alakú pecsét körvonala, 

bevágásai és hártyaszalagja. 
Tá.: Nyitrai kápt., 1411. nov. 22. Dl. 1686. (MKA. NRA. 1672. 100.) K.: – Megj.: A nyitrai kápt. 1411. évi tartalmi átírását l. ZsO. IV. 326. szám. 
245. 1334. ( máj. 22. u.) 

Az egri kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy eleget téve a parancsle-
velében (l. 233. szám) foglaltaknak, kiküldte Domokos mr. kanonokot tanúság-
tételre, aki a felekkel, valamint Gál fia: Miklós és Pedur-i Phylpe fia: Domokos 
királyi emberekkel visszatérve elmondta: máj. 22-én (in oct. Penth.) Keethraas 

birtokokat 2 egyenlő részre osztották, amelyből az egyik – nevezetesen az É-i 
oldalon, János, Pál és Sándor fia: János örökölt Polyan birtoka felől levő – rész 

választása szerint János mr.-é lett örök birtoklásra, a másik, a lentebb elterülő 

rész pedig Hunth fia: Jánosnak, Pál fia: Pálnak és Sándor fia: Jánosnak maradt 

szintén örökre szólóan, amely megosztást a felek helyesnek és szilárdnak tartva 

kölcsönösen elfogadták. Hj.: Ke felől berch-nél indul, ennek csúcsánál 2 körtefa 
alatt új földjelek, Ny felé leereszkedve a Mocholapataka patak forrásához, föld-
jel, gyümölcsfáknál földjel, régi pince helye közút közelében, mellette 2 földjel, 

a Raaspataka patakban tovább, amelyből Bozogwelge völgyben lép ki, itt Go-
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gan fia: Demeter a közút közepén megmutatott 1 követ, amely az ő határa, és 

elválasztja Alsó- (Inferior) Raas földet Felső- (Superior) Raas földtől, Demeter 

szomszédságában tovább Ny-nak határszöglet jelzéséig, ahonnan ismét a szóban 

forgó Raas birtokok folytatódnak, Ny felé 2 födjelnél 2 ágra szakadó völgy, in-
nen É felé Waly birtok szomszédságával, Magapataka patakban tovább, kilépve 

a patakból Ke felé hársfához, alatta földjel, tölgyfa alatt földjel, Zyrk dombra 

fel, ennek tetején földjel, közút Raas faluból Scarus faluba, mellette földjel, berch-ben 3 határjel Raas birtok, Scarus és Polyan birtok elkülönítésére, ahol 

véget ér. Erről a kápt. pecsétjével megerősített privilegiális oklevelet ad ki …… 

[Miklós] olvasó-, Márton éneklő-, János őrkanonok, továbbá Domokos Wyuar-i, Péter Zemlen-i, Dávid Zabouch-i, János Patha-i, Péter …… [Hewes-i 
főesp.] jelenlétében, a. d. 1334., [I.] Károly lévén a király (H), Chanadinus az 

esztergomi, László a kalocsai érsek, …… [Miklós az egri püspök]. 
E.: Dl. 56 842. (Hanvay cs. lt. 27.) Felül chirographált oklevél; alján szöveghiányokat 

okozó szakadások; hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés; függőpecsétje 
zsinórjával együtt kiszakadt. K.: AO. III. 126–128. (92. szám). R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 91. (34. szám). 

246. (1334. máj. 22.–jún. 14.) 
A veszprémi kápt. jelentő oklevele szerint a Pál királyi országbíró köztes bí-

rói döntését tartalmazó levélben (l. 236. szám) foglaltakat teljesítve megtörtént 

Iwen fia Pál fia: Miklós és Iwen fia: János Swl-i és Terpech-i birtokrészeinek 2 

egyenlő részre osztása, amelyekből az egyik részt a királyi emberek mások jo-gainak sérelme nélkül Miklós részére iktatták, míg a másik fél résznek – ti. Já-

nos ama részének, amelyet ő, valamint Pál zálogba adtak Gurke fia: Demeter 

számára –, nemkülönben a hozzákapcsolódó tartozékoknak, úgy mint telkeknek, 

réteknek, szántóknak és erdőknek az értékét a Swl-i Boldogságos Szűz-egyház 

Jánost illető kegyúri jogával együtt a Zala m.-ben forgó 7 széles dénár M.-ra 
becsülték, amely becsü eljárása nem érintette sem testvéreik és rokonaik ottani 
részbirtokait, sem pedig azon további részeket, amelyeket Pál és János korábban 

bárki másnak bármilyen módon elzálogosítottak. 
Eml.: a 285. számú oklevélben.  K.: Sümeghy 13–14. (14. szám). Megj.: Az irat kiadásának terminus post quem-je a végrehajtandó eljárásnak a hivatko-

zott országbírói parancslevélben kitűzött napjából adódik, míg terminus ante quem-je eme kápt.-i jelentés bemutatásának ugyanott megszabott határnapjából 

következik.  
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247. 1334. máj. 23. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) Balázs testvérnek, a Lelesz-i Szt. Kereszt-egyház pré-

postjának kérésére és oklevél-bemutatása alapján – mivel az utakon leselkedő 

veszélyek miatt nem biztonságos régi iratot szállítani – autentikus pecsétje ráhe-
lyezésével nyílt oklevélben átírja [II.] András király (H) 1214. évi, a régiség 

miatt helyenként rongált hártyájú privilégiumát [, amely a szóban forgó egyház-
nak juttatott korábbi adományok és kiváltságok királyi megerősítéséről rendel-kezett]. D. ad Wyssegrad, 2. die oct. Pent., a. d. 1334. 
E.: SNA. Leleszi prépostság m. lt. Acta saeculi 1300. 1. (Df. 233 616.) Fk.-én hátlapra 

nyomott pecsét helye látható. 
Má.: Dl. 72. (MKA. NRA. 1280. 33.) (XVIII. századi; E.-ről). K.: F. VIII. 3. 734–735. (344. szám; az E. használatára hivatkozó Kaprinai alapján).  Megj.: Az átírt 1214. évi (hamis) privilégiumot l. Reg. Arp. 295. szám. 
248. 1334. máj. 24. 

A pozsonyi egyház kápt.-ja e. Péter fia: Andich mr. Ougya-i nemes viszo-
nozván famulus-ának, a kápt. e. ugyancsak megjelent Karcha-i Móric fia: Pethev-nek ~ Petheu-nek mindazon hű és érdemes szolgálatait, amelyeket az 

számára ifjú kora óta nyújtott, Reny birtokon fekvő részéből szavatosság válla-
lása mellett Pethev-nek adományozza az annak birtokrésze mellett elhelyezkedő 

Kenderesfeld nevű 10 holdnyi szántót örökjogú birtoklásra. Erről a kápt. pecsét-
jével megerősített oklevelet ad ki. D. f. III. prox. an. fe. B. Petronelle virg., a. d. 1334. 
E.: ELTE Kvt. Kézirattár. Diplomatarium autographum O. 622. (Df. 283 483.) Felül 

chirographálás; alul függőpecsétre utaló bevágások. 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1364. máj. 6. Dl. 5166. (MKA. Acta eccl. ordinum et 

monialium. Poson. 21. 4.). Eltérő névalakjai: Andych, Ogya, Peteu, Kenderfel-de.  2. Garai Miklós nádor, 1420. márc. 12. Dl. 10 751. (Acta eccl. ord. et mon. Poson. 59. 27.) K.: – Megj.: Garai nádor tartalmi átírást adó oklevelét l. ZsO. VII. 1483. szám. 
249. 1334. máj. 24. 

A váradi egyház kápt.-ja eleget téve a Pál c. királyi országbíró köztes bírói 

rendelkezését tartalmazó levelében (l. 237. szám) foglaltaknak, Onad birtok fele részének elrendelt becsüjéhez máj. 22-én (in oct. fe. Penth. prox. preteritis) ta-
núul állította a kiküldött királyi emberek mellé László mr. kanonokot, valamint 

egyházának karpapját, Gergelyt, akik fogott bírák társaságában felkeresték a 
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szóban forgó birtokfelet, majd a biztonság kedvéért mindenfelől megállapítva 

egyes részeinek határait, az elvégzett becsü során 23 M.-nyinak ítélték annak 

jövedelmezőségét, ill. értékét. Ezek u. minden rá vonatkozó rendelkezés mellett 

az az eskütétel maradt hátra, amelyet László fia: Egyednek 23 nemes eskütárssal 

együtt kell a becsü alapján Pál c. országbíró határozata értelmében júl. 1-jén (in oct. B. Johannis Bapt. nunc venturis) letennie a szóban forgó felértékelt 

birtokfélre vonatkozólag. D. III. f. prox. an. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 87 043. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 48. A. 6.) Hátoldalán 

azonos kéz írásával tárgymegjelölés; zárlatán pecsét körvonala és hártyaszalagjának 

bevágásai. K.: – Megj.: Vö. a 331. számú oklevéllel.  
250. 1334. máj. 25. 

Az erdélyi kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy teljesítvén az itt átírt 

márc. 18-i parancslevelében (l. 82. szám) foglaltakat, Mera-i Miklós és Deue-cher-i András királyi emberek társaságában kiküldte István karpapot tanúsko-
dásra, akik visszatérve elmondták: ápr. 20-án (IV. f. an. fe. Georgii mart. nunc 

prox. preteritum) a Külső- (Exterior) Zonuk m.-i, Almas folyó melletti Scenth-mihaltelke és Scenthmariaazuntelke birtokokra mentek, ahol a királyi emberek 

elvégezték az egy határral összefogott 2 birtok hj-át. A határ az Almas folyónál 

kezdődik Péter kovács malma alatt kis sziget mellett, 2 földjel, 2 hegy között 

völgy, Kopus hegy, 2 földjel, Kendurmalberche út, hegycsúcson 2 földjel, Ken-dermalberche-n keresztül le Kendermal völgybe, 2 földjel, Kendermalberche 
végében 2 földjel, Kendermalberche csúcsa Zuthur és Scenthmariaazuntelke 
birtokok között, ott 2 földjel, a csúcstól tovább Bercheberche ~ Bercheberce-ig, 
2 határjel, Neech úton átmenve Bercheberche mentén kettesével határjelek, Beneaia-t elérve 2 határjel, innen Beneaiaberche ~ Beneaiaberce, amely berch É 

felől határolja Szentmihály (S. Michael) és Scenthmariaazuntelke birtokokat, Beneaiaberce-nél 2 határjel, a Dé felől eső Almasmunustura-nál 2 határjel, Beneaiaberce és Bercheberce mentén leereszkedik Forkaspataka forrásához, 

amely mellett 2 határjel, a berch és Forkaspataka között 2 határjel, Bercheber-ce-ben 2 határjel, Forkaspataka patak, rakathyas bokor közelében 2 határjel, 

Forkaspataka pataktól fel egy hegyre, amelynek egy részét Rohtolch-nak, másik 

részét Forkaspataka-nak nevezik, és amely É felől határolja Szentmihályt és Scenthmariaazuntelke-t, Mykud bán fia Miklós fiainak szomszédsága, innen 

nagy úton le Rohtolch felé, az út mellett 2 határjel, Rohtolch folyó mellett le-
menve 2 határjel, át a folyón, Rohtolchberce nevű berch, Rohtolch és Bobud 

között 2 határjel, hegyre fel, onnan lefelé Bobud-hoz, ott 2 határjel, Bobud me-
zeje, 2 határjel, Zyk, Bobud közepében 2 határjel, Baluanpatakafei nevű berch, 2 határjel, Baluanpatakaberce, Sornoberce, 2 határjel, Sornoberce tetején 2 ha-
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tárjel, Sorno, Thoy, 2 határjel, keresztül a Thoy hegy csúcsán, Maramorus hegy 

oldalában 2 földjel, domb Maramorus és Thoy között, a dombon 2 földjel, Thoy-tól Maramorus hegyre, 2 földjel, Máramaros (Maramorosius), Zarazpatak 

folyó forrása, le az Almas folyóhoz, a Zarazpatak beömlése az Almas folyóba, 

gyümölcsfánál 2 határjel. Az Almas víz vagy folyó Sumbur faluig elválaszt, és 

részben a 2 birtokhoz, részben Sumbur faluhoz tartozik. A királyi emberek a 2 

birtokot István mr.-nek hagyták. D. in vig. Corporis Christi, a. eiusdem 1334. 
Á.: 1. Erdélyi kápt., 1335. febr. 8. AL. Wesselényi cs. lt. 8. (5.) (Df. 254 782.) 

2. Erdélyi kápt., 1335. febr. 8. > a gyulafehérvári egyházban őrzött vajdai oklevelek 
vizsgálói és őrzői, 1572. júl. 21. AL. Bethlen cs. lt. (Bánffy) 145. (Df. 255 145.) (1727. jan. 10-i. Má.-ban). K.: Rusu, A. A., AMP. 5 (1981) 331–333. (20. szám). R.: Erdélyi Okm. II. 292–293. (806. szám; a hj. szövegének közlésével). 

251. 1334. máj. 25. Tapolca 
Miklós királynéi lovászmr. és zalai c. [1334.] máj. 25-én (f. IV. prox. an. fe. Corporis Christi) Thopolcha-n a m. nemeseivel és szb.-ival együtt tartott gene-ralis congregatio-ján a Thyurle-i prépost procurator-a, Péter fia: János tiltako-

zólag szót emelve a prépost nevében tiltja Hethe föld, ill. birtok összes környező 

szomszédját, hogy az ottani haszonvételeket és jövedelmeket elbitorolják. D. in Thopolcha, f. IV. prox. an. fe. Corporis Christi, a. d. 1334. 
E.: MTA. Kvt. Kézrattár, Oklevélgyűjtemény 92. (Df. 243 738.) K.: –  
252. 1334. máj. 26. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tudomására hozván Loránd fia: Loránd mr. soproni és 

vasvári c.-nek, hogy a Szt. Mária-hegyi apát, Márton testvér által színe e. bemu-
tatott privilégium szerint királyi őse, [V.] István király egész Sopron m. tizedei-
nek huszadát terményben és másban a Szt. Mária-hegyi ciszterci rendi apátnak 

és testvéreknek adományozta, ő pedig a szóban forgó adományt megerősíti, uta-
sítja a címzett c.-t, hogy királyi parancsának erejével szorítson rá minden, e 

szolgáltatásra kötelezett személyt egész Sopron m.-ben a tized huszadának meg-
fizetésére az említett egyház számára, egyszesmind erre szólítja fel a Sopron m.-i várnagyokat, officialis-okat, nemeseket, várjobbágyokat, polgárokat, hos-pes-eket és bármilyen conditio-jú népeket is. D. in Wysegrad, in fe. Corporis Christi, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2831. (MKA. Acta eccl. 27. 11.) Hátoldalán későbbi középkori és újkori kéz írá-

sával 2 tárgymegjelölés, Bgl. szerint elveszett pecsétje pergamenszalagjának, ill. 

bevágásának nyomai.  
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K.: F. VIII. 3. 729–730. (338. szám) (Hevenesi E.-re visszamenő Má.-a alapján); Bgl. IV. 173–174. (275. szám; E.-ről). R.: Bgl. IV. 173–174. (275. szám; német nyelvű). Megj.: V. István király hivatkozott, 1270. nov. 5-i privilégiumát l. Reg. Arp. 1983. 

szám. 
253. 1334. máj. 27. Visegrád 

[I.] Károly király (H) a színe e. királyi szolgálatban a legkorábbi idők óta 

szerzett érdemeire hivatkozó Seueredus fia: László elmondásából arról értesül-
vén, hogy a Vasvár m.-i Hegye föld mint várföld királyi adományozás hatálya 

alá tartozik, s László azt tőle adományba kérte, ő azonban nem lévén tisztában e 

föld mineműségével és kiterjedésével, tanú állítására szólítja fel a vasvári egy-
ház kápt.-ját Kyled-i János v. Sehtwr-i Benedek fia: István királyi emberek va-
lamelyike mellé, akiknek a szóban forgó földet, ill. birtokot felkeresve el kell 

végezniük annak hj.-át, majd amennyiben bizonyosságot szereznek Hegye vár-
föld voltáról, azt iktatniuk kell László részére örök birtoklásra. Az esetleges el-
lentmondókat a királyi jelenlét elé idézteti, egyben az eljárásról és a határok 

alakulásáról számot adó írásos jelentést kér a kápt.-tól. D. Wysegrad, 2. die fe. Corporis d., a. eiusdem 1334. 
Á.: a 377. számú oklevélben. K.: – 
254. 1334. máj. 27. Visegrád 

[I.] Károly király tudatván a veszprémi kápt.-nal azt az István fia: Miklós 

mr. zalai c. elmondásából szerzett értesülését, miszerint a nevezettnek Lyndua 

(Á. 1–2.: Lyndwa) várához tartozó örökölt és szerzett birtokai nélkülözik a hatá-

rokat, utasítja a kápt.-t, hogy miután 3 hónapon belül Miklós mr. v. képviselője 

kéréssel fordul hozzájuk, küldjék ki tanúságtételre hites emberüket, akinek je-
lenlétében Boxa fia: Péter v. Egyed fia: András királyi emberek valamelyike elvégzi a hj.-t, majd a birtokokat az eljárás végeztével Miklós mr.-nek hagyja 
örök birtoklásra hátra. Az esetleges ellentmondókat a királyi jelenlét elé idézteti, 

egyszersmind a történtekről írásos jelentést kér. D. in Vysegrad (Á. 1–2.: Wyssegrad), 2. die fe. Corporis Christi, a. d. 1334. 
Á.: a 332. számú oklevélben. K.: Zala I. 277–278. (200. szám). Megj.: A névalak-változatok az átíró oklevél példányjelöléseit követik. 
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255. (1334.) máj. 29.  
Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy eleget téve a 

máj. 9-i parancslevelében (l. 204. szám) foglaltaknak, tanúul állította Domokos 

mr. kanonokot Mykou királyi ember mellé, akik először máj. 19-én (f. V. prox. 

p. fe. Penth. iam preteritum) Kassa városában, majd máj. 24-én (f. III. p. fe. S. Trinitatis) Therebes faluban, végül máj. 28-án (sabb. p. ipsum fe. S. Trinitatis) Wysul faluban, azaz 3 m.-i vásáron a király levelében foglaltaknak megfelelően 

kikiáltással tették közhírré, hogy a [János fia:] Péter illetőségébe tartozó, a ki-
rály levelében megnevezett birtokokban maguknak jogokat tulajdonító szemé-lyek okt. 6-án (in oct. S. Michaelis arch.) kötelesek jogigényük bizonyítására a 

király elé járulni, akik pedig ezt elmulasztják, azokra a továbbiakban örök csend 

szabatik ez ügyben, jelentkezzék is bárki keresettel az érintett birtokokkal kap-
csolatban. A királyi ember jelentését a kápt.-i tanú mindenben megerősítette. D. in domin. prox. p. fe. Corporis Christi, a. supradicto [1334]. 
E.: AM. Košíc. Archivum secretum. Jeszeney T 4. (Df. 269 771.) Hátoldalán azonos és 

újkori kéz írásával 2 tárgymegjelölés; Fk.-e szerint zárlatán pecsét töredékei és hár-tyaszalagja. K.: – Megj.: Vö. az 595. számú oklevéllel. 
256. 1334. máj. 29. Vizsoly 

Miklós c., Vilmos (Wyllermus) mr. albírája a Barcha-i János fia: Tamás ál-
tal Inok fia: Donch ellenében indított pert, amely korábbi memorialis oklevele 

(l. 238. szám) értelmében máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) lett volna esedékes, a 

király közbeavatkozó levele (l. 240. szám) nyomán a korábbi állapot fenntartása mellett aug. 27-re vonatkozó halasztással áthelyezi Óbudára, hogy ott a kereset-
re a király színe e. adassék teljes körű válasz. D. in Wysl, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 60 218. (Máriássy cs. lt. 76.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés; 

zárlatán kerek viaszpecsét töredéke.  K.: – 
257. 1334. máj. 29. Vizsoly 

Miklós c., D…… [Druget] Vilmos (Wyllermus) mr. nádor albírája …… azt 

a pert, amely korábbi memorialis oklevele (l. 239. szám) értelmében máj. 22-én 

(in oct. fe. Penth.) volt esedékes a Vilmos De……-i plébános által képviselt fel-peresek, Ruzgun-i …… [László fia: Péter] és János fia: László, ill. velük szem-
ben Peres (dict.) Benedek c. és az annak nevében is megjelent fia, János között, 
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elolvasván ura, a nádor levelét (l. 241. szám), az alapján a korábbi állapot fenn-
tartása mellett nov. 18-ra (…… [ad] oct. B. Martini conf.) vonatkozó halasztás-
sal áthelyezi Óbudára, hogy ott a keresetre urának színe e. adassék teljes körű 

válasz. D. in Wysl, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: SNA. Leleszi konvent h. h. lt. Acta anni 1334. 19. (Df. 219 444.) Sérült, szöveghiá-

nyos; bal felső sarkán és kétharmados hajtásvonalánál felülről ék alakban kiszakadt. 

Hátoldalán azonos kéztől származó tárgymegjelölés: „ … [Pro] Benedicto dicto 

Peres et Johanne … [filio eiusde]m contra Petrum filium Ladizlai et Ladizlaum … [filiu]m Johannis ad octavis Beati Mar[tini] confessoris ad presenciam domini 
palatini in Veteri Buda”. Zárópecsét hártyaszalagjai, bevágásai. 

Má.: Uo., mint E., azzal azonos jelzet alatt. (XVIII. századi egyszerű Má. a hiányos 

eredeti irat szövegéről; kelethelyül Visegrádot írva.) K.: – 
258. 1334. máj. 29. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró emlékezetül adja, hogy a korábbi oklevelében (l. 

235. szám) foglaltak értelmében máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) Nogsemyen-i 
Mihály fia: Lászlóval szemben színe e. megjelent Lengel (dict.) János olyan 

panaszt adott elő, miszerint László önhatalmúlag elvetette az ő 2 ökrét, amely 

vádban viszont a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelében László képviseletére 

meghatalmazott András ártatlannak jelentette ki megbízóját. Minthogy keresetét 

János sem vizsgálati levéllel nem támasztotta alá, sem tanúkkal nem bizonyítot-
ta, az országbíró úgy döntött, hogy Mihály fia: László hatodmagával, nemes 

eskütársakkal együtt jún. 28-án (2. die fe. B. Ladizlai regis nunc venturo) a vá-rad-előhegyi Szt. István első vértanú[-egyház] konventje e. eskü letételével bi-
zonyítsa ártatlanságát a János által vele szemben emelt vádat illetően, majd a 

felek a konventnek a történtekről számot adó írásos jelentését aug. 1-jén (in oct. 

S. Jacobi ap.) mutassák be előtte. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 971. (Kállay cs. lt. 1300. 406.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelö-

lés; zárlatán pajzs alakú viaszpecsét töredéke. Eml.: a 315. és 444. számú oklevélben. K.: –  R.: Kállay I. 100. (429. szám). 
259. 1334. máj. 29. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró azt a Byry-i Tamás által indított pert, amely beje-
lentett keresete tárgyában a korábbi országbírói oklevél (l. 234. szám) szerint 

máj. 22-én (in oct. fe. Penth.) volt esedékes, és amelyben színe e. a nevezett 

Tamás személyesen, míg a vele szemben állók közül Mihály fia: László és 
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Napakur-i Mihály fia István fia: János ugyancsak személyesen jelentek meg, 

Mihály fiait: Miklóst és Bálintot pedig az egri kápt. ügyvédvalló levelével az 

említett Mihály fia: László képviselte, a felek akaratából a korábbi állapot fenn-
tartása mellett aug. 1-jére (ad oct. B. Jacobi ap. nunc venturis) elhalasztja, azzal, 

hogy azt semmilyen alapon nem lehet továbbhalasztani, miként erre a felek kö-

telezettséget is vállaltak. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 972. (Kállay cs. lt. 1300. 370.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelö-

lés; zárlatán pajzs alakú viaszpecsét nyoma, elenyésző töredéke és hártyaszalagja. K.: –  R.: Kállay I. 101. (430. szám). 
260. 1334. máj. 30. 

A Posega-i Szt. Péter-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy 

eleget téve a máj. 5-i parancslevelében (l. 189. szám) foglaltaknak, Stychnyak-i 
Péter fia: Miklós királyi ember mellé tanúul állította Demeter mr. kanonokot, 

akik visszatértükkor olyan jelentést tettek, miszerint máj. 23-án (f. II. prox. p. 

oct. fe. Penth. nunc preteritas) felkeresték a Wereche m.-i Zenthendrey birtokot, 
s a szomszédok jelenlétében elvégezték annak hj.-át, majd pedig ellentmondás 

nélkül iktatták a birtokot István mr. Wysegrad-i várnagy részére. A kiküldöttek 

által írásban megörökített hj.: Dé-ről indul ki kereszttel megjelölt felhantolt twl 

fánál, amely Zenthendrey elkülönítését jelzi Tremuch, Ogouch és Rohonch bir-
tokoktól, É felé halad, twl fa alatt földjel, scyl fa alatt földjel az út mellett, Ny-nak fordulva 2 földjel, felhantolt twl fa, É felé a Lachena folyó berke mel-
lett, felhantolt kwrus fa a Lachina és Krnya birtoktól való elhatárolás jelzésére, a Lachynapotok-on volt egykori híd helye felé fordul, felhantolt kwrus fa, É felé 

felhantolt twl fához, amely Kanya föld szomszédságát jelzi, Ke felé 2 földjel-
hez, kereszttel megjelölt felhantolt twl fa, 2 földjel, É felé scenetydubech fa 
csonkjához, út menti felhantolt twl fa, az úton eléri Móric curia-ját, ott Ke-nek 
fordulva az úton tovább, kereszttel megjelölt felhantolt twl fa, az úton maradva 

kereszttel megjelölt 2 twl fa, elhagyva az utat kereszttel megjelölt 2 twl fa, to-
vábbi 5 helyen hasonlóan jelölt twl fák, Zenthendrey-ből Ebres-be vezető útnál 

2 földjel, ösvényen eléri Beeke fia: János földjének szomszédságát, Bachrapo-tok-nál kereszttel megjelölt 2 twl fa, át a potok-on, kereszttel jelölt twl fa, a Wereuche-ből Basayzenthynar-ba vivő útnál kereszttel jelölt twl fa, az úton to-
vább kereszttel megjelölt újabb 2 twl fához, felhantolt twl fánál Dé-nek fordul, 
kereszttel jelölt twl fa, majd újabb ilyen Koogh víz, ill. tó mellett, a tó közepén 

át Dé felé tovább, Staigh folyóhoz, abban kereszttel jelölt twl fa Ladomerthelo-
ky közelében, Bath helynél kereszttel jelölt twl fa és 2 földjel, amelyek Rubinus 

fia: János és Thyl fia: András Chernich nevű földjének szomszédságát jelzik, ott Ny-nak fordul, út mellett földjel, az úton tovább, Ochyn folyó mellett kereszttel 

megjelölt twl fa, követi a folyót, Ke felé kilép belőle kereszttel megjelölt twl 
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fánál, újabb ilyen fa, út, amelyen É-nak fordul, Ke felé hagyja el azt kereszttel 

jelölt és felhantolt twl fánál, földjel, újabb földjel hársfa alatt, kereszttel jelölt 

twl fa, erdőn át eljut a Strug vizéhez, azon átmenve kereszttel megjelölt nyar 

fához, kereszttel megjelölt felhantolt körtefa, Ke felé tartva belép a Berzenche 

folyóba, hosszan haladva benne a folyásiránnyal szemben Ny felé lép ki belőle 

Moog fia: András Antellouch nevű földje mellett 2 földjelnél, kereszttel jelölt 

twl fa, majd újabb fel is hantolva, azután kereszttel megjelölt haas fa, útnál föld-
jel, át az úton kereszttel jelölt és felhantolt twl fához, ……anychia erdő szélén 

kereszttel jelölt és felhantolt twl fa, az erdő mellett É felé tovább, kereszttel je-
lölt és felhantolt twl fa, kereszttel jelölt és felhantolt haas fa, twl és haas fák kö-

zött földjel, az erdő mellett földjelnél É felé bemegy az erdőbe, kereszttel meg-jelölt és felhantolt twl fa, Ny-nak fordulva belép a Zyzanonchpotok, ill. 

Inipnopotok [patakba], a folyásiránnyal szemben haladva a potok-ból 3 földjel-
nél lép ki, amelykből a Ke-re eső Moog fia: András, a Dé felől álló Tors fia: 

János, az É felől elhelyezkedő pedig Zenthendrey földjének határát jelzi, Ny 

felé fordulva bemegy az erdőbe, kereszttel jelölt felhantolt twl fa, kereszttel 

megjelölt másik tölgyfánál földjel, újabb kereszttel megjelölt és felhantolt twl 

fa, majd a következő kereszttel jelölt twl fánál ismét belép a Zyzanonchpo-tok-ba, abban a folyásiránnyal szemben halad, mellette előbb kereszttel jelölt 

nyr fa, majd a vízben Ny felé tartva kereszttel megjelölt felhantolt körtefa mel-
lett megy el, 3 további helyen kereszttel jelölt twl fák, a vizet elhagyva keresz-
tezi az utat, 2 földjelnél Ny felé fordul, kereszttel jelölt twl fa, kereszttel jelölt 

és felhantolt hársfa, ugyanígy jelzett újabb twl fánál Ny felé tartva Woyuch fia: 

Miklós Tremuch nevű földjének szomszédságában halad tovább, kereszttel megjelölt eger fa, …… Radochnateleky mellett eljőve kereszttel jelölt twl fa, át 

az erdőn Zenthendrey falu irányában, 2 földjel, kereszttel megjelölt felhantolt nyr fa, a Zenthendrey-ből Tremuch-ba vivő útnál földjel, onnan vissza a kiindu-
ló határjelhez, azaz a határfőként szolgáló twl fához. D. f. II. prox. p. quind. fe. Penth., a. d. 1334. 
Á.: a 386. számú oklevélben. K.: Rábik, Diplomatarium 92–95. (11. szám); Rábik, Oklevelek 31–33. (11. szám). 
261. 1334. máj. 30. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró az egyik részről Kis (Parvus) Kozma fia Iwancha 

fia: János, a másik részről Odun fia Iwancha fiai: Tamás, Miklós, István, 

Leukus és Jakab között létrejött egyezség nyomán őt illető békebírság felének 

ügyében mentesítő levelet ad ki, miután Iwancha fia: János máj. 22-én (in. oct. 

Penth.) megfizetett neki fél M.-t. D. in Wyssegrad, 9. die oct. predict., a. d. 1334. 
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Á.: Kopasz mr. országbírói bírságszedő, 1335. nov. 15. HHStA. Familienarchiv Erdődy. D114. K.: –  R.: Erdődy 257. szám. 
262. 1334. máj. 31. 

A pozsonyi kápt. e. Reche (dict.) Péter fia: Lyphardus Churle falu felső vé-

gén, azon víz mellett, amely Hehth falu hídja felé megy, 1 berket M.-nként 10 pensa-val számolt 20 M. bécsi dénárért szavatosság vállalása mellett örökre el-
ad, odaad és elidegenít Churle-i Miklós fia: András c.-nek, minthogy elismerő 

nyilatkozata szerint a szóban forgó összeggel tartozásba került András c.-szel 
szemben. Erről a kápt. pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. in die B. Petro-nelle virg., a. d. 1334. 
E.: EPL. Pozsonyi kápt. o. lt. 14. 3. 15. (Df. 261 253.) Alul chirographált oklevél; hát-

oldalán kora újkori kéz írásával tárgymegjelölés; kiadásai és Fk.-e szerint vörös se-
lyemzsinóron függő viaszpecséttel. K.: Wertner M., TT. [58.] új folyam [4. sorozat] 11. (1910.) 477–478. (65. szám); Str. 

III. 239. (356. szám). 
263. 1334. jún. 1. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) tudatván az esztergomi kápt.-nal azt az udvarának kü-

lönleges tárnokai, Jakab fiai: Tamás és Pál elmondásából szerzett értesülését, miszerint az Esztergom m.-ben a Duna mellett fekvő Gyarmath királynéi föld – 
amelyet nevezettek érdemes szolgálataikért tőle nyertek el – nélkülözi a hj.-t, 
utasítja a címzett testületet, hogy küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek 

jelenlétében Jula fia: Chuntus (dict.) Gergely, udvarának ifja v. Musla-i Jakab 
királynéi emberek valamelyike elvégzi Gyarmath föld és birtok hj.-át, majd az 

eljárás végeztével a birtokot Tamásnak, valamint Pálnak hagyja hátra örök bir-
toklásra. Az esetleges ellentmondókat a királyi jelenlét elé idézteti, egyszer-
smind az ügyben történtekről írásos jelentést kér a király számára. D. in Wysegrad, f. IV. prox. an. oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1334. 
Á.: a 268. számú oklevélben. K.: F. IX. 5. 271–272. (136. szám); Str. III. 242. (360. szám). R.: Str. III. 239. (357. szám; latin nyelvű). 
264. 1334. jún. 2. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 

Angeli dom.) meghallgatván Seguar-i Leurenthe fia Tamás fiai: Miklós és János 
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panaszos elbeszélését, miszerint még akkoriban, amikor a hűtlen Nagy (Mag-nus) Henrik fia: János okozott dúlást és pusztítást az ország egynémely részé-ben, nevezett elfogta nagyapjukat, Leurenthe-t, majd lófarkon vonszoltatta, vá-

rukat uralma alá vetette, a birtokaikra és az azokon szedett vámokra vonatkozó okleveleiket pedig elvette, amely hányattatások dolgában a király orvoslásért 

folyamodtak, e kérésre, továbbá arra való tekintettel is, hogy a kérelmezők apja, 

Tamás meg a hűtlen Bazarab elleni hadjáratban vesztette életét, viszonzásul 

örökre szólóan nekik adományozza egyrészt a Seguar váruk alatt, másrészt pe-
dig a Bylge falujukban szedni szokott vámokat. Erről új és autentikus kettős 

pecsétje felfüggesztésével megerősített oklevelet ad ki. Kelt Tatamerius mr. 

[székes-]fehérvári prépost, királyi udvari kancellár keze által, IV. Non. Jun., a. 
d. 1304. [! э: 1334.]. Méltóságnévsor: Csanád esztergomi érsek, László testvér 

kalocsai érsek, királyi udvari kancellár; Miklós győri, László pécsi, András er-
délyi, András váradi, László zágrábi, Miklós egri, Mesko nyitrai, Rudolf testvér 

váci, Pál testvér nándorfehérvári (Albensis de Nandor), Jakab csanádi püspök, a 

veszprémi, a szerémi és a boszniai püspöki székek üresedésben; Drugeth Vil-
mos (Villermus) nádor, szepesi és Uyvar-i c.; Demeter királyi tárnokmr., Tamás 

erdélyi vajda és Zonuk-i c., Simon fia: Pál c. királyi országbíró, Mykch egész 

Sclavonia bánja, János Machov-i bán, Pál királynéi tármokmr., Dénes királyi 

asztalokmr, Miklós pozsonyi c. A. 
E.: Dl. 40 668. (Múz. Ta., Vétel 1877.) Hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés; piros rojton függött pecsétje elveszett. K.: AO. III. 78–79. (65. szám) (kivonatos; E.-ről); Densuşianu I. 1. 628–629. (502. 

szám; AO. alapján). Ford.: Doc. Trans. III. 322–323. (187. szám; Densuşianu alapján; román nyelvű). 
265. 1334. jún. 2. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) – miután egykor Domokos fia: Donch mr. nemes, zólyomi c. az 

esztergomi kápt. oklevele révén Arwa várat egész kerületével együtt cserébe 

neki adta, ennek ellenében pedig kezére kapta tőle és hosszabb időn át birtokol-
ta a Drava és Mura folyók között levő Strigow és Chaakturnya várakat kerüle-
tükkel együtt, legutóbb viszont a színe elé járuló Donch mr. azt a véleményét 

adta értésére, hogy neki, aki többnyire a királyi udvarban tartózkodik, haszno-sabb lenne, ha a királytól cserébe megkapott várak helyett inkább az udvarhoz 

közelebb eső, Kamarun m.-ben a Duna szigetén levő Kamarun királyi várat 

tarthatná a kezén, a kívánság előnyös voltát az uralkodó belátva – Donch mr. hű 

szolgálatainak viszonzásául Strigow és Chaakturnya várakért cserébe neki adja 

a Duna szigetén levő, Kamarun m.-i Kamarun várat tartozékaival együtt, ám Kamarun m.-t megtartja magának. Erről autentikus kettős királyi pecsétje fel-
függesztésével megerősített oklevelet ad ki. Kelt Tathamerius mr. [szé-kes-]fehérvári prépost, királyi udvari alkancellár keze által, IV. Non. Jun., a. d. 
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1334. Méltóságnévsor: Csanád esztergomi érsek, László testvér kalocsai érsek, 

királyi udvari kancellár; Miklós győri, László pécsi, András erdélyi, András 

váradi, László zágrábi, Miklós egri, Mesko nyitrai, Rudolf testvér váci, Pál test-
vér nándorfehérvári (Albensis de Nandor), Jakab csanádi püspök, a veszprémi, a 

szerémi és a boszniai püspöki székek üresedésben; Drwgeth Vilmos (Wyller-
mus) nádor, szepesi és Wywar-i c.; Demeter királyi tármokmr., Tamás erdélyi 

vajda és Zonuk-i c., Simon fia: Pál c. királyi országbíró, Mykch egész Sclauonia 

bánja, János Machou-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Dénes királyi asztalokmr, 

Miklós pozsonyi c. A. 
Á.: II. Ulászló király, 1504. EPL. Acta Saec. Q. 30 (Df. 248 547.) 
Má.: Dl. 2834. (MKA. NRA. 370. 28.) (Á.-ról készült 1764. aug. 2-i hiteles Má.) K.: F. VIII. 3. 722–725. (335. szám); Kukuljević, Jura I. 106–107. (84. szám) (mindket-

tő Á.-ról, Jankovich-gyűjt. alapján); Smič. X. 167–169. (111. szám; F. alapján); Str. III. 240–241. (358. szám; Á.-ról). R.: Doc. Trans. III. 322. (186. szám; F. alapján; román nyelvű). 
266. + ? (1334.) jún. 2.  

Az erdélyi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak, hogy eleget tévén a 

máj. 18-i, itt átírt királyi parancslevélben (l. 228. szám) foglaltaknak Iklod-i (Igklod-i) László fia: Beke királyi ember mellé tanúul állította dékánját, Pál mr. Karazna-i főesp.-t, akik máj. 28-án (sab. prox. an. oct. fe. S. Trinitatis) és az azt 

követő napokon sorra felkeresték Beud, Apanogfalwa ~ Apanagyfalwa (Appa-nagfalua), Malun, Deche és Banatheluke ~ Banathelwke ~ Banathelke birtoko-
kat, s a következő határokkal ellentmondás nélkül iktatták azokat Apa (Appa) 

fiai: Miklós, Gergely és Jakab részére; hj.: Nadrew helynél a Naghzamus ~ Noghzomws (Naghzomus) folyóban kezdődik, a Banatheluke (Banateluke) bir-
tok felől a Zomws folyó mellett megújított földjeltől, Dé felé Chypkes hegy, 

tetején nagy út mellett Banatheluke birtok felől 2 megújított földjel, amelyek Banathelwke, ill. Zenthmarghythafalwa (Zentmargitafalua) birtokok határát jel-
zik; tovább Dé felé, Zaarhegy oldalában Ke felől 2 ugyancsak megújított föld-jel, amelyek a Ke-re eső Deche, ill. a Dé felőli Zenthmargythafalwa birtokok 

elkülönítését jelzik; Dé-nek folytatódva a határ eléri Nadisbiky ~ Nadasbyky 

erdőt és patakot, amelyeken ugyezen irányban keresztülmenve Spanlesy hegy-
hez jut el; ennek oldalában Dé felől 2 megújított határjel, egyikük Dé felől 

Baluanus ~ Balwanus vár, a másik Ke felől egy körülásott tölgyfa alatt Deche 
birtok határát jelzi; innen le Darosthpataka ~ Darolthpathaka patakhoz, amely 

forrásának irányában a patakban haladva 3 szögletjelzéshez jut; közülük 2 Ke 

felől Deche és Malun, a harmadik Dé felől Balwanus vár elhatárolását jelzi; to-
vábbra is Dé-nek tartva erdő borította Lyget nevű hegyre megy fel, amelynek a 

tetején 2 megújított földjel; közülük a Ke-re eső Malun birtokot, a Dé felőli pe-
dig Balwanus vár határát jelzi; változatlanul Dé-nek folytatódva (vulg.) Kapusd 

nevű útnál földjel; bercz-en átmenve Dé felé számos földjel mentén (vulg.) 
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zepfa nevű tölgyfához jut, ennél Malun birtok felől olyan lywkashatar (lyukas-
atar) nevű földjel, amely a tetejétől az aljáig ketté van szakítva; Dé felé tovább 

Hwzywbyk (Hithuynluk) erdő mellett elhaladva kimegy az erdő végéhez, ott 2 

megújított határjel közül a Ke felőli Apanagyfalwa-t, a Dé-i pedig a Baluanus 
várhoz tartozó Gyapul földet jelöli; innen Ny felé fordulva berch-ben halad to-
vább sűrűn elhelyezett sok földjel között, a berch tetején megújított földjel, ki-
mosott árokban lefelé, majd Babuspathaka patakban tovább, amely a közepén 

Vyce falu, ill. Beud birtok között von határt. Babuspathaka Ke felé tartva egy 

hegy alatt belefolyik egy másik, Oldalberukpathaka nevű patakba; ez a közepé-

nél Beud birtokot, valamint a Baluanus várhoz tartozó Bwzyas (Buzias) falut 

határolja el; az érintett birtokok határa végül a Melyespathaka (Melyespataka) 

patakban záródik körül. Erről a kápt. autentikus függőpecsétjével megerősített 

privilegiális oklevelet ad ki. D. 6. die reambulationis metarum predictarum, a. 
supradicto [1334.], Miklós [!] lévén a prépost, Santus az éneklő-, Tamás az őr-
kanonok, Pál a Karazna-i főesp. és a dékán. 
Á.: János Zsigmond választott király, 1564. jan. 16. Dl. 36 941. (Erdélyi kincstári lt. 

Erdélyi fiscalis lt. 1. 4. N.) (Hivatkozása szerint E.-jének az erdélyi kápt. levéltárá-

ban megőrzött par-járól.) 
Má.: 1. Dl. 30 370. (Erdélyi kincstári lt. Gyulafehérvári kápt. o. lt. Centuriae, M. 80.) 

Papíron készült XV. századi egyszerű Má.; hajtásai mentén 6 darabra szakadt, 

a középső vonalában több helyen csonkult irat, amelynek darabjait felcserélve, 

rosszul illesztették össze. Szövegének megértése csak Á.-val történő összeveté-

se révén válik lehetségessé. Eltérő névalakjai ( )-ek között szerepelnek. 2. Uo., mint előző, annak hiányos szövegéről készült 1786. dec. 9-i hiteles Má. K.: –  R.: Erdélyi Okm. II. 293–295. (808. szám; a hj. szövegének közlésével). Megj.: Kétes hitelű oklevél. Bár a terjedelmének döntő részét kitevő határleírás minden bizonnyal valós állapotokat rögzít, és feltehetően ténylegesen lezajlott, jogsze-
rű eljárásra megy vissza, az iratszerkezet azonban a korszakban szokványos je-
lentésektől lényegesen eltér. Záró szakasza idegenül és megmagyarázhatatlanul 

ölt privilegiális formát, ráadásul méltóságnévsora több tekintetben is anakro-
nisztikus, semmiképpen nem felel meg az 1334. év érvényes állapotainak. En-
nek kritikus elemeire vonatkozóan l. Erdélyi Okm. észrevételeit az idézett he-lyen. 

267. 1334. jún. 2. 
A nyitrai egyház kápt.-ja e. Sabakerek-i Péter c. kötelezettséget vállal, hogy 

István mr. Gymus-i alvárnagy számára egy bizonyos, Belech-be való személy 

megölése miatt, ill. annak vérdíja gyanánt 12 M.-t fizet a kápt. színe e. olyas-
formán, hogy 4 M.-t júl. 8-án (in quind. B. Johannis Bapt. nunc venturis), ismét 4 M.-t aug. 8-án (in oct. B. Jacobi ap. prox. sequentibus) fog megadni, a fenn-
maradó 4 M.-t pedig okt. 6-án (in oct. B. Michaelis arch. similiter prox. affutu-
ris) rója le. Az első fizetési alkalom elmulasztása bírságot, a másodiké kétszeres 
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összegű büntetést von maga u., míg a harmadik elmaradásának az a következ-
ménye, hogy elveszíti az előző kifizetéseket, és azon nyomban párbajvesztes-
ként marasztalják el István mr.-rel szemben. A vállalt fizetések teljesítése esetén 

mentességet nyer a szóban forgó emberölési ügyben. D. in oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 2833. (MKA. NRA. 1671. 46.) Hátoldalán kerek zárópecsét és szalagjának 

nyoma bevágásokkal és csekély viasztöredékekkel.  K.: – 
1334. jún. 2. (э: 4. u.)  

Lásd 1334. (jún. 4. u.) kelettel a 269. szám! 
268. (1334.) jún. 4. 

Az esztergomi prépost és a kápt. jelentik [I.] Károly királynak (H), hogy tel-
jesítvén az Erzsébet királyné itt átírt jún. 1-jei parancslevelében (l. 263. szám) foglaltakat, Musla-i Jakab királynéi emberrel tanúságtételre kiküldte Domokos karpapot, prebendarius-t, akik visszatérve elmondták: jún. 3-án (f. VI. prox. 

preterita) Gyarmath ~ Gyarmat birtokon Jakab testvér, az esztergomi Szt. István 

király ispotályos ház mr.-e, mint szomszéd jelenlétében elvégezték a hj.-t, és azt a wlgo Gyarmatscigete nevű szigettel, a külső kis Dunával és a belső Duna felé-

vel együtt Jakab fiainak: Tamásnak és Pálnak iktatták örök birtoklásra. A Gyar-
math birtokot a keresztesek Ebed birtokától elválasztó határok: Dé-ről kiindulva 
2 földjel a Duna mellett, É felé 2 megújított földjel mentén, wlgo berch nevű 

fennsík, 2 megújított földjel közül a Ke-re eső Gyarmat, a Ny felőli pedig Ebed 

birtokot jelöli, Segor hegy irányában tovább, 2 megújított földjel, Segor hegy. D. sabb. prox. p. oct. fe. Corporis Christi, a. vero eiusdem prenotato [1334]. 
Á.: a következő számú oklevélben. K.: F. IX. 5. 271–273. (136. szám); Str. III. 241–243. (360. szám).  R.: Str. III. 241. (359. szám; latin nyelvű). 
269. 1334. ( jún. 4. u.) 

[I.] Károly király (H) Jakab fiai: Tamás és Pál, udvarának különleges tárno-
kai kérésére pecsétjével megerősített nyílt oklevélben átírja az esztergomi kápt. 

jún. 4-i oklevelét (l. 268. szám) az Esztergom m.-ben a Duna mellett levő Gyar-
mat királynéi birtok v. föld hj.-járól, érintetlenül hagyva a [székes-]fehérvári 
egyház jogát. D. in Wysegrad, in oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1334. [!]  
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E.: EPL. Esztergomi kápt. m. lt. Acta radicalia 38. 1. 7. (Df. 236 949.) Hátoldalán pe-
csét, alatta: Palatini Wyllermi [relacio]. 

Á.: 1. Esztergomi kápt., 1378. máj. 6. Uo., 38. 1. 13. (Df. 236 955.) 
2. Á. 1. > esztergomi kápt., 1701. febr. 18. Uo., 38. 9. 21., pp. 10–14. (Df. 236 981.) (hiteles Má. -ban). K.: F. IX. 5. 271–274. (136. szám) (Á. 1.-ről); Str. III. 241–243. (360. szám) (1334. jún. 4. u. kelettel; E.-ről). Megj.: Az oklevél ilyetén formájú jún. 2-i kelte – amint a hj. jún. 3-i dátuma és az erről 

beszámoló, a jelen okiratba belefoglalt jelentőlevél (l. 268. szám) jún. 4-i kel-
tezése mutatja – téves. 

270. 1334. jún. 5. 
Az egri egyház kápt.-ja e. Barcha-i Fekete (Niger) Miklós fiai: Miko és Já-nos c.-ek tiltakozólag tiltják a nemzetségükbe tartozó nemeseket, Inok fiait, Éli-

ás (Elyas) fiait, Moys fiait és Edes fiait azon, tudomásukra jutott törekvésüktől, 

hogy a maguk birtokait az ő sérelmükre és kárára bármilyen módon elidegenít-
sék, mindenki mást pedig attól, hogy azokat megszerezzék. D. in oct. quind. fe. Penth., a. d. 1334. 
E.: Dl. 60 216. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 74.) Hátoldalon azonos kéz írásával 

tárgymegjelölés; zárlatán kerek pecsét nyoma, szalagja és bevágásai csekély viasz-
töredékkel. K.: – 

271. 1334. jún. 5. Visegrád 
Pál c. királyi országbíró emlékezetül adja: korábbi, köztes bírói rendelkezé-

sét tartalmazó oklevele (l. 118. szám) értelmében Sadan-i János fia: Besenyő (Bysenus) Gergelynek Iwachinus ~ Ivachinus ~ Ivachynus ~ Joachynus fiai: 
Konrád (Conradus), Tamás, Beke és Miklós, nemkülönben pedig Feuldes-i Pé-

ter fia: János ellenében arra nézve, hogy Iwachinus és János [1333.] szept. 28-án (f. III. prox. an. fe. B. Mychaelis arch. prox. preteritum) hatalmaskodva 
rátört az ő Kaydach-i házára, megsebesítve ott 2 serviens-ét – amely vádakban 

János magát, Iwachinus pedig tulajdon fiait a kereset előadása idején ártatla-
noknak és vétleneknek nyilvánították –, állítása igazát [1334.] máj. 23-án (2. die 

oct. Penth. prox. preteritarum) a királyi kápolnában a kápolnaispán színe e. biz-
tos értesülésekkel rendelkező tanúk révén lehetett bizonyítania, majd pedig a 

felek máj. 25-én (3. die) a kápolnaispánnak a történtekről számot adó levelével 
tartoztak ismét országbírói ítélőszéke elé járulni, amennyiben időközben nem 

sikerült volna kiegyezniük egymással. A kitűzött nap elérkeztével egyik részről Kaydach-i Péter fiai: Joachynus és János személyesen, ill. királynéi meghatal-
mazó levéllel Iwachinus említett fiait is képviselve, míg a másik részről Sadan-i 
János fiai: Besenyő Gergely, Tamás és Mátyás jelentek meg újból színe e., és 
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kinyilvánították, hogy időközben minden vitás ügyükben békés megállapodásra 

jutottak egymással, egyidejűleg pedig erre vonatkozólag bemutatták a király 

nyílt egyezménylevelét (l. 200. szám). Az országbíró átírja a szóban forgó kirá-

lyi oklevelet, amelynek tartalma kapcsán a felek kijelenik, hogy mindkét részről 

vállalják a létrejött egyezség intézkedéseinek hiánytalan megtartását. D. in Wyssegrad, 12. die termini reportationis seriei premissorum, a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 667. (Múz. Ta. Dencz). Hátoldalán késő középkori és újkori kezek írásával 2 

tárgymegjelölés; hátlapi pecsét nyoma. K.: – 
272. 1334. jún. 6. 

 György, a Demenk-i Szt. Szűz-monostor apátja és ugyanazon hely kon-
ventje jelentik [I.] Károly királynak (H), hogy teljesítvén a máj. 12-i, itt átírt 

parancslevelében (l. 216. szám) foglaltakat, [Zoch fia:] Miklós királyi ember 

mellé tanút állítottak, akik visszatérve azt jelentették, miszerint a Buguth birtok 

szomszédai, ill. a környékbeli nemesek és nem nemesek körében folytatott vizs-
gálatuk során kiderült: Lobor örökségi jogon valóban birtokrésszel rendelkezik 

Buguth birtokon, akárcsak nemzetségének többi tagja, és hogy nagyapja és apja, 

ill. elődeik öröklött tulajdonként emberemlékezet óta birtokában voltak annak, 

megtartották azt, így az a rész, amelyben most Lobor tartózkodik, őt Bu-guth-ban örökségi jogon illeti meg. D. f. II. prox. p. oct. fe. Corporis Christi, a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 669. (Múz. Ta.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés; zárópecsét 

nyomai, bevágása. K.: – 
273. 1334. jún. 6. Kőrös 

Pál bán fia: István mr. kőrösi c. e. György fiai: István, Márton és Guke azt a 

birtokukat, amelyen Szt. Péter apostol tiszteletére emelt templom áll, szőleivel, 

erdőivel, malomhelyeivel, kaszálóival, rétjeivel, szántóföldjeivel és azzal a Nagy- (Maior) Kemluk-i vár alatt található 5 szőlővel együtt, amelyeket a szó-

ban forgó birtokon élő jobbágyok használatára engedtek át, nemkülönben pedig 

a Kozyac, ill. Strasinch nevű nagy szőlőskerttel és a birtokhoz tartozó más 

egyéb haszonvételekkel egyetemben szeretetük jeléül anyjuk használatába adják 

és bocsátják annak élete végéig azzal, hogy majd amikor ő meghal, a birtokot vissza fogják nyerni önnön rendelkezésükbe, ahogyan az korábban is odatarto-
zott. Annyit mindazonáltal kikötnek, hogy anyjuknak kötelessége az átadott bir-
tok hasznából, ill. jövedelmeiből Chala és Bagicha nevű leányainak házasságkö-

tésekor azok menyasszonyi díszruházatáról gondoskodni, és őket megfelelően 
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kiöltöztetve és felékesítve kiházasítani. Azt is feltételül szabják, hogy idegen 

kéz semmiképpen sem avatkozhat be a birtok dolgaiba. Az oklevél emellett rög-
zíti, hogy az ingóságok felosztásából az úrasszony rendelkezésébe, ill. tulajdo-
nába kerül 2 szolgarendű, ill. conditionalis személy, név szerint Dragach és 

Drugech, valamint egy Bicla nevű szolgálónő, 2 kanca (equatia), 2 ökör, 3 te-
hén, 15 birka, 20 disznó és 16 méhcsalád. Erről a c. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in Crisio, f. II. prox. an. fe. B. Barnabe ap., a. d. 1334. 
E.: HDA. Doc. Med. Varia 865. (Df. 219 381.) Hátoldalán újkori kéz írásával tárgy-

megjelölés; Fk.-e szerint hátoldalán kerek pecsét körvonala, hártyaszalagja és be-
vágásai. K.: –  

274. 1334. jún. 7. Visegrád 
[I.] Károly király (H) utasítja az egri kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtételre 

hites emberét, akinek a jelenlétében Yeke-i Benedek fia: Péter v. Loránd fia: 

Tamás királyi ember megidézi Dosa volt nádor fiait: Jakabot, Pált és Dosa-t Warada-i Aladár fia: Prebarth ellenében, és erről a király írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, III. f. prox. p. oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1334. 
Á.: a 424. számú oklevélben. K.: Z. I. 435. (430. szám). R.: Z. VII. 1. 65. 
275. 1334. jún. 7. 

A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor apátja és konventje jelenti [I.] Ká-

roly királynak (H), hogy – itt átírt 1334. máj. 7-i parancslevelének (l. 196. szám) 

megfelelően – Hermanus királyi emberrel kiküldte Konrád (Korrardus) testvér 

szerzetest, akik visszatérve elmondták: máj. 29-én Lapsa és Zentmihalfalua ~ Zenthmihalfolua birtokokra mentek, és elvégezték a hj.-t. Lapsa birtok hj.-a: 
Pachun és Gewrguar határának találkozásánál a gyepű (indago) fölötti hegyen 

emelt földjelben indul, amelytől Ke-re esik Pachun, Dé-re Gewrguar, É-ra pedig 
Lapsa birtok, Ny felé tart a gyepűben, rét Lapsa völgyben, hegy, nagy út Vas-
várról Gewrguar-ba, cserjések, Zentmihalfalua birtokhatára, út Janusfalua-ról Wasuar-ra, nagy ároknál földjel, innentől az árok közepében É felé annak végé-

ig, Beelpathaka és Chipkespathaka patakokban tovább, túlmenve bennük a köz-
úton eléri a Szt. Kereszt-monostor szerzeteseinek révjét (portus), Ke-nek for-
dulva Szt. Erzsébet-kápolna, nagy utca (platea), majd tovább a nagy úton, amely Zentmihalfalua-ról és királyi Wasuar-ról Chipkerek-re visz, vulgariter kentesbo-
kor bokor Dé-ről az út mellett, Boorkuth völgy, az úton elér vulgariter Kekenes-uelge völgy szájához (caput), Dé felé fordulván cserjéseken átmenve utakat ke-
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resztez, Warthethew hely, út Vasvárról Altalozko-ra, lefelé Pachun föld és Ozko 

határaihoz, ahol véget ér. Ellentmondás nem lévén a királyi ember és a konvent 

embere Lapsa és Zentmihalfalua birtokokat a prépostnak és a kápt.-nak hagyták. 

Erről az apát és a konvent függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet adnak ki. D. 10. die predicti 8. diei fe. S. Trinitatis, a. d. 1334. prenotato. 
E.: VAML. Vasvári kápt. lt. I. 2. 6. (Df. 279 083.) Hártya; hátoldalán XV. századi kéz 

írásával feljegyzések, ezek egyike Tamás prépost nevét tartalmazza, egy másik pe-dig Zenthmichalfalua névalakot; vörös selyemfonálon függő pecsét. 
Á.: Zsigmond király, 1424. júl. 10. Uo. I. 5. 4. (Df. 279 165.) 
Má.: 1. Uo. Rendezetlen iratok 2. (Df. 279 332.) Az oklevélnek csak a határleíró sza-

kaszát adó XVIII. századi egyszerű Má. 
2. Uo. Vasvári kápt. házi lt. 797. (Df. 262 297.) Töredékes; a királyi parancslevél 

kezdő soraival induló, de annak szövegét is megszakító, majd a kápt. jelenté-

séből csak a hj.-nak egy szakaszát és az oklevél eschatocollumát adó Má. 1742. jan. 18-i hitelesítéssel. 
3. Dl. 91 262. (Festetics cs. lt. Vas 23.) XIX. századi egyszerű Má. 
4. Dl. 91 263. (Festetics cs. lt.) XIX. századi egyszerű Má. 
5. Vasvári kápt. m. lt. Rendezetlen iratok 3. (Df. 279 333.) Újkori, 1434-es évvel. K.: Házi J., Vasi Szle. 1967. 444. (10. szám; E.-ről); Bgl. IV. 174–175. (276. szám; ki-

hagyásokkal; csak a határleírást közölve). R.: Bgl. IV. 174–175. (276. szám; német nyelvű); Kóta 33–34. (77. szám) (mindkettő E.-ről). 
276. 1334. jún. 9. Visegrád 

[I.] Károly király (H) e. Edeuch fia: Miklós és Berkuz fia: György nemesek 

Nógrád m.-ben az Ipwl folyó mentén fekvő Zylu birtokukat, amely szomszédos 

Csanád esztergomi érsek, örökös esztergomi c. hasonlóan Zylu, Mortunteluky 
és Verbenye birtokaival, budai számítás szerinti 10 garas M.-ért az oklevél kel-
tének napjától kezdődő 1 évre zálogba adják Csanád érseknek. Elismerve az 

összeg átvételét vállalják, hogy ha az 1 év leteltén belül nem váltanák vissza a 

birtokot ugyanezen pénzösszegen, úgy büntetésből ennek kétszeresét kell a ki-
váltáskor megfizetniük. D. in Vysegrad, in quind. fe. Corporis Christi, a. d. 1334. 
E.: EPL. Acta radicalia Q. 77. (Df. 248 596.) Hátoldalán Str. szerint tartalmi összefogla-

ló Zelew névalakkal, ill. hátlapra nyomott királyi nagypecsét. K.: F. VIII. 3. 727–728. (337. szám); Str. III. 243. (361. szám). 
277. 1334. jún. 9. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírája emlékezetül adja: az uralkodót ki-
rálysága kezdeteitől hűen szolgáló néhai Nagy (Magnus) Péter c. fia: Tamás mr. 
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Chowkakw-i és Geztus-i várnagy a király e. felidézve a különböző hadjáratok 

során a kormányzat megerősítése érdekében véghez vitt odaadó cselekedeteit, 

érdemei jutalmául adományba kérte az örökös nélkül meghalt Simon fia: Pál és 

Gergely fia: Mihály egykori birtokait, a Bodrugh m.-ben lévő Chentey és a Wolkow m.-ben fekvő Pordan birtokokat, mint amelyek királyi adományozás 

hatálya alá esnek, a király pedig viszonozni akarván Tamás mr. szolgálati érde-
meit, levélben fordult a Szt. Irineus-egyház kápt.-jához azzal, hogy miután nyílt 

oklevele révén örökre szólóan Tamás mr.-nek adományozta a nevezett birtoko-
kat, a kápt. által kiküldendő tanúságtevő jelenlétében királyi emberként Iwan 

bán fia Jakab fia: György mr. Bythwa-i alvárnagy végezze el az összehívott 

szomszédok e. a 2 birtok hj.-át és iktatását Tamás mr. és örökösei részére. A 

mondott királyi ember a Szt. Irineus-egyház részéről tanúként kiküldött János 

mr. prépost jelenlétében megjárván a Wolkow m.-i Pordan határát, Barabás el-
lentmondása miatt – miként arról az említett kápt. jelentő levele tájékoztat – 
nem tudta Tamás mr. birtokba iktatását foganatosítani, ezért Barabást [1333.] 

ápr. 11-re (ad oct. dominice Resurr., quarum prox. preteriit revolutio annualis) a 
királyi jelenlét elé idézte Tamás mr. ellenében. A pert azonban közbeavatkozó 

királyi parancs nyomán elhalasztották az András herceg Tengerentúlra, azaz a 

Nápolyi Királyságba szállításával kapcsolatos királyi hadjárat hadoszlását köve-
tő 15. napra (ad quind. residencie sui exercitus in eductione generose sue prolis, ducis Andree ad partes Transmarinas in regnum Apulye facta moti), amikor is – 
tehát [1334.] ápr. 3-án (in ipsius quind. residencie regalis exercitus ad domin. Ramispalmarum prox. preteritam proclamate) – Péter fia: Tamás mr. az ország-
bíró e. Barabástól a beiktatását meghiúsító tiltakozás okát tudakolta. Minthogy 

Barabás az egész Pordan birtokot illetően azt állította, hogy okiratok érvénye 

alapján az őt illeti, az országbíró Barabás bizonyító oklevelei bemutatásának 

időpontjául [1334.] máj. 29-t (quind. fe. Penth. iam transacte) tűzte ki. E napon 

Tamás mr. az okirati bizonyíték bemutatását kérte, mire Barabás a Szt. Iri-neus-egyház kápt.-jának egy 1326-ban kelt privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. 
X. 583. szám) tárta elő. Annak tartalma szerint Pordan-i Albert fia Simon fia: 
Pál a Pordan birtokban lévő részének örökségképpen őt illető felét 25 M. déná-

rért eladta Boxa fia: Barabásnak más, Pál nővéreit, anyját, atyjafiait és rokonait 

illető Pordan-i részek épségben hagyása mellett. Barabás azonban jogalapjának 

előterjesztésekor az egész Pordan birtokra vonatkozólag hivatkozott birtokjogát 

igazoló okiratokra, ezért az országbíró a másik birtokfelet illetően is kérte az 

okleveles bizonyítást tőle. Barabás ennek nem tudott eleget tenni, elmondván, hogy neki csak az egyik, vételi jogcímen őt illető birtokrészre van okirata, a má-

sik birtokfél pedig egyáltalán nem az övé, hanem Vydus fia János fiaié, Deme-
teré és Péteré, viszont a pert kiváltó hj. idején a másik birtokfél tekintetében is 

meghatalmazással rendelkezett János fiaitól arra vonatkozólag, hogy képvisele-
tükben tilalmazó ellentmondást tegyen, ill. érvényes ügyvédvalló levél révén a 

szóban forgó birtok másik fele dolgában is eljárjon, aminek alátámasztására bemutatta a Szt. Irineus-egyház kápt.-jától származó meghatalmazó levelet. Az 
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abban foglaltak szerint Vydus fia János fiai: Demeter és Péter teljes körű általá-

nos felhatalmazást adtak mind az általuk mások ellenében, mind a mások által 

velük szemben indított összes perben valamennyi bíró színe e. Barabás számára, 

hogy [1334.] máj. 26-tól számítva (a fe. Corporis Christi prox. preterito) 1 éven 

keresztül képviselje őket. Ezek u. abból kiindulva, hogy sem a Pordan birtok hj.-val összefüggő eredeti idézőlevél, sem Tamás mr. perlevelei nem szólnak 

arról, Vydus fia János fiai valamilyen pert viseltek volna Pordan birtok szóban 

forgó fele része miatt Tamás mr.-rel szemben, v. hogy a hj. során tiltással éltek volna – nem számítva Barabásnak a hj.-kor, ill. Tamás mr. iktatásakor a maga 

nevében és személyében önnön jogára, továbbá a birtokában lévő okiratok ér-
vényére hivatkozva a teljes birtokot illetően bejelentett tiltást –, és mert maga 

Tamás mr. is azt állította, hogy Pordan birtok kapcsán ő egyedül csak Barabás-
sal áll perben, az országbíró olyan perlevelek bemutatását kérte Barabástól, 

amelyek Pordan birtok másik fele dolgában János fiainak perbenállását igazol-
nák Tamás mr.-rel szemben, v. amelyek azt bizonyíthatnák, hogy János fiai a hj. 

és az iktatás alkalmával tiltakozó ellentmondással éltek volna. Ilyen irat bemu-tatásának, v. a János fiai és Tamás mr. között fennforgó peres eljárás bizonyítá-

sának azonban Barabás az országbíró többszöri felszólítása ellenére sem tudott 

eleget tenni, mindössze továbbra is azt erősítgette, hogy János fiai rábízták a birtok másik felével kapcsolatos per intézését, s hogy a jelen perben János fiai-
nak ő a törvényesen meghatalmazott ügyvédje. Fentiek alapján az országbíró 

megállapítja, hogy a hj. kapcsán keletkezett idézőlevélből ugyan egyértelműen 

az derül ki, hogy Barabás a királyi adomány nyomán Tamás mr. javára eszkö-

zölt iktatás során a teljes Pordan birtokra vonatkozólag a saját jogára hivatkozva 

tiltotta a királyi ember és a Szt. Irineus-kápt. tanúságtevőjének eljárását, majd az 

ő korábbi országbírói oklevele szerint a teljes birtokot illetően vallotta magát 

érvényes okiratok alapján Pordan tulajdonosának, s eszerint is vállalta az irat-
bemutatást, a jelen ügyszakaszban azonban mégis módosítva eredeti állításán, 

már csak Pordan birtok vételi jogcímen megszerzett egyik felére nézve igyeke-
zett korlátozni a bizonyítást, tagadva, hogy a birtok másik fele is az övé lenne, 

ill. hogy azzal kapcsolatban bármilyen okirattal is rendelkezne, amiből belátha-
tó, hogy a hj.-kor és az iktatáskor a király jogsérelmére bitorlóként önhatalmú-lag tulajdonította a magáénak a szóban forgó másik birtokfelet. Mindezekért a 

vele együtt törvényszéket alkotó bárókkal és nemesekkel együtt Pordan birtok 

azon felét, amelyet illetően Barabás semmilyen okirattal nem rendelkezik, ide-
gen jogot nem sértve királyi adomány címén Péter fia Tamásnak és örököseinek 

ítéli örökre szóló birtoklásra, Barabást ugyanakkor mint e birtokfél önhatalmú 

bitorlóját a maga vételi jogcímen kezén tartott másik birtokfelétől, valamint 

bárhol fekvő összes többi birtokától is megfosztva fővesztési ítélettel sújtja, s 

elvett javait kétharmad részben ítélkező bíróként a saját, egyharmad részben 

pedig perbeli ellenfelének, Tamás mr.-nek a kezéhez csatolja. Amiatt pedig, 

hogy Barabás alaptalanul tüntette fel Tamás mr.-rel szemben perviselő félként 

János fiait, magát pedig azok személyében perben álló törvényes képviselőnek 
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mondta, holott semmilyen irattal nem tudta korábbra v. mostanra nézve bizonyí-

tani János fiainak perbe kerülését Tamás mr.-rel szemben, és utóbbi is kereken tagadta, hogy perben lenne amazokkal, hamis perben állásért (in astatione falsi 

termini) ugyancsak elmarasztalja őt Tamás mr. ellenében. Az országbíró mind-
erről autentikus függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet ad ki. D. in Vyssegrad, 12. die quind. fe. Penth. predictarum a. d. 1334. 
E.: Dl. 58 477. (Forgách cs. lt. 115.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 

kora újkori és újkori kezektől származó név-, ill. évszám-kiegészítésekkel; vörös és 

sárga sodraton függő, jobb szélén kissé sérült, pajzs alakú viaszpecséttel. K.: – 
278. 1334. jún. 9. Visegrád 

Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c. értésére adván Külső-Szolnok (de Zonuk Exteriori) m. szb.-inak és 12 esküdtjének, hogy mérlegelve Zonuk m.-i alispán-
ja, Péter fia: János mr. érdemeit, azt a Chan-i részbirtokot, amely a nevezett Já-

nos mr. és a címzett szb.-k több oklevelének tanúsága szerint a bűnösnek bizo-
nyult és ezért fővesztési ítélettel sújtott Chan-i László fiaitól: Jánostól és Mik-
lóstól jogilag és ténylegesen is az ő bírói kezére került, s amelynek hj.-a és ikta-
tása egyaránt megtörtént, örökre szóló birtoklásra eladományozza János mr.-nek, aminek kapcsán utasítja a címzetteket, hogy e parancslevele nyomán a 

szóban forgó részbirtokot felkeresvén azt iktassák János mr. részére örök birtok-
lásra, majd a történtekről írásos jelentésben adjanak számot neki, hogy az alap-
ján privilégium révén is megerősíthesse adományát. D. in Wysegrad, in quind. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 40 670. (Múz. Ta. 1910. 55.) Hátlapján kerek pecsét nyoma és töredékei, hár-tyaszalagja. 
Á.: a 335. számú oklevélben. K.: – R.: Erdélyi Okm. II. 295. (809. szám).  
279. 1334. jún. 10. 

A csázmai kápt. a László zágrábi püspököt képviselő Fábián csázmai őrka-
nonok kérésére pecsétje ráhelyezésével oklevelében átírja [IV.] László király (V) 1273. okt. 5-i privilégiumát – benne korábbi magyar királyok II. András 

király 1217. évi privilégiumát megerősítő átírásaival – a zágrábi egyház szabad-
ságairól. D. f. VI. prox. an. fe. B. Barnabe ap., a. d. 1334. 
E.: HDA. Archivum capituli Zagrabiensis, Acta antique 1. 3. B. (Df. 286 222.) Hátolda-

lán újkori kéz írásával tárgymegjelölés; a levéltári mutató szerint függőpecsét; Fk.-
én a pecsét sodrata látszik. 
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Má.: AN. Liber privilegiorum 12b. old. (Df. 283 555.) (XIV. századi). K.: Smič. X. 169–170. (112. szám). Megj.: IV. László király átírt privilégiumát l. Reg. Arp. 2416. szám; ebben V. István ki-
rály 1272. jún.17-i átírása (l. Reg. Arp. 2213. szám); ebben IV. Béla király 1269. dec. 22-i átírása (l. Reg. Arp. 1623. szám); ebben II. András király 1217. 
évi privilégiuma (l. Reg. Arp. 323. szám). 

280. 1334. jún. 10. 
Az egri egyház kápt.-ja e. egyik részről Sankfolua-i Miklós fia András fia: 

György, a másik részről pedig az ügyvédvalló levéllel testvéreit: Rodnalcus-t és Laachk-ot is képviselő Lucua-i Luka fia: Lukács mr. litteratus, valamint ugyan-
azon Luka fia: Sándor c. megjelenvén, kinyilvánítják, hogy a közöttük minded-
dig fennforgó különböző perekben, kivált is pedig abban, amely a Gömör m.-i 
Prepostfelde v. más néven Saulfelde birtokrész kapcsán támadt, és amelyben 

György sűrű idézésekkel perbe hívva Luka fiait a királyi jelenlét elé, immár íté-

lethozatalig jutottak, ám most ellentéteik végérvényes elsimítása, ill. a békesség 

érdekében közreműködő, a környékbeli nemesekből kikerülő fogott bírák révén 

mégis kiegyeztek egymással. Ennek értelmében György a szóban forgó föld-
részt haszonvételeivel és tartozékaival együtt végleg átadja Luka fiainak örökre 

szóló birtoklásra ugyanazon határok között és ugyanazon jogokkal, ahogyan 

egykor apja, András c. azt a határszomszédság okán egykor átengedte és átörö-

kítette számukra. Háborítatlan birtoklásukat György mellett a kápt. e. ugyancsak 

megjelent apja, András c. is szavatolja, kivált is György testvérével, András c. 

másik fiával, Miklóssal szemben. Az átadott földrészt András c. és fiai részbir-
tokától elkülönítő határ a felek bevallása szerint a következő: Ke felől, a Luka 

fiainak örökségi jogú Lucua birtoka szélén álló felhantolt tölgyfa alól indul, 

Dé-i irányban lefelé tölgyfa alatt újonnan emelt földjelhez, majd újabb ilyen 
határjelzés, Dé-nek tovább tölgybokorhoz (ad quendam rubum kerci), alatta 

földjel, a Turuch folyó felé kanyarodik, előhegyen (in quodam promontorio) 

tölgyfa alatt földjel, az előhegy tetején É felé tartva felhantolt tölgyfához, Ny 

felé kanyarodva ismét a Turuch folyó felé, szántóföldek között emelt földjel, a 

folyó felé tartva mesde fölött eléri a Sankfolua faluból Gumur faluba vivő utat, 

ott földjel, át az úton réten keresztül a Turuch folyó felé, fűzbokor (rubum 

salicis) alatt földjel, potok, abban folytatódva a Turuch folyóban tovább É felé, 

eléri a Luka fiainak birtoka felől a Turuch folyóba eső patakot, túlmenve rajta 

kilép a folyóból, 2 földjel, onnan földsíkon át Ke felé tartva a már mondott elő-

hegyhez, azon átmenve vissza a kezdőponthoz. Az oklevél visszahozatalakor a 

kápt. privilegiális megerősítést fog kiadni. D. in vig. Barnabe ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 24 902. (MKA. NRA. 1882. 2.) Hátoldalán késő középkori és újkori kéz írásával 

2 tárgymegjelölés; hátlapra nyomott pecsét körvonala. K.: – 
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281.  (1334. jún. 10.–jún. 24. között) 
Miklós mr. pozsonyi c., Miklós mr. a m. alispánja és a 4 szb. oklevele sze-

rint az alispán és a szb.-k máj. 19-én (f. V. prox. p. fe. Penth.) a Chollokuz-i Leg 
faluban Neek birtok ügyében congregacio-t tartottak (l. 232. szám), ahol Pál c. 

országbíró korábbi oklevelének (l. 229. szám) megfelelően tudományvételre 

kellett volna sort keríteniük, de az ügyet a Miklós mr. pozsonyi c. Wys-segrad-ról Pozsonyba való visszatérte utáni péntekre (f. VI.) [jún. 10.] halasztot-
ták el, úgy, hogy akkor – v. amikor neki tetszik – a c. congregacio-t v. tudo-
mányvételt tart. Jún. 10-én (f. VI. prox. an. fe. BB. Vyti et Modesti) azután a c., valamint a szb.-k e. János fiai megjelentek, ám peres ellenfeleik, a Neek-en 
most lakó emberek távol maradtak, és nem is küldtek senkit maguk helyett. 
Eml.: a 342. számú oklevélben. K.: –  
282. (1334. jún. 11. e.)  

A kapornaki konvent oklevele értelmében jún. 11-én (sabb. prox. p. quind. 

fe. Corporis Christi) egyik részről Pál fia: János, Bertalan fia: János és Budur 
fia: Sándor Bugud-i nemesek, a másik részről pedig Kald-i Imre fia: András mr. 

– a vasvári kápt. ügyvédvalló levele alapján hitvese, Bosou, és annak első férjé-

től született fia, Mihály nevében is – kötelesek a közösen helyszínre kísért kon-
venti tanú társaságában felkeresni azt a Bugud és Wythned birtokok között elhe-
lyezkedő földdarabot, amelynek hovatartozása körül hosszú idő óta pereskedtek 

egymással, s ott a vasvári kápt. privilégiumában foglaltak szerint hj.-t tartva 
meg kell újítaniuk a birtokaikat egymástól elválasztó régi és elenyészett határje-leket. 
Eml.: a 295. számú oklevélben. K.: –  Megj.: Az oklevél terminus ante quem-je a hj.-nak az említő oklevélben megemlített 

kitűzött napjából adódik. 
283. 1334. jún. 11. 

A pécsi kápt. e. egyik részről Ond-i Márton fia: László c., Selorond-i Iseph 
fia: Pál és Ozyuagy-i másik Iseph fia: Miklós, a másik részről pedig Mykch-nek, egész Slavonia bánjának képviseletében annak serviens-e, a báni 

ügyvédvalló levélben meghatalmazott Gathal nb. Miklós fia: László mr. megje-
lenvén, előbbiek az ő Somogy m.-i Surd birtokukat, amely [IV.] Béla király (H) 

és néhai Erney bán, királyi országbíró privilégiumai szerint került apáik kezére, 

haszonvételekkel és tartozékokkal (szántóföldekkel, rétekkel, legelőkkel, ma-
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lomhelyekkel és berkekkel) együtt szavatosság vállalásával eladják Mykch bán-
nak a tőle megkapott 50. M.-ért. Az eladók szükség esetén kötelesek e privile-
giális okleveleket a bíróság e. és azon kívül a bán érdekében bemutatni. Actum III. Yd. Jun., a. ab Incarn. d. 1334. Kelt János mr. olvasókanonok keze által, 

Miklós lévén az éneklő-, Péter az őrkanonok, Fülöp a dékán. 
E.: Dl. 99 950. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Misc. 5. 6. 120.) Hátoldalán újkori kéz 

írásával tárgymegjelölés; függőpecsét zsinórjával.  K.: Koszta L., Bar. tí. 1992–1995. 25. (31. szám). 
284. 1334. jún. 11. Buda 

Druget Vilmos (Wylhermus) nádor, a kunok bírája tudtára adván a Jazow-i konventnek azt a Puthnuk-i Miklós elmondásából szerzett értesülését, miszerent a Borsod m.-i Dusnuk nevű birtokát Zenthpetur és Berenthe falvak népei, ill. hospes-ei a panaszos sérelmére és kárára, az ő belegyezése nélkül jó 3 éve hasz-
nálják, tanú állítására kéri a konventet Hety-i Miklós v. az ugyanoda való Wgra 

nádori emberek valamelyike mellé, hogy a kiküldöttek Dusnuk birtok illetékte-
len használatától és kisajátításától eltiltsák a szóban forgó falvak lakóit. A nádor 

a történtekről számot adó írásos jelentést kér a konventtől. D. Bude, sabb. prox. p. quind. Corporis d., a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 89 271. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 2. 4.) Hátoldalán azonos kéz írásával 

tárgymegjelölés; zárlatán kitöredezett közepű zárópecsét köralakú viasz-szegélye és 

bevágásai. K.: – 
285. 1334. jún. 14. Visegrád 

Pál c. királyi országbíró – hivatkozván korábbi köztes ítéletlevelére (l. 236. 

szám) – tudtul adja: jún. 5-én (22. die fe. Penth.) Gurke fia: Demeter nevében 

képviselője, Domokos fia: Balázs megbízó oklevéllel, ill. Pál fia: Miklós szemé-

lyesen megjelenve előtte, Balázs bemutatta a veszprémi kápt. jelentő oklevelét 

(l. 246. szám.), amelynek alapján az országbíró a vele törvényszéket ülő bárók-
kal és nemes bírótársakkal együtt a felek akaratának megfelelően úgy ítél, hogy Swl-i Pál fia: Miklós apja testvérének, Jánosnak Swl-i és Terpech-i részét a Zala m.-ben forgó 7 széles dénár M.-ért, ill. becsértéken okt. 6-án (in oct. fe. B. 

Mychaelis arch.) váltsa vissza a veszprémi kápt. e. Demetertől, majd a felek a 

kápt. erről számot adó oklevelével okt. 20-án (in quind. ipsarum oct.) járuljanak 

ismét színe elé. D. in Wyssagrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: –. Sümeghy szerint: Sopron vm. lt. Zeke 19. 8. Hátoldalán tartalmi összefoglaló: Nicolao filio Pauli contra Demetrium filium Gurke super possessionaria redemp-
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cione in octavis beati Mychaelis archangeli in capitulo ecclesie Wesprimiensis faci-enda et in quindenis earundem ad iudicem; pecsét nyoma. 
Má.: GYMSML. Soproni lt. Dl. 5127. (Pilcz cs. lt. 19. 9.) (XVIII. századi egyszerű 

Má.) K.: Sümeghy 13–14. (14. szám). 
286. 1334. jún. 15.  

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja e. Erzsébet nemes úrasz-
szony, Ilerk fia Péter özvegye, Kald-i Ramacha leánya és fia, István a maguk, 

továbbá György, az úrasszony fiatalabb fia, nemkülönben pedig Ilerk fia Loránd 

s annak fiai: Mihály és Márton nevében is tiltakoznak az ellen, hogy Péter [! э: 
Myke ?], az úrasszony nagyobbik fia, Ortholf fia: István, Morkolpus fia: Budur, 

e Budur fiai: János és Lothou bizonyos Sar melléki birtokrészeiket a tiltakozók 

akarata és tudta nélkül el akarják adni vagy zálogosítani Ehelleus fiainak: Mik-
lósnak és Mihálynak, ekként mindezeket tiltják az adásvételtől, mivel a nemzet-
ség és a szomszédság jogán a szóban forgó földjavak hozzájuk, Istvánhoz, 

Györgyhöz, Lodomérhez [! э: Lorándhoz] és utóbbinak a fiaihoz tartoznak; ha 

az előbb említett Myke [! ?], István, Budur s ennek fiai a maguk számára nem 

tudnák megtartani tulajdonrészeiket, a tiltakozók (bár ínségtől szenvednek) 

megvásárolnák azokat. Az úrasszony elmondása szerint bizonyos földrészeket 

házassága idején magával hozott pénze révén szerzett meg, nagy erőfeszítéssel 
megőrizte azokat, emiatt a fent mondott rokonait, kivált pedig fiát, Myke-t til-totta, hogy akarata ellenére eladják v. elzálogosítsák a szóban forgó ingatlano-kat. D. in fe. BB. Viti et Modesti mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 91 264. (Festetics cs. lt., Vas 24.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-

foglaló, benne – Péter helyett – Myke szerepel az úrasszony nagyobbik fiaként; zár-
latán pecsét töredékei és hártyaszalagjának nyomai. K.: Bgl. IV. 176. (277. szám). R.: Bgl. IV. 175. (német nyelvű). 

287. (1334.) jún. 16. Avignon  
[XXII.] János pápa utasítja Gergely testvér szerémi püspököt, hogy – miu-

tán a maga számára fenntartott egyházfői rendelkezési joggal élve őt, a minorita 

rendi szerzetest tudományokban jártas és más érdemekben jeles férfiúként a Gergely [!] (э: Reg. 2.: György) püspök halálával üressé vált szerémi egyház 

élére állította, felszentelését pedig Gaucelinus albanói püspökre bízta – új fel-
adatát ezen egyház gyarapodása érdekében lássa el. D. in Auinione, XVI. Kal. 

Jul., [pápasága] 18. év[é]ben. A. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 885. v. 106. f. 359ab. (Df. 291 606.) 
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2. Mollat szerint: ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 489a. (Df. 292 694.) [Fk. 13.] K.: Smič. szerint: Farlati VII. 552. és Wadding, Ann. Min. III. 238–239., valamint Pray, Hier. II. 385; Katona, Hist. crit. IX. 47–49.; F. VIII. 3. 738–740. (347. szám; hiá-

nyos; Wadding és Katona alapján); Theiner I. 597–598. (889. szám; Reg. 1.-ről); 

Eubel, Bull. Francisc. V. 1065. szám; Smič. X. 170–171. (113. szám; Theiner alap-
ján). R.: F. VIII. 3. 756. (358. szám; EPL. oklevele alapján); Mollat XIII. 63 348. szám (Reg. 2.-ről).  

288. (1334. jún. 16. Avignon ) 
[XXII.] János pápa értesíti a szerémi kápt.-t, hogy Gergely minorita szerze-

test püspökké emeli a szerémi egyház élére. D. ut supra [Auinione, XVI. Kal. 
Jul., (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 885. v. 106. f. 359ab. (Df. 291 606.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 489a. (Df. 292 694.) [Fk. 13.] K.: – R.: Theiner I. 598. (889. szám; Reg. 1.-ről); Smič. X. 171. (113. szám; Theiner alapján); 

Mollat XIII. 63 348. szám (Reg. 2.-ről). 
289. (1334. jún. 16. Avignon ) 

[XXII.] János pápa értesíti Szerém városa és egyházmegyéje papságát, hogy 

Gergely minorita szerzetest püspökké emeli a szerémi egyház élére. D. ut supra 

[Auinione, XVI. Kal. Jul., (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 288. számú oklevélével. 
290. (1334. jún. 16. Avignon ) 

[XXII.] János pápa értesíti Szerém városa és egyházmegyéje népét, hogy 

Gergely minorita szerzetest püspökké emeli a szerémi egyház élére. D. ut supra 

[Auinione, XVI. Kal. Jul., (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 288. számú oklevélével. 
291. (1334. jún. 16. Avignon ) 

[XXII.] János pápa értesíti a szerémi egyház valamennyi vassallus-át, hogy 
Gergely minorita szerzetest püspökké emeli a szerémi egyház élére. D. ut supra 

[Auinione, XVI. Kal. Jul., (pápasága) 18. év(é)ben]. 
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Megj.: Apparátusa megegyezik a 288. számú oklevélével. 
292. (1334. jún. 16. Avignon ) 

[XXII.] János pápa értesíti a kalocsai érseket, hogy Gergely minorita szer-zetest püspökké emeli a szerémi egyház élére. D. ut supra [Auinione, XVI. Kal. 

Jul., (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 288. számú oklevélével. 
293. (1334. jún. 16. Avignon) 

[XXII.] János pápa értesíti [I.] Károly királyt (V), hogy Gergely minorita 

szerzetest püspökké emeli a szerémi egyház élére. D. ut supra [Auinione, XVI. 

Kal. Jul., (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 288. számú oklevélével. 
294. 1334. jún. 16. Visegrád 

[I.] Károly király az egri kápt.-hoz: Peruen-i Miklós c. elmondta neki, hogy 

az utakon leselkedő veszélyek miatt a jogeljárásokhoz nem meri szükség esetén 

eredeti alakjukban magával vinni privilégiumait, ezért segítséget jelentene szá-

mára, ha valamely, ilyesformán felhasználandó okiratának az egri kápt. függő-

pecsétje alatt történő átírásával megkettőzhetné annak példányát, amivel kap-
csolatban utasítja a király a címzett kápt.-t, hogy akár olyan esetben, ha Miklós 

c. személyesen hoz átírásra a kápt.-hoz privilegiális iratot, akár ha elküld ilyet, 

azt a kápt.-i pecsét tanúsága alatt írják át számára. D. in Wyssegrad, 2. die fe. BB. Viti et Modesti mart., a. 1334. 
Á.: a 641. számú oklevélben > egri kápt., 1549. nov. 5. u. Arhivele Statului Maramureş. 

Baia Mare. (Nagybánya). Irinyi cs. lt. Oklevelek 17. 14. 726. (Df. 280 564.) K.: – Megj.: Az átíró oklevél rossz állapotú, szakadozott, jelentékeny mértékben csonkult; 

datálásához az kínál támpontot, hogy a viszonylag ép első szakaszában elol-
vasható I. Ferdinánd király egri kápt.-hoz intézett, átírásra vonatkozó parancs-
levelének keltezése. Ugyanezen iratszakaszban kezdődik az egri kápt. átírt, I. 

Károly királynak szóló egykori jelentőlevele is, amelynek elején foglal helyet 

I. Károly fenti átíró parancsának szövege. Utóbbinak a keltezése tökéletesen 

olvasható, ám az iratszövegben a sorok elején hiányok vannak, néhol pedig 

szövege az irat foltossága miatt bizonytalanul, vagy egyáltalán nem olvasható. 

Az I. Károly parancsának eleget tevő kápt. azután átír egy Pál országbírótól származó terjedelmes oklevelet, amelyben az I. Ferdinándtól származó, átírásra 

vonatkozó parancslevél szerint szerepel Karász birtok határleírása. Pál ország-
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bírónak az egri kápt. által átírt – a kápt. színe e. Perényi Miklós c. által bemuta-tott – privilegiális oklevele szövegében már akkora hiányokat mutat, hogy tar-
talma alig rekonstruálható, keltezése is hiányzik, ám nagy valószínűséggel 1330-ból származik, ami akkor válik nyilvánvalóvá, ha az I. Károly király át-
írásra vonatkozó ezen parancslevelére adott egri kápt.-i jelentést az alább 641. 

szám alatt szereplő dokumentummal azonosítjuk. Vö. még az ügyben Anjou-
oklt. XIV. 416., 418. és (elsősorban) 644. szám, mely utóbbiban Pál országbí-

rónak az 1334. évi egri kápt.-i megcsonkult átírásban fenntartott oklevelét ke-
reshetjük. 

295. 1334. jún. 17. 
A Kopurnuk-i Szt. Üdvözítő-monostor konventje tudtul adja: a vonatkozó 

ügyben kelt korábbi oklevele (l. 282. szám) értelmében jún. 11-én (sabb. prox. 

p. quind. fe. Corporis Christi) egyik részről Pál fia: János, Bertalan fia: János és 

Budur fia: Sándor Bugud-i ~ Bogud-i nemesek, a másik részről pedig Kald-i 
Imre fia: András mr. – a vasvári kápt. a ügyvédvalló levele alapján hitvese, 

Bosou, és annak első férjétől született fia, Mihály nevében is – kötelesek voltak 

a közösen helyszínre kísért konventi tanú társaságában felkeresni azt a Bugud és 

Wythned birtokok között elhelyezkedő földdarabot, amelynek hovatartozása 

körül hosszú idő óta pereskedtek egymással, s ott a vasvári kápt. privilégiumá-ban foglaltak szerint hj.-t tartva meg kellett újítaniuk a birtokaikat egymástól 

elválasztó régi és elenyészett határjeleket. A konvent a felek kérésére őrszerze-
tesét, Benedek testvért küldte tanúul az eljáráshoz, aki a felekkel együtt vissza-
térve olyan jelentést tett, miszerint a szóban forgó határ a következőképpen ala-
kul: kezdete a jelzett privilégiumnak megfelelően a Nogag patak, ill. annak 

medre mellett egy kis réten, Wythned falu közelében, Dé felől 2 földjelben ta-
lálható, Ny-nak tartva út mentén 2 földjel, 1 hold föld hosszúságában tovább Ny-nak, cserjés közelében 2 földjel, Ny felé 2 régi földjel, amelyeket a felek 

közt tartott sorshúzás alapján Pál fia: János mondott becsületszavára öröklött 

birtokuk határjelének, s ezek között 2 újat emeltek, cserjésen keresztül Ny felé 2 

földjel, tovább Ny-nak 2 újonnan emelt földjel, (wlg.) ihorfa fa alatt a Surkad-
pathaka vízfolyásba, amelyben véget ér. Ezen határ alapján a Dé felől elkülöní-

tett Bogud birtok az odavalósi nemeseknek és utódaiknak jut, É-ról pedig az 

úrasszony és fiai joga alá eső Wythned birtok helyezkedik el mindkét fél örök 

birtoklására, s ezt az elválasztást a felek örök csend fogadásával veszik tudomá-

sul. A felek kölcsönösen kinyilvánítják, hogy a szóban forgó birtokkal kapcso-
latban a békesség érdekében semmisnek tekintve az eddigi bírságokat és az 

egymásnak okozott különféle jogsérelmeket, leteszik valamennyi perüket, és 

egyöntetűen lemondanak arról, hogy a jövőben emiatt peres ellentéteiket fel-
élesszék. Erről a konvent függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki a felek 

számára. D. f. VI. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
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E.: GYMSML. Soproni lt., Sopron város. Dl. 3804. (Df. 205 052.) Bal felső szélén 5 

sorkezdetben, továbbá hajtásaiban kisebb-nagyobb mértékban csonkult; szöveghiá-

nyainak pótlását Má. teszi lehetővé. Hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés; Fk.-én függőpecsétjének vörös-zöld sodrata látszik. 
Má.: Dl. 87 044. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 90. J. 124.) (XVIII. századi, a még csonkulatlan E.-ről készült egyszerű Má.) K.: – 
296. 1334. jún. 18. 

A pozsonyi egyház kápt.-ja e. – miként azt 1334. jún. 18-án (sabb. prox. p. 

fe. BB. Viti et Modesti mart., a. d. 1334.) kelt oklevele tanúsítja – Tyuak leánya, 

Vörös (Rufus) András hitvese, Erzsébet azok u., hogy Mogh-i Marcell fia Já-

nosnak ugyancsak a kápt. elé járult fiaitól, Mártontól és Simontól 14 pensa bécsi 

dénárt kapott a neki Tyuak birtokából járó atyai negyed kifizetéseképpen – 
amely birtok Tyuak elhalálozása nyomán a néhai Lőrinc fia: Demeterre háram-lott –, Mártont és Simont mentesíti követelése alól. 
Tá.: 1. Jolsvai Leusták nádor, 1394. jún. 5. Dl. 70 397. (Bogyai cs. lt. 35.) 

2. Tá. 1. > pozsonyi kápt., 1423. okt. 23. Dl. 70 402. (Bogyai cs. lt. 40.) K.: – 
297. 1334. jún. 19.  

A pécsi kápt. e. Gender (dict.) Jakab mr. udvari ifjú a Gezthe birtokban ki-rályi adományként elnyert részbirtokát haszonvételeivel és tartozékaival együtt 

elzálogosítja az ugyancsak a kápt. elé járult Beke fia: István mr.-nek a tőle ko-
rábban megkapott, M.-nként 6 pensa-val számolt 24 M. báni dénárért, azzal, hogy Jakab amikor csak képes lesz ugyanezen összegen kiváltani részbirtokát a 

zálogból, István azt köteles visszaadni számára azon királyi nyílt oklevéllel, va-
lamint Pál c. országbírótól származó privilégiummal együtt, amelyeket a szóban 

forgó részbirtok kapcsán állítottak ki Jakabnak, és amelyeket ő István kezére 

adott a birtokkal egyetemben. Az ügylethez olyan kikötések kapcsolódnak, 

hogy ha István mr. a kiváltás idején a részbirtokot, valamint a mondott okirato-
kat illetően vonakodna Jakab birtok- és rendelkezési jogát helyreállítani, úgy 

mindenféle fizetség, ill. az összeg visszaadása nélkül kell a részbirtoknak István 

kezére visszajutnia. Amennyiben viszont Jakab nem akarná kiváltani a birtokot, 

hanem eladásra kínálná, v. más módon igyekezne azt elidegeníteni, úgy István mr.-en kívül senki másnak ne adhassa oda v. engedhesse át. Ez utóbbi eset elő-

fordulásakor kötelesek a helyszínre kivitt, együtt kiválasztott nemes fogott bírák 

becsüje alá vetni a részbirtokot, és a felek által az ugyancsak odakísért pécsi 

kápt.-i tanúságtevő közreműködésével lebonyolítani az eljárást. Amennyiben a 

fogott bírák éppen 24 M.-ban állapítanák meg a részbirtok értékét, úgy István mr.-t rögtön véglegesíteni kell annak tulajdonában, ha viszont a felértékelés 
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eredménye túllépné az összeget, akkor István a különbözetet megadni tartozik 

Jakab mr. számára. D. die domin. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: Győr Megyei Jogú Város Levéltára. Győr városi középkori oklevelek 2. (Df. 273 869.) A levéltári mutató zárópecsétet jelez. K.: – 
298. 1334. jún 20. [Nagy–]Sáros 

Miklós c., Vilmos (Willermus) nádor albírája és Sarus m. összehívott bírái (convocati iudices [[K.: ac quatuor iudices nobilium de comitatu Sarus]]) emlé-

kezetül adják: színük e. egyik részről Tekele nb. Pál c. fia: Miklós, a másik rész-
ről pedig ue. Pál c. többi fia, Jakab, András, Péter és Gergely ismertették örök-
ségi jogú birtokaikon egymás között eszközölt felosztásukat. Birtokosztályuk 

értelmében Babapatak-i birtokrészük É-i fele haszonvételeivel és tartozékaival 

együtt Miklósé lesz, míg Dé-i fele Andrásnak jut, a Tarkew vár alatt fekvő 

Luchka birtokuknak ugyancsak haszonvételekkel és tartozékokkal együtt értett 

Dé-i fele pedig Jakab, Péter és Gergely kezére kerül örök birtoklásra. Kinyilvá-

nították még az alábbiakat is: okt. 6-án (in oct. B. Michaelis arch. prox. venturi) 
a szepesi kápt. elé járulva annak privilegiális oklevele révén fogják birtokosztá-

lyukat megerősíteni; Miklós és András [1335.] máj. 1-jéig (usque oct. B. 

Georgii mart.) kötelesek összes építményükkel együtt átköltözni a maguk örök-
ségi jogú birtokára; Babapataka és Luchka birtokaik erdeiből egyaránt részesül-
nek, de azokot közös használatukban tartják; Miklós testvéreinek szept. 29-ig 
(usque fe. B. Michaelis arch.) Luchka birtokról [!] el kell költözniük. Ha vala-melyikük nem lenne hajlandó a kitűzött napig a költözésre, akkor a többiek is 

ott fognak maradni a másikak birtokán. D. in Sarus, f. II. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
Á.: az 577. számú oklevélben. K.: F. VIII. 3. 753–755. (356. szám). 
299. 1334. jún. 20. Hegykő 

Loránd mr. vasvári és soproni c., valamint a Sopron m.-i szb.-k – 1334. jún. 20-án (in a. d. 1334., f. II. prox. p. fe. BB. Viti et Modesti mart.) a Loránd mr. 

által királyi parancsra Egkew faluban az összes nemes és nem nemes számára tartott általános congregatio-n kiállított – oklevele szerint Wys-i András özve-
gye, Margit úrasszony a fiaival: Tamással és Mihállyal Loránd mr. elé járulva 

férjének, Andrásnak a testvére, Wys-i Ányos ellenében elpanaszolta, hogy 

Ányos őt és árváit a javaiktól megfosztva András Wys-i birtokrészéből kivetet-
te, Ányos viszont azt mondta, hogy Margit nem törvényes felesége Andrásnak, 
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hanem ágyasa, gyermekei sem törvényes utódok, hanem fattyúk. Erre az úrasz-
szony Loránd mr.-nek és a szb.-knak bemutatta Miklós győri püspök 1333. jún. 24-i nyílt oklevelét. Loránd mr. és a szb.-k kérdésére a congregatio-n részt vevő 

nemesek és nem nemesek, kivált a teljes Wys-i nemzetség megerősítették, hogy 

Margit Andrásnak törvényes felesége volt. Loránd mr. és a szb.-k a m. nemesei-vel együtt pénzbüntetésben, vagyis Margit és fiai vérdíjában Ányost elmarasz-
talták, András birtokrészeit az úrasszonynak és Andrástól született fiainak ítél-
ték iktatni, míg Ányosra örök hallgatást róttak, Ányos összes, az úrasszony és 

fiai ellen szóló oklevelét érvénytelenítették, ha pedig Ányos v. fiai bármely bíró 

e. perbe fognák ez ügyben Margitot és fiait, v. okleveleket mutatnának be velük 

szemben, őt v. utódait patvarkodóként marasztalják el. 
Tá.: László alnádor, 1344. okt. 21. Dl. 3657. (MKA. Acta eccl. ord. et mon. Poson. 61. 11.) E.-je nyílt oklevél volt. K.: Sopron vm. I. 177–179. (144. szám). R.: Bgl. IV. 176. (278. szám; német nyelvű). Megj.: Miklós győri püspök itt átírt oklevelét l. Anjou-oklt. XVII. 320. szám. 
300. 1334. jún. 21. 

A veszprémi egyház kápt.-ja e. egyik részről Leurenthe nb. Leurenthe fiá-

nak, a néhai Tamás mr.-nek a fiai: Miklós és János – ellátván fiatalkorú öccsük-
nek, Egyednek a képviseletét is –, a másik részről pedig a fia, Miklós nevében is 

eljáró Ayka-i István fia: István c. megjelenvén, a felek rendezik a közöttük ki-
alakult vitás helyzetet az ugyancsak Ayka-i Pál fiai: Miklós és János azon rész-
birtokaival kapcsolatban, amelyekre eredetileg Leurenthe nb. Miklós és János 

apja, Tamás mr. szerzett jogosultságot. E részek annak köszönhetően kerültek a 

néhai Tamás mr. kezére, hogy Pál c. királyi országbíró Pál fia: Miklóst patvar-
kodásért, testvérét, Jánost pedig amiatt. hogy az Tamás mr. házait és szolgáit 

tűzbe borította, Tamás mr. ellenében 50 M. büntetéssel sújtotta, majd mivel 

Tamás mr. beiktatásának az elmarasztalt Pál fiai részeibe István c. (a fia nevé-

ben is) rokoni előjogukra hivatkozva ellentmondott, Pál c. országbíró ítéletében 

lehetőséget biztosított a részbirtokok kiváltására István mr. és fia számára. És 

bár memorialis oklevelében az országbíró rendelkezett annak időpontjáról, ami-
kor István és fia részint dénárokban, részint pedig megfelelő javak becsértéke 

szerint teljesíteni tartozott a 23 és 1 negyed ferto M.-ban megadandó kiváltási 

összeget, ők ennek szegénységük miatt nem tudtak eleget tenni, ugyanakkor 
Tamás mr.-nek a birtokban történő véglegesítéséről mégsem gondoskodtak. 

Utóbbinak a fiai, Miklós és János ugyanakkor a kápt. e. kinyilvánítván, hogy 

mert a későbbiekben István c. és fia, Miklós készpénzben lerótt dénárokban vé-

gül mégis megfizették részükre a szóban forgó földrészek kiváltására megállapí-

tott összeget, ezért ők Pál fiai egykori részbirtokait haszonvételekkel és tartozé-

kokkal együtt átengedik és odaadják István mr.-nek és fiának örök birtoklásra mint rokoni alapon jog szerint őket illető javakat. A kiváltási összeg teljesítése 
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nyomán Tamás mr. fiai mentesnek nyilvánítják István c.-t és fiát, Miklóst mind-
azon, bármely bíró által ez ideig Tamás mr. ellenében rájuk kirótt összes bírság 

alól, amelyekkel a 23 és egynegyed ferto M. miatt sújtották őket. Az oklevél 1 

éven belüli visszahozatalának esetére a kápt. privilégium kiadását ígéri az ügy-
ben, ugyanakkor a felek a szóban forgó birtokrészekkel kapcsolatban kelt va-
lamennyi peres okiratot hatálytalanítják. D. f. III. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: 1. Dl. 66 115. (Thaly cs. lt. 42.) Hátoldalán azonos kézzel: Memorialis pro Stephano filio Stephani de Ayka et Nicolao filio suo super redemptionis possessionariarum portionum Nicolai et Johannis filiorum Pauli in Ayka existentium super viginti tribus marcis et fertone cum promptis denariis a Nicolao, Johanne et Egidio filiis Thome filii Leurenthe de genere Leurenthe; zárlatán kerek pecsét és hártyaszalag-

jának nyoma. 2. Dl. 66 116. (Thaly cs. lt. 43.) Hátoldalán újkori kéz írásával: 1334. eodem tempore; hátlapi kerek pecsét nyoma, bevágásai, hártyaszalagja. K.: – 
301. 1334. jún. 22. 

Az erdélyi egyház kápt.-ja e. Vrkun fia János fia: Jakab serviens-e és famili-aris-a, Heym fia: Péter ura nevében tiltakozólag szóvá teszi, hogy urának roko-nai, Gerend-i Péter fia: Miklós c. és Fygud-i Máté fia: Miklós valamennyi olyan 

birtokuban és falujukban, amelyeket urával eddig közösen birtokoltak, és ame-
lyekhez utóbbinak éppen annyi köze van, mint a másik kettőnek, most osztályt 

hajtottak végre ura tudta nélkül és annak súlyos sérelmére, amiért is tiltást emel 

e birtokosztállyal kapcsolatban, kijelentvén, hogy a történtek nem akadályozhat-
ják urát abban, hogy megfelelő időben és helyen akármilyen bíró e. a leghaté-

konyabb úton kérje a számára nyilvánvalóan hátrányos eljárás megsemmisíté-

sét. D. f. IV. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: Dl. 36 504. (Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból. Gyulafehérvári kápt. o. lt. Miscellanea 2. 4. 15.) Foltos, néhol elhalványult hártyán; hátoldalán azonos és 

újkori kéz írásával tárgymegjelölések; hátlapján kerek zárópecsét nyoma.  
Á.: Erdélyi kápt., 1786. júl. 15. E.-vel megegyező jelzet alatt. R.: Erdélyi Okm. II. 295. (810. szám). K.: – 
302. 1334. jún. 22. 

A pécsi kápt. e. Darow-i Salamon fia István mr. fiai: Miklós mr. és Péter, 

akik megbízó oklevéllel apjukat is képviselték, a Száván túli részeken, 

Haraztouichan mellett fekvő Wynodol ~ Vynodol birtokukat haszonvételekkel 

és tartozékokkal együtt 60 jó zágrábi báni dénár M.-ért (1 M.-t 5 pensával szá-
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molva) eladják László zágrábi püspöknek és zágrábi egyházának szavatosság 

vállalásával, a püspök helyett Miklós mr. csázmai kanonok jelent meg. Az el-
adók Vinodol-ra vonatkozó át nem adott oklevelei érvénytelenek. Erről a kápt. 

nagyobb pecsétjével megerősített privilegiális oklevelet ad ki. Actum X. Kal. 

Jul., a. ab Incarn. d. 1334. Kelt János mr. olvasókanonok keze által, Miklós lé-

vén az éneklő-, Péter az őrkanonok, Fülöp a dékán. 
E.: AN. Zágrábi érseki lt. Középkori oklevelek. Priv. 26. (Df. 251 994.) Hátoldalán kö-

zel korú és újkori kéz írásával 2 tárgymegjelölés; Fk.-én függőpecsét zsinórja látha-
tó.  

Má.: AN. Liber privilegiorum ep. Zagr. fol. 51a–51b. (Df. 283 555.) (XIV. századi). K.: Smič. X. 172–173. (114. szám; E.-ről). 
303. 1334. jún. 22. 

Péter prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor kon-
ventje e. egyik részről Phylpe fia Egyed leánya, Turul nb. …… fiának, Jánosnak 

a felesége, nemes asszony, férjét, valamint fiukat, Imrét is képviselve, a másik 

részről pedig a nagyságos ……-i [Dyozeg-i ?] Péter fia: Iwachinus mr., a kunok 

bírája megjelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy az apja Zoulnuk m.-i Mogosab-
raam birtokából jog szerint őt illető leánynegyed iránt támasztott követelése 

dolgában nemes fogott bírák – jelesül Lukács fia: István, Odon fia Iwancha fia: 

Miklós és annak fr.-e, Leukus, Nagy (Magnus) Jako, Myko fia: Leukus, Chepa-
nus fia: Zoard, továbbá a térségből (de districu) való több más nemes fogott bíró 

– közreműködése révén egyezségre jutottak egymással. Eszerint Iwachynus mr. 

az ő leánynegyedre vonatkozó igényét teljes körűen rendezve és kielégítve M.-nként 50 garassal számolt 12 M.-t fizetett számára, aminek nyomán férjével, 

Jánossal együtt az utódaik nevében is szavatolják Iwachynus mr. háborítatlan-
ságát a továbbiakban a szóban forgó leánynegyed-követelést illetően. D. IV. f. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: Dl. 87 045. (Esterházy cs. hercegi ágának lt.-a, Repositorium 47. T. 5.) Több helyen 

elhalványult, kikopott íróhártya; hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés, va-lamint pecsételés nyoma. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt. A kopások helyén szöveghiányokkal. (Újkori egyszerű 

Má.) R.: Erdélyi Okm. II. 295. (811. szám). K.: – Megj.: Vö. a 304. számú oklevéllel. 
304. 1334. jún. 22. 

A váradi kápt. e. Philpe fia Egyed leánya, Thurul nb. Vr (dict.) János fia: 

János hitvese, Erzsébet nemes asszony, férjének, valamint gyermek fiuknak, 
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Imrének a társaságában megjelenvén, kinyilvánítja, hogy az apja Zolnuk m.-i Mogosabran birtokából neki járó leánynegyedét – amely birtokot a kápt. e. szin-
tén megjelent Gutkeled nb. Drug fia Péter fia: Iwachinus mr., nemes, a kunok 

bírája nyert el királyi adományból – ezen Iwachinus mr., valamint általa képvi-selt testvére, Péter mr. bihari alispán részére, azért is, mert a birtok a rokoni ösz-
szeköttetés (ratione afinitatis [!]) alapján köztudomás szerint őket illeti, a fogott 

bíróként eljáró Chine (dict.) Péter, Chepanus fia: Zuard, Miko fia: Leukus, Hudus-i Nagy (Magnus) Jaco, Lukács fia: István, Iwancha fiai: Miklós és 

Leukus jelenlétében és az ő rendezésüknek megfelelően el- és átadta az Iwachinus mr.-től átvett 50 M.-ért örök birtoklásra. Az összeg átvételével az 

úrasszony elégtételt szerezvén mentesíti Iwachinus és Péter mr.-eket minden 
további követelése alól, egyszersmind férje és fia, továbbá utódaik részéről is 

szavatosságot vállal amazok háborítatlan birtoklásáért, ha atyafiságából bárki is 

igényt támasztana a jövőben a szóban forgó leánynegyedre. D. IV. f. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: SNA. Pálffy cs. központi lt.. Oklevelek 27. 417. A. (254 744.) A levéltári mutató 

hátlapi pecsétet jelez, amelynek hártyaszalagja, ill. átütő körvonala az oklevél Fk.-
én látszik. K.: –  Megj.: Vö. a 303. számú oklevéllel. 

305. 1334. jún. 24. Visegrád 
[I.] Károly király (H) színe e. egyik részről László testvér kalocsai érsek, ki-

rályi udvari kancellár, a másik részről az uralkodó rokona: Tamás erdélyi vajda, Zonuk-i c., valamint fiai: Konya (dict.) Miklós királynéi asztalnokmr. és Mihály 

mr. pozsonyi prépost megjelenvén ismertetik elhatározott birtokcseréjüket. 

Eszerint az érsek a kalocsai és bácsi kápt. beleegyezésével a Hont m.-i Ryma-zumbata ~ Rymazambata, Banya, Turek, Zkalnuk, Vrreue ~ Vrruue, Karazkou, 
Zkork, két Pokorag, Tornouch, Cherenchen, Brezou, Tyzolch, a Gömör m.-i Moyun, Moysa birtokokat – amelyek messzire vannak az egyházak többi birto-
kaitól, és a hatalmasok idején történt jogtalanságok miatt is csekély v. úgyszól-
ván értékelhetetlen hasznot eredményeznek – kínálja cserére haszonvételekkel 

és tartozékokkal együtt Tamás vajda és fiai számára. A felsorolt javak ellenében 

a vajda és fiai megérdemelt királyi szerzeményeiket, Bács m.-ben Gerech, Toth-falu, Chalanus, Lugas, Buturfalua, másik Lugas, Zurduk, Gumulchen, Venecie, Wyfolu, Lazarfolua, Tamana, Zuchy, Szerém m.-ben Mortouch, másik Gerech 

falvakat, birtokokat és telkeket kívánják ugyancsak haszonvételekkel és tartozé-

kokkal együtt odaadni az érseknek, amelyek elhelyezkedésük közelsége okán 

beláthatóan előnyére lehetnek a szóban forgó egyháznak, és nagyobb jövedel-
mezőséget is ígérnek. A király a felek személyére – így a közte, ill. Tamás vajda 

és fiai közötti rokoni kötelékre –, nemkülönben pedig a királyi oltalmát élvező kalocsai egyház érdekeire tekintettel jóváhagyja a cserét. A felek egymás iránt 
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kölcsönösen szavatosságot vállalnak, és e birtokokról szóló privilégiumaikat a 

cseréről kiállítandó királyi privilégium elkészültének napján átírásra egymás 

rendelkezésére bocsátják. D. in Wisegrad, in fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2835. (MKA. Acta eccl. 6. 1.) Hátoldalán levált pecsétje alatt egykorú kéz írásá-val: regalis admissio per comitem capelle. Eml.: az 575. számú oklevélben. K.: AO. III. 79–82. (66. szám) (E.-ről; kivonatos). R.: F. VIII. 3. 742–743. (a 349. számú oklevélhez fűzött megjegyzésben az elcserélt 

birtokok felsorolásával; latin nyelvű, Pray, Hier. alapján); F. VIII. 5. 216. (131. 

szám; Eml.-ben); Doc. Trans. III. 323. (188. szám; AO. alapján; román nyelvű). 
306. + 1334. jún. 25.  

A Colusmonustra-i Szt. Szűz-egyház konventje privilégiuma révén tudtul 

adja: eleget tévén az [I.] Károly király (H) 1333. júl. 15-i, itt átírt parancslevelé-ben (l. Anjou-oklt. XVII. 350. szám) foglaltaknak, Gewch-i Éliás (Elias Gewchy) 
királyi ember mellé tanúul állította soraiból Péter pap szerzetes testvért a Dobo-ka m.-i Boncznyres birtoknak a Zeek királyi bánya[település], Zylwas és Hosda-
thy birtokok felőli határainak megállapításához, akik visszatérve elmondták, 

hogy jún. 4-én (f. IV. prox. an. fe. BB. Viti et Modesti mart. prox. preteritum) 
kimenvén a helyszínre Marhas István, Eged László, Chakman István, Gyeke 

András Zeek-i esküdtek, valamint Balasfy Máté, Thoth Balázs, Zowathy And-
rás, Weres András, Thewser Miklós és Bakony Péter, a királyi Zeek birtok pol-
gárai és lakói (cives et incole) jelenlétében a szóban forgó Boncznyres birtokot 

Zeek felől a következőképpen határolta el: a Chyk (dict.) hegy lábánál indul 

Zenthyon [!] ~ Zenthywan birtok felől, ahol a síkságon megvoltak a régi határ-jelek helyei – már megsemmisültek, de idős emberek emlékezetében így is 

megőrződtek –, itt frissen sarjadt dymewlchen (dict.) fákat hagytak Boncznyres 

és Zenthywan földek elkülönítésének jelzéseként, Ny felé olyan patak helyéhez, amelyben csak eső idején van víz, ebben lefelé addig a helyig, ahol a víz belefut 

a Hozywer völgyön keresztül leereszkedő folyóvízbe, e helyet a Boncznyres, 

Zeek és Zenthywan földek közötti határjelzéssé tették meg, Ny-i irányban felfe-
lé folyamatosan a vízfolyás mentén haladva a feltörő Haskwth forráshoz, visz-
szafelé emelkedve fel a síkra e vízfolyás rakothyas-ához, innen tovább felfelé a 

vízfolyás mentén Chomkwtha nevű forrás felé, az alatt jobbról a szántóföldek 

lábánál régi földjel, a folyó hajlata (decursus) és e földjel képezi itt a határ jel-
zését Boncznyres és Zeek földek között, tovább felfelé s balról elhagyva Chom-
kwtha forrást Szentegyedről (de S. Egidio) Bozyas völgybe vivő út, felfelé a 

hegytető közelében balról régi, eltűnőben lévő földjel, amelynél másikat is emeltek, átmenve a hegytetőn közúton balra, ti. Zekelbercz hegy oldalában lefe-
lé tartva, Naghkapws (dict.) köves szoros (lapidinosus strictus), amelyet határjel 

gyanánt kezelnek, tovább az úton lefelé hasonló másik, Kyskapws nevű szoros, 
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amelynek a tetején földjelet emeltek, s itt az út, ill. mindkét utóbbi határjelzés 

képezi a Boncznyres és Zeek földeket elválasztó határt. Innen Kyskapws helytől 

balra lejőve eléri a Soswewlgh (dict.) nagy völgyet, ebben egyenesen az Alhegh 

(dict.) domb felé, a Zeek felől eső Santhoskerylew ~ Santhoskerelew hegy és 

völgy e. elhaladva és átszelve a Sospathak vízfolyást földjelhez jut, amelynél 

másikat is emeltek; tovább a domb irányában, jobbra teljesen elhagyva a San-thoskerelew völgyet a határ a domboldalon folytatódik egyenes vonalban, annak 
a középvonalán folyamatos emelkedéssel Ny felé, felül át a dombtetőn, ahol e 

vonal szolgál határ gyanánt Boncznyres – ti. a Santhoskerelew és Darwhathara 

nevű földek –, ill. Zeek földek között. Végül fel a bercz (dict.) nagyobb hegy tetejére, ott megújított földjel, amelynél másikat is emeltek, s ezek Boncznyres, 

Zeek, valamint Zylwas földek elkülönítését jelzik, és itt lezárták Boncznyres 

földjeinek Zeek felőli hj.-át, azt tovább innen Nyres János és Nyres Domokos 

szándékainak megfelelően nem folytatták. A királyi ember Boncznyres birtokot 

ellentmondás nélkül iktatta Nyres János és Nyres Domokos részére, kivárva az 

eljárás u. a szokásos 3 napot a birtokon. Erről a kápt. autentikus függőpecsétjé-

vel megerősített privilégiumot ad ki János és Domokos számára. D. 18. die diei reambulationis prenotate, a. d. 1334. 
E.: Dl. 31 074. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-akból. Gyulafehérvári kápt. o. lt. 

Centuriae. N. 90.) Hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés; függőpecsét he-lye, bevágásai a hártyán. 
Á.: Erdélyi fehérvári kápt., 1823. nov. 27. AL. Erdélyi Múzeum Egyesület egykori lt. Wass cs. Oklevelek 1. 2. (Df. 252 692.) (másolási hibákkal). K.: – R.: Erdélyi Okm. II. 296. (812. szám); Wass 224–225. (32. szám) (Mindkettő hamisnak 

minősíti az iratot; s leközlik a hj. latin szövegét.) Megj.: Kritikáját l. Tagányi K., Száz. 1893. 49–51. A hamisítvány a XV–XVI. század 

fordulóján élt Nyíresi Tamástól származik. 
307. 1334. jún. 27. 

[I.] Károly király (H) Celen fia Sándor fia: János mr.-nek, Erzsébet királyné (H) al-asztalnokmr.-ének fivérei nevében is előterjesztett kérésére és okle-
vél-bemutatása alapján új és autentikus függőpecsétjével megerősítve átírja Ist-
ván herceg, egykori ifjabb király és erdélyi herceg 1262-ben kelt azon privilégi-
umát, amely az ő apjának, [IV.] Béla királynak Sueta, Prelaz, Liponuk, Rosodna 

és Sumkuth földekkel kapcsolatos ítéletét tartalmazta, amely földek utóbb a 

kárhozatos emlékű gonosztevő, Zaah fia: Felicián birtokában voltak, ám a ké-

relmező elmondása szerint hű szolgálatai jutalmául utóbb királyi adományként 

az ő kezére jutottak, míg a bemutatott privilégiumot (miként előadta) mások 

szolgáltatták ki számára, átírásra vonatkozó kérését pedig azzal indokolta, hogy 

peres ügyben alkalmas bizonyíték gyanánt szükséges lehet számára az okirat 

rendelkezésre állása. D. in Wyssegrad, in fe. B. regis Ladizlai, a. d. 1334. 
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E.: Dl. 531. (MKA. NRA. 726. 28.) Hátoldalán azonos kéz írásával: Confirmatio privilegii Stephani quondam regis Hungarie super possessionibus Sumkut et Rusu-na; valamint újkori kézzel másik tárgymegjelölés, ill. évszám- és helynévjelölések; 

az iraton nagyalakú hátlapi pecsét körvonala, s mellette a leszakadt viaszpecsét egy 

tekintélyesebb és egy kisebb darabja. K.: – Megj.: István ifjabb király privilégiumát l. Reg. Arp. 1794. szám. 
308. 1334. jún. 27. Visegrád 

[I.] Károly király tudatván a csanádi egyház kápt.-jával azt a Kázmér fiai: 

Péter és Tamás, Renoldus fiai: László és Benedek, Pál fiai: János és Pál elmon-
dásából szerzett értesülését, miszerint Miklós fia: Gál klerikus Karul birtoknév 

alatt fegyveresen önhatalmúlag elfoglalta az állításuk szerint örökölt Moghkere-
ke birtokukat, annak ellenére, hogy ők Lőrinc fiai: Leukus és Imre, továbbá Chepanus fia: István személyében törvényesen tilalmazták az eljárást, ezenkívül 

pedig a panaszosok rokonait, Bálint fia: Kelement és Sandur fia: Berecket élet-
veszélyesen megsebesítették, ezért az uralkodó utasítja a címzetteket, hogy 

Barch fia: Miklós v. Iwanka fia: János v. Murun-i László királyi emberek vala-melyike mellé állítsanak tanút a történtek kivizsgálásához az ügyben tudomással 

rendelkezők körében, majd az eljárás eredményéről adjanak számára írásos je-
lentést. D. in Wissegrad, f. II. prox. p. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334.  
Á.: a 397. számú oklevélben. K.: – 
309. 1334. jún. 27. 

János mr. soproni alispán és a m. szb.-i – miként azt [1334.] jún. 27-én (in 

a. predicto [1334.], f. II. prox. p. fe. B. Johannis Bapt.) kelt nyílt oklevelük ta-
núsítja – Tamás fia: András Wys birtokban levő birtokrészeit András feleségé-

nek, Margitnak és fiainak iktatták. 
Tá.: László alnádor, 1344. okt. 21. Dl. 3657. (MKA. Acta eccl. et mon. Poson. 61. 11.)  K.: Sopron vm. I. 179. (144. szám). R.: Bgl. IV. 177. (279. szám; német nyelvű). 
310. (1334. jún. 28. e.) 

Mykch, egész Sclavonia bánja felszólítja a csázmai kápt.-t, hogy Máté fia: 

Myke, Vydus és Iuan fia: Demeter báni emberek társaságában küldje ki embe-
rét, akinek tanúságtétele mellett a báni emberek [Gergely fia: Gergen] birtokré-
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szét 3 részre osztják, amiből 2 rész Warachk-é és Andrásé, a 3. rész pedig Bank 

fia: Andrásnak marad. 
Eml.: a 313. számú oklevélben. K.: AO. III. 85. (67. szám) ; Smič. X. 174–175. (115. szám) (mindkettő Eml.-ben). 
311. (1334. jún. 28. e.) 

A csázmai kápt. jelenti Mykch-nek, egész Sclavonia bánjának, hogy Máté fia: Myke, Vydus és Iuan fia: Demeter báni emberek Balázs pap, succentor ta-
núságtétele mellett Gergely fia: Gergen birtokrészét 3 egyenlő részre osztották, 

amiből 2 rész a Ke-i oldalon Warachk-é és Andrásé lett, a 3. rész pedig Bank 

fia: Andrásnak maradt. Hj.: a Rachcha-ból a Szt. Benedek-egyházhoz vivő útnál 

földjel, meggyfa, Mosyna víz, Szt. Benedek[-egyház]. Fülöp fia: Farkas, testvé-

rei és András fia: Pál birtokrészeinek hj.-a: Mosyna folyó, útnál föld hatrjel, Dé 

felé hegyre, ott Berek fiai: Péter és Pettres egykori földjének szomszédsága, ke-
reszttel jelölt naar fa, berek, kereszttel jelölt 2 felhantolt cseresznyefa, haas fa, 

Dé felől gertan fánál Zebina fia: János földjének szomszédsága, útnál föld határ-
jel a Mosyna víz berke mellett, átszeli a Mosyna vizet, Kis-Mosyna vízen át 

(per minorem aquam Mosyna) tovább, berkek, útnál régi lerombolt határjel, 

mellette körülhantolt fyz fában új határjel, Magalou ~ Magalo folyó, föld határ-
jel, nagy út a Szt. István-egyházhoz, ahol Ke felől Sebestyén és Christianus fia: Miklós földje, az útnál föld határjel, mogyoróbokroson átmenve völgybe vivő út 

keresztezése, Magalo patak, síkságon föld határjelnél Ranoldus földjének szom-
szédsága, tüskés csalitosok, Mosyna víze, amelynek medrében felfelé vissza a 

kiinduláshoz. 
Eml.: a 313. számú oklevélben. K.: AO. III. 85–86. (67. szám); Smič. X. 175–176. (115. szám) (mindkettő Eml.-ben). 
312. 1334. jún. 28. Buda 

Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja a Fewldwar-i 
konventtel, hogy az előző napon (pridie) az ő generalis congregatio-ján a bese-
nyő Jakab fiait: Gergelyt és Mátét illetően eszközölt levelesítés enyhítéséről 

döntve ügyüket az igazságszolgáltatás elbírálására bízza, aminek kapcsán tanú 

állítására szólítja fel a konventet Hozwfolu-i Simon fia: János v. Bethlem fia: 
László nádori emberek valamelyike mellé. Az eljáró nádori embernek fel kell 

keresnie a besenyők esküdtjeit, Ilbeg-et, Miklós fia: Jánost, Nater (dict.) Mátét, 

továbbá Kaydach-i Besenu (dict.) Jánost, hogy részükre olyan – minden körül-
mények között kimondandó ítéletre vonatkozó figyelmeztetéssel nyomatékosí-tott – perbe hívást (insinuatio) foganatosítson, amelynek értelmében a nevezet-
teknek Gergellyel és Mátéval szemben az összes besenyő képviseletében v. 
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személyes v. meghatalmazottjaik útján való megjelenéssel kell az idézéstől 

számított 15. napra (ad 15. diei insinuationis) törvényszéke elé járulniuk bírói 

ítéletének elfogadására. Gergely és Máté megidézését illetően hasonlóképpen 

kell eljárni, majd a történtekről a konvent írásos jelentésben tartozik a nádornak 

számot adni. D. Bude. 2. die fe. S. regis Ladizlai, a. d. 1334. 
Á.: a 339. számú oklevélben. K.: –  
313. 1334. jún. 28. Garics 

Mykch, egész Sclavonia bánja közli: midőn Fülöp fia: Farkas, Gergely fia: 

Gergen és András fia: Pál Omodeus fia: Miklósnak, egész Sclavonia bánjának 

idején (miként annak legistrum-ából [!] kiderül) Borch fia: Tamás mr. és Rades-
ta csázmai polgár ellenében hatalmaskodó eljárásaik miatt fej- és jószágvesztés-
re ítéltettek, majd e Fülöp fia: Farkas és testvérei (fr.-es uterini): Chobo, Beud, 
Fülöp (Fhylippus ~ Phyle ~ Phylpe) az [I.] Károly király (H) szolgálatában familiaris-aival együtt eljáró Mykch váraihoz menvén az éj csendjében annak egy familiaris-a, Dobou c. lovait el akarták vinni, de Chobo-t Dobou c. szolgái 

elfogták, Farkas, Beud és Fülöp elmenekültek; utóbb Farkas testvéreivel együtt 

gaztetteiket tetézve az örökösöket nélkülöző unokatestvéreiket: Gergen-t és Pált 

is megölték. Mindezek u. Mykch az 1333. jan. 13-án (in quibusdam oct. Epiph. d. a. eiusdem 1333.) Pukur-ban tartott általános congregatio-n Sclavonia összes 

nemese tanácsából Farkas és testvérei valamennyi birtokrészét a Szt. Benedek 

apát-egyház környékén a Mosina folyó körül a szóban forgó egyházzal és más 

haszonételekkel együtt tőlük elvéve saját rendelkezése alá vonta, és ezeket 

Gergen és Pál birtokrészeihez hasonlóan visszaváltásra bocsátotta, de ered-
ménytelenül, végül az ingatlanokat hű szolgálataikért Wratynya ~ Waratysa fia: Warackh-nak ~ Warachk-nak és nepos-ának, Warysa fia: Andrásnak 60 báni 

dénár M.-ért eladta. Mivel pedig Gergen birtokrészének harmada visszaváltás 

címén Bank fia: Andrást illeti, Mykch írásban fordult a csázmai kápt.-hoz (l. 
310. szám) az érintett birtokrész 3 részre osztása érdekében, amire a kápt. el-
küldte az eljárásról számot adó írásos jelentését (l. 311. szám). Minderről Mykch függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet ad ki. D. in Garig, in vig. BB. Petri et Pauli ap. a. d. 1334. A. 
Á.: a 371. számú oklevélben. K.: AO. III. 83–86. (67. szám); Smič. X. 173–176. (115. szám) (mindkettő Eml.-ben). 
314. (1334. jún. 29. e.) 

Pál c. országbíró döntéshozó oklevele értelmében Nogsemyen-i Mihály fia: 

László tizenegyedmagával, nemes eskütársakkal együtt jún. 29-én (3. die fe. B. 
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Ladizlai regis) köteles a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor kon-
ventje e. esküt tenni Lengel (dict.) János jobbágya: Egyed ellenében arról, hogy 

ő ezen Egyed fia: János megölésében vétlen és ártatlan, majd a feleknek a kon-
vent jelentésével aug. 1-jén (oct. S. Jacobi ap.) kell ismét országbírói ítélőszéke 

elé járulniuk. 
Eml.: a 445. számú oklevélben. K.: – Megj.: Az irat keltének terminus post quem-jeként a 131. számú oklevél alapján 1334. 

máj. 22-i időpont adódik. 
315. 1334. jún. 29. 

Péter prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor kon-ventje tanúsítja: a Pál c. királyi országbíró korábbi oklevelében (l. 258. szám) 

foglaltaknak eleget téve színe e. jún. 28-án (2. die fe. B. Ladizlai regis) Nog-semyen-i Mihály fia: László hatodmagával, nemes eskütársakkal együtt letette 

az elrendelt esküt Lengel (dict.) Jánossal szemben arra vonatkozólag, hogy Já-

nos 2 ökrét nem vétette el erőszakkal, s vétlen és ártatlan eme cselekedetben. D. in crastino eiusdem diei iuramenti, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 974. (Kállay cs. lt. 1300. 383.) Hátoldalán azonos kéz írásával: Pro Ladizlao filio Michaelis contra Johannem dictum Lengel de Nogsemyen super depositione iuramenti secundo die festi Beati Ladizlai regis facta coram nobis; továbbá újkori 

kéztől származó másik tárgymegjelölés, zárlatán kerek pecsét töredéke, hártyasza-lagja. Eml.: a 444. számú oklevélben. K.: – R.: Kállay I. 101. (432. szám); Doc. Trans. III. 323. (189. szám; Kállay nyomán; román 

nyelvű). 
316. (1334. jún. 29. [v. u.]) 

A várad-előhegyi konvent oklevelének tanúsága szerint a Pál c. királyi or-
szágbíró korábbi oklevelében (l. 314. szám) foglaltaknak eleget téve színe e. 

jún. 29-én (3. die fe. B. Ladizlai regis) Nogsemyen-i Mihály fia: László tizen-egyedmagával, nemes eskütársakkal együtt letette az elrendelt esküt Lengel 

(dict.) János jobbágyával, Egyeddel szemben arra vonatkozólag, hogy utóbbi 

fiának, Jánosnak a megölésében ő vétlen és ártatlan.  
Eml.: a 445. számú oklevélben. K.: – 
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317.  (1334. júl. 1. e.) 
[I. Károly] király tanúságtevőjének kiküldésére utasítja az esztergomi 

kápt.-t Gyarmat birtok határjeleinek emelése ügyében. 
Eml.: a 324. számú oklevélben. K.: Wertner M., TT. 1910. 479. (66. szám); Str. III. 249. (366. szám) (mindkettő Eml.-ben). 
318. (1334. júl. 1. e.) 

[I.] Károly király általános tilalmaztató oklevele a szentbenedeki (S. Bene-dictus) apát és konventje részére. 
Eml.: a 325. számú oklevélben. K.: – Megj.: Vö. az 559. számú oklevéllel, amelynek kapcsán felvethető az ezen független 

említések azonos királyi iratra való visszavezetése.  
319. (1334. júl. 1. e.) 

Az egri kápt. oklevele szerint Kelechen-i Miklós fia: Donch-ot júl. 1-jére 

(oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) megidézték a királyi jelenlét elé Jezeneu-i 
(dict.) Péter mr. ellenében. 
Eml.: a 358. számú oklevélben. K.: Z. I. 429. (427. szám; Eml.-ben). 
320. (1334. júl. 1. e.) 

A pécsi kápt. idézőlevele szerint Fekete (Niger) Jánost a Baranya m.-i 
Phylip birtok Demeter királyi tárnokmr. részére történő iktatásakor tett tilalma-
zása miatt megidézték Demeter ellenében júl. 1-jére (ad oct. Nat. B. Johannis 
Bapt.) a királyi jelenlét elé. 
Eml.: a 372. számú oklevélben. K.: Z. I. 433. (429. szám; Tá.-ban). 
321. (1334. júl. 1. e.) 

A Borsod m.-i c. és a 4 szb. kötelezvénylevele szerint Weche (dict.) Miklós 

fia: László mr. és fr.-e: Rednoldus júl. 1-jén (oct. Nat. S. Johannis Bapt.) tartoz-
nak a közöttük levő osztályt az egri kápt. e. és annak oklevelével megerősíteni. 
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Eml.: a 338. számú oklevélben. K.: – 
322. (1334.) júl. 1. 

A veszprémi kápt. jelenti [I.] Károly (H) királynak, hogy teljesítvén a máj. 1-jén kibocsátott, Lyndua-i István fia: Miklós mr. zalai c.-nek, a királyné – a 
veszprémi egyház különleges patrona-ja – lovászmr.-ének érdekében hozzá in-
tézett, s itt átírt paracslevelében (l. 178. szám) foglaltakat, Bebus-i Pál fia: János 

királyi ember társaságában tanúságtételre kiküldte Pál mr. olvasókanonokot, 

akik visszatérve elmondták: máj. 27-én (2. die fe. Corporis Christi) kimentek az 

örökös nélkül meghalt Herrand fia: Péter Zala folyó melletti, Chan és Mend-
scent falvak között fekvő földjére v. birtokára, ahol elvégezték a hj.-t, és azt tar-
tozékaival – egyebek mellett a Zala folyó menti erdőirtás hasznával (cum usu dolabri in fluvio Zala) – együtt ellentmondás nélkül Miklós mr.-nek iktatták 

örök birtoklásra. D. in oct. Nat. B. Johannis, a. superius expresso [1334]. 
E.: Dl. 2819. (MKA. NRA. 540. 26.) Hátoldalán egykori és késő középkori kéz írásával 

2 tárgymegjelölés, valamint rányomott természetes színű kerek viaszpecsét töredé-kei.  
Á.: 1. az 511. számú oklevélben.  

2. Á. 1. > I. Lajos király, 1347. júl. 6. Dl. 2821. (MKA. NRA. 540. 24.) 
3. Ua., mint előző, Dl. 2822. (MKA. NRA. 540. 24.) K.: Zala I. 286–288. (201. szám). 
323.  (1334. júl. 1.–júl. 8. között) 

A pécsi kápt. jelenti a királynak, hogy Chatar és Nana birtokok júl. 1-jei 
(oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) bejárása és elkülönítése során egy vitás és ide-iglenes jelekkel (signis pro metis positis) kijelölt földrészt 6 M.-ra becsültek. 
Eml.: a 558. számú oklevélben. K.: AO. III. 119. (87. szám; Eml.-ben). 
324. 1334. júl. 2. 

Az esztergomi kápt. tudtul adja, hogy amikor az Esztergom m.-i, Duna (Danobius) melletti Gyarmat ~ Gyarmath birtok határai ügyében viszály támadt 

egyik részről Tatamerius [székes-]fehérvári prépost, a másik részről pedig Jakab 

fiai: Tamás és Pál között, a király írásos parancsának megfelelően (l. 317. szám) Zalasun-i Chenck ~ Cenck c. királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságul Do-mokos prebendarius karpapot, akik – miképpen erről a kápt. e. a felekkel együtt 

megjelenve beszámoltak – júl. 1-jén (oct. fe. B. Johannis Bapt.) Gyarmath föld-
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re mentek a prépostot képviselő Mátyás mr.-rel, ill. Jakab fiaival együtt, és ott 
megegyezve a prépost ezen birtokát Jakab fiai birtokai felől határjelek emelésé-

vel elkülönítették. Hj.: a Duna partja és Jakab fiai curia-ja, ahol Ke felé a pré-

post, Ny felé Jakab fiai különülnek el, tó, wlgariter Mege (dict.) helyen levő hegy, ezen Mege, Wdword-ra tartó nagy út. D. in crastino oct. B. Johannis Bapt. predict., a. d. 1334. 
Á.: a 414. számú oklevélben. K.: Wertner M., TT. 1910. 479–480. (66. szám); Str. III. 249. (366. szám; Á.-ban). R.: Str. III. 244. (362. szám). 
325. 1334. júl. 2. 

A nyitrai kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy a szentbenedeki (S. 

Benedictus) apát és konventje érdekében kiadott általános tilalmazta-
tó-levelének megfelelően (l. 318. szám) Zonchuk fia: János királyi emberrel ki-
küldték tanúságtevőként kanonoktársukat: Pál mr.-t, akik júl. 1-jén (oct. B. Johannis Bapt.) Thayna-i János fia: Beke-t, Anda fiait és rokonaikat az apátnak 

és konventjének ellentmondás nélkül iktatott földrész hasznai és termései elvé-

telétől tilalmazták. D. in crastino oct. predict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 90 642. (Tajnay cs. lt. 1. 8.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelölés (eszerint valamennyi tilalmazott nemes Thayna-i), valamint kerek zárópecsét töre-

dékes nyoma. K.: – 
326. 1334. júl. 3. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Ang. dom.) Celen fia Sándor fia: János mr., Tamás erdélyi vajda fia: Konya királynéi 

asztalnokmr. helyettese kérésére és oklevél-bemutatása alapján új és autentikus 

kettős pecsétjével megerősített privilegiumában átírja, érvényesíti és megerősíti 1334. jan. 13-án kibocsátott, jelen pecsétjével ellátott nyílt oklevelét (l. 13. 

szám) Jezte birtok eladományozásáról Sándor fiai: János, Miklós és Jakab mr.-ek számára, amely királyi privilégium kiadására vonatkozó ígéretét is tar-talmazta. Kelt Thatamerius mr. [székes-]fehérvári prépost, királyi alkancellár 

keze által, a. d. 1334., V. Non. Jul., uralkodásának 34. évében, amikor Csanád 

esztergomi érsek, László testvér kalocsai érsek, királyi kancellár, Miklós győri, 

László pécsi, Mesko nyitrai, András erdélyi, László zágrábi püspök, a veszpré-

mi, szerémi és boszniai püspöki szék üresedésben, András váradi, Rudolf váci, 

Pál testvér nándorfehérvári (Albensis de Nandur) püspök, Drugeth Vilmos ná-

dor, …… [a kunok] bírája, Demeter királyi tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Simon fia: Pál országbíró, Mykch egész Sclauonia bánja, Lugretus 
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fia János Macho-i bán, …… [Pál] királynéi tárnokmr., István királyi lovászmr., 

Dénes királyi asztalnokmr., Treutul (dict.) Miklós pozsonyi c. A. 
E.: Dl. 84 261. (Lónyay cs. lt. 31. 2.) Kissé hiányos. Hátoldalán különféle középkori 

kezek írásával tartalmi összefoglalók, bennük Felicián és Gömör m. névalakok. K.: – 
327. 1334. júl. 3. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) miután Bechey-i Imre fiai: Tuteus és Wezzeus királyi familia-ris-ok, Bors m.-i c.-ek és Leua-i várnagyok bemutatták előtte az esztergomi Szt. 

István király-egyház keresztesei konventjének 2 privilegiális oklevelét Baka és 

Bagun birtokok Imre és Theuteus általi megvásárlásáról, kérésükre és jogaik 

biztosítása érdekében átírja, és a mondott birtokokkal együtt megerősíti azokat 

nekik és örököseiknek új, kettős pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. 

Kelt Tathamerius mr. [székes-]fehérvári prépost, királyi alkancellár keze által, 

a. d. 1334., V. Non. Jul., uralkodása 34. évében, amikor Csanád esztergomi, 

László testvér kalocsai érsek, királyi kancellár, Miklós győri, László pécsi, 

Mesko nyitrai, András erdélyi, László zágrábi püspök, a veszprémi, boszniai és 

szerémi székek üresedésben, András váradi, Rudolf váci, Pál testvér nándorfe-
hérvári (Albensis de Nandur) püspök, Drugeth Vilmos (Wilhermus) nádor, a 

kunok bírája, Demeter királyi tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Pál 

c. országbíró, Mykch egész Sclauonia bánja, János Machow-i bán, Pál királynéi 

tárnokmr., István királyi lovászmr., Dénes királyi asztalnokmr., Miklós mr. po-zsonyi c. A. 
E.: Dl. 87 046. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. N. 583.) Hátlapján 

középkori és újkori kezektől származó tárgymegjelölések. Függőpecsét és annak 

vörös-kék fonata. K.: – Megj.: Az átírt okleveleket (1324. ápr. 25. és 1333. jan. 3.) l. Anjou-oklt. VIII. 194. és 

XVII. 6. szám. 
328. 1334. júl. 3. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli dom.), miután előtte Imre fiai: Thwteus és Wezzews királyi familia-ris-ok, Bors m.-i c.-ek és Lewa-i várnagyok bemutatták az ő középső, havasal-
földi (partes Transalpine) hadjárata során elveszett pecsétjével ellátott, Lampert mr. néhai országbíró privilegiális oklevelét megerősítő privilégiumát, kérésükre 

és jogaik biztosítása érdekében átírja, és a bírói úton nekik jutott Akach, 

Scenthmiclos és Maharrewy birtokokkal együtt megerősíti azt nekik és örököse-
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iknek új, kettős pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Tathamerius 

mr. fehérvári prépost, királyi alkancellár keze által, a. d. 1334., V. Non. Jul., 

uralkodása 34. évében, amikor Csanád esztergomi, László testvér kalocsai ér-
sek, királyi kancellár, Miklós győri, László pécsi, Mesko nyitrai, András erdé-

lyi, László zágrábi püspök, a veszprémi, boszniai és szerémi székek üresedés-
ben, András váradi, Rudolf váci, Pál testvér nándorfehérvári (Albensis de 

Nandur) püspök, Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája, Demeter 
királyi tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Pál c. országbíró, Mykch 

egész Sclauonia bánja, János Machow-i bán, Pál királynéi tárnokmr., István ki-
rályi lovászmr., Dénes királyi asztalnokmr., Miklós mr. pozsonyi c.  
E.: Dl. 76 484. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 129.) Hátlapján középkori kezektől – Maharryvy névalakkal, ill. ezek szerint Imre fiai Beche-iek, az első két birtok Csa-

nád, a harmadik Bács m.-i – és újkori kéztől származó tárgymegjelölések. Függő-

pecsét és vörös-kék fonata. 
Á.: Garai Miklós nádor, 1382. máj. 16. > II. János király, 1570. dec. 1. > Báthory István 

erdélyi vajda, 1572. máj. 29. Dl. 322. (MKA. NRA. 872. 65.) K.: Z. I. 424–427. (425. szám; E. alapján); Telegdiek 178–184. (Á. alapján). R.: Z. VII/1. 65.; Doc. Trans. III. 324. (190. szám; román nyelvű); Telegdiek 53. (Á. 

alapján). Megj.: Az átírt 1325. ápr. 14-i keletű királyi és az abban foglalt 1323. dec. 10-i Lam-pert-oklevelet l. Anjou-oklt. IX. 138. és VII. 649. szám. 
329. 1334. júl. 3. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli dom.), miután Imre mr. fiai: Tuteus és Wezzeus királyi familiaris-ok, Bors m.-i c.-ek és Leua-i várnagyok bemutatták előtte Pál c. országbíró 1332. febr. 5-i privilegiális, az ország szokásának (consuetudinaria lex) megfelelően 

kiadott oklevelét, kérésükre átírja, és a bírói úton kezükre juttatott Borsoud-zenthleurench birtokkal együtt nekik és örököseiknek megerősíti azt új, kettős 

pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Tathamerius mr. [szé-kes-]fehérvári prépost, királyi alkancellár keze által, a. d. 1334., V. Non. Jul., 

uralkodása 34. évében, amikor Csanád esztergomi, László testvér kalocsai ér-
sek, királyi kancellár, Miklós győri, László pécsi, Mesko nyitrai, András erdé-

lyi, László zágrábi püspök, a veszprémi, boszniai és szerémi székek üresedés-
ben, András váradi, Rudolf váci, Pál testvér nándorfehérvári (Albensis de Nan-
dur) püspök, Druget Vilmos (Vilhermus) nádor, a kunok bírája, Demeter királyi 

tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Pál c. országbíró, Mykch egész 

Sclauonia bánja, János Machow-i bán, Pál királynéi tárnokmr., István királyi 

lovászmr., Dénes királyi asztalnokmr., Miklós mr. pozsonyi c. A. 
E.: Dl. 76 485. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 130.) Hátlapján középkori kéztől származó 

tárgymegjelölés (eszerint Imre Bechey-i). Függőpecsét vörös-kék fonata. 



  169 

K.: Z. I. 427–429. (426. szám). R.: Z. VII/1. 66.; Doc. Trans. III. 324. (191. szám; román nyelvű). 
330. 1334. júl. 3. 

[I.] Károly király 1334. jún. 3-án (a. d. Incarn. 1334., V. Non. Jul.), uralko-
dása 34. évében kelt privilegiális oklevele, amely átírta és megerősítette György 

perjel és a [budafel-]hévízi Szentháromság-egyház keresztesei konventjének privilegiális oklevelét. 
Tá.: 1. Rozgonyi Simon országbíró, 1409. júl. 11. Dl. 78 887. (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1319.)  

2. Tá. 1. > Zsigmond király, 1414. szept. 9. Dl. 10 004. (MKA. Acta Jes. Jaurin. 16. 17.) 
3. Tá. 1. > Zsigmond király, 1415. febr. 21. Dl. 79 245. (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1541.) K.: F. VIII. 6. 260–261. (200. szám; Tá. 2. alapján); F. VIII. 7. 175–176. (141. szám; 

Tá. 2. alapján); Z. V. 591–592. (489. szám; Tá.-ban). R.: Z. VII. 1. 66.  Megj.: Az 1320. ápr. 6-i keletű konventi oklevelet l. Anjou-oklt. V. 749. szám. 
331. 1334. júl. 3. 

A váradi kápt. tudatja, hogy Pál c. országbíró oklevelének megfelelően (l. 

237. szám) a királyi emberekkel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, László mr.-t, akik, továbbá Onad birtok szomszédai és a Csanád esztergomi érseket 

képviselő serviens-e, Mihály jelenlétében júl. 1-jén (oct. Nat. B. Johannis Bapt.) 
László fia: Egyed az ország szokásának megfelelő szavakkal, amelyekkel birto-
kokra esküt tenni szokás, letette az esküt arról, hogy Onad birtok fele az övé 

örökjogon. Az eskütársai Kyde-i Jakab, Wysl-i Mihály fia: Péter, Thykud-i 
Omodeus fia: István (Zothmar m.-iek), Endryd-i Lukács fia: Deseu, Besenew-i 
Pongrác fia: János, Kurthuelus-i Salamon fia: János (Egyed Zothmar m.-i 
szomszédai), Peleznek-i Miklós fia: László, Kusmend-i Buntha fia: Fábián, Mezewpetri-i Endus fia: Deun, Chamakaz-i Péter fia: Márton, Bere-i Bereck fia: 
Miklós, Kyde-i János fia: Tyba, Rezege-i Olivér fia: Pál, Chomokaz-i Péter fia: 

Zonga (dict.) Péter (szintén Egyed szomszédai), Ivankabanhaza-i Chererz (dict.) 
János, Woda-i György fia: András, Mendzent-i Ragad fia: Mátyás, Vren-i Vid, Barthaueulgy-i György fia: János, Tereche-i János, Dedach-i László és Gelianus-i Sándor fia: Jakab voltak. D. die domin. p. oct. sepedict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 87 047. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 47. C. 4. NB.) Hátlapján 

azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töre-
dékei. K.: – 
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Megj.: Vö. a 249. számú oklevéllel. 
332. (1334.) júl. 3. 

A veszprémi kápt. jeleni K. [I. Károly] királynak (H), hogy – itt átírt, István 

fia: Miklós mr. zalai c. érdekében kiadott 1334. máj. 27-i parancslevelének (l. 

254. szám) megfelelően – Sebus-i Egyed fia: András királyi ember társaságában 

kiküldte Pál mr. olvasókanonokot, akik visszatérve jelentették: jún. 22-én (f. IV. 

prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) felkeresték István fia: Miklós mr. Zala m.-i Chestreg ~ Chestregh, Scenthelsebeth ~ Scenthelsebuth ~ Scenthelsabuth és Hetkutus ~ Hethkutus örökölt és szerzett birtokait, és a hj.-t elvégezve azokat 

Miklós mr.-nek hagyták hátra örök birtoklásra. Chestregh örökölt falu hj.-a, 
ahol Szt. Móric tiszteletére épült kőegyház van: Chup folyónál kezdődik 2, attól 

Dé-re eső földjelnél, melyek egyikében hárs-, a másikban tölgyfa, Ke felé Mik-
lós mr., Ny-ra Chepanus fiainak birtoka, Dé-nek tart a Karka folyó közelében 

ugyanazon szomszédsággal, 2 régi földjel, nagy út Chestregh faluból Dabro-nuk-ba, az út közelében az erdőben 2 oldaljelző (mete laterales) határjel különíti 

el Miklós mr. Ny-ra és Chepanus fiai Dé-ről fekvő birtokát, ezen úton Dé-nek 
tovább, az erdőben folyamatos határjelek Chepanus fiainak szomszédságával, 

Reznuk völgyben 2 szögletjelnél Miklós mr. Ny-ra, ill. Halastou ~ Halozto ~ 
Halastow falu Dé-re eső területe különül el, erdőben tovább É felé, 2 oldaljelző 

határjel, ahol É-ra Miklós mr. földje, Dé-re Halozto falu különül el, Ny-nak for-
dul, erdőben, határjelnél É-ra esik Miklós mr. tulajdona, Ny-ra Halozto falu, 
Reznuk völgy, nagy út Chestreg-ből Herbordus falujába, az úton Ny felé tart, 2 

szögletjelben Miklós mr. É-ra eső örökölt Scenthelsabuth falujának, ill. a Dé-re 
eső Halozto falu szomszédsága, Gala erdőn átmenve határjeltől Ny-ra Miklós 

mr., Dé-re Herbordus birtoka, Gala völgyben 2 határjelnél Ke-ről Miklós mr., 

É-ról pedig Vörös (Rufus) Salamon fia: Kopoz, míg Dé-ről Herbordus birtoka 
alkot szomszédságot, át a Karka folyón, nagy út Chestregh faluból Karka falu-
ba, az út mellett tölgyfa jelzi a határt É felől Miklós mr., Dé-ről pedig Kopoz 

mr. birtokai között, szántóföldeken keresztül folyamatos oldaljelző határjelek 

mentén, vulgariter Galafeu nevű erdő, azon át nagy úton haladva Dé felől eljut 

Kutus faluba, az út közelében 3 szögletjelben É-ra Scenthelsabuth falu, Dé-re Goztula-i Panth fiainak, míg Ke-re Kopoz mr. szomszédsága, innentől elválva 

Kopoz mr. határjeleitől Ny felé megy, erdőben 2 oldaljelző határjelben É felől 

Miklós mr., Dé-re Panth fiai határainak jelzése, Ny felé 2 szögletjelhez változat-
lan szomszédsággal, Ny felé Garadunuelg völgy, É-nak fordul, folyamatosan 
tölgyfák jelzik a határt, Ny-nak fordulva Kolgaruelg (dict.) völgynél 3 szöglet-jelben Ke felől Miklós mr., Dé felől Herbordus, míg Ny felől Bodulo ~ Bodolo 
fiainak szomszédsága, a völgyön át É felé 2 határjelhez tart Ke-ről Miklós mr., Ny-ról Bodolo fiainak szomszédságával, tovább É felé, e völgynél 2 oldaljelző 

határjelben a Ke-ről eső Miklós mr. Scenthelsebuth faluját, a Ny-i pedig 
Mechnek és Carka ~ Karka falvakat különíti el, É felé tovább, a Scenthelsebuth 
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faluból Mechnek faluba vivő út közelében új határjel változatlan szomszédság 

mellett, átmenve az úton folyamatos határjelek mentén É felé, nagy út Scenthel-
sebuth faluból Karka faluba, közelében 2 régi határjelben É felől Miklós mr., Ny-ról Mechnek és Karka falvak szomszédsága, az úton Ny felé, erdő, abban 

korábbi vízfolyás medrénél 2 földjel, amelyekből a Ke-re lévő Miklós mr., a 
másik pedig Mechnek és Carka falvak határát jelölik, át az árkon É felé, 3 szög-
letjel bennük hársfákkal, változatlan szomszédság jelölésére, innen elválva Scenthelsebuth falu határjeleitől eléri a Karka folyó közelében a Scenmartun 

faluba vivő utat, az út 2 oldalán 3 határjelben Ke felől Miklós mr. Hethkutus 

szerzeményi birtokának, Ny-ról és É-ról pedig a királyi őrök szomszédsága, in-
nen az úton É-nak megy folyamatos oldaljelző határjelek mentén az egyik 

Hethkutus nevű, más néven Zathafolua nevű faluig, amelynek szélén É felől 

kereszttel jelölt útnál újonnan emelt határjel, amely Ke felől Miklós mr., É-ról 

pedig az őrök szomszédságát jelöli, a Karka faluból Scenmartun-ba vezető nagy 

úton tovább Ke felé, az úttól É-ra 2 határjel, amelytől Dé-re Miklós mr., É-ra 
pedig a nevezett Kopoz birtoka különül el, újabb, az út mentén e szomszédságot 

jelölő, É-ra eső határjel, majd megint egy az erdőnél, az erdőben az úton Kaluz-
kuta nevű forráshoz ér, az út mellett Dé-ről emelt új határjel, benne tölgyfa, 

amely Dé-ről jelzi Miklós mr., É-ról pedig Kopoz földjét, az úttól Kaluzkuta 

völgybe kanyarodik, abban Ke felé halad, 2 szögletjel, amelyek Dé felől Miklós 

mr., É-ról Kopoz mr., Ke-ről pedig a szentpéteri (de S. Petro) nemesek birtokát 

jelölik, a völgyben Ke-nek tartva az erdőben elér egy másik völgyet, ott 2 határ-
jel, amelyek Dé felől Miklós mr., Ke felől pedig a szentpéteri nemesek szom-
szédságát jelzik, a völgyben Dé-nek fordul, az Ohurnukscele nevű erdőben fo-
lyamatos oldaljelző határjelek változatlan szomszédságot jeleznek, a völgyben 

tovább Dé-nek kereszttel megjelölt úthoz ér, ott új határjel, benne tölgyfával, ez 

Dé-ről Miklós mr. Zathafolua falujának, Ke felől pedig a szentpéteri nemesek-
nek a szomszédságát jelzik, innen dombon tovább Dé felé folyamatos oldaljelző 

határjelek mentén, Zathafolua-ból Szentpéter faluba vivő nagy út, Dé-re az úttól 

2 szögletjelben Miklós mr. Dé-re, a szentpéteri nemesek É-ra eső birtokának 

szomszédsága, Ke-nek tartva az úton újabb határjel változatlan szomszédságot 

jelez, tovább Ke felé, az úttól Dé-re határjelben tölgyfa ugyanazon szomszédság 

jelzésére, az út eléri a Kutus-ból Szentpéterre vivő másik utat, azon tovább, ke-
reszttel jelölt újabb útnál Dé felől új határjel Miklós mr. Dé-re, s a szentpéteri 

nemesek É-ra eső birtokának elhatárolására, az úton tovább Ke felé, az úttól 

É-ra 2 határjel, egyikükben tölgyfa, amelyek ugyanazon szomszédságot jelölik, 

az úttól É felé fordul, szántóföldön földjelben Miklós mr. Ke-re, ill. a 
szentpéteri nemesek Ny-ra eső birtokának elkülönülése, a Jarsa faluból Szentpé-
ter faluba vivő nagy útnál a szántóföld szélén határjelben tölgyfa, amely válto-
zatlan szomszédságot jelez, rét közepében régi határjel, mellette újat emeltek, 

benne tölgyfa, amely Miklós mr. Ke-re fekvő Myhne nevezetű szerzeményi fa-
luját választja el a szentpéteri nemesek Ny-ra eső birtokától, tovább É felé fo-
lyamatos oldaljelző határjelek mentén, bennük tölgyfákkal, amelyek a Ke-re eső 



  172 

Myhne falu és a szentpéteri nemesek Ny-ra lévő szomszédságát jelzik, É felé 

tovább, Szentpéter faluból a Zala folyóhoz vezető nagy út, mellette új határjel 

változatlan szomszédság jelzésére, É-nak tovább, az utat elhagyva kereszttel 

jelölt nagy tölgyfához, felhantolt határjel változatlan szomszédság jelzésére, Ke-nek fordul Teglaswelg völgybe, a völgynél Ny felől földjel, benne tölgyfa, 

ettől Dé-re Myhne falu, É-ra a szentpéteri nemesek birtokszomszédsága, a 

völgyben Dé-nek fordul, 2 szögletjel Galnazo völgyben ~ Galnazowelg-ben, 
egyikben tölgyfával, amelyek Miklós mr. Ke-re fekvő Mihne falujának, ill. 
András fia: László É-ra és a szentpéteri nemesek Ny-ra eső földjének szomszéd-
ságát jelzik, a völgyben É felé tartva 2 határjel benük tölgyfával, amelyek Dé 

felől Myhne falu, Ny-ról András fia: Lászó földje, É felől pedig Jarsa falu elha-
tárolását jelölik, innen Ke felé folytatódik egy völgyben, ott 2 határjelben a 

Dé-re eső Myhne falu, ill. az É-ra lévő Jarsa falu szomszédsága, 3 szögletjelben a Ny-ra eső Myhne falu, Ke és Dé felől pedig Jarsa falu elhatárolása, völgyben 

határjel változatlan szomszédság jelzésére, a völgyben eléri a Jarsa faluból 

Szentpéter faluba vivő utat, mellette határjel különíti el a Ny-ra eső Mihne és az 

É-ra fekvő Jarsa falut, átmenve az úton Dé-nek tart egy vízfolyás medrében fo-
lyamatos határjelek mentén, eléri Hydeguelg ~ Hidegwelg (dict.) völgyet, határ-
jel benne tölgyfával, amely Ny-ról Myhne falu, Ke felől pedig Jarsa-i Pál fia: 

János szomszédságát jelzi, a völgyben Dé felé folytatódva eléri a Szentpéter 
faluból Kozmadamján faluba (villa Cosme et Damiani martirum) vezető utat, 

attól É-ra 2 határjel a Ny-felől levő Myhne falu és Vörös (Rufus) Salamon fia: 

Kopoz szomszédságának jelzésére, Hidegwelg völgyben Dé felé tartva Kutus 

völgyhöz ér, abban tovább Dé-re, fűzfabokroknál földjelben Miklós mr. Dé-re 
és Kopoz É-ra eső szomszédságának jelzése, Ke-nek menve új határjel ugyan-
ezen szomszédság jelölésére, tovább Ke felé Galnazowelg-ben, ott szögletjelzés 

Miklós mr. Ny-ra eső Myhon faluja és Hetkutus egyikének elkülönítésére (sepa-rat ville eiusdem magistri Nicolai Myhon vocate unam ex eisdem Hetkutus), a 
völgyben Ke felé menve 2 földjelben a Ny-ra eső Myhon falu és az É-ra fekvő 

Iluag falu, továbbá Chup-i nemesek Ke-re lévő szomszédságának jelzése, Dé 

felé folyamatos oldaljelzések mentén le a Chup folyóhoz, azon átmenve vissza-
ér a kezdőponthoz. D. 3. die oct. Nat. B. Johannis Bapt. prefatarum, a. superius expresso. [1334.] 
E.: Dl. 40 671. (Múz. Ta. Jankovich-gyűjt.). Hátoldalán azonos és újkori kéz írásával 2 

tárgymegjelölés; kerek hátlapra nyomott pecsét körvonala. 
Á.: a 498. számú oklevélben. K.: Zala I. 277–284. (200. szám; Á. példányairól). R.: Köblös J., Zalai Gyűjt. 28. (1989) 31–32. (30. szám). Ford.: Uo., mint R. (csak a határleírás fordítása; magyar nyelvű). 
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333. (1334.) júl. 4. 
A bácsi kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy – teljesítve a Pál c. or-

szágbíró itt átírt ápr. 10-i parancslevelében (l. 132. szám) foglaltakat – a Mihály 

fia: Péter ügyében eljáró, az országbírói oklevélben kijelölt Kayand-i Éliás fia: 

László királyi ember társaságában tanúként kiküldte kanonokát, Márton dékánt, 

akik visszatérve olyan jelentést tettek, miszerint ők júl.1-jén (in … oct. fe. Nat. S. Johannis Bapt. iam prox. elapsis) a Budrug m.-i Chenthey birtokra mentek, és 

mindenkitől, nemesektől és nem nemesektől, továbbá a Bodrog városban júl. 1-jén (in ipsis oct.) tartott általános congregatio-n részt vevő m.-beliektől meg-
tudták az igazságot. Eszerint Chenthey-i Mihály fia: Péter és a már meghalt Pé-

ter fia: János azonos őstől származtak, a vitatott föld pedig, amely köztük, ill. a 

birtokot a királytól magának adományba kérő Tamás mr. között per tárgyává 

vált, örökség jogán tartozott hozzájuk. Simon fia: Pál e Péter és János nőági ro-
konságából ered, így sem Pál, sem felmenői nem rendelkeztek résszel Chenthey 

birtokban, ott birtoktalanokként pusztán Mihály fia: Péter, Péter fia: János és 

elődeik jóvoltából tartózkodtak és rendelkeztek lakóhellyel. A szóban forgó 

vizsgálatokat Péter fia: Tamás mr. meghatalmazottjának, Elys[ius] fia: Jakabnak 

a jelenlétében folytatták le. D. f. II. prox. oct. prenotatas B. Johannis Bapt., a. prenotato. [1334.] 
E.: Dl. 58 478. (Forgách cs. lt. 113.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefogla-

ló. K.: – 
334. 1334. júl. 4. 

Az erdélyi kápt. e. megjelent egyik részről szentmártoni (S. Martinus) Lász-
ló fia: Simon a maga és fr.-e, János nevében, a másik részről szentpéteri (S. Pet-
rus) Miklós fia: Nagy (Magnus dict.) Ábrahám (Abraham) a maga és fiai: Mik-
lós, Imre és János érdekében, és Simon megvallotta, hogy mivel a Clus m.-i 
Scenthgurg föld v. falu felét ő és János elzálogosították Ábrahámnak 13 M. régi banalis-ért, de a vállalt időpontokban azt nem tudták kiváltani tőlük ezen össze-
gért, ezért Scenthgurg birtok v. falu ezen felét e 13 M. és az időpontok elmu-
lasztása miatti büntetés, vagyis az összeg kétszerese fejében szavatosság válla-
lásával átadták Ábrahámnak és örököseinek, azon határok alatt, amelyekkel ő és 

János azt birtokolták, minden haszonvétellel (vizek, szántóföldek, erdők, kaszá-

lók, berkek) együtt. Erről a felek kérésére a kápt. függőpecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. f. II. prox. an. oct. ap. Petri et Pauli BB., a. d. 1334., 

amikor Domokos a prépost, Santus az éneklő-, Tamás az őrkanonok, Miklós mr. Hunad-i főesp. a dékán. 
E.: AL. Kolozsvár. Kemény cs. malomfalvi lt. 2. (Df. 257 788.) = Uo., Kemény Pál: Oklevelek 1. (Df. 252 645.) Hátlapján újkori kezektől származó magyar – (Zent 
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Gewrgnek hogy el attak volt felet) – és latin nyelvű tárgymegjelölések. Függőpe-
csétre utaló bevágások a plicaturán. K.: Doc. Trans. III. 577–578.  R.: Erdélyi Okm. II. 297. (814. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 325–326. (194. szám; román nyelvű). 

335. 1334. júl. 4. 
Külső-Szolnok (Zonuk Exterior) m. szb.-i, esküdtjei és nemesei jelentik 

Tamás (magnifico principi) erdélyi vajdának és Zonuk-i c.-nek, hogy eleget téve 

a jún. 9-i, itt átírt parancslevelében (l. 278. szám) foglaltaknak, a vajda nevében 

és helyett júl. 4-én (in oct. B. Ladizlai regis) tartott közgyűlésen és ítélőszéken, 

miután Chan birtokot felkeresve és a szomszédokat összehívva Chan-i László 

elmarasztalt fiainak: Jánosnak és Miklósnak a fivérét, Lászlót, valamint annak 

feleségét a 4 szb. egyikének, Scenthkyral-i Péternek az útján háromszor is meg-
idézték, ám 3 napon át hasztalan vártak jövetelükre, azok nem jelentek meg, 

nem is küldtek senkit maguk helyett, de nem is tiltakoztak, ugyanakkor egy bi-
zonyos Rempe fia: Endere szólásra emelkedve elmondta, hogy a szóban forgó 

birtok kilenced része őt illeti, ám az elítélt testvérek részbirtokáról nem mondott 

semmit, és hasonlóképpen Borca fia: Pál, valamint annak fia: István, nemkülön-
ben testvére, János – többi testvérük nevében is – kinyilvánították, hogy a Chan 

birtok határai között, attól elválasztatlanul elhelyezkedő Mughteluk birtok 2 ré-

szét saját pénzükön vásárolták meg, ezért a harmadik részt illetően tiltást jelen-tenek be. Ezek u. a Chan-i László fiainak: Jánosnak és Miklósnak a tulajdoná-

ban volt részbirtokot a vajda Zonuk m.-i c.-ének [!], Péter fia: János mr.-nek 
iktatták örök birtoklásra. D. die et termino prenotatis, a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 672. (Múz. Ta. 1910. 55.) Hátoldalán azonos kéz írásával: Magnifico principi Thome woyuode Transsilvano et comiti de Zonuk super facto statutionis portionum Nicolai et Johannis filiorum Ladislai de Chan in ipsa Chan habitarum pro magistro Johanne filio Petri vicecomiti de Zonuk Exteriori; zárópecsét nyoma, hártyaszalag-ja. K.: – R.: Erdélyi Okm. II. 297–298. (815. szám). 
336. 1334. júl. 4. 

Nagy (Magnus) János mr. Külső-Szolnok (Zolnok Exterior) m.-i c. és a 4 

szb. 1334. júl. 4-én (oct. fe. B. Ladislai regis) kelt oklevele szerint a Chahol fa-luban júl. 4-én (in dict. oct.) tartott congregacio generalis-ukon Od-i Jowancha 
fia: János azt állította, hogy Od-i Demeter fia: János, Gwth fiai és János fiai vele egy generacio-ból származnak és várjobbágyok. Ám mikor ezen állítását a 12 

esküdttel akarta bizonyíttatni, ők azt állították: nem tudnak arról, miszerint az Od-iak a királyi várnépek közé tartoznak, v. hogy Jánossal egy generacio-ból 
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származnának. Végül a felek fogott bírók közvetítésével úgy egyeztek meg, 

hogy János 12 nemessel együtt nevezettek házához megy és őket megköveti. 
Tá.: Szécsényi Tamás erdélyi vajda, 1337. máj. 1. > Garai Miklós nádor, 1417. nov. 14. Dl. 105 472. (Wesselényi cs. lt.). K.: –  R.: Erdélyi Okm. II. 297. (813. szám). 
337. 1(33)4. júl. 4. 

János mr. Külső-Szolnok (Zonuk Exterior) m.-i c. és a 4 szb. tudatják, hogy 

közgyűlésükön (congregacio nostra proclamata generalis et capitalis) színük e. Hothuon-i Péter fia: László – ura, Vrdungh fia András fia: Miklós, valamint 

Zungha (dict.) Péter és Boghus-i János fia: Simon nevében – tilalmazta Márton c. Devua-i [!] várnagyot Leley birtok fele hasznainak elvételétől és elfoglalásá-

tól. Kérésére fentiek erről tilalmazó levelet bocsátanak ki. D. oct. B. Ladizlai regis, a. d. 1[33]4.  
E.: Dl. 98 535. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 4. 616.) Alul a dátumnál hiányos. Hátlapján azonos (benne Dewa névalakkal) és újkori kéztől származó tárgymegjelölések. 

Zárópecsétre utaló bevágások. R.: Erdélyi Okm. II. 298. (816. szám). K.: Károlyi I. 85. (72. szám; az évkiegészítés innen származik). Ford.: Doc. Trans. III. 324–325. (193. szám; román nyelvű). 
338. 1334. júl. 5. 

Az egri kápt. tudatja, hogy a Borsod m.-i c. és a 4 szb. kötelezvénylevelé-

nek megfelelően (l. 321. szám) júl. 1-jén (oct. Nat. S. Johannis Bapt.) megjelent 

előttük egyik részről Barakon fia János fia: András c. – Weche (dict.) Miklós 

fia: László mr. serviens-e és képviselője ezen ura nevében, ügyvédvalló levéllel 

–, a másik részről Renoldus, amikor pedig András bemutatta a c. és a szb.-k 
mondott oklevelét, Renoldus abba betekintést nyerve azt mondta, hogy ő nem 

az osztály elvégzésére jött a kápt. elé, mivel a c. és a szb.-k e. ő erre nem köte-
lezte magát, a mondott oklevelet pedig tudtán kívül adták ki. D. 5. die termini prenotati, a. d. 1334.  
E.: Dl. 89 272. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 2. 3.) Hátlapján azonos kéztől származó 

tárgymegjelölés: Omissio termini divisionis possessionum Ladizali et Rednoldi et 
aliarum rerum suarum…; valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. K.: –  
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339. 1334. júl. 5. 
A Fewldwar-i Szt. Péter-monostor konventje jelenti Drugeth Vilmos (Wil-lermus) nádornak, a kunok bírájának, hogy teljesítve a jún. 28-i parancslevelé-

ben (l. 312. szám) foglaltakat, embere, László mellé tanúul adta János őrszerze-test, hogy az elrendelt – minden körülmények között kimondandó ítéletre vo-
natkozó figyelmeztetéssel nyomatékosított – perbe hívást (insinuatio) foganato-
sítsák. Visszatérésükkor tett beszámolójuk szerint júl. 4-én (f. II. prox. an. oct. 

BB. Petri et Pauli ap.) kimentek Ilbeg tartózkodási helyére, Szentágotára (S. 
Agatha), majd Nater Mátéhoz és a többi besenyő esküdthöz, és az egyetlen 

(ugyancsak megjelenésre kötelezett) Kaydach-i János besenyő esküdtet kivéve a 

többieket megidézték a nádor ítélőszéke elé az elkerülhetetlen ítélethozatalra 

vonatkozó záradék tudtukra adásával. Amikor pedig a nádori embernek és a 

konventi tanúnak a perbe híváshoz Kaydach-i János házához kellett menniük, az 

elébük álló többi tanú nem engedte őket elmenni, hanem csak a konventi tanú 

lovának elvételével hagyta őket távozni. Az esküdtek, ill. valamennyi besenyő 

számára a megjelenés határnapjául júl. 19-ét (15. diem a f. III. prox. an. oct. BB. 

Petri et Pauli ap.) tűzték ki. D. die III. f. prox. an. oct. BB. Petri et Pauli, a. d. 1334. 
E.: ŠA. Bratistava (Pozsony). Brogyáni cs. brogyáni lt. 1. (Df. 283 264.) Hátoldalán 

azonos kéz írásával tárgymegjelölés – benne Matheus (dict.) Natyr névalakkal –; Fk.-e szerint zárlatán nagy alakú hátlapi pecsét nyoma, bevágásai, hártyaszalagja. K.: –  
340. 1334. júl. 6. 

A váci kápt. tudatja, hogy Pál c. országbíró döntéshozó oklevelének megfe-
lelően (l. 135. szám) Lodomér fia: Ewche királyi emberrel kiküldték tanúságul 

kanonoktársukat, Péter mr.-t, akik júl. 1-jén (oct. Nat. S. Johannis Bapt.) Mihály 

fiaival: Miklóssal, Jánossal, Beke-vel és Imrével, ezen Miklós fiaival: Mihállyal 

és Jánossal, valamint az egri kápt. tagjaival a vitás földrészre mentek, és ott 

Márton mr. egri éneklőkanonok ötvened-magával, nemesekkel és Polkuna bir-
tok szomszédaival kész volt az ország szokása szerint esküt tenni arról, hogy 

ezen, a Tycia folyóval és az abban levő Thanya nevű halászóhellyel együtt 50 M.-ra becsült földrész az egri kápt. Polkuna nevű birtokához tartozik, de végül 

egyik részről az egri kápt., a másikról pedig Mihály fiai és Miklós fiai az általuk 

kiválasztott s elfogadott számos fogott nemes bíróval, ill. Pál c.-nek a felek által 

ott megtekintett oklevelében szereplő bírói engedélyével az eskü letétele e. úgy 

egyeztek meg, hogy Mihály fiai és Miklós fiai e földrészt, a Tycia folyót és a 

Tania nevű halászóhelyet, továbbá a Polkuna birtokon levő Szt. Bertalan-egy-
ház felét minden haszonvétellel mint az egri kápt. örökjogú tulajdonát visszaad-
ták az egri kápt.-nak, semmiféle jogot v. tulajdont tovább maguknak ezekben 
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meg nem tartva. A földrészt, a Tycia folyót és a Thania halászóhelyet a másik, most Mihály fiai és Miklós fiai által birtokolt Polkuna birtoktól elválasztó hatá-

rok: Tycia folyó partja Ke felől, Ny felé ezen egyház közepe, út, ami Kysfolu 

falu felé tart, Sceek nevű mező, É felé régi út, Ozlar föld határai, wlgo 

Barlaholma nevű előhegy. Pál c.-nek mint bírónak a békebírság kétharmadát az 

egri kápt., egyharmadát pedig Mihály fiai tartoznak megfizetni. D. f. IV. prox. p. dict. oct. S. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: HML. 536. Egri kápt. m. lt. 15. 2. 1. 11. (Df. 210 456.) Hátlapján más középkori 

kezektől származó tárgymegjelölések, bennük Palkonya névalakkal, valamint záró-pecsét töredékei. Eml.: a 391. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Polkonya, Tanya, Kysfolw, Balahol-ma. K.: – R.: Sugár 187. (305. szám; júl. 4-i dátummal). 
341. 1334. júl. 6. 

A veszprémi kápt. e. Leurenthe fia néhai Tamás mr. fiai: Miklós és János a 

maguk és fr. uterinus-uk: Egyed nevében mindazon károkat és jogtalanságokat, 

amelyeket apjuknak és nekik Ayka-i Pál fiai: Miklós és János okoztak, valamint 

azokat a bírságokat, amelyekben Pál fiai bármely bíró e. elmarasztaltattak elle-
nükben jelen oklevél kiadása napjáig, Pál fiainak elengedik és őket mindezek 

ügyében nyugtatják. D. oct. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1334.  
E.: Dl. 66 117. (Thaly cs. lt. 44.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelölés, Leurent névalakkal, valamint kerek zárópecsét körvonala. K.: – 
342. 1334. júl. 6. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy azon perben, amely Lothardus fia János fiai: 

Omodeus és Lothardus felperesek, ill. Jakab fiai: Iwan és János, Mark fia: Áb-
rahám (Abram), Bala fia: Balázs, Pouka fia: Móric, Pál fia: Miklós, Gyurge fia: 

Miklós és Warow fia: János alperesek (mind Neek-en lakók) között 1333. márc. 10-én (in die medii Quadr., a. d. 1333.) a Pozsony m.-i, Chollokuz-i Neek birtok 
ügyében támadt, okleveleik bemutatásával, ahogyan ezt Pál c. korábbi, akkor 

kiadott oklevele tartalmazza, a felek akaratával Pál c. úgy ítélt, hogy amikor Pozsony m.-ben a nádor v. a Pozsony m.-i c. v. az alispán és a szb.-k legköze-lebb congregacio generalis-t tart(anak), az, aki ezt tartja, a Pál c. korábbi okle-velében megnevezett királyi emberek, valamint a pozsonyi kápt.-nak a felek 
által odavezetendő tanúságtevői, nemkülönben pedig a felek v. képviselőik je-
lenlétében minden nemestől, várjobbágytól, Neek birtok szomszédaitól, Po-
zsony m. (provincia), ill. a Chollokuz bármiféle állapotú embereitől a királyi 
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Szent Korona iránti hűségükre tudják meg az igazságot, vajon – miként azt a Neek-en lakó alperesek állították – Neek birtok az ő örökjogú tulajdonuk, abban 
laknak folyamatosan, és sosem zárták ki onnan őket, v. ezzel ellentétben 

Lothardus és örökösei éltek e birtokon, és később a Neek-en most lakó alpere-
sek hatalmaskodva kizárták őket, majd a felek e tudományvételről a jelentést 

mind annak oklevelében, aki a congregacio-t és a tudományvételt megtartotta, 

mind a pozsonyi kápt. oklevelében a congregacio napjának 15. napján (quind. 

diei ipsius congregacionis) vigyék vissza Pál c.-nek. Utóbb Lothardus fia János 

ezen fiai jún. 24-én (quind. ferie sexte prox. an. fe. BB. Vyti et Modesti mart.) 
bemutatták Pál c.-nek Miklós mr. pozsonyi c., Miklós mr. alispán és a 4 szb. 

oklevelét (l. 281. szám), de a Nek-en lakó alperesek Pál c. e. sem jelentek meg 

ekkor, pedig János fiai 12 napig várták őket. D. in Wyssegrad, 13. die quind. predict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 48 540. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 33.) Hátlapján azonos kéztől származó 

tárgymegjelölés (… iudicialis), valamint doborpajzs alakú zárópecsét körvonala. 
Tá.: Nagymartoni Pál országbíró, 1335. márc. 31. Dl. 48 541. (Uo. 1. 3. 4.) Eltérő név-alakjai: Legh, Wyssagrad. K.: – 
343. (1334.) júl. 7. 

Az egri kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy eleget téve a Pál c. or-
szágbíró itt átírt ápr. 17-i parancslevelében (l. 146. szám) foglaltaknak, Miklós 

és András felperesek részéről Simon fia: János, ill. András fiai: Simon, Miklós, 

Mihály és Marhardus alperesek részéről András fia: László királyi emberek tár-
saságában kiküldte Kelemen és János mr.-eket, karpapokat tanúskodás végett, 

majd visszatérésükkor a királyi emberek olyan jelentést tettek, miszerint júl. 1-jén (in … oct. Nat. B. Johannis Bapt. de novo preteritis) Vydka és Olchua bir-
tokokat elválasztották egymástól. Hj. a királyi emberek jelentése alapján: Dé 

felől a Zothmar városba vezető közút mentén határfőként szolgáló 3 jel Vydka, 

Olchua és Dubus birtokok elválasztására, É-ra szántóföldek között régi földjel, 

tölgyfa alatt földjel, Ke felé tovább, út, földjelnél keresztezve azt Ke-nek to-
vább, berek, annak végében földjel, wulgo Eer nevű folyó, tölgyfa alatt 2 föld-
jel. Miklós és András állítása szerint Vydka és Olchua birtokok határa tovább a 

Zomus folyóig kinyúlik, s tovább akartak menni, míg András fiai szerint az ő 

Olchwa birtokuk innentől kezdve nem Vydka birtokkal, hanem a Koplon-i Szt. 
Márton hitvalló-monostor Zopay birtokával határos, és a hj.-t itt be akarták fe-
jezni. Miklós és András viszont azt állították, hogy amit András fiai Zopay név 

alatt a monostorénak mondtak, az nem a monostorhoz, hanem régtől fogva az ő 

Vydka birtokuhoz tartozik. Szerintük a wlgo scege nevű tiszai halrekesztő he-
lyet hívják Zopay-nak, amely Vydka birtokuk tatrozéka. A királyi emberek je-
lentésében elhangzottakat a kápt.-i emberek megerősítették. D. f. V. prox. p. dict. oct. Nat. B. Johannis Bapt., a. prenotato [1334]. 
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E.: Dl. 98 536. (Károlyi cs. lt. 14.5.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefogla-
ló, Koplen fia: Miklós és István fia: András neve; zárlatán pecsét nyoma. Eml.: a 385. számú oklevélben. K.: Károlyi I. 85–89. (73. szám; E.-ről); uo., 91–92. (74. szám; Eml. alapján).  

344. 1334. júl. 7. 
A pozsonyi kápt. e. Doburgaz-i András fiai: Anthal és Lőrinc tilalmazták a 

kápt. privilegiális oklevelének átadását, amelyet Benedek – Miklós egri püspök famulus-a – Yolna nemes asszony, Loránd fia: Miklós felesége, Doburgaz-i né-hai Cherwe (dict.) János leánya nevében Baaz ~ Bas fia: Tamásnak ezen Baaz 

birtoka eladása ügyében átadott, mivel ezen birtok, amelyet Bas eladott az ő fr.-üknek: Cherwe (dict.) Jánosnak, most János halálával azon oklevél erejével 

rájuk háramlott. D. f. V. prox. p. oct. fe. ap. Petri et Pauli BB., a. d. 1334. 
E.: Dl. 61 179. (Kisfaludy cs. lt. 69.) Fakult. Hátlapján kerek pecsét körvonala. K.: – 
345. (1334. júl. 8. e.) 

A nyitrai kápt. oklevele a Sefridus testvér, a Gron melletti Szt. Bene-dek-monostor apátja és a konvent, ill. az Anda fia: Miklós és János fia: Beke 

közötti perben. 
Eml.: a 380. számú oklevélben. K.: – 
346. [1334.] (júl. 8. e.) 

Pál c. országbíró perhalasztó oklevele júl. 8-ra (ad quind. Nat. B. Johannis 
Bapt.) vonatkozó új peridőponttal, amikorra Kemen fia: Miklós és fr.-e: Mihály 

megidézték Chak [!] fiait: Mártont és Mihályt, valamint Reynoldus fiait: And-
rást és Jakabot Niczk birtok és a Vasvár m.-i Vraj birtokon levő rész ügyében; a. d. 1304. [! : 1334.] 
K.: F. VIII. 1. 174. (82. szám; a Niczky cs. lt.-ából, 1304. évvel). R.: Anjou-oklt. I. 691–692. számok között. (1334-re v. 1344-re javított dátummal). Megj.: Karácsonyi, HH. 86–87. szerint 1334. évi oklevél. 
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347. (1334. júl. 8. e.) 
Pál c. országbíró oklevele szerint júl. 8-án (quind. Nat. B. Johannis Bapt.) 

Elex [!] fia Ekch fia Salamon fia: János, valamint Pál fia Lőrinc fia János fiai: 

László és Fábián jelenjenek meg színe e. birtokosztályuk ügyében.  
Eml.: a 379. számú oklevélben.  K.: AO. III. 88. (69. szám); Károly, Fejér vm. III. 399. (1. szám). Mindkettő Eml.-ben. 
348. (1334. júl. 8. e.) 

Pál c. országbíró oklevele a Sefridus testvér, a Gron melletti Szt. Bene-dek-monostor apátja és a konvent, ill. az Anda fia: Miklós és János fia: Beke 

közötti perben. 
Eml.: a 380. számú oklevélben. K.: – 
349. (1334. júl. 8. e.) 

Pál c. országbíró kéri az egri kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, aki-
nek jelenlétében a Synka fia: Péter felperes oldalán közreműködő Mark fia: Pé-

ter v. Péter fia: Peteu, ill. a Panky-i Péter fiai: Thuuz (dict.) Peteu és Máté alpe-
resek oldalán eljáró Dénes fia: Gergely v. János fia: Pál királyi emberek júl. 8-án (quind. fe. Nat. S. Johannis Bapt.) kimenni tartoznak a szomszédok össze-
hívásával Péter felperes Tassala nevű és az alperesek Palouch nevű Wngh m.-i 
birtokára – amelyek a felekhez királyi adomány címén tartoznak, és amelyek 

kapcsán Péter felperes képviselője, Herricus azt állította, hogy egy földrész Rebneche és Souspatak birtokok szomszédságában Tassala birtokhoz, Wrban 

fia: János, Péter fiainak képviselője pedig azt, hogy Palouch birtokhoz tartozik, 
bár a felek bemutatott okleveleiben határok nem szerepeltek –, és végezzék el 

mindazt, amit Pál c. korábbi, felnyitott, majd pecsétfője alatt az egri kápt.-nak 
újra elküldött oklevelében teendőkként szerepel – vagyis, hogy e birtokokat 
mind a régi határaik, mind a szomszédok útmutatása szerint járják be, ahol 

szükséges, új határjeleket emelve a régiek mellett egymástól különítsék el, ha a 

felek egyetértenek, s mindkét birtokot a maga birtokosának iktassák, a vitásnak 
maradt földet pedig ideiglenes jelekkel (signis pro metis positis) megjelölve és 

királyi mértékkel megmérve az ország szokása szerint becsüljék fel –, majd vé-

gül a kápt. júl. 15-re (ad 8. diem dict. termini) a királynak tegyen jelentést. 
Eml.: 1. a 410. számú oklevélben.  

2. az 554. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Tuuz, Vngh, Sospatak. K.: AO. III. 111–112. (86. szám; Eml. 2. alapján). 
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Megj.: A regeszta a részletesebb Eml. 1. alapján készült. 
350. 1334. júl. 8. Visegrád 

[I.] Károly király (H) István mr., a királyi aula specialis notarius-a kérésére 

kinyitja, új pecsétjével megerősített oklevelében átírja és megerősíti az egri 

kápt. 1331. júl. 1-jén kelt zárt oklevelét, majd azt pecsétfőjével visszazárja. D. in Wysegrad, quind. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2650. (MKA. NRA. 497. 1.) Hátlapján újkori kéztől származó tárgymegjelölés, 

valamint kerek pecsét körvonala. K.: – Megj.: Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XV. 250. szám. 
351. 1334. júl. 8. 

Az esztergomi Szt. István király-ispotályos ház kereszteseinek konventje e. 

Goor (dict.) Miklós vállalta, hogy okt. 6-án (oct. B. Michaelis arch.) visszaadja 

Csanád esztergomi érseknek, örökös esztergomi c.-nek a konvent e. Tamás né-

hai esztergomi érsek privilegiális oklevelét az esztergomi egyház Hylyen nevű 

birtoka Miklósnak történt adományozásáról, s ha ezt akkor nem tenné, az okle-
vél érvénytelenné váljon, őt pedig hamis oklevél bemutatójaként marasztalják el. D. quind. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: EPL. Acta radicalia L. 51. (Df. 248 401.) Hátlapján pecsét nyoma. K.: Str. III. 244. (363. szám). 
352. 1334. júl. 8. 

A győri kápt. e. János hédervári (castrum Hedruh) plébános megvallotta, hogy amikor a Chorloukuz-i Doborgoz-i András fia: Cherue (dict.) János a be-
tegágyán fekve végrendelkezett javairól, a Doborgoz birtokon levő részét, amit Powka fia: Baas-tól vásárolt, fivéreire (fr. uterinus): Antalra és Lőrincre hagyta 

egy aranyozott ezüst serleggel (cifum) együtt, továbbá az Olsuk falu területén 

levő szőlője felét is, azzal, hogy onnan minden évben a lelke üdvéért 1 vas-nyi 
bort adjanak a győri konventbeli minorita testvéreknek; meghagyta továbbá, 

hogy javaiból fizessék ki Antalnak azon ruha értékét, amelyet Antal [I.] Károly 

királytól (H) kapott, majd azután Jánosnak kölcsönadott, mivel az eredeti ruhát 

ő nem tudja Antalnak visszaadni. D. f. VI. an. fe. B. Margarete virg. et mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 61 180. (Kisfaludy cs. lt. 71.) Hátlapján kerek pecsét körvonala. K.: – 
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353. (1334. júl. 8.–júl. 15. között) 
Az egri kápt. jelenti a királynak, hogy a Synka fia: Péter oldalára állított 

Mark fia: Péter és a Panky-i Péter fiai: Peteu és Máté oldalán eljáró Dénes fia: 

Gergely királyi emberek a kápt. tanúságtevőivel, Egyed és István karpapokkal 

júl. 8-án (in dict. quind.) az Wngh m.-i Tassala és Palouch birtokokat a szom-
szédok és a felek jelenlétében az előbbiek útmutatása alapján régi határai men-
tén bejárták, de mikor azokat új határjelek emelésével egymástól el akarták kü-

löníteni és mindegyik birtokot a maga birtokosának hagyni, a felek egy, a birto-kok közötti földrész kapcsán összevitáztak, mivel Synka fia: Péter azt állította, 

hogy e földdarab az ő Tassala nevű birtokának része, Peteu és Máté pedig azt, 

hogy az ő Palouch nevű birtokuk határain belül fekszik, emiatt a királyi embe-
rek a vitás földrészt ideiglenes jelekkel (signis pro metis positis) kijelölték és 

királyi mértékkel megmérve fogott bírókkal 40 M.-ra becsülték. 
Eml.: 1. a 410. számú oklevélben. 

2. az 554. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Petheu, Vngh. K.: AO. III. 112. (86. szám; Eml. 2. alapján). 
354. (1334. júl. 8. u.) 

Pál c. országbíró kéri a pécsi kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, aki 

és Bagya-i István v. Bagya-i László királyi ember e. Sámuel fia: Kwpe hatod-
magával, nemesekkel – akik közül egynek Nana birtok közelebbi szomszédosá-nak kell lennie – aug. 27-én (oct. fe. S. regis Stephani) a vitás földrészen esküt 

köteles tenni, ahogyan az ország szokása szerint földre esküt tenni szokás (prout 

moris est secundum regni consuetudinem iurare super terram), arra nézve, hogy 

e vitás föld az ő Nana nevű birtokához tartozik, majd ezután e földrészt új határ-
jelek emelésével Chatar birtoktól elkülönítve a királyi ember iktassa Kwpe-nek, 
a kápt. pedig szept. 15-re (oct. fe. Nat. B. virg.) tegyen jelentést. 
Eml.: az 558. számú oklevélben. K.: AO. III. 119–120. (87. szám; Eml.-ben).  
355. (1334.) júl. 9. 

A váradi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy eleget téve a 

máj. 14-i parancslevelében (l. 218. szám) foglaltaknak Palathka-i Iwanka királyi 

ember társaságában kiküldte tanúként Egyed karpapot, akik visszatérésükkor 

előadott beszámolójuk szerint jún. 29-én (in fe. ap. Petri et Pauli BB. nunc 

preterito) felkeresték Ligyn birtokot, s annak határait a szomszédok és határo-
sok jelenlétében körüljárták, a szükséges helyeken megújították, és mert megbi-
zonyosodtak róla, hogy az királyi adományozás alá esik, így azt valamennyi 
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haszonvételével és tartozékával együtt ellentmondás nélkül János és Miklós ré-

szére iktatták. Hj.: Gepusberche helyről kiindulva Ny felé Petheberche-hez tart, 
régi földjel, Zylisberche (dict.) hely, e berch-en Ke felé lemegy egy folyóba, 

abból Somusberche-nél lép ki, ahol Was (dict.) Miklós birtokával tart szom-
szédságot, innen elindulva Gepusberche-hez visz, onnan egy másik, Felkerus-
berch nevű helyhez megy, leereszkedve e berch oldalánál 2 határjel, Gekeuelge 

völgyben forrásnál 2 határjel, a forrástól egy patakon átmenve felmegy egy kis 

erdő berch-ére, leereszkedik Luakal völgybe, abban eléri a Zaazwt nevű köz-utat, majd onnan visszafordul egy berch-en keresztül Buzkue felé, leereszkedik 

a Tyztato (dict.) tóhoz, azon túlmenve eléri a Kenderusweugh-et, Kuzb[erc]h-
nél körtefa, vissza a kiinduláshoz. D. sabb. prox. an. fe. B. Margarethe virg. et mart., a. supradicto [1334]. 
Á.: a 388. számú oklevélben. K.: Doc. Trans. III. 578–579. (195. szám; a kolozsmonostori konventnek az átírást fenn-

tartó 1416. máj. 14-i átírásáról készült hasonmásával). R.: Erdélyi Okm. II. 298. (817. szám); Wass 225. (33. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 326–327. (195. szám). 
356. 1334. júl. 9. Püspöki 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a Bihar m.-i nemesekkel júl. 5-én (III. f. prox. p. oct. fe. Nat. S. Johannis Bapt.) Pyspu-ky falu mellett tartott congregacio-ján Chepanus fia: Zoard elmondta, hogy az ő Nogzygeth nevű szigetét, amely a Berekyo nevű 2 folyó között fekszik, Lachk 

mr. székelyispán a Margytha nevű földjéhez akarja csatolni, noha a sziget az ő 

Kyrali ~ Keraly és Therebes nevű birtokaihoz tartozik, és ez utóbbit a m. es-
küdtjei (iudices iurati), nemesei és Zoard szomszédai is megerősítették. D. 5. die et loco congregacionis nostre prenotate, a. d. 1334. 
E.: Dl. 38 149. (Ujhelyi cs. lt.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek 

zárópecsét töredékei. K.: – 
357. 1334. júl. 9. Püspöki 

[Drugetter Vilmos (Wyllermus)] nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a [Bi-har m.-i] nemesekkel júl. 5-én (f. III. prox. an. quind. fe. Nat. S. Johannis Bapt.) Pyspuky falu mellett tartott congregacio-ján …… és Chepanus fia: [Zoard] 

…… elmondták, hogy a Cris folyó melletti Szt. János- és a Zeureg-i monostor 
ügyét, amit …… a váradi (Waradinum) és az egri (Agria) püspökkel viselnek 

jelenleg, …… amikor az …… idő eljön, felújítani szándékozzák. …… D. 5. die et loco congregacionis nostre antedict., a. d. 1334. 
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E.: Dl. 38 639. (Ujhelyi cs. lt.) Hiányos; papír, (a kiegészítések az előző számú oklevél-
ből valók). Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelölés (… pro magistris Leukus filio Mykou et Zoard filio Chepani super facto monasteriorum suorum me-morialis), valamint kerek pecsét töredékei. K.: Komáromy A., Száz. 1893. 876–877. Ford.: Doc. Trans. III. 327–328. (196. szám; júl. 10-i dátummal, román nyelvű). 

358. 1334. júl. 9. Visegrád 
Pál c. országbíró tudatja, hogy az egri kápt. idézőlevelének megfelelően (l. 

319. szám) júl. 1-jén (oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) megjelent színe e. András 

fia: Péter – Jezeneu-i (dict.) Péter mr. személyében királyi ügyvédvalló levéllel 

–, és előadta Kelechen-i Miklós fia: Donch ellenében, hogy a király a Zemlyn m.-i Ztanch és Kusuh birtokokat Péter mr.-nek adományozta, de ezek ügyében 

Donch mindenütt állandóan tiltakozik, ezért ha e birtokok bárhogyan is Donch-
ot illetik, Péter mr. ezt tudni akarja. Erre Donch azt felelte, hogy e birtokok egy-
általán nem tartoznak hozzá, semmilyen pert nem visel az ügyükben, és semmi-
lyen tiltakozást nem tett, Péter mr. az ő szomszédja, akit a szomszédság okán 

nem zaklat semmiben, hanem e birtokokat neki és örököseinek békés birtoklásra 

engedi. Pál c. erről Péternek oklevelet bocsát ki, amelyet ha visszavisznek neki, 
privilegiális formában ad majd ki. D. in Wyssegrad, 9. die oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: Dl. 76 486. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 10.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint doborpajzs alakú pecsét körvonala. K.: Z. I. 429. (427. szám). R.: Z. VII/1. 66. 
359. 1334. júl. 10. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy korábbi kötelezvénylevele szerint egyik rész-
ről Bechey-i Egyed és Imre mr.-ek, a másik részről pedig Jula fia: Jakab (v. 

képviselőik) 1332. máj. 3-án (quind. fe. Passce d., a. eiusdem 1332.) kötelesek voltak a Baranya m.-i Laymer birtokra kimenni a Jakab mellett eljáró Borlyad-i Phylpus v. Doboka-i Miklós, ill. az Imre és Egyed oldalára kiküldött Geredey-i Phylpus v. Doboka-i Pál királyi emberek társaságában s a váradi konvent tanú-

ságtevője jelenlétében, majd a szomszédok összehívásával elvégezvén a hj.-t a 
birtokot minden haszonvétellel, művelt és nem művelt földekkel, vizekkel 

együtt – kivéve a faluhelyet, a Szt. Kereszt-kőegyházat és egy erdőt – fogott 
bírók révén 2 részre kellett osztaniuk, és azt a részt, amelyet Jakab választ, a 

haszonvételeivel és a mondott erdővel neki és örököseinek tartoztak a királyi 

emberek idegen jog sérelme nélkül iktatni, míg a másik részt – Jakab mondott 
részéből egy akkora földdarabbal, ameddig a Jakabnak átadandó erdő fele kiter-jed – haszonvételeivel együtt ugyanígy Imrének, Egyednek és örököseiknek 
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hagyni, majd a két birtokrészt jelekkel (signa metalia) kellett elkülöníteniük, a 

konvent jelentését pedig a feleknek máj. 10-én (8. die) kellett az országbírónak 

visszavinni, azzal, hogy ha a felek valamelyike ezen birtokosztályon és -bejáráson nem jelenne meg, a másik félnek 10 M.-t fizessen a bíró része nélkül. Bechey-i Imre és Egyed az osztály időpontja e. elhunytak, az ügy ezért atyai leszármazás okán Imre fiaira: Theuteus-re és Wezseus-re jutott, a jelentés meg-
tárgyalása pedig a Tengerentúlra (partes Transmarine) tartó királyi had feloszlá-

sának 15. napjára, majd királyi parancsból Pál c. oklevelével [1334.] júl. 1-jére (ad oct. Nat. B. Johannis Bapt.) lett halasztva, amikor is az országbíró ügyvéd-
valló levelével Imre fiai: Theutews és Wezeus nevében előállt Feyer (dict.) Já-

nos, majd Jakab bemutatta a váradi konvent oklevelét. Annak tartalma szerint 

1332. máj. 3-án (in predict. quind.) Borlyad-i Phyllipus és Geredey-i Phylpus 
királyi emberek Péter pappal, a konvent tanúságtevőjével együtt Laymer birtok-ra mentek, de amikor Bagya-i István (Imre fiai: Thuteus és Wezeus officialis-a), 
valamint Heydreh fia: János (Imre fiainak rokona) bemutatván Pál c. kötelez-
vénylevelének másodpéldányát a birtokosztályt Jakabbal a mondott módon el 

akarták végezni, minthogy ügyvédvalló levél nélkül jelentek meg Imre fiai ér-
dekében, ezért az osztályt Jakab nem fogadta el. Mindezek alapján Pál c. Imre fiait 30 M.-ban marasztalta el Jakab ellenében, és meghagyta, hogy a felek v. 

képviselőik szept. 15-én (oct. fe. Nat. B. virg.) a Jakab részére állított István fia: 

Domokos v. Seruusdey fia: Pál, ill. az Imre fiai oldalán közreműködő Geredey-i Phylpus v. Doboka-i Pál királyi emberrel együtt és a váradi konvent tanúbi-
zonysága mellett – akinek kiküldését Pál c. jelen oklevelével kéri a konventtől – 
a szomszédok összehívását követően menjenek ki Laymer birtokra, és a határo-
kat bejárva azt Imre fiainak egyike v. képviselőjük minden haszonvétellel a ko-
rábban írt módon ossza 2 részre, az egyiket Jakabnak, a másikat Imre fiainak 

hagyva a királyi emberek a fenti módon iktassák őket a nekik jutó részekbe, a 

felek pedig a konvent jelentését okt. 6-ra (oct. B. Mychaelis arch.) vigyék vissza 

Pál c.-nek, és Imre fiai a 30 márkát akkor fizessék majd ki. D. in Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 76 487. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 128.) Hátlapján azonos kéztől származó 

tárgymegjelölés, valamint doborpajzs alakú zárópecsét körvonala. Eml.: az 589. számú oklevélben. K.: Z. I. 430–432. (428. szám); Z. I. 440–441. (435. szám; Eml.-ben). R.: Z. VII/1. 66; Fenyvesi, Tolna 84. (155. szám). 
360. (1334.) júl. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa Jánosnak, a szerémi Szt. Irineus-egyház prépostjának a 

kalocsai érsek és kápt. collacio-jához tartozó, üres v. megüresedő tisztséget 

(dignitas v. personatus v. officium) rezervál, akkor is, ha ez ellenkezik azon 

egyház statutum-aival, ahol e tisztség van. Inti az érseket és a kápt.-t, hogy ezen 
tisztségről csak akkor rendelkezzenek, ha azt a prépost nem fogadja el, külön-
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ben intézkedésüket érvénytelennek tekinti. Jánosnak ezen tisztség elfogadása u. 

viszont a préposti címéről le kell mondania. D. Avinione, V. Id. Jul., pápasága 

18. évében.  
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 929. v. 106. f. 375a-b. (Df. 291 607.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 513a-b. (Df. 292 694.) K.: Theiner I. 598–599. (890. szám; Reg. 1.-ről). R.: Mollat XIII. 63 511. szám. (Reg. 2.-ről). 
361. (1334. júl. 11. Avignon) 

[XXII.] János pápa a 360. számú rendelkezésében foglaltakról mások mel-
lett értesítvén a péterváradi (Varadinum Petri) monostor apátját, utasítja, hogy 

Jánost elnyert tisztségébe (ha azt elfogadta) és annak jogaiba vezessék be, azok-
ban védjék meg, a tisztség jövedelmeiből és felajánlásaiból részeltessék. D. ut supra [Avinione, V. Id. Jul., (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 929. v. 106. f. 375b. (Df. 291 607.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 513b. (Df. 292 694.) K.: Theiner I. 598–599. (890. szám; Reg. 1.-ről). R.: Mollat XIII. 63 511. szám. (Reg. 2.-ről). 
362.  (1334. júl. 11. Avignon) 

[XXII.] János pápa a 360. számú rendelkezésében foglaltakról mások mel-
lett értesítvén a kalocsai egyházm.-i Titul-i egyház prépostját, utasítja, hogy Já-

nost elnyert tisztségébe (ha azt elfogadta) és annak jogaiba vezessék be, azok-
ban védjék meg, a tisztség jövedelmeiből és felajánlásaiból részeltessék. D. ut supra [Avinione, V. Id. Jul., (pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik 361. számú oklevélével. 
363. (1334. júl. 11. Avignon) 

[XXII.] János pápa a 360. számú rendelkezésében foglaltakról mások mel-
lett értesítvén a pécsi egyház prépostját, utasítja, hogy Jánost elnyert tisztségébe 

(ha azt elfogadta) és annak jogaiba vezessék be, azokban védjék meg, a tisztség 

jövedelmeiből és felajánlásaiból részeltessék. D. ut supra [Avinione, V. Id. Jul., 

(pápasága) 18. év(é)ben]. 
Megj.: Apparátusa megegyezik a 361. számú oklevélével. 
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364.  (1334.) júl. 11. Avignon 
[XXII.] János pápa a Mo.-n (regnum Vngarie) és [I.] Károly királynak (V) 

alávetett más földeken élő keresztényeknek: mivel őket szakadárok (scismatici), 

tatárok (Tartari), pogányok és más hitetlen népek általi támadások, fogságba, 

szolgaságba és börtönbe vetések sújtják, ezért a pápa 3 évig mindenkinek, aki a 

keresztény hit védelmére a nevezett hitetlenek elleni harcban, v. az ott szerzett 

sebekben elhunyna, meggyónt vétkeire teljes bűnbocsánatot ad. D. Avinione, V. 

Id. Jul., pápasága 18. évében. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 931. v. 106. f. 378b–379a. (Df. 291 608.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 513b. (Df. 292 694.) K.: Theiner I. 600–601. (894. szám; Reg. 1.-ről); Densuşianu I. 1. 630–631. (504. 

szám). R.: Mollat XIII. 63 514. szám (Reg. 2.-ről); Erdélyi Okm. II. 298–299. (818. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 328–329. (197. szám; román nyelvű). 
365. (1334.) júl. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa [I.] Károly királynak (V): mivel a Mo.-n (regnum 
Vngarie) és a királynak alávetett más földeken élő keresztényeket szakadárok 

(scismatici), tatárok (Tartari), pogányok és más hitetlen népek általi támadások, 

fogságba, szolgaságba és börtönbe vetések sújtják, ha a király ezen kereszté-

nyek és a katolikus hit védelmében háborúba indulna a nevezett hitetlenek ellen, 

és harcban, v. az ott szerzett sebekben elhunyna, a király kérésére meggyónt 

vétkeire teljes bűnbocsánatot ad. D. Avinione, V. Id. Jul., pápasága 18. évében. [1334.] 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1033. v. 106. f. 418a-b (Df. 291 610.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 570b (Df. 292 694.) K.: Raynaldus XXV. 11–12. (26. szám); F. VIII. 3. 740–741. (348. szám); Densuşianu 

I. 1. 630. (503. szám) R.: Mollat XIII. 63 517. szám (Reg. 2.-ről). 
366. (1334.) júl. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa a kalocsai érseknek, a váci püspöknek és az esztergomi 

egyházm.-i Dymis-i prépostnak: Wliungus c., veszprémi egyházm.-i budai pol-
gár Buda városban (oppidum) a maga, szülei és elődei lelki üdvéért Szt. István, 

Szt. László és Szt. Imre királyok [!], Szt. Ferenc hitvalló, a 11 ezer szent szűz és 

Szt. Ilona tiszteletére a saját vagyonából kápolnát alapított és építtetett, és ado-
mányt tett 4 örökös káplánpap fenntartására, akik az istentiszteleteket végzik 

naponta e kápolnában. Wluingus nem akar jogsérelmet okozni semmilyen plé-

bániának, aminek határain belül van ezen kápolna, ezért kérte a pápát, hogy en-
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gedélyezze: a káplánok kinevezése (presentacio, institucio) a 4 örökös káplán-
ságba őt és örököseit illesse. A pápa ezt jóváhagyva utasítja a címzetteket, hogy mindezt apostoli hatáskörrel a c.-nek és örököseinek engedélyezzék, más jogá-

nak sérelme nélkül. D. Avinione, V. Id. Jul., pápasága 18. évében. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 929. v. 106. f. 376a-b (Df. 291 607.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 515b (Df. 292 694.) K.: Theiner I. 599–600. (891. szám; Reg. 1.-ről). R.: Mollat XIII. 63 512. szám. (Reg. 2-ről). 
367.  (1334.) júl. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa annak érdekében, hogy a hívek látogassák azt a kápol-
nát, amelyet Wiungus ~ Wuingus c. budai polgár a veszprémi egyházm.-i Buda 
városban (oppidum) Szt. István, Szt. László és Szt. Imre királyok [!], Szt. Fe-
renc hitvalló, a 11 ezer szent szűz és Szt. Ilona tiszteletére a saját vagyonából 

alapított és építtetett, és amelynek adományt tett 4 örökös káplánpap fenntartá-

sára, akik az istentiszteleteket végzik naponta e kápolnában, minden meggyónt-
nak, akik a mondott szentek ünnepén a kápolnát meglátogatják, 100, azoknak 

pedig, akik ezen szentek ünnepének oktáváján (per octavas) keresik fel, 40 nap 

bűnbocsánatot ad ünnepenként, ill. naponként. D. Avinione, V. Id. Jul., pápasá-

ga 18. évében.  
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 932. v. 106. f. 379a (Df. 291 608.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 519b. (Df. 292 694.) K.: Theiner I. 600. (892. szám); Vespr. II. 85. (83. szám) (mindkettő Reg. 1.-ről). R.: Mollat XIII. 63 515. szám (Reg. 2.-ről). 
368. (1334.) júl. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa [I.] Károly király (V) kérésére engedélyezi, hogy amikor 

az ünnepnapokon a király jelenlétében miséznek, a misét tartó püspök v. főpap 

1 év és 40 nap, apát v. más konventi (ecclesia collegiata) főpap 100 nap, alacso-
nyabb méltóságú pap pedig 60 nap bűnbocsánatot adjon meggyónt vétkeik u. 

minden jelenlevőnek. D. Avinione, V. Id. Jul., pápasága 18. évében. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 930. v. 105. f. 378b (Df. 291 608.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 509b (Df. 292 6941.) K.: Theiner I. 600. (893. szám; Reg. 1.-ről). R.: Mollat XIII. 63 513. szám (Reg. 2-ről). 
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369. (1334.) júl. 11. Avignon 
[XXII.] János pápa [I.] Károly királynak (V) kérésére engedélyezi, hogy ha-

lála esetén meggyónt vétkeire gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot adhat. D. 

Avinione, V. Id. Jul., pápasága 18. évében. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1036. v. 106. f. 497a (Df. 291 616.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 46. f. 90b. (Df. 292 695.) K.: – R.: Mollat XIII. 63 519. szám (Reg. 2.-ről). 
370. (1334.) júl. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa Erzsébet királyné (V) kérésére engedélyezi, hogy halála 

esetén meggyónt vétkeire gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot adhat. D. Avi-nione, V. Id. Jul., pápasága 18. évében. 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1337. v. 106. f. 497a (Df. 291 616.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 46. f. 90b (Df. 292 695.) K.: – R.: Mollat XIII. 63 520. szám (Reg. 2.-ről). 
371. 1334. júl. 12. 

A csázmai kápt. az 1334. júl. 12-én (a. d. 1334. f. III. prox. an. fe. B. 

Margarete virg.) színe elé járult Warysa fia: András kérésére és oklevél-bemuta-
tása alapján pecsétje alatt privilegiális oklevelében átírja Mykch, egész Sclavo-
nia bánja 1334. jún. 28-i oklevelét (l. 313. szám).  
E.: Dl. 2836. (MKA. NRA. 629. 21) Hátoldalán közel korú és késő középkori kéz írásá-

val 2 tárgymegjelölés; kék sodraton függő mandorla alakú pecsét. K.: – 
372. 1334. júl. 12. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy amikor júl. 1-jén (oct. fe. Nat. B. Johannis 

Bapt.) a bárókkal és az ország nemeseivel az országlakosok ügyeit tárgyalta, Gabrianus fia: Gebech bemutatta a pécsi kápt. idézőlevelét (l. 320. szám). Ezt megtekintve Pál c. kérte Gebech-től az ügyvédvalló levelet, amellyel a felperes 

Demeter királyi tárnokmr. személyében az ügy képviseletét elláthatja, mire 

Gebech azt állította, Fekete (Niger) Jánost nem Demeter ellen, hanem Bokou 

(dict.) Miklós fia: Lőrinc mr. ellenében idézték meg a mondott idézőlevéllel júl. 1-jére, és ő Lőrinc mr. képviselője. Mivel azonban az idézőlevélben Fekete Já-
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nos nem Lőrinc, hanem Demeter ellenében szerepel megidézettként, Pál c. 

többször is kérte Gebech-et, mutasson be olyan ügyvédvalló levelet, amivel 

Demeter személyében előállhat, v. pedig olyan peres okleveleket, amelyekkel 

tudja bizonyítani, hogy Jánost Lőrinc ellenében vonták perbe, de Gebech, nem 

változtatva korábbi állításán, azt hangoztatta, hogy Jánost nem Demeter, hanem 

Lőrinc ellen idézték meg júl. 1-jére a Phylip birtok iktatásakor tett tilalmazása 

miatt, és nincs más peres oklevele, mint a mondott idézőlevél, majd bemutatta a Posaga-i kápt. általános, számára kiadott ügyvédvalló levelét Lőrinc részéről. 

Pál c. az ügyet júl. 2-re (ad crastinum diem) halasztotta a bárók és nemesek 

megfontolására, ám akkor Gebech, Lőrinc képviselője nem tért vissza, noha 

Miklós fia: Domokos mr. Harsan-i várnagy Fekete János nevében ügyvédvalló 

levéllel napokig várt rá Pál c. e., aki mindezek alapján Lőrincet hamis perbenál-
lásban (astatio falsi termini) marasztalta el János ellenében. D. in Wyssegrad, 12. die oct. predict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 76 488. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 131.) Hátlapján azonos és újkori kéztől 

származó tárgymegjelölés, valamint doborpajzs alakú pecsét körvonala. K.: Z. I. 433–434. (429. szám). R.: Z. VII. 1. 66. 
373. 1334. júl. 12. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor Myke 

fia: Pobur perbe vonta István fiait: Jakabot és Pétert, Lőrinc fia: Jánost és Gyeured-i Péter fia: Istvánt a királyi jelenlét elé, a per több halasztás u. jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.) jutott Pál c. memorialis oklevele szerint. Akkor Pobur a 

nyitrai kápt. és az esztergomi Szt. István király-konvent keresztesei tudomány-
vevő leveleivel alátámasztva előadta, hogy István fiai: János és István [1333.] 

máj. 25-én (f. III. prox. p. fe. Penth., cuius iam prox. preterisset revolucio annu-
alis) az ő serviens-ét megverték, a saját lovát, valamint egyik jobbágyának ökrét hatalmaskodva megölték. Erre István fia: Péter a maga, ill. a Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventjének ügyvédvalló levelével képviselt Jakab, János 

és István nevében is mindezekben ártatlannak mondta magukat. Pál c. ezért el-
rendelte, hogy Pobur tanúkkal igazolja vádját az ország szokása szerint máj. 1-jén (oct. B. Georgii mart.) a nyitrai kápt. e., annak írásos jelentését pedig máj. 8-án (8. die) vigye vissza neki, ahogyan ezt az ország régóta bevált szokása 

megköveteli. A kitűzött napon Pobur bemutatta Pál c.-nek a nyitrai kápt. okle-velét a tanúállításról (l. 181. szám), mire Pál c. megkérdezte háromszor Gyeu-red-i István fia: Jakabot – aki a maga, valamint testvére: Péter, továbbá János és 

István képviseletében állt elő a mondott konvent ügyvédvalló levelével –, hogy 
mivel a tanúállítással bizonyított ügyeket kétféle módon, nevezetesen párbajjal 

v. eskütétellel kell befejezni az ország bevált szokásjogi gyakorlata (approbatis-simum et consuetudinarium ius regni) szerint, melyiket választja, mire Jakab, 
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Pobur beleegyezésével, a párbajt választotta, ezért Pál c. elrendelte, hogy Pobur 

gyakorlott (pugil congressus), Jakabék pedig gyakorlatlan bajvívót (pugil 

incongressus) állítsanak a párbajmezőre lovon és lovagi fegyverzetben (arma militaria ~ bellica) júl. 11-én (f. II. prox. an. fe. B. Margarete virg. et mart.), 

hogy a király e. megküzdjenek. Aznap Pobur a lovagi fegyverekkel jól felszerelt 

lovas bajvívóját a párbajmezőre állította, és a törvényes óráig ott várakozott ve-
le, de Jakabék nem jelentek meg, hanem bűnösségükben távolmaradtak. Mind-
ezek alapján Pál c. – mivel Jakabék efféle gaztetteit tovább nem tűrve mulasztá-

suk miatt rájuk bírói hatalmának büntető kardjával akart lesújtani, nehogy go-
nosztetteik mások számára követendő például szolgáljanak –, a vele ülésező 

bárókkal és az ország nemeseivel Jakabot, Pétert, Jánost és Istvánt megfosztja 

minden birtokuktól, amelyek harmadát Pobur, kétharmadát pedig a maga bírói 

kezeihez csatolja a jog rendje szerint, és őket fővesztéssel sújtja. Erről függőpe-
csétjével megerősített privilegális oklevelet bocsát ki. D. in Wyssegrad, 2. die termini dimicacionis duelli prenotati, a. d. 1334. 
E.: EPL. Acta radicalia T. 500. (Df. 248 742.) Str. III. szerint zöld fonaton függő pecsét. 
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. jan. 19. Dl. 64 719. (Mednyánszky cs. lt. 13.) Helyen-

ként hiányos. Csak éves dátumot adva. Eltérő névalakjai: Vissegrad, Pobor, Geurud. K.: F. VIII. 3. 758–762. (361. szám); Str. III. 244–246. (364. szám). Mindkettő E. alap-
ján. 

374. (1334. júl. 12. u.) 
A nyitrai kápt. oklevele szerint tanúságtételük és a szomszédok jelenlétében 

a királyi ember a [My]ke [fia:] Pobor ellenében fő- és birtokvesztésben elma-
rasztalt István fiai: Jakab és Péter, Lőrinc fia: János, valamint Geurud-i Péter 

fia: István Geurud-on levő birtokrészeinek kétharmadát Pál c. országbírónak 

mint bírónak, egyharmadát pedig Pobor-nak iktatta minden haszonvétellel (tel-
kekkel, szántóföldekkel, rétekkel), ellentmondó nem akadván az eljárással szemben. 
Eml.: a 375. számú oklevélben. K.: – Megj.: Tartalma alapján a 373. számú oklevél u. kelt. 
375. 1334. (júl. 12. u.) Visegrád 

Pál c. országbíró Vissegrad-on, 1334. …… (oct. fe. ……, a. d. 1334.) ki-
adott nyílt oklevelének tanúsága szerint az általa [My]ke [fia:] Pobor ellenében 

fő- és birtokvesztésben elmarasztalt István fiai: Jakab és Péter, Lőrinc fia: Já-nos, valamint Geurud-i Péter fia: István Geurud-on levő birtokrészei – amelyek 
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Tamás fia: László és ezen Pobor szom[szédságában] vannak 2 helyen – kéthar-
mad részben neki mint bírónak, egyharmadban pedig Pobor-nak kerültek ikta-
tásra a nyitrai kápt. oklevele szerint (l. 374. szám), és ő a maga bírói kétharma-
dát 1 budai M.-ért eladta Pobor-nak és örököseinek. 
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. jan. 19. Dl. 64 719. (Mednyánszky cs. lt. 13.) Hiányos. K.: – Megj.: Tartalma alapján a 373. számú oklevél u. kelt. 
376. 1334. júl. 13. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, [G], L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.), miután színe e. István mr., királyi [specialis] notarius bemutatta a havasalföldi hadjárata során elveszett középső pecsétjével megerősített 1328. aug. 2-i privilegiális oklevelét, amelyben a [Neugrad m.-i] Wosyan birtokot ő és 

a királyné Istvánnak adományozta, ill. jelenlegi új pecsétjével ellátott, 1331. júl. 30-i nyílt oklevelét, amelyben a [Heweswywar m.-i] Tyukud, más néven 

Kerekoduor birtokot ugyancsak Istvánnak adta, azzal az ígérettel, hogy ha az 

oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában kiadja majd, István mr. kéré-

sére ezen 2 oklevelet új függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja és meg-
erősíti. István mr. hasonlóképpen bemutatta még a király 1332. márc. 28-i nyílt 

oklevelét is, amelyben Katha-i Bálint fia: Jakab a király által Istvánnak adomá-

nyozott Tyukud birtokot a maga részéről Istvánnak hagyta és átengedte, és Ist-
ván mr. kérelmére ezt is átírja számára, egyszersmind új kettőspecsétjével ellá-

tott privilegiális oklevelében Wosyan és Tyukud birtokokat ugyancsak megerő-

síti István mr. tulajdonában örök birtoklásra. Kelt Tatamerius mr. [szé-kes-]fehérvári prépost, királyi alkancellár keze által, a. d. 1334., III. Id. Jul., 

uralkodása 34. évében, amikor Csanád esztergomi, László testvér kalocsai ér-
sek, királyi kancellár, Miklós győri, László pécsi, Mesko nyitrai, András erdé-

lyi, László zágrábi püspök, a veszprémi, boszniai és szerémi (S. Yrineus) szé-

kek üresedésben, András váradi, Rudolf váci, Pál testvér nándorfehérvári (Al-bensis de Nandur) püspök, Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája, 

Demeter tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Pál c. országbíró, 

Mykch egész Sclauonia bánja, János Machow-i bán, Pál királynéi tárnokmr., 

István királyi lovászmr., Dénes királyi asztalnokmr., Miklós mr. pozsonyi c. A. 
E.: Dl. 2508. (MKA. NRA. 726. 17.) Hiányos, foltos. Hátlapján középkori és újkori 

kéztől származó tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló bevágások. 
Á.: Pozsonyi kápt., 1771. feb. 7. Ue. jelzet alatt. K.: –  Megj.: Az átírt okleveleket l. Anjou-oklt. XII. 396. és XV. 296. szám. 
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377. 1334. júl. 13. 
A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly király-

nak (H), hogy eleget tévén az 1334. máj. 27-i, itt átírt parancslevelében (l. 253. 

szám) foglaltaknak, tanúul állította Sehthwr-i Isow fia Benedek fia: István mellé 

Mihály mr. éneklőkanonokot, akik visszatérésükkor tett jelentésük szerint júl. 9-én (sabb. die prox. an. fe. S. Margarethe virg.) felkeresték az egykor várföld-
ként Gwthfelde és Zethefewlde néven nevezett Hegye ~ Heghye birtokot – 
amely Vasvár m.-ben fekszik, 1 ekealjnyi kiterjedésű, és királyi adományozás 

jogkör alá esik –, majd hj.-ának elvégzését követően azt haszonvételeivel és tar-
tozékaival együtt ellentmondás nélkül iktatták Kald-i Seueredus fia: László mr.-nek örök birtoklásra. Hj.: Ke-ről indul 3, a Sagalyawth (dict.) út mindkét 

oldalán szedresben elhelyezett földjeltől, ezek közül a 2 Ke-ről eső Thende 

(dict.) Miklós fiainak Wasyan és Heghye nevű birtokait, míg az úttól Ny-ra lévő 

a szintén Heghye-nek mondott Gwthfelde-t és Zethefelde-t határolja, a szedre-
sen keresztül Ny felé, Leonth-nak [!] a cserjésénél 3 szögletjelző határjel, ame-
lyek közül a Dé-i Thende (dict.) Miklós fiainak: Lőrincnek, Demeternek és 

Miklósnak a földjéhez tartozik, a Ny-ról lévő Leonth fiainak földjét jelöli, míg 

az É-ra álló Seueredus fia: László mr. földjét határolja, É-nak fordulva átmegy a 

cserjésen, szedres szélében 2 földjel, amelyek közül a Ke-re eső László mr.-é, 

míg a Ny-i Kemyn fiainak: Péternek és Pálnak, továbbá Thyba fia: Mihálynak – 
ti. Leonth nemzetsége tagjainak – a szomszédságát jelölik, innen É felé megy 1 

hold hossznyi távolságban, majd keresztezi a Somlyo-ból Heghye-be tartó utat, 

annak mentén 3 földjel, amelyekből 2 Ny felé Leonth és Kemyn fiaihoz tarto-
zik, az É-ról eső pedig Gwthfelde-t és Zethefelde-t különíti el, É felé folytatódik 

Mykowch fiainak földjénél 4 helyen kettesével állított határjelek, Gwlch árká-

nak végénél eléri a Perezteg folyót, hosszan annak középvonalában halad, majd 

a folyót Ke felé felé hagyja el 2 földjelnél, amelyek egyikében heigwr fa csonk-
ja áll, e jelek közül a Ny-i László mr. Gwthfewlde és Zethefewlde birtokát jelzi, 

míg a Ke-re eső Thende (dict.) Miklós fiainak Heghye nevű földjét, Dé-nek to-
vább 2 földjelhez a Heghye-ből Olburgata-ba tartó út mellett, az utat keresztez-
ve Dé felé folytatódik 2 helyen kettőzve elhelyezett határjelek mentén, lápos 

helyen túl szántóföld szélében 2 földjel, ahonnan Thende (dict.) Miklós fiainak 

földje mellett kissé Ke-nek kanyarodva elér a szántóföldön 2 földjelet, újra 

Dé-nek menve Miklós fiainak földje mellett a szántóföld szélében 2 földjel, 

majd tovább Dé-nek völgyben 2 földjel, a Ny-ról levőben tölgyfa áll, a Ke felől 

eső másikban vadalmafa, tovább Dé felé, naghmegye (wlgo dict.) tövises, Segalyawth-on vissza a határfőhöz, ahol lezárul. D. in fe. B. Margarethe virg., a. D. 1334. 
Á.: Guti Ország Mihály nádor, 1467. márc. 4. Dl. 45 238. (Múz. Ta. Illésházy). K.: – 
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378. (1334.) júl. 15. Avignon 
[XXII.] János pápa Erzsébet királynénak (V): kérése szerint a veszprémi 

egyházm.-i Buda városban (oppidum) egy népes és alkalmas helyen a maga és 

elődei lelki üdvéért a saját javaiból egy monostort akar alapítani és építtetni 

egyházzal, temetővel, házakkal és más szükséges dolgokkal, amelyben Szt. Klá-

ra rendje apácáinak konventje alkalmasan tud lakni. A pápa a kérést jóváhagyja, 

és engedélyezi, hogy a monostor megépítése u. a királyné oda apácákat fogad-
hat be megfelelő számban, alkalmas adománnyal nekik és a szolgálatukra szük-
séges személyeknek, de mindezzel kerülve ezen és más hely plébániájának jog-
sérelmét. Aki jelen rendelkezést megsértené, Isten, Szt. Péter és Szt. Pál aposto-
lok haragját vonja magára. D. Avinione, Id. Jul., pápasága 18. évében.  
E.: Dl. 2838. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 18. 2.) Hátlapján 

középkori és újkori kezektől származó tárgymegjelölések, valamint pápai kancellá-

riai feljegyzések. Függő ólompecsét és annak vörös-sárga fonata. Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 929. v. 106. f. 378b (Df. 291 608.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes. v. 45. f. 478b (Df. 292 695.) K.: F. VIII. 3. 735–736. (345. szám); Eubel, Bull. Francisc. V. 1067. szám; Theiner I. 

601. (895. szám); Vespr. II. 86. (84. szám).  R.: Bártfai Szabó, Óbuda 67–68. (36. szám); Mollat XIII. 35 563. szám; Érszegi 317–

318. (210. szám). 
379. 1334. júl. 15. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy korábbi oklevelének megfelelően (l. 347. 

szám) színe e. júl. 8-án (quind. Nat. B. Johannis Bapt.) Elex [!] fia Ekch fia Sa-
lamon fia: János előadta Pál fia Lőrinc fia János fiai: László és Fábián ellené-

ben, hogy elődje (avus): Elex és Fábiánék elődje: Nandor egy apától, Farkastól 

eredtek, és ahogy ő tudja, birtokaikon nem tartottak osztályt egymás között, 

ezért ő Guth, Athya és Aba nevű birtokaikon és azok tartozékain örök osztályt 

akar János fiaival. Erre Kozma a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-kon-
vent ügyvédvalló levelével Fábián és László nevében azt felelte, hogy Salamon 
fia: János közeli rokonságban (in prox. linea cognacionis et generacionis) van 

Fábiánnal és Jánossal, de azok elődei Guth és Athya birtokon Salamon fia: Já-

nos elődeivel örök osztályt tartottak, egyéb birtokaikat pedig – amelyekről meg-
erősítette, hogy ezen birtokokhoz tartoznak – elődeik ezen osztály u. szerezték, 

ezért nem jár belőlük osztályrész Salamon fia: Jánosnak. Mivel állítása szerint 

erről Fábiánéknak okleveleik vannak, Pál c. meghagyta, hogy László és Fábián szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) okleveleiket mutassák be színe e. Salamon 

fia: János ellenében. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2837. (MKA. NRA. 1535. 66.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelö-

lés, valamint doborpajzs alakú pecsét körvonala. 
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K.: AO. III. 88–89. (69. szám); Károly, Fejér vm. III. 399–400. (1. szám).  R.: Doc. Trans. III. 329. (198. szám; román nyelvű). 
380. 1334. júl. 15. Visegrád 

Pál c. országbíró azon pert, amely a saját és a nyitrai kápt. korábbi okleve-
lének (l. 345. és 348. számok) tanúsága szerint színe e. júl. 8-án (quind. Nat. S. Johannis Bapt.) egyik részről Sefridus testvér, a Gron melletti Szt. Bene-dek-monostor apátja és a konvent, a másik részről pedig Anda fia Miklós és Já-

nos fia: Beke között támadt a Thayna birtokon levő részek becslüje u., a felek 

akaratából aug. 27-re (ad oct. S. regis Stephani) elhalasztja, ha a felek időköz-ben nem tudnak megegyezni. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 90 643. (Tajnay cs. lt. 1. 9.) Hátlapján azonos és újkori kéztől származó tárgy-

megjelölések, valamint doborpajzs alakú zárópecsét töredékei. K.: – 
381. 1334. júl. 15. Gelénes 

Zothmar m. (provincia) 4 szolgabírója tudatja, hogy azon per kapcsán, ame-lyet Rosal-i Gergely fia: György Rosal tönkretétele és 50 M. kár ügyében a ná-dor e. akart viselni Petri-i Gergely fia: Lőrinc ellenében, színük e. György és 

Lőrinc elmondták: úgy egyeztek meg, hogy okt. 6-án (oct. S. Mychaelis arch.) 

egy v. több szolgabíró e., akiket György vezet oda, Domanhyda faluban Lőrinc 

4 M. akkor forgalomban levő dénárt, v. a dénároknak megfelelő becsértékben (estimatione denariorum) lovakat és ökröket ad Györgynek. Ha az időpontot 

elmulasztja, kétszeresen tartozik fizetni. Ha Lőrinc a fizetést teljesíti, György 

erről igazoló levelet kell kiadasson neki. D. 3. die fe. S. Margarethe virg., in Gylianus, a. d. 1334. 
E.: Dl 50 975. (Kállay cs. lt. 1300. 379.) Hátlapján azonos és más kortárs kezektől 

származó tárgymegjelölések, valamint 3 zárópecsét töredékei.  K.: AO. III. 89. (70. szám). R.: Kállay I. 101. (434. szám); Szatmár m. 56. (56. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 329–330. (199. szám; román nyelvű). 
382. 1334. júl. 16. Visegrád 

Pál c. országbíró Wyssegrad-on, 1334. júl. 16-án (16. die oct. fe. Nat. B. Jo-hannis Bapt., a. d. 1334.) kiadott privilegiális oklevele szerint színe e. per tá-

madt egyik részről Pribel-i Dobzegh fr.-ének, Benedeknek a fiai: Miklós, Dobos 

és Bencze, a másik részről Koch fia: Benedek és annak fia: Pethew között az 
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örökös nélkül elhunyt Markeph fia: István Pribel-en levő Markepfelde nevű bir-
toka miatt, amit [I.] Károly király (H) adományozott ezen Pethew királyi al-lovászmr.-nek hű szolgálataiért. A felek Pribel nevű birtokairól szóló okleve-
lek bemutatása, továbbá a felek állításai és válaszai alapján az országbíró ezen 

Markepfelde nevű, határjelekkel elkülönített, királyi mértékkel 7 ekényi birtokot Pethew-nek ítélte, s neki azt iktattatta is. 
Tá.: Szécsényi Frank országbíró, 1398. febr. 11. > Pálóci Máté országbíró, 1430. szept. 

23. > Guti Ország Mihály nádor, 1467. júl. 8. Dl. 65 941. (Balassa cs. lt. 202. A.) K.: –  R.: Balassa 37. (88. szám). 
383. 1334. júl. 17. 

A csázmai kápt. e. megjelentek egyik részről Orbán fia János fiai: Miklós és 

Yuech ~ Iuech, a másik részről pedig Máté fia: Nabrad-i (dict.) János, és előb-biek elmondták, hogy amikor apjuk, János a Garig-on levő földjeit v. birtokait – Guthfelde-t és egy másikat a Palichna folyó mellett – Nobrad-i Jánosnak 40 M.-ért eladta a kápt. oklevelével, betegségük miatt nem tudtak jelen lenni, de most a mondott birtokokat minden haszonvétellel és tartozékkal együtt, azon 

határok alatt, amelyekkel ezeket apjuk birtokolta, átengedik Jánosnak és örökö-

seinek, az ezen birtokokban levő joghatóságból (iurisdiccio) semmit meg nem 

tartva maguknak. Erről a felek kérésére a kápt. pecsétjével megerősített okleve-
let bocsát ki. D. domin. prox. an. fe. Marie Magdalene, [a. d.] 1334. 
E.: AHA. Diplomata Latina 3. 93. (Df. 230 343.) Függőpecsétje kiszakadt.  K.: Smič. X. 176–177. (116. szám). 
384. 1334. júl. 19. 

A [székes-]fehérvári kápt. tudatja, hogy Pál c. országbíró oklevelének meg-
felelően (l. 136. szám) júl. 15-én (22. die fe. Nat. B. Johannis Bapt.) színük e. 

megjelent K. [I. Károly] király (H) érdekében Besenyő (Bissenus) Miklós kirá-

lyi képviselő, és a kápt. tanúságtevőjének s kanonokának: Miklós mr. egykori al-olvasókanonoknak a jelenlétében 30 budai M.-t részben dénárokban, részben 

természetben kifizetett István, Lőrinc és a többiek részére a Tolna m.-i Borlyad 
birtok kiváltásáért. D. 5. die predict. termini, a. d. 1334. 
E.: Dl. 76 490. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 133.) Papír. Hátlapján azonos kéztől szárma-

zó tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét és visszazáró kerek gyűrűs 

pecsét töredékei. Eml.: a 446. számú oklevélben. K.: Z. I. 423–424. (424. szám). R.: Z. VII. 1. 66.; Fenyvesi, Tolna 84. (156. szám). 
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385. 1334. júl. 19. Visegrád 
Pál c., [I.] Károly király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor 

Kopleen fia: Miklós, István fia: András és Demeter fia: Phynta idézéssel perbe 

vonta Wrdugh (dict.) András fiait: Simont, Miklóst, Mihályt és Marhardus-t, a 
per több halasztás u. végül a király fiát: András herceget a Tengerentúlra (ultra partes Transmarinas) elkísérő királyi had márc. 20-ra (ad domin. Ramispalma-
rum) kihirdetett feloszlatásának 22. napjára [ápr. 10.] jutott Pál c. perhalasztó 

oklevelével (l. 95. szám), mikor is a Miklós, András és Phynta nevében a királyi 

kápolnaispán ügyvédvalló levelével eljáró Mihály fia: Péter klerikus előadta 

András említett fiai ellenében, hogy amikor Miklós, András és Phynta kérték 

Wydkaa nevű birtokuk határainak kiadását András fiaitól azok Olchwa nevű 

birtoka felől, András fiai ezt megtagadták, emiatt Miklósék jobbágyai nem tud-
tak ott tovább lakni, és ezért 50 M. kárt szenvedtek el. Erre András fia: Simon a 

maga és fivérei (fr.) nevében a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor 
konventjének ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy Miklósék sosem kérték 

tőlük ezt, és ezáltal semmilyen káruk nem keletkezett, mivel ők Wydka határai-
nak kiadására Olchwa felől mindig is készek voltak. Mivel Péter klerikus az 

állítását és az András fiain követelt kárt nem tudta bizonyítani, és mivel a hatá-

rok kiadásához szükségesek a királyi emberek és az egri kápt. tanúságtevői, Pál 

c. írt az egri kápt.-nak, amire a választ júl. 8-ra kérte (l. 146. szám). Akkor meg-
jelent egyik részről Koplen fia: Miklós a maga és András nevében az egri kápt. 

ügyvédvalló levelével, valamint ezen Phynta fr.-e: Pál – azt állítva, hogy idő-

közben Phynta elhunyt –, a másik részről pedig András fia: Simon a maga és 

mondott fivérei nevében a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor 
konventjének ügyvédvalló levelével, és bemutatták az egri kápt. oklevelét (l. 

343. szám). Ezután Pál c. megkérdezte Simont, hogy az a föld, amiről ő és test-
vérei azt állították, Zopay-nak hívják, bárhogyan is hozzájuk tartozik-e, mire Simon azt felelte, hogy az a Koplen-i Szt. Márton-monostor földje, ő és fivérei 

pedig többek között a monostor kegyurai. Koplen fia: Miklós és Pál ellenben azt 

mondták, hogy az a föld nem a monostorhoz, hanem az ő Wydka nevű birto-
kukhoz tartozik régtől fogva. Pál c. mindezek alapján a 2 birtok elkülönítését a 

mondott 2 határjelig (amelyeken túl András fiai nem mentek tovább) örökre jó-

váhagyja, azzal, hogy ha Miklós, András és Pál a Wydka nevű birtokuk határait 

ennél tovább is ki akarják maguknak adatni bárkivel, ezt megtehetik a jog rend-
je szerint. Erről a felek kérésére pecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. in Wyssegrad, 12. die termini reportacionis seriei prenotate, a. d. 1334. 
E.: 1. Dl. 98 537. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 14. 4.) Hátlapján újkori kezektől származó 

tárgymegjelölések, valamint doborpajzs alakú pecsét nyoma. 2. Dl. 99 349. (Uo. Károlyi cs.) Mintegy kétharmada hiányzik (hajtásvonalai alap-
ján könyvborítónak használhatták). Hátlapján újkori kéztől származó tárgymegje-
lölés. K.: Károlyi I. 89–93. (74. szám). 
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R.: Doc. Trans. III. 330. (200. szám; román nyelvű). 
386. 1334. júl. 20. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 

Angeli dom.), miután István mr. Wysegrad-i várnagytól olyan értesüléshez ju-tott, miszerint a Molnar-i Domokos fia: János magtalan halála u. vétel címén 

királyi kézre került, majd az ő nyílt oklevele (l. 188. szám) révén érdemes szol-
gálatai jutalmául örökre szólóan István mr.-nek adományozott Wereche m.-i 
Zenthendrey egykori királyi birtok határainak megújítására, ill. a szomszéd bir-
tokoktól való elkülönítésre szorul, máj. 5-én parancslevélben (l. 189. szám) uta-
sította a Posaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-ját tanú állítására a királyi emberként 

eljáró Stychnak-i Péter fia: Miklós, ill. fr.-e, István valamelyike mellé, hogy el-
végezzék a szóban forgó birtok hj.-át és iktatását István mr.-részére. A kápt. 

máj. 30-i jelentéséből (l. 260. szám) megtudván, hogy az elrendelt hj. szabályo-
san megtörtént, s István mr. iktatása során sem merült fel ellentmondás, új és 

autentikus kettős királyi pecsétje alatt kiadott oklevelében megerősíti István mr.-t Zenthendrey őt megillető birtoklásában. Kelt Tathamerius [székes-]fehér-
vári prépost, királyi alkancellár keze által, a. d. 1334., XIII. Cal. Aug., uralkodá-

sának 34. évében, amikor Csanád esztergomi, László testvér kalocsai érsek, ki-
rályi kancellár, Miklós győri, László pécsi, Mesko nyitrai, András erdélyi, Lász-
ló zágrábi püspök, a veszprémi, boszniai és szerémi püspöki székek üresedés-
ben, András váradi, Rudolf (Rodolfus) váci, Pál testvér nándorfehérvári (Alben-
sis de Nandor) püspök, Drwgeth Vilmos (Willermus) nádor, a kunok bírája, 

Demeter királyi tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zolnok-i c., Pál c. országbí-

ró, Mikch egész Sclauonia bánja, János Machow-i bán, Pál királynéi tárnokmr., 

István királyi lovászmr., Dénes királyi asztalnokmr., Miklós mr. pozsonyi c. A. 
Á.: Erzsébet királyné, 1335. ápr. 17. > Zsigmond király, 1416. ápr. 12. Archív Spolku Sv. Vojtecha Trnava. (Nagyszombati Szt. Adalbert Egyesület lt.) 151. 8. (Df. 285 681). Reg.: AM. Košice. Archivum secretum. Scheutzlichov inventár (Elenchus iurium et privilegiorum Cassoviensis) 62. B. AAA. 10. (Df. 287 451.) XVI. századi; csak 

éves kelettel. K.: Rábik, Diplomatarium 95–97. (12. szám); Rábik, Oklevelek 33–35. (12. szám) 

(mindkettő Á.-ról). 
387. 1334. júl. 20.  

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 

Angeli dom.) István mr. Wyssegrad-i várnagy kérésére átírja gyűrűs pecsétjével 

ellátott 1329. jún. 17-i és az esztergomi Szt. István király-egyház keresztes kon-
ventje 1334. márc. 20-i nyílt oklevelét (l. 99. szám) Chew-i ~ Cheu-i Eleek ~ 
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Elek fia: Mykoucha által Chew földnek István mr. részére történt adományozá-

sáról. A király egy másik korábbi (István mr. által bemutatott) nyílt oklevele 

alapján ezen átíró privilégiumába belefoglalja Chew birtok törvényes hj. során 

megállapított határait is. Hj.: Ke felől a Pylys-i monostor birtokának szomszéd-
sága, tölgyfánál földjel, Dé felé szőlőnél földjel, benne tölgyfa, földjelben tölgy-
fa, völgy, hegyoldalban földjel, benne körtefa, a Pylys-i monostor szomszédsá-

gának vége, Ny-nak fordulva az esztergomi kápt. földje, földjelben beásott kő, 

É felé régi szőlők, byrch-ben ~ berch-ben földjel, szántóföldek között Ny-nak 
tartva földjel, abban beásott kövek, földjelben vadkörtefa, hegyen földjelben 

kereszttel jelölt tölgyfa, az esztergomi kápt. birtokának szomszédsága, É felé byrch-ben földjel, abban beásott kövek, hármas határ Chew birtok, valamint a Pylys-i apát és az esztergomi keresztesek birtokai között, a Pylys-i apát birtoká-

nak szomszédsága, földjel, berch-en keresztül hegytetőre fel, ott földjel, a hegy 

végénél földjel, Ke felé fordulva rét, régi ároknál földjel, jobbra újabb földjel, 
Chabia föld szomszédsága, Ke felé tovább, földjelben körtefa, byrch-re fel, 
Chabya falu szomszédsága, földjelben nagy átfúrt kő, byrch-en keresztül fák 

között Dé-nek fordul, földjelben boróka bokor, Chabia földet határoló földjel, a Pylys-i monostor birtokának szomszédsága, földjelben tölgyfa, földjelben körte-
fa, Dé felé földjel, ahonnan visszatér a kiinduló határjelhez. A király Cheu bir-tokot – a Mykowcha által a maga számára megtartott szőlő kivételével – István 

mr. számára megerősíti, s minderről új és autentikus kettős pecsétjével megerő-

sített privilegiális oklevelet ad ki. Kelt Thatamerius [székes-]fehérvári prépost, 

királyi alkancellár keze által, a. d. 1334., XIII. Kal. Aug., uralkodásának 34. 

évében, amikor Csanád esztergomi, László testvér kalocsai érsek, királyi kan-cellár, Miklós győri, László pécsi, Mesko nyitrai, András erdélyi, László zágrá-

bi püspök, a veszprémi, boszniai és szerémi püspöki székek üresedésben, And-
rás váradi, Rudolf váci, Pál testvér nándorfehérvári (Albensis de Nandur) püs-
pök, Drugeth Vilmos (Wilhermus) nádor, a kunok bírája, Demeter királyi 

tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Pál c. királyi országbíró, Mykch 

egész Sclauonia bánja, János Machow-i bán, Pál királynéi tárnokmr., István ki-
rályi lovászmr., Dénes királyi asztalnokmr., Miklós pozsonyi c. A. 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. m. lt. Acta radicalia 26. 2. 12. (Df. 236 422.) Hátol-

dalán XIV. századi kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Wysegrad névalak. 
Á.: Esztergomi kápt., 1718. jún. 21. Uo., Acta radicalia 30. 3. 16. 11–16. old. (Df. 236 752.) K.: Str. 246–248. (365. szám; E.-ről). Megj.: Az átírt 1329. jún. 17-i oklevelet l. Anjou-oklt. XIII. 305. szám. A hj. leírásának 

alapját képező királyi nyílt oklevél közelebbről nem azonosítható. Bár I. Ká-roly 1327. jan. 29-i oklevele tartalmazza Csév birtok határának leírását, annak 

megszövegezése nem egyezik meg e fentebbi hj.-sal. Vö. Anjou-oklt. XI. 46–

47. számú oklevelekkel. 
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388. 1334. júl. 20. Visegrád 
 [I.] Károly király (H) Péter fia János és Zobor-i Miklós kérésére és okle-

vél-bemutatása alapján átírja a váradi kápt. 1334. júl. 9-i oklevelét (l. 355. 

szám), s privilégium kiadását ígéri a kérelmezőknek. D. in Wyssegrad, in oct. predicti fe. B. Margarethe virg., a. d. 1334. supradicto. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1416. máj. 14. AL. Cluj-Napoca (Kolozsvár). Erdélyi 

Múzeum Egyesület egykori lt.-a. Wass cs. lt. Oklevelek 1. 12. (Df. 252 702.) K.: Doc. Trans. III. 579. (201. szám; Á.-ról készült hasonmással). R.: Erdélyi Okm. II. 299. (819. szám); Wass 226. (34. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 330. (201. szám; román nyelvű). 
389. 1334. júl. 20. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 

Angeli dom.), miután színe e. Ábrahám fia Jakab fiai: Mihály és Péter, a királyi 

aula ifjai bemutatták jelenlegi új pecsétjével ellátott, 1332. márc. 15-i nyílt ok-
levelét, amelyben nekik adományozta [a Nógrád m.-i] Poltar birtokot, kérésükre 

és jogaik megőrzése érdekében azt átírja számukra és az abban foglalt határok alatt Poltaar birtokot nekik örökre megerősíti új kettőspecsétjével ellátott 

privilegiális oklevelében. Kelt Tathamerius mr. [székes-]fehérvári prépost, kirá-

lyi alkancellár keze által, a. d. 1334., XIII. Kal. Aug., uralkodása 34. évében, 

amikor [Csanád] esztergomi, László testvér kalocsai érsek, királyi kancellár, 

Miklós győri, László pécsi, Mesko nyitrai, András erdélyi, László zágrábi püs-
pök, a veszprémi, boszniai és szerémi székek üresedésben, András váradi, Ru-
dolf váci, Pál testvér nándorfehérvári (Albensis de Nandur) püspök, …… 

[Drugeth Vilmos nádor,] a kunok bírája, Demeter királyi tárnokmr., Tamás er-
délyi vajda és Zonuk-i c., Pál c. országbíró, Mykch egész Sclauonia bánja, Já-nos Machow-i bán, Pál királynéi tárnokmr., István királyi lovászmr., Dénes ki-
rályi asztalnok[mr., Miklós pozsonyi c.] A. 
E.: Dl. 40 673. (Múz. Ta. 1895. 39.) Alul hiányos. Hátlapján középkori – eszerint Jakab fiai Kartal-iak – és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét vörös-sárga fona-ta. K.: – 
390. 1334. júl. 20. Visegrád 

[I.] Károly király (H) arról értesülvén Péter fia Mihály fia: András elmondá-

sából, hogy annak a Vasvár m.-i Zeuleus birtokon levő része hj.-t, ill. mások 

birtokrészeitől való elkülönítést igényel, tanú kiküldésére utasítja a vasvári 

kápt.-t, akinek jelenlétében Kondakur fia: Mihály v. Voduereu (dict.) Pál királyi 
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emberek valamelyikének kell a szomszédok összehívásával Zeuleus birtokon 

András ottani részét bejárnia és mások részeitől határjelekkel elkülönítenie, 

majd (amennyiben nem lenne ellentmondás) a bejárt részbirtokot András birtok-
lására hagynia. Az esetleges ellentmondókat a királyi jelenlét elé kell idézni 

(evocare) András ellenében, majd a kápt. írásos jelentéssel tartozik a királynak. D. in Wyssegrad, in fe. Elye prophete, a. d. 1334. 
Á.: a 562. számú oklevélben. K.: Bgl. IV. 177. (280. szám). 
391. 1334. júl. 20. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor az egri 

kápt. Wklelew (dict.) Mihály fiait: Miklóst, Jánost, Beke-t és Imrét törvényes 

idézéssel a királyi jelenlét elé perbe vonta, annak tárgyalása több halasztás u. 

oklevelei révén végül 1333. máj. 1-jére (ad oct. B. Georgii mart., a. d. 1333.) 

jutott. Akkor színe e. Dok mr. litteratus az egri kápt. nevében annak ügyvédval-
ló levelével elmondta Mihály fiai ellenében, hogy amikor az egri kápt. a 
Polkonya nevű birtokát Mihály fiai szintén Polkonya nevű birtokától a királyi 

emberrel a váci kápt. tanúbizonysága mellett határjelek emelésével el akarta 

különíteni, Mihály fiai ezt tilalmazták, s ennek okát akarja tudni. Erre a Mihály fiait a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével képviselő Chatou azt állította, 

hogy Mihály fiai ki akarják adni Polkonya nevű birtokuk felől a valós határokat 

az egri kápt.-nak, ezért Pál c. írt a a váci kápt.-nak, hogy az egri kápt. oldalán 

eljáró Zolok-i Wche v. Wgra fia: Miklós, ill. a Mihály fiai részére kirendelt Fe-
ner fia: Domokos v. Wz fia: Jakab királyi emberek a kápt. tanúsága mellett és a 

szomszédok jelenlétében a Tengerentúlra indult királyi had feloszlásának 15. 

napján (quind. residencie regalis exercitus versus partes Transmarinas habiti) az 
egri kápt. Polkonya nevű birtokát Mihály fiai Polkonya nevű birtokától a felek 

v. képviselőik útmutatása alapján régi határaik szerint különítsék el egymástól, 

új határjeleket emelve a régiek mellé, ha a felek meg tudnak egyezni ebben, azt 
a részt pedig, ahol a felek vitáznának, az ország szokása szerint királyi mérték-
kel megmérve, ideiglenes jelekkel (signis pro metis positis) megjelölve a felek 

által odavezetendő fogott bírókkal becsüljék fel, a váci kápt. jelentését pedig a 
felek a királyi hadoszlás 22. napjára vigyék el országbírói ítélőszéke elé. A 

márc. 20-ra kihirdetett királyi hadoszlás 22. napján, [1334.] ápr. 10-én (22. die residencie dicti exercitus regalis ad domin. Ramispalmarum in quibuslibet partibus regni publice proclamate) Dok litteratus az egri kápt. nevében és ügy-
védvalló levelével, ill. Salamon fia: András Mihály fiai nevében ügyvédvalló 

levéllel bemutatták a váci kápt. jelentését (l. 123. szám), aminek alapján Pál c. 

Mihály fiainak ítélt ötvened-magukkal, nemesekkel leteendő esküt, de azt And-
rás képviselő önként az egri kápt. egyik tagja esküjének engedte át, s ezt Dok 

képviselő is elfogadta. Ezért ennek megfelelően Pál c. levelet intézett a váci 
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kápt.-hoz (l. 135. szám), s annak válaszát júl. 8-ra (8. die oct. fe. Nat. Johannis 
Bapt.) kérte. Akkor megjelentek színe e. egyik részről Mihály és Pál mr.-ek, az 
egri kápt. kanonokai a kápt. nevében és ügyvédvalló levelével, a másik részről 

pedig Mihály fiai nevében ügyvédvalló levéllel Fülöp fia: Péter, a váci kápt. 

kanonoka, és bemutatták a váci kápt. levelét (l. 340. szám), amely alapján Pál c. 

megkérdezte többször is a képviselőket, hogy az abban szereplő elrendezéssel szembe akarnak-e szegülni v. sem, mire ők nemmel feleltek, sőt, megerősítették azt, és Mihály fiai képviselője a mondott földrészt, a Tycia folyót és a Tanya 

nevű halászóhelyet a Szt. Bertalan-egyház felével a kápt. levelében szereplő 

határok alatt az egri kápt.-nak átadta Pál c. e., semmiféle jogot v. tulajdont mos-
tantól ezekben Mihály fiainak meg nem tartva. Erről Pál c. függőpecsétjével 

megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wyssegrad, 13. die termini reportacionis seriei prenotate, a. d. 1334.  
E.: HML. 535. Egri kápt. m. lt. 15. 2. 1. 10. (Df. 210 455.) Hátlapján más középkori (Polkuna névalakkal) és újkori kezektől származó tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. K.: – R.: Sugár 188. (306. szám; júl. 13-i dátummal). 
392. (1334.) júl. 21. Avignon 

[XXII.] János pápa Gergely szerémi püspöknek a kérésére engedélyezi, 

hogy halála esetén meggyónt vétkeire gyóntatója neki teljes bűnbocsánatot ad-hat. D. Avinione, XII. Kal. Aug., pápasága 18. évében. [1334.]  
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1338. v. 106. f. 497a. (Df. 291 616.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes, v. 46. f. 90b. (Df. 292 695.) K.: – R.: Mollat XIII. 63 600. szám (Reg. 2.-ről). 
393. (1334.) júl. 21. Avignon 

[XXII.] János pápa Pál [fia:] Benedek kalocsai egyházm.-i laikusnak a kéré-

sére engedélyezi, hogy halála esetén meggyónt vétkeire gyóntatója neki teljes 

bűnbocsánatot adhat. D. Avinione, XII. Kal. Aug., pápasága 18. évében. [1334.] 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. an. XVIII. com. ep. 1339. v. 106. f. 497a. (Df. 291 616.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes, v. 46. f. 90b. (Df. 292 695.) K.: – R.: Mollat XIII. 63 601. szám (Reg. 2.-ről). 
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394. 1334. júl. 21. Visegrád 
[I.] Károly király (H) Bud fia: Péter a maga és fr.-ei: Imre, László és Donch 

nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján jelenlegi új pecsétjével 

megerősített oklevelében átírja a havasalföldi hadjárata során elveszett középső 

pecsétjével megerősített privilegiális oklevelét [az Ung m.-i] Panatarnoucha bir-
tokról, mivel azt Péterék az utak veszélyei miatt eredetijében nem merik ma-gukkal vinni. D. in Wyssegrad, f. V. prox. p. oct. fe. B. Margarete virg., a. d. 1334. 
E.: Dl. 73 388. (Both cs. lt. 8.) Hátlapján kerek pecsét nyomában: woywode dictum consultum.  
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. K.: – Megj.: Az átírt 1324. júl. 14-i oklevelet l. Anjou-oklt. VIII. 345. szám. 
395. 1334. júl. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (H) e. Demeter fia Lőrinc fia: Péter mr. a maga és fr.-e: 
Leukws nevében királyi ügyvédvalló levéllel megvallotta, hogy Peturdhyda, 

Laaz, Petend, Wegkazow, Zudenneteche és Damian nevű Symig m.-i birtokai-
kat a szintén jelenlevő András fia: Sebestyén mr.-nek, a királyi aula ifjának – 
László zágrábi püspök fr.-ének – 50 budai M. forgalomban levő dénárért júl. 25-től annak 4. évfordulójáig (a fe. B. Jacobi ap. nunc venturo usque 4. revolu-cionem annualem eiusdem fe.) elzálogosították, úgy, hogy ha a 4 év letelte e. 

bármikor, v. pedig a zálogidő utolsó napján, vagyis a 4 év leteltével (completis ipsis 4 annis) ezen 50 M.-t a király e. Lőrinc fiai ki tudják fizetni – de előbb a 

[székes-]fehérvári prépost révén tudassák előre Sebestyénnel ebbéli szándéku-kat –, Sebestyén e birtokokat azonnal vissza kell adja részükre. Ha Sebestyén a 

prépost általi értesítése u. az összeg átvételére nem jelenik meg, alkalmat keres-
ve, hogy e birtokokat megtartsa, akkor a prépost Lőrinc fiainak adassa ki a ki-
rály oklevelét annak igazolásául, hogy Sebestyén az összeget nem vette át. Ha a 

4 év leteltéig Lőrinc fiai az 50 M.-t nem fizetik vissza Sebestyénnek, v. ha e bir-
tokokat saját pénzük híján más emberektől kapott pénzen váltanák ki, majd ne-
kik át akarnák adni, akkor Lőrinc fiait az 50 M. kétszeresével sújtsák Sebestyén 

ellenében, amely összegért Lőrinc fiai ezen birtokokat utána bármikor kiválthat-
ják Sebestyéntől további büntetés nélkül, de csak a saját pénzükön és nem má-

sokén. D. in Wyssegrad, f. VI. prox. an. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2840. (MKA. NRA. 1590. 13.) Hátlapján középkori kezektől származó tárgy-

megjelölések, valamint kerek pecsét töredékes nyoma. K.: F. VIII. 3. 719–721. (333. szám). 
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396. 1334. júl. 22. Visegrád 
[I.] Károly király (H) a Zala m.-i 4 szb.-nak, nemeseknek és bármiféle hely-

zetű embereknek: mivel meghagyta Miklós mr. zalai c.-nek, hogy a szb.-kkal a 
jogtalanul elfoglalt zalai királyi várföldeket kutassa fel és vegye vissza, miként 

a várnépeket is, kellő szolgálatukra visszavezetve őket, ezért utasítja a címzette-ket, hogy a szb.-k a zalai konvent tanúságtevője jelenlétében – akit a konvent 
ezen oklevelet megtekintve tartozik kiküldeni – a Zala m.-i, bárki által jogtala-
nul elfoglalt várföldeket kutassák fel és vegyék vissza Miklós mr. emberének 

jelenlétében, a bárkinél megtalált várnépeket pedig alapos és jogszerű vizsgálat 

u. kellő szolgálatukra vezessék vissza. A nemesek és bármely helyzetű v. méltó-

ságú emberek pedig az általuk jogtalanul tartott várföldeket azonnal adják visz-sza teljes joggal, s ha közülük egyesek úgy vélik, e földeket oklevelekkel bírják, 

ezeket a király e. a szb.-k és a konvent tanúsága által kijelölt időpontban mutas-
sák be, amire a szb.-k oklevelével kötelezzék magukat. A náluk lévő várnépeket 

is adják vissza ellentmondás nélkül. A várnépbeli mivoltukat tagadók felől pe-dig a szb.-k és a konvent embere hozzanak jogos döntést. A király mindezek 

ügyében már korábbi pecsétjével ellátott oklevelét is kiküldte. D. in Wyssegrad, in fe. B. Marie Magdalene, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2841. (MKA. NRA. 603. 24.) Hátlapján újkori kéztől származó tárgymegjelölés, 

valamint kerek pecsét töredékei. K.: Zala I. 275–276. (199. szám). R.: P. VII. 517–518. (16. szám). 
397. (1334.) júl. 22. 

A csanádi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy eleget té-

vén a jún. 27-i parancslevelében (l. 308. szám) foglaltaknak, Iwanka fia: János 

királyi emberrel kiküldte tanúként Péter kanonokot, akik visszatérve azt jelen-tették, hogy júl. 21-én (V. fe. prox. an. fe. B. Marie Magdalene) Moghkereke birtok szomszédai körében vizsgálódva olyan értesüléseket szereztek, miszerint 

Gál mr. figyelmen kívül hagyva a birtokosok részéről Lőrinc fiai: Leukus és 

Imre, valamint Chepanus fia: István személyében bejelentett tiltást, Moghkereke 
birtokot erőszakkal hatalmába kerítette, és azóta bitorolja, s ott Bálint fia: Ke-
lement az egyik kezén, Sandur fia: Berecket pedig a fején és az arcán megsebe-
sítette. D. in fe. B. Marie Magdalene predicte, a. Incarn. d. prenotato [1334]. 
E.: Dl. 40 674. (Múz. Ta. 1929. 104.) Hátoldalán azonos kézzel tárgymegjelölés, zárla-

tán kerek pecsét nyoma és hártyaszalagja. K.: –  
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398. 1334. júl. 22. Záhony 
Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a 

Zabolch és Bereg m.-i nemesekkel júl. 19-én (f. III. prox. an. fe. B. Marie Magdalene) Zahun falu mellett tartott congregacio generalis-án Benedek fia: 

Péter elmondta, hogy szegénysége miatt Zekul nevű birtoka felét Mihály fia: 

Lászlónak és István fia: Jánosnak eladta. Erre Zalouch fia Mihály fia: Péter azt mondta, hogy Zekul fele rokonság (generacio) okán őt illeti, ezért Pétert az el-
adástól, Lászlót és Jánost pedig a vásárlástól tilalmazta. Utóbbiak azt mondták, 

hogy oklevelekkel birtokolják Zekul-t, ezért a nádor meghagyta, hogy szept. 15-én (oct. Nat. B. virg.) László és János ezen okleveleiket mutassák be őelőtte, 

v. albírója e. Óbudán (Buda vetus) Mihály fia: Péter ellenében. D. 4. die congre-gacionis nostre antedict., loco prenotato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 976. (Kállay cs. lt. 1300. 391.) Papír. Hátlapján azonos kéztől származó 

tárgymegjelölés Zaloch névalakkal, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. K.: –  R.: Kállay I. 101–102. (435. szám). 
399. 1334. júl. 22. Záhony 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a Za-
bolch és Bereg m.-i nemesekkel júl. 19-én (f. III. prox. an. fe. B. Marie Magda-lene) Zahun falu mellett tartott congregacio generalis-án Benedek fia: Péter el-
mondta Mihály fia: László és Nogsemyen-i István fia: János ellenében, hogy 

azok birtokolják az ő Zekwl nevű birtoka negyedét, amelyet Chepanus fiai adtak 

el nekik. László és János azt mondták, okleveleik vannak Zekwl birtok negye-
déről, ezért a nádor meghagyta, hogy aug. 22-én (oct. fe. Ass. B. virg.) ezen ok-
leveleiket mutassák be színe e. Óbudán (Buda vetus) Péter ellenében. D. 4. die congregacionis nostre antedict., loco memorato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 977. (Kállay cs. lt. 1300. 390.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgy-

megjelölés – Semyen és Zekul névalakokkal, és itt a kitűzött időpont szept. 15. (oct. Nat. B. virg.) –, valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. K.: –  R.: Kállay I. 102. (436. szám). 
400. 1334. júl. 22. Záhony 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája, Scepes-i és Wyuar-i c. tudatja, hogy a Zoboulch és Bereg m.-i nemesekkel júl. 19-én (f. III. prox. an. fe. B. Marie Magdalene) Zahun falu mellett tartott congregacio generalis-án 
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Borsua-i Abych fia: Egyed előadta Semyan-i Mihály fia: László ellenében, hogy 

az 8 évvel ezelőtt, Szt. Mihály ünnepe utáni kedden (f. III. prox. p. fe. S. 

Michaelis arch. cuius 8. preterisset revolucio annualis) az ő Helmuch nevű bir-
tokára ment hatalmaskodva, azt lerombolta, és elvitte minden ott talált javát. 

Erre László azt felelte, hogy Egyed vádjában ártatlan. A nádor ezután Egyed 

felperes akaratából és vállalásával elrendelte, hogy Egyed ezen vádját aug. 27-én (oct. fe. S. regis Stephani) a várad-előhegyi Szt. István-konvent e. tanúk-
kal bizonyítsa László ellenében, a kápt. jelentését pedig a felek szept. 3-án (8. 
die produccionis testium) mutassák be Óbudán (Buda vetus) őelőtte, v. albírója e. D. 4. die congregacionis nostre antedict., loco memorato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 978. (Kállay cs. lt. 1300. 375.) Hátlapján azonos és újkori kéztől eredő tárgy-

megjelölések, valamint kerek zárópecsét kis töredéke. Eml.: az 521. számú oklevélben. K.: AO. III. 90. (71. szám). R.: Kállay I. 102. (437. szám); Doc. Trans. III. 330. (202. szám; román nyelvű). 
401. 1334. júl. 22. Záhony 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a 

Zabolch és Bereg m.-i nemesekkel júl. 19-én (f. III. prox. an. fe. B. Marie Magdalene) Zahun falu mellett tartott congregacio generalis-án Belenyk fia: Pál 

előadta [lehúzva: Mihály fia: Pál] [lehúzva: ezen] Mihály fiai: István és László 

ellenében, hogy azok 34 évvel ezelőtt, Szt. Mihály ünnepe előtti pénteken (f. VI. prox. an. fe. B. Michaelis arch. cuius nunc 34. revolucio annualis preteris-
set) Semyen birtokról jőve a közúton ezen Belenyk-et, az ő apját elfogták, és 

minden ok nélkül mindkét szemére megvakították. Erre István fia: János és ezen 

László azt mondták, hogy az ügy nehézsége miatt fr.-eik és rokonaik nélkül nem 

tudnak választ adni, ezért a nádor a pert szept. 15-re (ad oct. Nat. B. virg.) Óbu-
dára (Buda vetus) halasztja el válaszadásra. D. 4. die congregacionis nostre antedict., loco memorato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 979. (Kállay cs. lt. 1300. 373.) Papír. Hátlapján azonos kéztől származó 

tárgymegjelölés ([benne lehúzva: Paulo filio; felette:] pro Stephano et Ladizlao filio [!] Mychaelis et alios fratres suos [!]), valamint kerek zárópecsét töredékes nyoma. K.: AO. III. 91. (72. szám). R.: Kállay I. 102. (438. szám). 
402. 1334. júl. 22. Záhony 

Drugeth Vilmos (Vilhelmus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a Zabolch 

és Bereg m.-i nemesekkel júl. 19-én (f. III. prox. an. fe. B. Marie Magdalene) Zahun falu mellett tartott congregacio generalis-án Ithem (dict.) Miklós fia: 
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László elpanaszolta, hogy szegénysége miatt a Zaboch m.-i Geur és a Zemlyn m.-i Zagrab [!] nevű birtokait el akarja adni, s kérte a nádort, kérdezze meg, vannak-e ellentmondók. Erre Warda-i László fiai: Perbaldus és János [! : Lász-
ló fia: János és Aladár fia: Perbaldus], Bathean-i Miklós, Pál bán fia: Vid és 

Miklós fia: Elleus megerősítették, hogy Miklós fia: László közeli rokonságban 

(proxima linea generacionis) van velük, még nem tartottak vele osztályt, ezért 

ők Lászlót ezen birtokok eladásától, másokat pedig ezek megvételétől tilalmaz-
ták. D. 4. die congregacionis nostre antedict., loco prenotato, a. d. 1334. 
Á.: Rozgonyi Simon országbíró, 1410. febr. 25. Dl. 78 926. (Zichy cs. zsélyi lt. 2. 772.) 
Tá.: Lackfi István nádor, 1392. febr. 27. > leleszi konvent, 1410. szept. 14. Fk.: Dl. 96 795. (Vay cs. berkeszi lt. 732.) Eszerint zárt oklevél volt. Eltérő névalakjai: Wyl-helmus, Gewr, Zabragh, Zemplen, Perbardus, Item, Beregh, Zahun helyett Zaz [!], Bathean helyett Bachka [!]. K.: Z. IV. 629. (492. szám; Á. alapján). R.: Z. VII. 1. 66. 
403. 1334. (júl. 22. v. 23.) 

Druget Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája oklevele szerint a 
Zabouch és Bereg m.-i nemeseknek 1334. júl. 19-én (III. f. prox. an. fe. B. Ma-rie Magdalene, a. d. 1334.) tartott congregacio-ján kérdésére ezen m.-k nemesei 
megerősítették, hogy Beyr-i Tamás 3 évvel azelőtt aug. 20-án (in fe. S. regis Stephani cuius tunc 3. preterisset revolucio annualis) Byr faluban Bolug-i Mik-
lós fia: Péter mr. Geztered falvi jobbágyainak 34 ökrét, 1 lovát és 9 szekerét ha-
talmaskodva elvette, 9 jobbágyát pedig elfogta és fogságban tartotta. 
Tá.: Druget Vilmos nádor, 1337. febr. 10. Dl. 51 043. (Kállay cs. lt. 1300. 476.) K.: –  Megj.: A nádor ezen közgyűlésen kiadott oklevelei alapján jelen irat is júl. 22-én v. 23-án kelhetett. Vö. még a 658. számú oklevéllel. 
404. (1334. júl. 22. v. 23.) 

Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája Byr-i Tamást a Bortha 

fia: András, Gyozygh-i Konrád (Corrardus), Gyozygh-i Péter fia: Iwahun és 

Miklós fia: Orros (dict.) Péter ellen elkövetett gonosztettei miatt a Zabowch m.-i Zahun faluban tartott congregacio-ján erről kiadott oklevelében halálra és 

birtokai elvesztésére ítélte. 
Eml.: a 458. számú oklevélben. K.: – Megj.: A nádor ezen közgyűlésen kiadott oklevelei alapján jelen irat is júl. 22-én v. 23-án kelhetett. Vö. még a 457. és 658. számú oklevelekkel. 
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405. 1334. (júl. 22. v. 23.) 
Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája oklevelében tudatja: a Zabolch 

és Bereg m.-i nemesek universitas-ának 1334. júl. 19-én (a. d. 1334., f. III. prox. an. fe. B. Marie Magdalene) Zahun falu mellett tartott congregacio-ján Raka-maz-i György fia: János perelni akart birtokosztály ügyében Bereck fia: János 

mr. ellenében, aki azonban azt felelte, hogy a fr.-ei és rokonai nélkül az ügyben 

nem tud választ adni, ezért kérésére a nádor az ügyet nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. 
SS.) elhalasztotta Óbudára (Buda vetus), azzal, hogy akkor György fia: János a 

fivérével (uterinus fr.): Mihállyal jelenjen meg színe e., és perét folytassa le 

Bereck fia: János mr. és fr.-ei ellenében a birtokosztály ügyében. 
Tá.: 1. Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1347. febr. 20. Dl. 3884. (MKA. NRA. 718. 3.) 

2. Uő., 1347. febr. 20. Dl. 51 404. (Kállay cs. lt. 1300. 805.) K.: AO. V. 14–15. (6. szám; Tá.-ban). Megj.: A nádor ezen közgyűlésen kiadott oklevelei alapján jelen irat is júl. 22-én v. 23-án kelhetett. 
406. 1334. (júl. 22. v. 23.) 

Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája oklevelében tudatja: a Zabolch 

és Bereg m.-i nemesek universitas-ának 1334. júl. 19-én (a. d. 1334., f. III. prox. an. fe. B. Marie Magdalene) Zahuny falu mellett tartott congregacio genera-lis-án Rakamaz-i György fia: János perelni akart birtokosztály ügyében Bereck 

fia: János mr. ellenében, mire Zelemer-i Mihály fia: Mihály mr. előadta, hogy ő a fr.-eivel és rokonaival, ill. János mr. a fr.-eivel és rokonaival egy őstől (avus) 

származnak, úgy, hogy avus-aik: András és Felicián testvérek (fr. uterinus) vol-
tak, ill. az ő apja és János mr. apja között egykor birtokosztály történt, és mivel 

János mr. egyéb fr.-ei is osztályt akartak tőle kérni, ezért a nádor az ügyet nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS.) elhalasztotta. 
Tá.: Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1347. márc. 25. > Garai Miklós nádor, 1386. 

máj. 20. Dl. 83 055. (Baranyay cs. lt. 2.) Újkori Má.-ban. K.: –  Megj.: A nádor ezen közgyűlésen kiadott oklevelei alapján jelen irat is júl. 22-én v. 23-
án kelhetett. 

407. 1334. júl. 23. 
[I.] Károly király (H) László mr. székelyispánnak, Byztricia-i c.-nek: meg-

tudta Henel (dict.) Jánostól, hogy Epyndorf nevű birtoka és annak tartozékai 

hasznait a Jaad falvi királyi hospes-ek elveszik, nem törődve a király ez ügyben 

kiadott számos parancsával. Mivel az uralkodó a saját személyében rábízta 
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Lászlóra Jánost a birtokával együtt (l. 11. szám), ezért utasítja Lászlót, hogy 

Jánost és ezen birtokát mindenkitől, főleg Jaad falu népeitől védje meg, akik a 

király parancsainak mindenben engedelmeskedjenek, úgy, hogy ezután János ez 

ügyben a királynak ne panaszkodjon. D. sab. prox. an. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 62 692. (Bethlen cs. betleni lt. 19.) Hátlapján kerek pecsét töredékében: woyuode relacio.  
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. K.: F. VIII. 3. 732–733. (341. szám); ZW. I. 461. (508. szám); Székely okl. I. 46–47. 

(35. szám). R.: Erdélyi Okm. II. 299. (820. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 331–332. (204. szám; román nyelvű). 
408. 1334. júl. 23. 

[I.] Károly király (H) a Byztricia-i bírónak, esküdteknek, az ottani és a Byztricia-i székhez tartozó hospes-ek universitas-ának: mivel nem akarja, hogy 

bármely alattvalója joga sérüljön, ezért meghallgatva Henel (dict.) János pana-
szát, miszerint Epyndorf nevű birtoka hasznait a Byztricia-i, a Byztricia-i szék-
hez tartozó, s főleg a Jaad-i királyi népek többször is elvették, utasítja a címzet-
teket, hogy ettől tartózkodjanak, János joga sérelmére a birtokát ne használják. D. sab. prox. an. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 62 693. (Bethlen cs. betleni lt. 21.) Hátlapján kerek pecsét töredékeiben: relacio woyuode. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. K.: AO. III. 92. (73. szám); ZW. I. 460–461. (507. szám). R.: Székely okl. I. 47; Erdélyi Okm. II. 299. (821. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 331. (203. szám; román nyelvű). 
409. 1334. júl. 23. Záhony 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a 

Zabolch és Bereg m.-i nemesekkel júl. 19-én (f. III. prox. an. fe. B. Marie Mag-dalene) Zahun falu mellett tartott congregacio-ján Varda-i László fia: János és 

Aladár fia: Perbart tilalmazták Boly-i Miklós fia: Lászlót Gyour birtok eladásá-

tól v. elidegenítésétől, másokat pedig annak megvételétől v. elfoglalásától, 

mondván, hogy Gyour örökjogon őket illeti. D. 5. die congregacionis nostre antedict. et loco memorato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 76 489. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 68.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Warda névalakkal), valamint kerek zárópecsét töredékei. K.: Z. I. 435–436. (431. szám). 
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R.: Z. VII. 1. 66.; Jékey 10. 
410. 1334. júl. 24. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy korábbi oklevelének megfelelően (l. 349. 

szám) júl. 15-én (8. die quind. fe. Nat. S. Johannis Bapt.) színe e. a királyi ügy-
védvalló levéllel Synka fia: Pétert képviselő Mykou pap, ill. Panky-i Péter fia: 

Máté a maga és fr.-e: Thuuz (dict.) Peteu nevében a Lelez-i konvent ügyvédval-
ló levelével megjelenve bemutatták az egri kápt. oklevelét (l. 353. szám). Ez-
után Máté a jelet felkínálva párbaj-ítéletet akart (signo porrecto duellum …. 

adiudicari postulabat) arról, hogy a vitás föld az ő és fr.-e Palouch nevű birtoká-

hoz tartozik, de ezt Mykou pap visszautasította, ezért ennek megfelelően Pál c. 

úgy döntött a pap beleegyezésével, hogy Máté v. Peteu negyvened-magával, m.-i és egyéb nemesekkel együtt aug. 27-én (oct. fe. B. regis Stephani) a vitás 

földrészen tegyen esküt, ahogy az ország szokása szerint földre esküt tenni szo-
kás (prout moris est iurare super terram), arról, hogy a földrész az ő Palouch 

nevű birtokukhoz tartozik, majd pedig a Panky-i Péter fiai oldalán eljáró Dénes 

fia: Gergely v. János fia: Pál, ill. a Synka fia: Péter részére kiküldött Mark fia: 

Péter v. Péter fia: Peteu királyi emberek az egri kápt. tanúbizonysága mellett – 
akinek kiküldését Pál c. jelen oklevele útján kéri a kápt.-tól – a földrészt új ha-
tárjelek emelésével különítsék el Tassala birtoktól, és iktassák Panky-i Péter fiai 

részére, a felek pedig a kápt. jelentését szept. 10-re (ad quind. dict. oct.) vigyék 

vissza Pál c.-nek. D. in Wyssegrad, 10. die termini reportacionis seriei prenotate, a. d 1334. 
E.: Dl. 102 899. (Batthyány cs. lt. Forgách cs. 8. 6. C.) Hátlapján azonos és újkori kéz-

től származó tárgymegjelölések, valamint doborpajzs alakú töredékes zárópecsét. Eml.: 1. az 526. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Panki, Tuz (dict.) Petew, Petheu, Paloch, Thassala. 2. az 554. számú oklevélben. K.: AO. III. 112–113. (86. szám; Eml. 2. alapján). 
411. (1334. júl. 25. e.) 

Jakab mr. Gumur-i alispán és a 4 szb. oklevele: színük e. oklevelüket Lam-pert fia: Gergely – aki a maga, apja és fr.-ei: Lázár és Domokos nevében jelent meg –, ill. Péter fia: János – aki a maga, apja és fr.-e: Pál nevében állt elő – mu-
tassák be júl. 25-én (f. II. in fe. videlicet B. Jacobi ap.) a közöttük történt fogott 

bírói döntésről. 
Eml.: a 417. számú oklevélben.  K.: – 
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412. 1334. júl. 25. Visegrád 
[I.] Károly király (H) Bud fia: Péternek a maga és fr.-ei: Imre, László és 

Donch személyében előadott kérésére új pecsétjével ellátott oklevelében átírja 

az egri kápt. 1330. évi oklevelét, mivel azt Bud fiai az utak veszélyei miatt nem merik magukkal vinni. D. in Wyssegrad, in fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 73 389. (Both cs. lt. 9.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek 

pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori (1335. évvel). Megj.: Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XIV. 631. szám. 
413. 1[33]4. júl. 25.  

[I.] K[ároly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu], princ. Sal., [mont. S. 

Angeli dom.]), miután színe e. ……..Tuteus és Wezzeus, Bors m.-i c.-ek és 

…….. [Lewa-i várnagyok] bemutatták …….. [az uralkodó] privilégiumát, azt 

kérésükre ……… átírja számukra és Bothmonostora birtokkal együtt megerősíti 

új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Tathamerius mr. fe-
hérvári prépost, királyi alkancellár keze által, a. d. 1[33]4., VIII. Kal. Aug., 

uralkodása 34. évében, amikor Csanád esztergomi, László testvér kalocsai ér-
sek, királyi kancellár, Miklós győri, László pécsi, Mesko nyitrai, [András erdé-

lyi], László zágrábi püspök, a veszprémi, boszniai és szerémi székek üresedés-
ben, András váradi, Rudolf váci, Pál testvér nándorfehérvári (Albensis de 
Nandur) püspök, Drugeth Vilmos (Wilhermus) nádor, a kunok bírája, [Demeter 

királyi] tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Pál c. országbíró, Mykch 

egész Sclauonia bánja, János Machow-i bán, Pál királynéi tárnokmr., István [ki-
rályi lovászmr., Dénes királyi] asztalnokmr., Miklós mr. pozsonyi c. A. 
E.: Dl. 77 333. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 438.) Erősen foltos. Hátlapján középkori 

kéztől származó tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló bevágások. I. Lajos király 

1364. máj. 12-i megerősítő záradékával. K.: Z. III. 234–236. (168. szám) R.: Z. VII. 1. 66–67.; Doc. Trans. III. 332. (205. szám; román nyelvű). Megj.: Az 1323. febr. 26-i keletű átírt oklevelet l. Anjou-oklt. VII. 49. szám. 
414. 1334. júl. 25. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Jakab fiainak: Tamásnak és Pálnak, a királyi aula 

specialis tárnokainak a kérésére pecsétjével ellátott oklevelében átírja és meg-
erősíti az esztergomi kápt. oklevelét (l. 324. szám). D. in Wyssegrad, in fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
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E.: EPL. Esztergomi kápt. m. lt. Acta radicalia 38. 1. 8. (Df. 236 950.) Hátlapján újkori 

kezektől származó tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét töredékes nyoma. K.: Str. III. 249. (366. szám) 
415. 1334. júl. 25. 

A nyitrai kápt. e. egyik részről Danus fia: Miklós a maga és felesége, Er-
zsébet – néhai Rajtsány-i Drag c. leánya – nevében, a másik részről ue. Drag 

fia: Péter c. és annak fiai: Ipolitus és Miklós megjelenvén, Danus fia: Miklós 

nyugtatta Pétert és fiait a felesége leánynegyede ügyében – amely a nőt Péterék 

minden birtokrészéből megillette –, miután tőlük megkapott 6 M. bécsi dénárt 

az esztergomi érsek ítéletének megfelelően. D. in fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: – K.: F. VIII. 3. 752–753. (355. szám; Gyurikovics-gyűjt. alapján); Densuşianu I. 1. 631. 

(505. szám). 
416. 1334. júl. 25. Újhelyvára 

Bobonigh fia: János mr., egykor egész Sclauonia bánja és Erzsébet királyné 

(H) tárnokmr.-e kinyilvánítja, hogy egy rétjét és a Cossia nevű halászóhelyet 
minden haszonvételükkel a Wyhel városbeli Szt. István király-kolostor ágosto-nos rendi testvéreinek és a szintén Wyhel-i Szt. Egyed apát-kolostor ágostonos 

rendi pálos testvéreinek adta közös birtoklásra, apja, anyja, a maga és fiai lelki 

üdvéért. Ha valamely utóda ezen kegyes adományt bármikor is visszavonná, 

Isten, Szt. Ágoston hitvalló és Szt. Egyed átkát vonja magára. A rét határai: Ke 

felől 2, köznyelven (in vulgarico) zylfa fa, Dé felől Cossya halászóhely, Ny fe-
lől Kaprunchazegh nevű víz, É felé Lvngh nevű nagy erdő. Erről függőpecsét-
jével megerősített oklevelet bocsát ki. D. in Wyheluara, in fe. B. Jacobi ap., a. ab Incarn. d. 1334. 
E.: Dl. 2842. (MKA. NRA. 752. 6.) Hátlapján középkori – Locus novus névalakkal – és 

újkori kezektől származó tárgymegjelölések; zöld viaszú függőpecsét és sárga-zöld fonata. K.: AO. III. 92–93. (74. szám); Blagay I. 114–115. (59. szám); Smič. X. 177–178. (117. 
szám). Megj.: Vö. a 35. számú oklevéllel. 

417. 1334. júl. 25.  
Jakab mr., Vilmos (Wyllermus) nádor alispánja és a 4 Gumur m.-i szb. tu-

datják, hogy korábbi oklevelük (l. 411. szám) ellenére színük e. júl. 25-én (f. II. 

in fe. videlicet B. Jacobi ap.) Lampert és fiai nem jelentek meg, nem is küldtek 
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senkit maguk helyett, fentiek mondott oklevelét sem mutatták be, pedig Péter és 

fiai: János és Pál várták őket, és ue. oklevelet ők bemutatták. D. in termino prenotato, a. d. 1334. 
E.: –. Fk.: Dl. 96 172. (Vay cs. berkeszi lt. 169.) Zárópecsét hártyaszalagja. K.: –  
418. 1334. júl. 26.  

A veszprémi kápt. e. megjelentek Nog Beren-i hospes jobbágyaik, Mathe 

fiai: Miklós, Pál és Lukács, akik az elődeik és saját hű szolgálatait előadva kér-
ték, hogy a kápt. fogadja őket nemes jobbágyai közé (in numerum cetum et con-sorcium nobilium iobagionum). Ezt megfontolva a kápt. őket azon telkükkel (sessio) együtt, ahol most laknak, és az ehhez tartozó, egyházuk Nog Beren fal-
vának területén levő 4 hold trágyázott földdel, amit wlgo theluk-nek mondanak, 
örököseikkel együtt egyházuk nemes jobbágyai közé emeli, úgy, hogy mostan-
tól ők és utódaik azzal a nemesi kiváltsággal (nobilitatis prerogativa) éljenek, 

amellyel egyházuk minden nemes jobbágya. Ha Mathe fiai v. örököseik bármi-
kor is nyíltan v. titokban a kápt. ellenében hűtlenségbe esnének, ezen adomány 

és kegy érvénytelenné válik. Erről nekik a kápt. függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Pál mr. olvasókanonok keze által, a. d. 

1334., VII. Kal. Aug., amikor Mesko veszprémi püspök, királynéi kancellár, 

János mr. prépost, Mark mr. éneklő-, István mr. őrkanonok. A. 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi kápt. m. lt. N. et K. Berén 18. (Df. 200 847.) Függőpecsét és annak zöld-vörös fonata. K.: HO. IV. 152–153. (116. szám). R.: Veszpr. reg. 107. (262. szám). 
419. 1334. (júl. 26. Patak) 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája kéri a Jazou-i prépos-
tot és konventet, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Mark 

fia: István v. Bud fia: Donch nádori ember a Zemplyn (Á. 2.: Zemlyn) m.-i 
Sadan birtokból kihasított Chomurlazlouteleke (Á. 2.: Chumurlazloteluke) nevű 

birtokrészt [III.] András (Endre) király (H) privilegiális oklevelének megfelelő-

en régi határai mentén járja be, ahol szükséges, új határjeleket emelve a régiek 

mellé, és iktassa azt János fiai: Miklós és Pál, valamint László fia: János részé-

re, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze a nádor elé, majd a konvent tegyen jelentést. D. die congregacionis et loco prenotatis [!], a. d. 1334. 
Á.: 1-2.: a 496. számú oklevélben.  
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K.: AO. III. 97. (77. szám; Á. 1. alapján, Á.-ban). R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 396. Megj.: A keltezés módja ellenére az oklevél nem adja meg a zempléni közgyűlés idejét 

és helyét, amely júl. 26-án Patakon volt (l. 426. szám). 
420. 1334. júl. 27. Pécs 

László pécsi püspök e. egyik részről Albert fia: Kelemen, az ő Potoch-i ne-
mes jobbágya a fiaival: Antallal és Pállal együtt, a másik részről pedig Demeter 

testvér Boych-i pálos (ordo heremitarum) perjel megjelenvén Kelemen kinyil-
vánítja, hogy saját üdvéért az általa a püspök Potoch nevű birtokán épített Bol-
dogságos Szűz-egyházat a püspök engedélyével és nagyobbik egyháza kápt.-ja 
beleegyezésével a pálos rendnek adta örökre egy telkével együtt – amely Ke 
felől Crus fia: István, Ny felől Miklós fia: Miklós, a püspök Potoch-i nemes 
jobbágyai telkei között van, körtefával és vízmederrel elkülönítve ezektől, egé-

szen egy nagy útig –, mivel az Irug hegyen levő Szt. Jakab-egyházban a pálos 

testvérek a rablók miatt nem tudnak lakni. Viszonzásul a pálos testvérek a Po-toch-on levő telküket minden tartozékkal Kelemennek adták cserébe a telkéért, Kelemen pedig elrendeli, hogy abban az egyház egy nemes jobbágya szolgáljon 

a püspöknek és egyházának. A Szt. Miklós-plébánia papja, aki az ahhoz tartozó 

népeknek eddig ott ministrált, plébánosi jogon (parochialiter) ezt ezután is meg-
teheti, a pálos testvérek ebben őt nem akadályozhatják. Mivel a Boldogságos 

Szűz-egyház ezen plébánostól el lett választva, és a pálos testvérek jogába há-

ramlott, ők a plébánosnak járó felajánlások (oblacio) csökkenésének ellentétele-
zésére az Enest-en levő szőlőjüket, amely Fodor szőlője és egy út mellett van, 
minden haszonvételével és egy Nadsceg nevű kaszálóval a Szt. Miklós-egyház 

plébánosának adták. A testvérek a Kelemen által tett jelen adományon túl a 

püspök különleges engedélye nélkül más földekbe v. birtokokba nem mehetnek 

be. Erről a püspök pecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. Quinqueecc-lesiis, 3. die fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
Á.: 1. I. Lajos király, 1369. júl. 4. Dl. 5779. (MKA. Acta Paulinorum. Patacs 1. 94. 30.) 

Eszerint privilegiális oklevél volt.   2-3.: Á. 1. > pozsonyi kápt., 1733. okt. 4. Ue. jelzet alatt. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt. Á. 1. alapján, újkori. 

2. Dl. 8776. (Uo. Patacs 65.) Á. 1. alapján, újkori.  K.: F. VIII. 3. 743–744. (350. szám; Á. 1. alapján). 
421. (1334. júl. 29. e.) 

[I.] Károly király birtokbejárató oklevele a pozsonyi kápt.-nak Lothardus fia 
János fia: Omodeus és fr.-ei érdekében a Cholloukuz-i Nyek birtok kapcsán. 
Eml.: a 425. számú oklevélben. 
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K.: –  
422. 1334. júl. 29. 

Az erdélyi kápt. e. András pap, András erdélyi püspök képviselője tiltako-zott, hogy bár kellő rendben és módon gondoskodni akart a Spring-i dékánság 

tizedeinek bérbeadásáról, de Salamon fia: Miklós, valamint Dániel fiai: Miklós 

és Mihály, Kelnuk-i nemesek ezt megakadályozták, tilalmazva a falvak papjait 

és jobbágyait attól, hogy e tizedeket beszállítsák, a más falvakból való fuvaro-
sokat pedig fenyegetve elűzték, csalárdul és gonoszul azt mondva, hogy a püs-
pök saját szekereit kell küldeni minden faluba. Mikor pedig látták, hogy így 

őket a püspök és András pap a tizedek beszedéséből kizárják, a tizedeket olyan 
alacsony áron akarták bérbe venni, hogy az a tizedek (főleg a jelen évié) értékét 

nem érte el. Ezért András pap minden kárt, amely a tizedek ügyében a püspököt 

éri, ezen nemesekre hárítja, s a megfelelő időben és helyen a püspök – v. And-
rás pap az ő nevében – mind eme jogtalanságok, mind pedig a károk ügyében 

alkalmas módon el fog járni. D. f. VI. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Oklevelek 1. 98. (Df. 277 273.) Hátlapján 

azonos és újkori kéztől származó tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét 

körvonala. K.: F. VIII. 3. 746–747. (352. szám); ZW. I. 462–463. (509. szám); Doc. Trans. III. 580–581.  R.: Beke A., TT. 1889. 586. (97. szám); Erdélyi Okm. II. 299–300. (822. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 332–333. (206. szám; román nyelvű). 
423. 1334. júl. 29. Patak  

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája e. Foni-i Balázs és Zonk mr.-ek kinyilvánítják, hogy minden kár és jogtalanság, ti. javak elvétele, 

birtokok lerombolása és különösen serviens-ük, Gergely megsebesítése kap-
csán, amelyeket jelen oklevél kiadásának napjáig mind Zachud fia: Mortunus, 

mind annak fia: János az ő ellenükben elkövettek, Jánost teljességgel nyugtat-
ják. D. prope villam Potok, f. VI. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 99 409. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 28.) Hátlapján azonos kéztől 

származó tárgymegjelölés Fony névalakkal, valamint kerek zárópecsét töredékei.  
Má.: 1-2. Ue. jelzet alatt, újkoriak. K.: Károlyi I. 93. (75. szám). 
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424. (1334.) júl. 30. 
Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy teljesítvén a 

jún. 7-i, itt átírt parancslevelében (l. 274. szám) foglaltakat, Benedek fia: Péter 

királyi ember mellett kiküldte Domokos karpapot tanúságtételre, akik visszatér-ve olyan jelentést tettek, miszerint júl. 27-én (f. IV. prox. p. fe. S. Jacobi ap. iam 

preteritum) Dada birtokukon megidézték a királyi jelenlét elé a néhai Dosa ná-

dor fiait: Jakabot, Pált és Dosa-t, aug. 27-ét (oct. S. regis Stephani iam affutu-
ras) tűzvén ki számukra megjelenésük határnapjául. D. sabb. prox. an. oct. dicti fe. S. Jacobi ap., a. supradicto [1334]. 
E.: Dl. 76 492. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 69.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-

megjelölés, benne Warada-i Aladár fia: Prebarth neve. K.: Z. I. 434–435. (430. szám). R.: Z. VII. 1. 67. 
425. 1334. júl. 30. 

A pozsonyi kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy a Lothardus fia Já-

nos fia: Omodeus és fr.-ei érdekében a Cholloukuz-i Nyek birtok bejárása ügyé-

ben kiadott oklevelének megfelelően (l. 421. szám) Morkolphus fia: Miklós ki-
rályi emberrel kiküldték emberüket, Mihályt, a Karcha-i Szt. Bertalan-egyház 

plébánosát, akik amikor júl. 29-én (f. VI. prox. p. fe. B. Jacobi ap.) Nyek birtok-
ra mentek, hogy azt bejárják és iktassák, a Nyek-en lakó nemesek utóbbinak 

ellentmondtak, emiatt őket a királyi jelenlét elé idézték aug. 12-re (ad quind. 
eiusdem f. VI.) Lothardus fia János fiai: Omodeus és Lothardus ellenében. D. sab. prox. p. idem fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 48 539. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 32.) Papír. Hátlapján azonos kéztől szárma-

zó tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. K.: HO. III. 120–121. (102. szám). R.: Ortvay, Pozsony III. 310. 
426. 1334. júl. 30. Patak 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája kinyilvánítja, hogy bár Laztouch-i Domokos fia: Péter párbajban elbukottként (succubitus duelli) elma-
rasztaltatott Joachinus fia: János ellenében, és emiatt a Laztouch-on levő birtok-
részét elveszítette, de a fiai: Loránd, István, Mihály, Szaniszló és Dénes, vala-
mint a felesége az ottani birtokrészeiket Péter kihágásai ellenére megtarthatták, 

Péter birtokrészét pedig a Zemlyn-i c.-től és a peres ellenféltől kiváltották. Ezért 

a nádor a szb.-kkal, az esküdt ülnökökkel, valamint a Zemlyn és Vng m.-i ne-
mesekkel úgy határozott, hogy Péter fiai az anyjukkal e birtokrészeken marad-
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hatnak, ahogyan azokat Péter és más elődeik birtokolták, és meghagyta alispán-
jának: Gud-nak, hogy a nőt és fiait védje meg minden jogtalan zaklatótól. D. in Potak, sab. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 675. (Múz. Ta. Rómer) Hátlapján kerek pecsét körvonala. K.: – 
427. 1334. júl. 30. Patak 

Druget Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy színe e. 

több halasztással hosszan húzódó per támadt egyik részről Balázs c. és Feuldric fiai, Olazy-i nemesek, a másik részről a Potok-i polgárok v. hospes-ek között a 

Potok város és e nemesek Olazy nevű falva közötti határok elkülönítése ügyé-

ben. Végül a nádor Zemplyn és Vng m.-i nemesekkel júl. 26-án (f. III. prox. p. 
fe. S. Jacobi ap.) ezen Patak város mellett tartott congregacio-ján a felek bemu-
tatták neki privilegiális okleveleiket, ti. a hospes-ek a szabadságaikról (libertas) kiadottakat, az Olazy-i nemesek pedig azokat, amelyekkel Olazy-t birtokolják, de ezek közül egyik sem tartalmazta a határokat. Amikor emiatt a nádor Patak 

város 24 senior-jára akarta bízni, hogy a határjeleket megmutassák, és a régiek 

mellé újakat emeljenek, ezt sem a Potok-i hospes-ek, sem az Olazy-i nemesek 
nem akarták vállalni, ezért a nádor – mivel Potok királynéi város, Olazy birtokot 

pedig a király adományozta ezen nemeseknek – a pert a királyi jelenlét elé küld-
te át, meghagyva a feleknek, hogy szept. 15-én (oct. fe. Nat. B. virg.) a király e. jelenjenek meg. D. 5. die congregacionis nostre antedict., loco prenotato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 76 491. (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 671. BB.) Hátlapján azonos kéztől eredő tágy-

megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. K.: Z. I. 436–437. (432. szám). R.: Z. VII. 1. 67. Ford.: Tóth Péter: Diplomatikai szöveggyűjtemény. Miskolc, 1996. 86. (61. szám). 
428. 1334. júl. 30. Patak 

Drugeth Vilmos (Vyllermus) nádor (H), a kunok bírája 1334. júl. 30-án (5. 

die congregacionis sue generalis) kelt oklevele szerint amikor a Zemplyn és Vngh m.-i nemeseknek júl. 26-án (f. III. prox. p. fe. S. Jacobi ap., a. d. 1334.) 

Patak város mellett tartott congregacio-ján a zempléni és ungi várjobbágyokról 

tudakolózott, hogy őket a szolgálataikra és libertas-aikra vissza tudja vezetni, akkor az Vngh m.-i várjobbágyok a nádor háromszori kérdésére egybehangzóan 

megerősítették, hogy Sebestyén fia: Pethev közéjük tartozik (esset de collegio et 

numero eorundem), és Jenke birtok – amely elődeinek örökbirtoka volt, miként 

Cykodoyl föld is – őt illeti. 
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Tá.: Kont Miklós nádor, 1361. máj. 12. ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. K. 17. (Df. 268 703.) K.: –  
429. (1334. aug. 1. e.) 

[Pál c.] országbíró oklevele: színe e. aug. 1-jén (oct. S. Jacobi) Achyl (dict.) 

János [jelenjen meg] válaszadásra és 24 M. bírság kétszerese, vagyis 48 M. kifi-
zetésére Heym fia: Heym ellenében.  
Eml.: a 459. számú oklevélben. K.: – 
430. 1334. aug. 1. 

Róbert nápolyi király levele szerint beleegyezésével tanácsosa: Zágrábi 

(Zagrabiensis) János minorita rendi testvér, Vid ue. rendi testvér, nyitrai electus 

társa Mo.-ra (U) megy. 
K.: Smič. X. 178. (118. szám; ezen dátummal, a Nápolyban volt Registri Angioini alap-

ján). 
431. 1334. aug. 1. 

Az erdélyi kápt. e. Scengyel-i Péter fia: László a maga és fr.-e: János, to-
vábbá rokona, István fia: György, Scengyel-i nemesek nevében bemutatta Ta-
más erdélyi vajda gyanútól mentes, függőpecsétjében (sigillo, cera et serico) és 

minden más részén is ép privilégiumát a Thorda m.-i Scengyel birtok v. falu 
felének visszaadásáról, amelyet kérésére, mivel azt a szükséges helyekre bemu-
tatás céljából az utak veszélyei miatt nem merik magukkal vinni, a kápt. függő-

pecsétes oklevelében átír. D. in die fe. ad vincula B. Petri ap., a. d. 1334., ami-
kor Domokos prépost, Santus éneklő-, Tamás őrkanonok, Miklós mr. Hunad-i 
főesp. dékán. 
E.: AL. Kolozsvár. Toldalagi cs. lt. Oklevelek 7. (Df. 257 471.) Hátlapján újkori kezek-

től származó tárgymegjelölések. A plicaturán függőpecsétre utaló vágások. K.: Doc. Trans. III. 581–582. R.: Erdélyi Okm. II. 300. (823. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 333–334. (207. szám; román nyelvű). Megj.: Az 1328. jún. 2-i keletű átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XII. 303. szám. 
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432. 1334. aug. 1. 
A veszprémi kápt. e. Leurente fia: Beke mr. tilalmazta ue. Leurente fia Ta-

más fiait: Miklóst, Jánost és Egyedet, az ő fr.-eit a velük közösen bírt birtoko-
kon levő részei elfoglalásától, s hogy azokba hatalmasokat (manus potenciales), 

főleg István fia: Miklós mr. zalai c.-t vezessenek be (introduccio), akiket szintén 

tilalmazott e birtokrészei hasznaitól. D. oct. B. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2843. (MKA. NRA. 1597. 29.) Hátlapján azonos és újkori kéztől eredő tárgy-

megjelölések. K.: –  
433.  (1334. aug. 1.–okt. 6. között) 

Pál c. országbíró a Bokocha-i Péter fia: Egyed, ill. János [székes-]fehérvári 

őrkanonok, fr.-e: Márton és András fia: János közötti pert (l. 137. szám) aug. 1-ről okt. 6-ra (ad oct. B. Michaelis arch.) halasztja. 
Eml.: az 593. számú oklevélben.  K.: – 
434. (1334.) aug. 2. Avignon 

[XXII.] János pápa Flisco-i Incének a yorki (Eboracensis) egyházban 

főesp.-séget biztosít, és a bevezetéssel többek között a kalocsai egyházm.-i Titul-i egyház prépostját bízza meg. D. Avinione, IV. Non. Aug., pápasága 18. 

évében. 
Reg.: 1. Mollat szerint: ASV. Reg. Vat. com. ep. 1102. v. 106. 2. Mollat szerint: ASV. Reg. Av. Litt. communes, v. 46. f. 5a. K.: – R.: Mollat XIII. 63 691. szám. (Mindkét Reg. alapján.) 
435. 1334. aug. 5. 

A [pécs-]váradi monostor konventje tudatja, hogy nyílt oklevelük ellenére 

(l. 122. szám) Chymin-i Kemyn fia: Konrád (Corrardus) mr. a Perman nevű Ba-ranya m.-i birtokát, amely Jakab c. fiai: Miklós és Konrád mr.-ek Gyula nevű 

földjének szomszédságában fekszik Dé felől, és amelyet ezen Miklós mr.-nek 
30 M. báni dénárért egykor elzálogosított, júl. 1-jén (oct. B. Jacobi) nem váltot-
ta ki ezen összegért Miklós mr.-től, holott Marc Gyula falvi plébános, Miklós 

mr. káplánja ezen ura nevében színük e. 3 napon át és a 4. nap deléig várt jöve-
telére. D. 5. die oct. B. Jacobi ap. predict., a. d. 1334. 
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E.: 1-2. SNA. Révay cs. központi lt. Oklevelek. Gyulay 4. 5. (Df. 259 836.) Mindkettőn kerek zárópecsét. K.: – R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 112. (131. szám). 
436. 1334. aug. 7. Esztergom 

Csanád esztergomi érsek, örökös esztergomi c. László pécsi püspöknek és 

Miklós testvérnek, a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton[-monos-tor] apátjának: a római anyaszentegyház főpapjai bullás okleveleikkel a domon-
kos rendi testvérek lelki gondozása (cura) alatt élő Nyulak szigeti (insula Bu-densis) apácáknak különleges apostoli keggyel több kiváltság (libertas) között 

megengedték, hogy a birtokaikból és javaikból nem kell tizedet adjanak, ezek 

megfizetésére sosem kényszeríthetők, ha pedig valaki ezt merészelné, Isten, Szt. 

Péter és Szt. Pál apostolok haragját vonja magára. Mivel az érsek az apostoli 

szék különleges parancsából ezen rend jogvédője (conservator), és annak elide-
genített jogait ezen monostor [!] jogába és tulajdonába tartozik visszaszerezni, 

és mivel az apácák panasza szerint mondott kiváltságuk sérelmére birtokaik és 

javaik tizedét a címzettek beszedetik, ezért az apostoli szék parancsának megfe-
lelően figyelmezteti őket, hogy a nekik fizetendő tized okán az apácák birtokait 

soha ne zaklassák, ellenkező esetben egyházi censura-val jár el ellenükben. D. Strigonii, domin. prox. an. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2844. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium. Poson 46. 16.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. 
Á.: Guti Ország Mihály nádor, 1473. aug. 20. Dl. 1975. (Uo. Vet. Buda 16. 23.) Esze-

rint nyílt oklevél volt, a hátlapon megpecsételve. 
Má.: 1. Lendvay Márton kamarai levéltáros, 1800. okt. 12. (Á. 1. alapján, azzal azonos jelzet alatt.) 2. EPL. Archivum eccl. vetus 58. (Df. 249 046.) (újkori; Á. alapján). 

3. PML. Antemohácsiana 83. (Df. 280 153.) (újkori; Á. alapján). 
4. Pécsi püspöki és káptalani lt. 88. 1498. (Df. 280 285.) (újkori; E. alapján). K.: F. VIII. 3. 741–742. (349. szám; Á. alapján); Str. III. 250. (367. szám; E. alapján).  R.: Bónis–Balogh 98. (891. szám; Str. III. alapján). 

437. 1334. aug. 7. Kassa 
Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a Wyuar 

és Sarus m.-i nemesekkel aug. 4-én (f. V. prox. an. fe. S. Dominici conf.) Cassa 

város mellett tartott congregacio generalis-án Tyba fia: Tamás elmondta, hogy 

mivel a Wysneu nevű birtokokat, amiket Renoldus néhai nádor cserébe adott Zakalia birtokért, idegen kéz birtokolja, ezért sem saját birtoka, sem pedig an-
nak cseréje nincs rendelkezésében, emiatt János fia: László és László fia: Péter Rozgwn-i nemesek, Renoldus leszármazottai e birtokokat szavatolni tartoznak. 
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Bár Péter és László jelen voltak a congregacio-n, Tamás felvetésére nem adtak 

választ. D. 4. die et loco prenotatis, a. d. 1334. 
E.: Dl. 58 479. (Forgách cs. lt. 114.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, benne Wyzneu névalakkal, valamint kerek zárópecsét töredékei. K.: – 
438. (1334. aug. 8. e.) 

A Lelez-i konvent oklevele szerint Zekul-i Mihály fia: Lászlót megidézték 

Magyar (dict.) Pál mr. ellenében aug. 8-ra (quind. B. Jacobi ap.) a királyi jelen-
lét elé. 
Eml.: a 468. számú oklevélben. K.: – 
439. 1334. aug. 8. 

Az egri kápt. e. egyik részről Péter fia: János és Pál fia: János Torunalya-i 
nemesek a maguk, ue. Péter fia: László, [ue.] Pál fia: Miklós, valamint rokonuk, Torunalya-i Felicián fia: János nevében ügyvédvalló levéllel, a másik részről Panky-i Péter fia: Máté a maga és ügyvédvalló levéllel fr.-e: Petew mr., vala-mint rokonai, Mateuch-i Nagy (Magnus) Péter fiai: János, Mihály és László ne-
vében megjelenvén, kinyilvánítják, hogy különböző okokból, főleg az Wngh m.-i Palouch birtok ügyében Pál c. országbíró e. hosszasan húzódó per támadt 

köztük, amelynek során a Torunalya-iak számos bírságban marasztaltattak el 

eddig Máté, Peteu és Nagy Péter fiai ellenében, de végül a béke és a rokoni 

kedvezés miatt fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg egymással, 

hogy mivel Máté, Peteu és Nagy Péter fiai könyörületesen elengedték ezen bír-
ságokat a Torunalya-iaknak, ezért ők Palouch nevű birtokukat a joga teljességé-

vel, azon határok alatt, amelyekkel azt [IV.] László király privilegiális okleve-
lével az ő elődeiknek adta, Panky-i Péter fiainak: Máténak és Peteu-nek, vala-
mint örököseiknek átadták, semmiféle jogot és tulajdont tovább abban maguk-
nak meg nem tartva, és minden olyan oklevelet, amelyek közöttük Palouch 

ügyében kerültek kibocsátásra, és főleg László király ezen privilégiumát, amely 

révén Pál fiai, Felicián fia: János és Torunalya-i Péter fiai Palouch-ot eddig bir-
tokolták, átadták Péter fia: Máté mr.-nek, miként ők magukat ue. király nyílt 

oklevelével erre kötelezték. Ezenfelül Pál fia: János és Péter fia: János kötelez-
ték magukat, az általuk képviselteket és örököseiket, hogy ha ezen oklevelekből 

valamit csalárdul megtartottak volna maguknak, és ezeket bármikor is Máté, 

Peteu v. örököseik ellenében bárhol bemutatnák, patvarkodónak tekintsék őket. D. quind. S. Jacobi ap., a. d. 1334.  
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E.: Dl. 2845. (MKA. NRA. 792. 2.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

kerek pecsét körvonala. K.: AO. III. 94–95. (75. szám). Megj.: Vö. a 443. számú oklevéllel. 
440. 1334. aug. 8.  

Az erdélyi kápt. e. egyik részről Thodalad-i Mihály fia: Jakab, a másik rész-
ről pedig Mihály fia János fia: Demeter a maga és fr.-e: Tamás nevében megje-
lenvén, Jakab megvallotta, hogy ő leánytestvére, Margit fiainak: Demeternek és 

Tamásnak adta per nélkül ezen anyjuk leánynegyedét a Thordad [!] m.-i Thoda-
lad nevű birtokából v. falvából, minden haszonvétellel együtt, ellentmondás 

nem lévén az eljárással szemben. Ezenfelül Jakab elmondta, hogy mivel nincs 

örököse, és kétséges, hogy a jövőben lesz-e még, ezért Demetert és Tamást örö-

köseivé akarván fogadni, a leánynegyed kiadása u. Thodalad birtokon neki 
megmaradt része felét Demeternek, Tamásnak és örököseiknek adta minden 

terméssel és haszonvétellel (szántóföldekkel, vizekkel, erdőkkel, kaszálókkel, 

berkekkel) együtt, ezen rész másik felét pedig megtartotta magának saját hasz-nálatra, úgy, hogy ha örökös nélkül hunyna el, akkor ezen fél rész is Demeter és 

Tamás tulajdonába és használatába háramoljon minden haszonvétellel és ter-
méssel együtt, a másik, már nekik adott fél részhez hasonlóan. A felek kérésére 

erről a kápt. függőpecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. II. f. prox. an. 

fe. B. Laurencii mart., a. d. 1334., amikor Domokos prépost, Santus éneklő-, 
Tamás őrkanonok, Miklós mr. Hunad-i főesp. dékán. 
E.: AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. 21. (Df. 260 600.) A plicaturán függőpe-

csétre utaló bevágások. K.: – R.: Erdélyi Okm. II. 300. (824. szám). 
441. 1334. aug. 8. Kassa 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája, Scepes-i és Wyuar-i c. tudatja, hogy a Wyuar és Sarus m.-i nemeseknek aug. 4-én (f. V. prox. an. fe. 

B. Dominici conf.) Cassa város mellett tartott congregacio generalis-án Lyzna-i 
Chegze fia: Nata előadta, hogy Felchychua, Isopou és Monyorous nevű Zemplyn m.-i birtokai közül – amelyeket neki egykor Perus (dict.) Miklós c. 60 M.-ért elzálogosított – utóbbi kettőt Chychua-i László fia: Péter mr. elfoglalva 

tartja az ő jogának sérelmére, és bemutatta az erdélyi kápt. 1321. évi 

privilegiális oklevelét, miszerint Perus (dict.) Miklós Felchychua birtokot az 
ahhoz tartozó Isopou és Monyorous birtokokkal a rokonának, Chegze fia: Nata-nak 60 M.-ért, részben ezüstben, részben természetben (in estimacione 

condigna) elzálogosította, úgy, hogy ha Miklós c. az oklevél kiadásától 5 évig 
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ezeket a 60 M.-ért nem váltja ki Nata-tól, királyi bírság terhelje, majd ha azután 

további 5 éven belül sem váltja ki, kétszeres büntetés sújtsa, végül ha azután 5 

évig sem váltja ki ezeket immár a 60 M.-ért, a királyi bírságért és a kétszeres 

büntetésért, akkor e birtokokat köteles lesz minden haszonvétellel Nata-nak át-
örökíteni. Erre Péter mr. azt felelte, hogy Isopou és Monyorous földek mindig is 

őt illették, és nem tudja, hogy Felchychua birtokhoz tartoznának. Mire Nata azt 

mondta, hogy azon eredeti privilégiumok, amelyekkel Felchychua birtokot az 
Isopou és Monyorous nevű tartozékaival Miklós c. és fr.-ei megszerezték, Mik-
lós c. fr.-ének, Benedeknek a fiánál: Jánosnál vannak, aki személyesen jelen 

lévén bemutatta [I.] Károly király (H; dominus noster naturalis) privilegiális 

okleveleit, amelyek szerint először László fia: János mr. (ezen Péter mr. idősebb fr.-e) a maga és ezen Péter mr. nevében, majd ezen Péter mr. a maga és ezen 

János mr. fia: László nevében a király e. az egyéb birtokoktól határokkal elkü-

lönített Felchychua birtokot minden tartozékkal Miklós c. és fr.-e szolgálataiért, 

továbbá azon 200 M.-ért, amit Chychua nevű váruk őrzésekor (conservacio) 

költöttek, valamint Miklós c. 4 nemes rokona és serviens-e haláláért, akiket 

megöltek ezen vár őrzése során, Miklós c.-nek és fr.-einek adták örök joggal. 

Felchychwa birtok határai: Kwzereukw, Topl folyó, Monyorouspatak folyó egé-

szen a forrásáig (caput), két Chychua nevű folyó forrása, Mylch folyó, Kaaz-
meyr mezője, híd, amelyen Kanya faluba mennek, wlgariter Laaz patak, amely 
a Chychua folyóba ömlik, beyrch (wlgariter dict.), Geche-i Simon határjelei Ny 

felé, Lees nevű két hegy, út, Zynche mező, ezen út, a mondott Kwzereukw és 

Tophl folyó. A nádor – megtudván ezáltal, hogy Isopou és Monyorous földek v. birtokok Felchychua birtokhoz tartozva annak határain belül fekszenek, így 

azokat Péter mr. hatalmaskodva (propria auctoritate potenciaria) elfoglalva tart-
ja, és Péter mr. nyilvánosan elismerte, hogy ezeket magánál tartja – Sarus-i vár-
nagyával és alispánjával: Miklós c.-el, Sumus-i György fia: János mr.-el, Rycolphus fia: Rycolphus mr.-rel, Benedek fiaival: Miklós és Péter mr.-ekkel, 
Bodon fiaival: Miklóssal és Istvánnal, Peteuch fia: János mr.-rel, László fia: Já-nos mr.-rel, Fony-i Balázs mr.-rel, Keer-i Tyba fia: Tamással, Nadasd-i Lachk 
fia: Domokossal, Gereuen fia: Lőrinccel, Berzel-i Raphaen fia: Pál mr.-rel, Mokranch-i Simon mr.-rel, Lukács fia: Istvánnal, Wyuar-i alispánjával: Walter mr.-rel, a 4 szb.-val, az esküdt ülnökökkel és a mondott m.-k nemeseivel, akik a congregacio-ján vele üléseztek, László fia: Péter mr.-t a Felchychua birtokhoz 
tartozó Isopou és Monyorous földek v. birtokok elbitorlása miatt hatalmasko-
dásban marasztalja el Nata-val szemben. D. 5. die congregacionis nostre antedict., loco memorato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2802. (MKA. NRA. 934. 2.) Hátlapján újkori kezektől származó tárgymegjelölé-

sek, valamint kerek pecsét körvonala. K.: – Megj.: Az 1321. évi oklevelet l. Anjou-oklt. VI. 109. szám. 
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442. 1334. aug. 8. Visegrád 
Pál c. országbíró igazolja, hogy Bechey-i Imre fiai: Teuteus és Wezzeus Bors-i c.-ek kérésére elengedi nekik összes bírságaikat, amikben bárki ellenében 

eddig elmarasztaltattak, nem érintve a peres ellenfél részét. D. in Wyssegrad, quind. S. Jacobi ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 56 733. (Jeszenák cs. lt. 13.) Hátlapján doborpajzs alakú pecsét körvonala. K.: – 
443. 1334. (aug. 8. [v. u.]) 

Az egri kápt. e. egyik részről Péter fia: János és Pál fia: János Tornalya-i 
nemesek a maguk, ue. Péter fia: László, [ue.] Pál fia: Miklós, valamint rokonuk, Tornalya-i Felicián fia: János nevében ügyvédvalló levéllel, a másik részről Panky-i Péter fia: Máté a maga és ügyvédvalló levéllel fr.-e: Petew mr., vala-mint rokonai, Matheuch-i Nagy (Magnus) Péter fiai: János, Mihály és László 

nevében megjelenvén, kinyilvánítják, hogy különböző okokból, főleg az Wngh m.-i Palouch birtok ügyében Pál c. országbíró e. hosszasan húzódó per támadt 

köztük, amelynek során a Tornalya-iak számos bírságban marasztaltattak el ed-
dig Máté, Peteu és Nagy Péter fiai ellenében, de végül a béke és a rokoni ked-
vezés miatt fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg egymással, 

hogy mivel Máté, Petew és Nagy Péter fiai könyörületesen elengedték ezen bír-
ságokat a Tornalya-iaknak, ezért ők Palouch nevű birtokukat a joga teljességé-

vel, azon határok alatt, amelyekkel azt [IV.] László király privilegiális okleve-
lével az ő elődeiknek adta, Panky-i Péter fiainak: Máténak és Peteu-nek, vala-
mint örököseiknek átadták, semmiféle jogot és tulajdont tovább abban maguk-
nak meg nem tartva, és minden olyan oklevelet, amelyek közöttük Palouch 

ügyében kerültek kibocsátásra, és főleg László király ezen privilégiumát, amely 

révén Pál fiai, Felicián fia: János és Tornalya-i Péter fiai Palouch-ot eddig bir-
tokolták, átadták Péter fia: Máté mr.-nek, miként ők magukat ue. király nyílt 

oklevelével erre kötelezték. Ezenfelül Pál fia: János és Péter fia: János kötelez-
ték magukat, az általuk képviselteket és örököseiket, hogy ha ezen oklevelekből 

valamit csalárdul megtartottak volna maguknak, és ezeket bármikor is Máté, Peteu v. örököseik ellenében bárhol bemutatnák, patvarkodónak tekintsék őket. 

Erről a kápt. pecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki Miklós 

prépost, Miklós olvasó-, Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, 
Péter Zemlyn-i, Dávid Zobouch-i, János Patha-i, Péter Hewes-i, Syxtus Vngh-i 
főesp.-ek jelenlétében, a. d. 1334., amikor [I.] Károly király (H), Csanád eszter-
gomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 
E.: Dl. 71 860. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 33. 1. 2.) Alul chirographált (ABC). Hátlap-

ján újkori kezektől származó tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló bevágások és plicatura. 
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Á.: 1. Egri kápt., 1496. ápr. 29. Dl. 2862. (MKA. NRA. 793. 23.) Eltérő névalakjai: Thornalya, Pethew, Wng, Paloucz, Wywar, Zaboucz, Sixtus.   2. K. szerint: egri kápt., 1493. > [székes-]fehérvári kápt., 1500. Károlyi cs. lt. 57. 

Az eddigiektől eltérő névalakjai: Thornallya, Palowcz.  K.: Károlyi I. 96–98. (78. szám; Á. 2. alapján).  Megj.: Mivel jelen oklevél a 439. számú iratnak a privilegiális változata, vélhetően ak-
kor, ill. nem sokkal azután kelt, v. legalábbis annak napi kelte itt terminus post quem-ként kezelendő. 

444. 1334. aug. 9. Visegrád 
Pál c. országbíró tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevelének megfelelően 

(l. 258. szám) Nogsemyen-i Mihály fia: László aug. 1-jén (oct. S. Jacobi ap.) 

bemutatta neki a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-konvent oklevelét (l. 

315. szám) az őt 2 ökör elvételének vádja alól tisztázó esküje letételéről, aminek 

alapján Pál c. Lászlót az ügyben nyugtatja. D. in Wyssegrad, 9. die termini reportacionis seriei prenotate, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 980. (Kállay cs. lt. 1300. 366.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, va-

lamint doborpajzs alakú zárópecsét körvonala. 
Má.: Pálffy Salamon, a Kállay cs. levéltárosa, 1785. máj. 4. Ue. jelzet alatt. K.: – R.: Kállay I. 101. (433. szám; júl. 5-i dátummal); Doc. Trans. III. 324. (192. szám; júl. 4-i dátummal, román nyelvű). 
445. 1334. aug. 9. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevelének megfelelően 

(l. 314. szám) Nogsemyen-i Mihály fia: László aug. 1-jén (oct. S. Jacobi ap.) 

bemutatta neki a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventjének 

oklevelét (l. 316. szám) az őt Egyed fia János megölése vádjában tisztázó eskü-

jének letételéről, aminek alapján Pál c. Lászlót az ügyben nyugtatja. D. in Wyssegrad, 9. die termini reportacionis seriei prenotate, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 973. (Kállay cs. lt. 1300. 381.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymeg-jelölés, valamint doborpajzs alakú zárópecsét körvonala. K.: – R.: Kállay I. 101. (431. szám; jún. 29-i dátummal). 
446. 1334. aug. 9. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor az 

uralkodó Kery-i Lőrinc fiait: Istvánt, Lőrincet, Mihályt és Jánost perbe vonta, az 

ügy tárgyalása az ő országbírói memorialis oklevelei szerint több halasztással 
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végül 1333. márc. 17-re (a. d. 1333., ad oct. medii Quadr.) jutott, amikor is az 
ügyvédvalló levéllel megjelent Besenyő (Byssenus) Miklós a király nevében 

előadta, hogy az uralkodó hj. u. birtokba akarta venni a fő- és birtokvesztésben 

elítélt Fodor (Crispus) Miklós fia: Farkas Tolna m.-i Barlyad és Bykad nevű birtokait – amelyek Pál c. privilegiális oklevele szerint ítélete révén kétharmad 
részben hozzá mint bíróhoz, egyharmad részben pedig a királyhoz kerültek –, 
Lőrinc fiai ezek iktatásának ellentmondtak, s ennek okát tudakolta tőlük. Mire 

Lőrinc fia: Mihály a maga és fr.-ei nevében a Saxard-i konvent ügyvédvalló le-
velével azt állította, hogy Barlyad és Bykad birtokok fele oklevelek alapján 

hozzá és fr.-eihez tartoznak, s bemutatta a Saxard-i konvent 2 nyílt okiratát, 

amelyek szerint Fodor ~ Fudor (dict.) Miklós fia: Farkas a Barlyad és Bykad 

nevű birtokokat 60 M.-ért 1318. okt. 4-től (a f. IV. prox. p. fe. B. Mychaelis 
arch., a. d. 1318.) annak 10. évfordulójáig kétszeres büntetés alatt Mihályék ap-
jának, Kery-i Lőrincnek és Peel-i Beke-nek elzálogosította, de azokat a kijelölt 

napon nem váltotta ki. Mivel Besenyő Miklós azt állította, hogy a király az or-
szág szokásának megfelelően e birtokok felét Lőrinc fiaitól ki akarja váltani, de 

ezek becslése nélkül Pál c. nem tudott időpontot kitűzni erre, ezért írt a Saxard-i 
konventnek, hogy emberei (homines nostri) a konvent tanúságtevőjének jelen-
létében okt. 1-jén (3. die fe. B. Mychaelis arch.) e birtokok felét a szomszédok 

és a felek v. képviselőik jelenlétében királyi mértékkel megmérve az ország 

szokása szerint becsüljék fel, majd a konvent okt. 6-ra (ad oct. B. Mychaelis arch.) tegyen jelentést neki. Akkor Besenyő Miklós a király személyében és 

ügyvédvalló levelével – a maga és fr.-ei nevében a Saxard-i konvent ügyvédval-
ló levelével előállt Lőrinc fia: István jelenlétében – bemutatta Pál c.-nek a kon-
vent oklevelét, miszerint Barlyad birtokot 30, Bykad birtokot pedig 15 M.-ra 
becsülték. Ám mivel a király távolléte miatt neki e birtokfelek kiváltására Pál c. 

nem tudott időpontot kitűzni, ezért a pert a Tengerentúlra indult királyi had fel-
oszlásának 22. napjára (ad 22. diem residencie exercitus regii versus partes 
Transmarinas moti) halasztotta el (l. 96. szám). Akkor, vagyis a márc. 20-ra ki-
hirdetett hadoszlás 22. napján: [1334.] ápr. 10-én (22. die residencie exercitus regii ad domin. Ramispalmarum proclamate) Besenyő Miklós jelent meg a ki-
rály személyében és ügyvédvalló levelével, s kérte Pál c.-től az időpont kitűzé-

sét, míg Kery-i Lőrinc fia: István a maga és fr.-ei: Lőrinc, Mihály és János, va-lamint Peel-i Beke nevében megengedte e birtokok kiváltását a királynak a 

mondott becsértékben, miként ez őt illeti, ezért Pál c. meghagyta, hogy az ural-
kodó Barlyad birtokot 30, Bykad birtokot pedig 15 M.-ért az ország szokása 

szerint részben dénárokban, részben természetben (in estimacione condigna) júl. 15-én (22. die fe. Nat. B. Johannis Bapt.) felerészben Kery-i Lőrinc fiaitól, fele-
részben pedig Peel-i Beke-től a [székes-]fehérvári kápt. e. váltsa ki, a felek pe-
dig a kápt. jelentését júl. 29-re (ad 15. diem) vigyék elé vissza (l. 136. szám). 

Akkor Besenyő Miklós a király nevében és ügyvédvalló levelével bemutatta Pál c.-nek a kápt. oklevelét, miszerint Besenyő Miklós 30 budai M.-t kifizetett 
Barlyad birtok kiváltásáért Kery-i Lőrinc fiainak: Istvánnak, Lőrincnek, Mi-
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hálynak és Jánosnak, valamint Pel-i Beke-nek (l. 384. szám). Mindezek alapján 

Pál c. Barlyad birtokot a királynak ítéli bírói hatáskörével, mások jogainak sé-

relme nélkül, Lőrinc fiaira és Beke-re örök hallgatást kiróva e birtok ügyében. 

Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Alto Cast-ro, 12. die termini reportacionis seriei prenotate, a. d. 1334. 
E.: Dl. 87 048. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. A. 30. NB.) Hátlap-

ján középkori (benne Bikad névalak) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függő-

pecsét zöld fonata. 
Má.: 1-2. Ue. jelzet alatt, újkoriak. K.: – Megj.: Az iratban szereplő egyes korábbi oklevél-említéseket l. Anjou-oklt. XII. 434., 

XVII. 119., 127., 440. és 441. szám. 
447. 1334. aug. 10.  

A váradi kápt. e. egyik részről a Zolnuk m.-i, Berekyo folyó melletti Mogasabram-i Lőrinc fia: Miklós, a másik részről Gutkeled nb. Drug fia Péter 

fia: Yuachin mr., a kunok bírája, továbbá fivére (uterinus fr.): Péter mr. Byhor-i 
alispán megjelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy ő Philipe fia: Egyed osztályos generacio-jából való, és azt a jogot, amellyel ő Egyed Mogasabram birtokon 

levő részén nemzetségi jogon (iure generacionis) rendelkezik – miután a birtok-
részt a király Yuachin mr.-nek adta –, ő 50 M.-ért eladta Yuachin-nak, Péternek 

és örököseiknek, a szomszédságába fogadva őket, és egyik fr.-e és rokona sem 
indíthat pert ezen rész kapcsán. Yuachin és Péter megígérték, hogy ha bárki zaklatná a Mogosabram-ból az ország szokása szerint járó hitbér, jegyajándék 

és leánynegyed okán valamely nemesasszony nevében Miklóst, ők szavatolják 

őt. D. in fe. B. Laurencii mart., a. d. 1334. 
E.: SNA. Pálffy cs. központi lt. 27. 417. B. (Df. 254 745.) Hátlapján pecsét nyoma. K.: – 
448. 1334. aug. 10. Kolozsvár 

Henke (dict.) Péter c. és Cheh (dict.) Mihály c., Culus m.-i szb.-k e. egyik 
részről Gereu fr.-e: János mr., a másikról pedig Dragmer kenéz (kanazius) meg-
jelenvén, utóbbi elmondta, hogy a fiai ellopták János egy, 2 M. ezüstöt érő lovát 

és egy csikóját. Amíg János meg nem találta nála ezeket, Dragmer a bírótól való 

félelmében azt állította, hogy ezeket a fiai nem lopták el, de mivel nem akar Já-

nosnak kárt okozni, vállalta, hogy neki visszaadja az eltulajdonított javakat. D. in Clusvar, f. IV. prox. an. Ass. B. Marie virg., a. d. 1334. 
E.: AL. Kolozsvár. Kemény cs. malomfalvi lt. 3. (Df. 257 789.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől származó tárgymegjelölés, valamint 2 zárópecsét nyoma. 
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K.: Doc. Trans. III. 582.  R.: Erdélyi Okm. II. 300. (825. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 334. (208. szám; román nyelvű). 
449. 1334. aug. 11. Forró 

Walter mr. alispán és a Wyuar-i 4 szb. e. egyik részről Fay-i Ipolitus fiai: 
Pál és Dettricus, a másikról Fay-i Péter c. özvegye, az ő sógornőjük (glos) meg-
jelenvén, kinyilvánítják, hogy fogott bírók elrendezésével kiegyeztek egymás-
sal. Eszerint, mivel e nemes asszony a férje: Péter c. által Fay-on ráhagyott épü-

letekből és házakból egyik rokonához akar költözni néma és gyengeelméjű 

(mutus et fatuus) fiával együtt, ezért ezeket értékük szerint Ipolitus fiainak el 

kell adnia, ha ők azokat meg akarják venni, ha pedig nem, a nő bárkinek elad-
hatja, a vásárló pedig ezen épületeket köteles lesz máshová elvinni onnan. Ipoli-
tus fiai a Péter c. curia-jának kapuja e. levő 4 jobbágyház minden debitum-a, collecta-ja, ajándéka (munus) és tizede felét – amikor ezen házakban majd job-
bágyok lesznek –, továbbá a Fay-on levő rétjük Scebena felőli, Wocusrethe-nek 
hívott részét kiszolgáltatni (amministrare) tartoznak az asszony és fia részére, 

amíg az asszony Fay-on lesz, és abban az esetben, ha Péter c. ezen fia meg-
gyógyulna, akkor Ipolitus fiai Péter c. Fay-on levő teljes birtokrészét kötelesek 

lesznek átadni a fiúnak minden haszonvétellel és tartozékkal együtt, ahogyan az 

apja birtokolta. Péter özvegye a hitbérét és jegyajándékát elengedte Ipolitus fia-
inak. Ha a felek valamelyike ezen elrendezéstől részben v. egészében elállna, a 

másik féllel szemben mint lezárt per folytatóját marasztalják el. D. in Forrou, f. V. prox. an. fe. Ass. B. virg. glor., a. d. 1334. 
E.: Dl. 75 357. (Patay cs. lt. 14. 16.) Hátlapján újkori kéztől származó tárgymegjelölés, 

valamint 1 nagyobb és 4 kisebb pecsét töredékei. K.: –  
450. 1334. aug. 12. Visegrád 

[I.] Károly király (H) e. egyik részről Bokocha-i (dict.) Egyed mr., a másik 

részről János mr. [székes-]fehérvári őrkanonok a maga, fivére (uterinus fr.): 

Márton és rokona, András fia: Lopws (dict.) János nevében a [székes-]fehérvári 

kápt. nyílt ügyvédvalló levelével megjelenvén, elmondták, hogy azon perben, 

amelyet Egyed mr. a Kongyan nevű két birtoka, továbbá a Draua-n túl fekvő 

Dobrafalua és Brasthyanch birtokok ügyében viselt János, Márton és Lopws 

János ellenében, fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy az őrka-
nonok a maga, Márton és Lopws János részéről e birtokokat minden haszonvé-

tellel és tartozékkal régi határaik alatt Egyednek és örököseinek adta a birtokok-
ra vonatkozó okleveleikkel együtt, cserébe pedig Egyed a Lywla, Gwnkwd és 

Lyaba birtokokon levő részeit, valamint a teljes Gyoog birtokot – mind Symig 
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m.-iek – szolgákkal és szolganőkkel (servis et ancillis sive condicionariis) az 

őrkanonoknak, Mártonnak, Lopws Jánosnak és utóbbiak örököseinek adta sza-
vatosság vállalása mellett, minden haszonvétellel és tartozékkal együtt, mostan-
tól magának és utódainak semmiféle jogot és tulajdont ezekben meg nem tartva, 
hanem azokat az őrkanonokra, mondott fr.-eire és utóbbiak örököseire ruházva. 

Ha a felek valamelyike jelen oklevelet visszaviszi a királynak, ő privilegiális 

formában adja majd azt ki. D. in Wyssegrad, f. VI. prox. p. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2846. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium Vet. Buda. 27. 2.) Hátlapján új-

kori kezektől származó tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét körvonala. Eml.: az 597. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Lapus, Konthyan, Dobrafolwa, By-ristanch ~ Bristanch, Lwla, Gyvnkud, Gyog. K.: AO. III. 95–96. (76. szám; E. alapján). 
451. 1334. aug. 12. Visegrád 

[I.] Károly király (H) János mr. [székes-]fehérvári őrkanonok, királyi 

specialis káplán elmondásából arról értesülvén, hogy a Symig m.-i Gyog birtok 
a hozzá tartozó Lulya, Lyaba és Gyunkud birtokokon levő részekkel együtt tel-
jes joggal és tulajdonnal Bakocha-i Egyedtől cserével őhozzá és fr.-eihez jutot-
tak, és ezeken szükség van a határjelek bejárására és emelésére, utasítja a veszp-
rémi kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Jeneu-i Weytyh v. fr.-e: Benethe királyi ember Gyog birtokot a hozzá tartozó mondott 

birtokrészekkel az összehívott szomszédok jelenlétében járja be régi határai 

mentén, ahol szükséges, új határjeleket emelve a régiek mellé, és iktassa a mon-
dott cserének megfelelően János mr.-nek és fr.-einek, minden haszonvétellel és 

szolgákkal (servus) együtt, más jogának sérelme nélkül, ha nincs ellentmondás. 

Az esetleges ellentmondókat idézze meg a királyi jelenlét elé, a kápt. pedig te-
gyen jelentést. D. in Wyssegrad, f. VI. prox. p. fe. Laurencii mart., a. d. 1334. 
Á.: az 517. számú oklevélben. K.: AO. III. 104–105. (83. szám; Á.-ban). Megj.: Vö. a 452. számú oklevéllel. 
452. (1334. aug. 12. Visegrád) 

[I.] Károly király (H) a 451. számú irattal azonos tartalmú parancslevele a 

[székes-]fehérvári kápt.-nak. Királyi ember: István v. Dws-i Jakab. 
Eml.: az 543. számú oklevélben. K.: AO. III. 104. (83. szám; Eml.-ben). Megj.: Valószínűleg azonos napon kelt az előző számú oklevéllel.  
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453. (1334. aug. 12. Visegrád) 
[I.] Károly király (H) a 451. számú irattal azonos tartalmú parancslevele a 

[székes-]fehérvári (Alba) keresztesek konventjének. Királyi ember: László fia: 

István v. Bokan-i Lőrinc. 
Eml.: az 543. számú oklevélben. K.: AO. III. 104. (83. szám; Eml.-ben). Megj.: Valószínűleg azonos napon kelt a 451. számú oklevéllel.  
454. 1334. aug. 12. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Mihály fia: László elmondásából olyan értesülést sze-
rezvén, miszerint Abych fia: Egyed azzal vádolja őt, hogy annak Helemych ne-
vű birtokát 8 éve, Szt. Mihály ünnepe utáni kedden (f. III. prox. p. fe. B. My-chaelis arch. cuius 8. revolucio annualis preterisset) kifosztotta és hatalmaskod-
va tönkretette, amely vádakban László ártatlannak vallotta magát, ezért az ural-
kodó utasítja az egri kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlét-
ében Kerch-i Domokos v. Emych fia: Gergely királyi ember tudja meg 

minderről az igazságot, majd a kápt. tegyen jelentést. D. in Wissegrad, f. VI. prox. p. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1334. 
E.: Pécsi Püspöki és Káptalani Lt. Klimó-gyűjt. 52. (Df. 285 796.) Hátlapján zárópecsét nyoma. K.: F. VIII. 3. 718–719. (332. szám). R.: F. VIII. 3. 733–734. (343. szám). 
455. 1334. aug. 12. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Mihály fia: László elmondásából olyan értesülést sze-
rezvén, miszerint Abych fia: Egyed azzal vádolja őt, hogy anak Helemych nevű 

birtokát 8 éve, Mihály ünnepe utáni kedden (f. III. prox. p. fe. B. Mychaelis 

arch. cuius 8. revolucio annualis preterisset) kifosztotta és hatalmaskodva tönk-
retette, amely vádakban László ártatlannak vallotta magát, ezért az uralkodó 

utasítja a váradi kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Perked-i Imre v. Mark-i Ernei fr.-e: Miklós királyi ember tudja meg minderről 
az igazságot, majd a kápt. tegyen jelentést. D. in Wissegrad, f. VI. prox. p. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 981. (Kállay cs. lt. 1300. 380.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymeg-

jelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. K.: – R.: Kállay I. 103. (439. szám); Doc. Trans. III. 334. (209. szám; román nyelvű). 
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456. 1334. aug. 12. Visegrád 
[I.] Károly király (H) Absolom fia: Pedur c., Domokos fia: János, András 

fia: Mihály és Miklós fia: Nykkil elmondásából olyan értesüléshez jutván, mi-
szerint a Vasvár m.-i Pedur és Bagath birtokok között fekvő Bagath nevű birto-
kuk a határok bejárását igényli, utasítja a vasvári kápt.-t, hogy küldjék ki tanú-

ságtevőjüket, akinek jelenlétében Kolta-i Sebreth fia: Péter v. Herman-i Luka v. Harazti-i Barabás fia: Thapan királyi ember a szomszédok összehívásával járja 

be e birtokot régi határjai mentén, ahol szükséges, új határjeleket emelve a régi-
ek mellé, és hagyja Nykkyl-éknek, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellent-
mondókat idézze meg ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a kápt. tegyen je-
lentést számára. D. in Wyssegrad, 3. die fe. B. Laurencii mart., a. d. 1334. 
Á.: az 594. számú oklevélben. K.: Bgl. IV. 177–178. (281. szám). 
457.  (1334. aug. 13. e.) 

[Druget Vilmos (Wyllermus)] nádor a király parancsából [Byr-i] Tamásnak 

megkegyelmezve elengedte neki azon fővesztési ítéletet, amelyben Tamás el-marasztaltatott [Bolug-i Miklós fia:] Petew mr. és mások ellenében, mégpedig 

oly módon, hogy Tamás 1335. jan. 8-án (oct. diei Strennarum, a. d. 1335.) az 

egri kápt. e. Petew mr.-től és más ellenfeleitől érjen el felmentést, v. a kápt. fo-
gott bírói döntése szerint máj. 1-jéig (usque oct. S. Georgii mart.) nekik adjon 

megfelelő elégtételt. 
Eml.: 1. a 458. számú oklevélben. 

2. Druget Vilmos nádor, 1337. febr. 10. Dl. 51 043. (Kállay cs. lt. 1300. 476.) 

Eszerint eredetileg az egri kápt. 1335. jan. 8. utáni oklevelében volt átírva. K.: –  Megj.: Az ügyre l. még a 404. és 658. számú okleveleket. Jelen regeszta Eml. 2. alapján 

készült, a bővebb Eml. 1. szövegét l. a 458. számnál. 
458. 1334. aug. 13. Visegrád 

[I.] Károly király (H) e. egyik részről Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádor, a 

kunok bírája, Scepus-i és Wyuar-i c., a másik részről Byr-i Tamás, a királyi aula 

ifja megjelenvén, elmondták, hogy bár Tamást a Bortha fia: András, Gyozygh-i 
Konrád (Corrardus), Gyozygh-i Péter fia: Iwahun és Miklós fia: Orros (dict.) 

Péter ellen elkövetett gonosztettei miatt a nádor a Zabowch m.-i Zahun faluban tartott congregacio-ján erről kiadott oklevelében (l. 404. szám) halálra és birto-kai elvesztésére ítélte, végül azonban a király kegyéből és kérésére e büntetések 

alól kivette Tamást, azzal, hogy ha az jan. 8-án (oct. Strennarum) az egri kápt. e. 
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a szintén megjelent ellenfeleitől mondott vétkei kapcsán felmentést tud szerezni, 

akkor a kápt. az oklevelével őt nyugtassa az ügyben amazokkal szemben, ellen-
kező esetben a kápt. akkori fogott bírói döntésének megfelelően Tamás máj. 1-jéig (ad oct. fe. B. Georgii) ellenfelei bocsánatát érje el, ahogy tudja, ám ha 

ezt nem teszi, a mondott halálos ítéletbe és javai elvesztésébe kerül vissza. And-
rás és társai ugyanakkor a nádor Tamás ellenében kiadott oklevelét a mondott 

időpontban a kápt. e. mutassák be, és ha ezt nem teszik meg akkor, úgy az okle-
vél érvénytelenné váljon. D. in Wyssegrad, sab. prox. p. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1334. 
Á.: Egri kápt., 1335. nov. 18. Dl. 51 024. (Kállay cs. lt. 1300. 420.)  K.: AO. III. 86–87. (68. szám; júl. 13-i dátummal). R.: Kállay I. 103. (440. szám); Doc. Trans. III. 335. (210. szám; román nyelvű). Megj.: A nádor ítéletlevelére l. 457. szám, ill. vö. még a 404. és 658. számú oklevelek-kel. 
459. 1334. aug. 13. Visegrád 

[Pál c.] országbíró tudatja, hogy színe e. Heym fia: Heym aug. 1-jétől (ab 

oct. S. Jacobi) …… állt Achyl (dict.) János ellenében, aki Pál c. korábbi okleve-le ellenére (l. 429. szám) nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért az ország-
bíró Jánost …… elhanyagolásáért a per kezdete e. kifizetendő …… és az idő-

pont elmulasztása miatt bírságban …… [marasztalja el], ha nem tudja magát alapos okkal kimenteni. D. in Wyssegrad, 13. die [termini prenotati], a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 676. (Múz. Ta.) Hiányos. Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelölés, 

valamint doborpajzs alakú zárópecsét körvonala. K.: – 
460. 1334. aug. 14. Visegrád 

[I.] Károly király (H) e. egyik részről Iwanka c. fia: Vgal-i Pál mr., Pál c. 

országbíró prothonotarius-a, a másik részről László fia: Ugrin özvegye és a fia: 

Miklós a maguk és ue. Ugrin fia: László nevében a Symig-i konvent ügyvédval-
ló levelével megjelenvén, kinyilvánítják, hogy az eddig közöttük létrejött min-
den perben, jogtalanságban, kárban, gonosztettben és birtokügyben László zág-
rábi és Pál testvér Nandurfeyrwar-i püspök, Thatamerius [székes-]fehérvári pré-

post, királyi alkancellár, Tamás erdélyi vajda, Zonuk-i c., Demeter királyi tár-nokmr., Pál királynéi tárnokmr. és Péter fia: Tamás mr. Choukakw-i várnagy 

elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Pál mr. Gaan-i János fiait: Miklóst és 

Györgyöt, Keer-i Egyedet, Tudbeyk fia: Miklóst v. Orrus (dict.) Gergelyt mint 

fogott bírókat, Pezye-i Deseu-t v. Pezye-i Miklós fia: Jánost v. Onduch-ot mint 
királyi embert, ill. Ugrin özvegye és fiai Nyari-i Jánost, Kopul-i Petheu-t, 
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Kvaznya-i Demetert és Kara-i Leustákot mint fogott bírókat, Zamardi-i Mihályt v. Meger-i Nagy (Magnus) Miklóst mint királyi embert, valamint a [székes-]fe-
hérvári kápt. tanúságtevőit – akiknek a kiküldésére a király jelen oklevelével 

utasítja a kápt.-t – aug. 27-én (oct. B. regis Stephani) Pál mr. Vgal és Bulder 

nevű birtokaira, ill. az özvegy és fia: Miklós által a sajátjuknak mondott Toruey 
és Babun birtokokra vezetik, és azon határjeleket, amelyekről a 8 fogott bíró a 

birtokok szomszédai közötti tudományvétellel és új határjelek emelésével meg-
állapítják, hogy valósan Vgal-t és Bulder-t választják el Toruey-től és Babun-tól, a felek kötelesek lesznek elfogadni, a királyi emberek pedig mindkét 

félnek a maga birtokait iktatni tartoznak minden haszonvétellel és tartozékkal 

együtt. Továbbá minden egyéb ügyben is, amelyeket a felek csalárdság nélkül a 

fogott bírók, a királyi emberek és a kápt. tanúságtevői jelenlétében egymás elle-
nében felvetnek, a fogott bírók hozzanak döntést, és azt a feleknek el kell fo-
gadniuk. Ha valamelyik fél ezt nem tenné, v. nem engedné a döntéshozatalt a 

maga fogott bíróinak, v. a mondottakból bármit bármilyen ürüggyel meg akarna 

változtatni, 50 M.-t fizessen a per kezdete e. a másik félnek. D. in Wyssegrad, in vig. fe. Ass. B. virg., a. d. 1334. 
Á.: az 533. számú oklevélben. K.: HO. III. 122–123. (103. szám; Á.-ban). 
461. 1334. aug. 14. 

Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája Elek fiai: Antal, Miklós 

és István, Péter fia: Demeter és Sándor fia: Sandor elmondásából megtudva, 

hogy Kysfalud nevű birtokuk szomszédai a határjeleiket jogtalanul lerombolták, 

és ők ezeket szeretnék megújítani, kéri az egri kápt.-t, hogy küldjék ki tanúság-
tevőjüket, akinek a jelenlétében Kugya-i László v. Beke fia: Miklós nádori em-
ber Kysfolud birtokot a szomszédok összehívásával járja be régi határai mentén, 

a régi határjelek mellett újakat emelve, és iktassa a birtokot nevezetteknek, ha 
nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg (evocare) ellenük-
ben a nádor elé, a kápt. pedig tegyen jelentést. D. domin. die prox. an. fe. Ass. virg. glor., a. d. 1334. 
Á.: az 547. számú oklevélben. K.: AO. III. 107. (84. szám; Á.-ban). 
462. 1334. aug. 14. Buda 

Druget Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája Mark fia: Péter, Pál fia: 

Zeuke, András fia: Cristol és Iwanka fiai: István pap, Myke és János elmondá-

sából megtudva, hogy a Borsod m.-i Darolch nevű birtokukon szükség van a 

határjelek emelésére és megújítására, és a szomszédok birtokaitól való elkülöní-
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tésre, kéri az egri kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlét-
ében ……-i László fia: Demeter v. Eze (dict.) Péter fia: …… nádori ember e 

birtokot a szomszédok jelenlétében járja be régi határai mentén, ahol szükséges, 

a régi határjelek mellé újakat emelve, és iktassa nevezetteknek, ha nincs ellent-
mondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenükben a nádor elé, a 

kápt. pedig tegyen jelentést. D. Bude, die domin. prox. p. quind. fe. S. Jacobi ap., a. d. 1334. 
Á.: a 497. számú oklevélben. K.: – 
463. (1334. aug. 15. e.) 

[I.] Károly király utasítja az egri kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket a Werbouch-i Mykow fia: Miklós és annak fivére (uterinus fr.): Leukus mr. kö-

zötti birtokosztályhoz. 
Eml.: a 465. számú oklevélben.  K.: – 
464. 1334. aug. 15. Visegrád 

[I.] Károly király (H) e. egyik részről Bokolcha-i Péter fia: Egyed mr., a 

másikról Vgal-i Iwanka c. fia: Pál mr., Pál c. országbíró prothonotarius-a meg-jelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy mivel őt különféle feladataiban Vgal-i Pál 

segítette (és ígérete szerint fogja is még), nagy összegű készpénzt adván neki 

ínséges időiben, ezért ő e jótétemények viszonzásául a Symig m.-i Tob birtokot, 
ahol Szt. Péter apostol-egyház van, és Bulder birtokot – amelyek hozzá és Koromzow-i Péter fia Mihály fia: Istvánhoz örökjogon tartoztak, Pál mr. Vgal 

nevű örökbirtoka szomszédságában vannak Symig m.-ben, és ezen Istvántól a 

nádor oklevele szerint zálog címén 62 budai M.-ért, végül pedig a [szé-kes-]fehérvári kápt. oklevele szerint ezen pénzösszeg kétszeres büntetéseiért Pál mr.-re háramlottak – Pál mr.-nek és örököseinek adja és átengedi a maga részé-

ről, minden haszonvétellel, joggal, bevétellel és tartozékkal együtt, más jogának 

sérelme nélkül, semmiféle jogot és tulajdont magának és örököseinek meg nem 

tartva ezekben. Erről Egyed kérésére a király pecsétjével megerősített nyílt ok-
levelet bocsát ki Pál mr. részére, amelyet ha az visszavisz neki, privilegiális 

formában ad majd ki részére. D. in Wyssegrad, in fe. Ass. B. virg., a. d. 1334. 
E.: Dl. 99 951. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Tab 3. 1. 7.) Hátlapján középkori (Buldir 

névalakkal) és újkori kéztől származó tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét töre-
dékei. K.: – 
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465. 1334. aug. 15. 
Az egri kápt. kinyilvánítja, hogy [I.] Károly király parancslevelének megfe-

lelően (l. 463. szám) kiküldték tanúságul János mr.-t, kórusuk specialis kleriku-
sát, akinek, valamint 4 fogott bírónak a jelenlétében egyrészről Werbouch-i My-
kow fia: Miklós c., másrészről fivére (uterinus fr.): Leukus mr. a király más, 

egyezség- és döntéshozó oklevelével az Wgacha és Byhor m.-i birtokaikon örök 

osztályt kellett tartsanak. A kápt. tanúságtevője, valamint Kyraly-i Chepanus fia: Zorardus, Fonchaka-i Márton fia: László – az osztályt elvégző 4 fogott bí-

róból ketten –, továbbá a felek a kápt.-hoz visszatérve elmondták, hogy a felek 

ezen 2 és további 2 fogott nemes bíró jelenlétében a mondott két m.-ben levő 

birtokaikon és azok haszonvételein örök osztályt tettek. Eszerint Byhor m.-i bir-
tokaik esetén a Szt. Gál tiszteletére emelt kőegyházzal rendelkező Wed É-i fele 
ezen egyház kegyúri jogának felével és egy telekhely Ke-i felével együtt Mik-
lós, mindezek másik, Dé-i és Ny-i fele minden haszonvétellel együtt Leukus 

jogába és tulajdonába került; Fonchal É-i fele Miklósnak, a Dé-i fele Leu-kus-nek; Bonch É-i, Er folyó felőli fele Miklósnak, a Dé-i fele Leukus-nek; 
Wylok É-i fele Miklósnak, Dé-i fele Leukus-nek; Fonchoka É-i és egy hegy fe-
lőli fele a Pophaga és Luk nevű malmokkal a Berekyowyze folyón Miklósnak, a 

Dé-i, vagyis az ezen Berekyo folyó felőli része az ezen falu közepén épített ma-lommal Leukus-nek; Bolchyda fele egy ottani malomhely felével Miklósnak, 

mindezek másik fele Leukus-nek jutott. Wgacha m.-i birtokaik esetén Wylok Ke-i fele Miklósnak, Ny-i, vagyis a Tycia folyó felőli fele Leukus-nek jutott, a 
gázló mellett levő Teutelek nevű telküket és a Scenthilonazygete nevű szigetet 

közös használatra hagyták; Karachanfolu Ny-i fele Wachta fia: Lőrinc telkével 

és egy szigettel együtt Miklósnak, a Ke-i fele Leukus-nek; Verbeuch Ny-i fele 
Leuke fia: Tamás telkével Miklósnak, Ke-i fele Mykou fia: Beke telkével Leu-kus-nek; Wyhel Ke-i fele Zakalus (dict.) János telkével és egy kápolna melletti 

meggyessel (fructus merasorum) Miklósnak, a Ny-i fele apjuk telkével Leu-kus-nek; Farkasfolua Tycia folyó felőli fele Miklós, a Bakarwyze folyó felőli 

másik fele pedig Leukus jogába és tulajdonába jutott örökre. Ha a jelen okleve-
let visszaviszik a kápt.-hoz, az privilégiumában erősíti majd meg. D. in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1334. 
E.: Dl. 38 150. (Ujhelyi cs. lt.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek 

pecsét körvonala. K.: F. VIII. 3. 748–751. (353. szám); Verbőtzi II. 28–31. (20. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 335–336. (211. szám; román nyelvű). 
466. 1334. aug. 15. 

Pál, a Turuch-i Boldogságos Szűz-monostor prépostja és a konvent Márton 

fia Péter fia: Mártonnak a maga, apja és fivérei (uterinus fr.) nevében előadott 
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kérésére pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja Marc c. Sclabanya-i 
várnagy, Turch-i officialis és a 4 ottani szb. 1332. nov. 29-i, ép és gyanútól 

mentes nyílt oklevelét. D. in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1334. 
E.: Dl. 70 433. (Zathureczky cs. lt. 2.) Fakult, hiányos; függőpecsét zöld fonata. K.: –  
467. 1334. aug. 15. Visegrád 

Pál c. országbíró e. egyik részről Donch mr. Zolyum-i és Kamarun-i c., va-
lamint Sebus mr. nevében a fr.-e, Péter mr., a másik részről Konrád (Corardus) Tyerna-i bíró a maga és a Tyerna-i polgárok nevében azok ügyvédvalló levelé-vel megjelenvén, kinyilvánítják, hogy mivel az elmúlt időkben a bíró és a polgá-rok – a kiváltságukról (libertas) kiadott, általuk Pál c.-nek bemutatott, és itt átírt 

privilégiumuk ellenére – számos kárt szenvedtek el szüret idején Sebus mr. ré-

széről, ezért Donch mr. és Péter vállalták Sebus nevében, hogy ők ketten v. 

képviselőik a következő szüret idején Ougya-i Fokou mr.-t v. Kapulna-i Mátét, 

a bíró és a polgárok pedig Zarum (dict.) Pétert v. Zoor-i Kilián fia: Miklóst mint 

királyi embert a helyszínre vezetik a pozsonyi kápt. tanúságtevőivel – akik ki-
küldésére Pál c. jelen oklevelével kéri a kápt.-t –, és ha jelenlétükben Sebus a 

bírót, a polgárokat és a hozzájuk tartozókat bármely, a szüret idején felmerülő 

jogok kapcsán a mondott kiváltságon túl zaklatná, akkor ezen kár v. többletbe-
szedés (superflua exaccio) felét Donch mr., másik felét pedig Péter mr. kifizetik a Tyerna-i bírónak és polgároknak a következő királyi hadoszlás 15. napján 

[1335. jan. 20.] az országbíró e., amikorra a feleknek a pozsonyi kápt. jelentését 

vissza kell neki vinniük. D. in Wyssegrad, in fe. Ass. B. virg., a. d. 1334. 
E.: 1. Dl. 2297. (MKA. NRA. 100. 5.) Hátlapján újkori kéztől származó tárgymegjelö-

lés, valamint doborpajzs alakú pecsét töredékei. 
2. Dl. 2800. (Uo. 34. 23.) Eltérő névalakjai: Conrardus, Zorum. Hátlapján újkori 

kéztől származó tárgymegjelölés, valamint doborpajzs alakú pecsét körvonala. K.: –  Megj.: Az átírt, 1325. ápr. 24-i oklevelet l. Anjou-oklt. IX. 153. szám. 
468. 1334. aug. 15. Visegrád 

Pál c. országbíró azt a pert, amely színe e. a Lelez-i konvent idézőlevelében 

foglaltak értelmében (l. 438. szám) aug. 8-án (quind. B. Jacobi ap.) volt esedé-

kes, és amelyben Magyar (dict.) Pál mr. helyett országbírói ügyvédvalló levéllel 

Bana fia: Lukács jelent meg Zekul-i Mihály fia: László ellenében – akinek ne-
vében megjelenve ügyvivő (assumptor termini) vállalt időpontot –, peridőpont 

elsőbbsége miatt (ratione prioritatis termini) okt. 6-ra (ad oct. B. Michaelis arch.) elhalasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
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E.: Dl. 50 982. (Kállay cs. lt. 1300. 393.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymeg-
jelölés, valamint doborpajzs alakú zárópecsét körvonala. K.: –  R.: Kállay I. 103. (441. szám). 

469. 1334. aug. 15. Visegrád 
Ismeretlen oklevéladó tudtul adja, hogy [megjelent előtte Iwancha] fia: 

Miklós nevében István [és bemutatta] a váradi kápt. oklevelét, miszerint az ok-
levéladó korábbi oklevelének megfelelően Odun fia [Iwa]ncha [fia:] [Miklós] 

huszonötöd-magával, nemes eskütársaival együtt aug. 1-jén (in oct. Jacobi) a 

váradi kápt. e. köteles volt esküt tenni Kozma fia: [Jakab] ellenében arról, hogy 

az elmúlt évben, a Tamás apostol ünnepe előtti …… napon Jakab Feleghaz bir-
tokát, ahol az lakhelyét (specialis residencia) tartja, nem rombolta le, …… ok-
leveleit, ingó és ingatlan javait nem [rabolta el], sem a védekezéshez szükséges 

[eszközöket] (…… munimenta) 50 M. értékben nem vitte el, ezenfelül pedig 

nem okozott 10 M. kárt tetteivel. A kitűzött időpontban Miklós a váradi kápt. 

kiküldöttje, Egyed …… jelenlétében letette az esküt, ezért őt az oklevéladó 

mindezek ügyében nyugtatja. D. in Wyssegrad, in fe. Ass. B. virg., a. d. 1334. 
E.: HHStA. Familienarchiv Erdődy. D106. Hártya, kb. harmada hiányzik. Hátlapon 

külzet: Pro Nicolao filio Iw[anche] contra Jacobum filium Cosme super sacramen-to deposito expeditoria. K.: – R.: Erdődy 258. szám. 
470.  (1334. aug. 18. Avignon) 

[XXII.] János pápa utasítja többek között a kalocsai egyházm.-i Titul-i egy-
ház prépostját, hogy Antonius de Flisco tournai (Tvrnacensis) kanonokot, míg 

egyetemre jár, javadalma bevételeiből 3 évig részeltesse. D. ut supra. [Avinione, 

XV. Kal. Sept., (pápasága) 18. év(é)ben.] 
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. com. ep. 1045. v. 106. f. 421b–422a. (Df. 291 616.) 2. Mollat szerint: ASV. Reg. Av. Litt. communes, v. 45. f. 589b. R.: Mollat XIII. 63 769. szám. 
471. 1334. aug. 21. (Zágráb) 

Mykch, egész Sclauonia bánja a zágrábi egyházm.-i nemeseknek és bármi-
lyen helyzetű v. állapotú embereknek: János Guerche-i és György csázmai 

főesp. bemutatták neki saját, itt átírt privilegiális oklevelét a címzettek által ne-
kik fizetendő tizedek elrendezéséről, kérve a zágrábi püspök és egyháza nevé-
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ben, hogy azokat, akik a tizedek kifizetésében hanyagok v. lázadók, a fizetésre 

kényszerítse őket. A bán, mivel úgy hírlik, hogy ezen tizedeknek a mondott el-rendezés szerinti kifizetését egyesek elhanyagolják, utasítja a címzetteket, hogy 

e tizedeket a zágrábi püspöknek és egyházának a privilegiális oklevélben foglal-
taknak megfelelően fizessék meg, ha a büntetést el akarják kerülni. Utasítja to-
vábbá c.-eit, várnagyait és officialis-ait, [hogy ha] a püspök v. egyháza tized-
szedői felkeresik őket a tizedek beszedésére, adják embereiket ehhez [késleke-
dés nélkül. D. Zagrabie, in crast]ino fe. B. regis Stephani, a. d. 1334. 
E.: AN. Decimalia 3. (Df. 252 035.) Alul hiányos. Hátlapján középkori kéztől származó 

tárgymegjelölés; függőpecsét fonata. K.: Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 145. (166. szám); Smić. X. 179–180. (120. szám) A ki-
egészítések ezekből származnak. Megj.: Az átírt, 1328. okt. 25-i oklevelet l. Anjou-oklt. XII. 453. szám. 

472. (1334. aug. 22. e.) 
[I.] Károly király utasítja a Neugrad-i alispánt és a 4 szb.-t, hogy a Walth-i 

Jakab fia: Albert és Zaluzan-i Mykou fia Péter fiai: Domokos és János közötti 

pert halasszák el 7 évvel utóbbiak zsenge életkora miatt.  
Eml.: a 486. számú oklevélben.  K.: – 
473.  (1334. aug. 22. e.) 

Az egri kápt. egyezséglevele szerint színük e. Sarus-i Egyed fia: Tamás 22 M.-t köteles fizetni Chabanka fia: Pálnak az általa véletlenül megölt István (ue. 

Chabanka fia) halála kárpótlásáért aug. 22-én (oct. Ass. virg. glor.), majd okt. 6-án (oct. S. Michaelis arch.) is.  
Eml.: a 499. számú oklevélben. K.: –  
474. (1334. aug. 22. e.) 

Drugetter Vilmos (Willermus) nádor oklevele szerint Nagsemyen-i Mihály 

fia: László aug. 22-én (oct. Ass. B. virg.) mutassa be színe e. Benedek fia: Péter 

ellenében azon okleveleit, amelyek alapján azt állította, hogy Zekul birtok ne-
gyedét Chepanus fiai eladták neki. 
Eml.: az 512. számú oklevélben. K.: AO. III. 99. (80. szám; Eml.-ben). 
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475. 1334. aug. 22. Visegrád 
[I.] Károly király (V) Ludbreg-i Péter fia: Miklós mr.-nek, Opay fia: István-

nak, Orbán fia: Jánosnak, Farcasius fia: Andrásnak, Pousa fia: Mark-nak és más Kamarcha-i nemeseknek: László zágrábi püspököt jelenlegi érdemes szolgálata-
iért a saját és egyháza joga megőrzésében és bevételei beszedésében segíteni 

óhajtja, és mivel a püspök a mostani királyi hadjáratra az uralkodóval útra kell 

keljen, v. saját embereivel kell őt segítse, és mindez kiadásokat követel tőle, a 

király utasítja a címzetteket, hogy a maguk és jobbágyaik részéről a püspök és 

egyháza kellő tizedeit a püspökkel történt megegyezésüknek (taxacio vel con-vencio) megfelelően a püspök tizedszedőinek teljesen fize(tte)ssék meg, ellen-
kező esetben jelen oklevéllel a király kihirdeti, hogy idegen jogokat tartanak vissza jogtalanul. D. in Wysegrad, oct. fe. Ass. S. Marie virg., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. K.: Smič. X. 182. (121. szám). 
476. 1334. aug. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (V) azonos tartalmú parancslevele Gorbounok-i End-ree-nek és Beke-nek, Moius fia: Sándornak és fr.-ének, Izdench-i János fia: Já-

nosnak és más Gerche-i nemeseknek. D. in Wysegrad, oct. fe. Ass. S. Marie virg., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. K.: Smič. X. 182–183. (122. szám). 
477. 1334. aug. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (V) azonos tartalmú parancslevele Miklós mr. Vrbaz-i c.-nek és a m.-belieknek. D. in Wysegrad, oct. fe. Ass. S. Marie virg., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. K.: Smič. X. 183. (123. szám). 
478. 1334. aug. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (V) azonos tartalmú parancslevele Miklós mr. Cris-i c.-nek és a Kemluch provincia-beli nemeseknek. D. in Wysegrad, oct. fe. Ass. S. Marie virg., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. 
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K.: Smič. X. 183. (124. szám). 
479. 1334. aug. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (V) azonos tartalmú parancslevele Ochyna-i Lőrinc fiai-
nak: János és Péter mr.-eknek, Bokoucha-i Egyednek és ue. districtus [!] neme-seinek. D. in Wysegrad, oct. fe. Ass. S. Marie virg., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. K.: Smič. X. 184. (125. szám). 
480. 1334. aug. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (V) azonos tartalmú parancslevele a Dubicha m.-i neme-
seknek és a szabad falvak civis-einek. D. in Wysegrad, oct. fe. Ass. S. Marie virg., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. K.: Smič. X. 184. (126. szám). 
481. 1334. aug. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (V) azonos tartalmú parancslevele Monozlov-i István fia: 

Istvánnak, Ruh fia: Jánosnak és a többi Garig-i nemesnek. D. in Wysegrad, oct. fe. Ass. S. Marie virg., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. K.: Smič. X. 185. (127. szám). 
482. 1334. aug. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (V) azonos tartalmú parancslevele Petk fia: Péter mr.-nek, 
Endree fia: Miklósnak és minden Zana m.-i nemesnek. D. in Wysegrad, oct. fe. Ass. S. Marie virg., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. K.: Smič. X. 185. (128. szám). 
483. 1334. aug. 22. Visegrád 

[I.] Károly király (V) Miklós fia: János mr.-nek, János fia: Leukus mr.-nek, 
Myhalch fia: Miklós mr.-nek és más Scinche-i nemeseknek: mivel László zág-
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rábi püspök a mostani királyi hadjáratra az uralkodóval együtt útra kelni kény-
szerül, v. saját embereivel kell őt segítenie, a király ugyanakkor a püspök és 

egyháza jogait meg akarja óvni, ill. a bárkitől is neki járó jövedelmeit v. bevéte-
leit teljesen biztosítani kívánja számára, ezért utasítja a címzetteket, hogy a ma-
guk és jobbágyaik részéről a püspök és egyháza kellő tizedeit a püspökkel tör-
tént megegyezésüknek (taxacio vel convencio) megfelelően a püspök tizedsze-
dőinek teljesen fize(tte)ssék meg, ellenkező esetben jelen oklevéllel a király ki-hirdeti, hogy idegen jogokat tartanak vissza jogtalanul. D. in Wysegrad, oct. fe. Ass. S. Marie virg., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. K.: Smič. X. 186. (129. szám). 
484. 1334. aug. 22. 

A Szt. Irineus vértanú-egyház kápt.-ja e. Simon özvegye, most Barabás fe-
lesége: Anna nemes asszony és az ezen Simontól született leánya: Ilonch el-
mondták, hogy Anna hitbérét és jegyajándékát, valamint Ilonch leánynegyedét – amelyek a Wolkow m.-i Prodan és a Bodrug m.-i Chentey birtokból őket megil-letik – Péter fia: Tamás mr. Chokakw-i várnagy nekik teljességgel kifizette, 

ezért Tamást és örököseit mindezek ügyében nyugtatják. D. oct. Ass. virg. glor., a. d. 1334. 
Á.: I. Károly király, 1335. máj. 19. > I. Lajos király, 1354. okt. 21. Dl. 58 535. (Forgách cs. lt. 169.)  K.: – 
485. 1334. aug. 22. 

Péter prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor kon-
ventje e. Kopplen nb. Symeon fia Péter fiai: Zonga (dict.) Péter és Márton mr.-ek, valamint fr.-ük: János fiai: Symeon és János elmondták, hogy birtokai-
kon és azok haszonvételein az alábbi örök osztályt tették: Wethys és Warchu-makuza nevű Zothmar m.-i birtokaik régi határaik alatt Péter c.-nek, fiainak és 

leszármazottaiknak jutottak; a Wethys-en levő kegyúri jogot a többiek Péternek 

engedték át; Bogus birtok Hozyutheluk-kel, Colkuna-val és Corlaththowa-val, valamint az ue. m.-i Bubad birtok kétharmada régi határaik alatt János fiainak és 

örököseiknek jutottak. Emellett Péter fiai a Pethe nevű birtokukat, amely koráb-
bi osztálykor jutott nekik, mivel János fia: János zsenge kora miatt (tenera etas) 
a korábbi osztályt Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor e. visszavonta, átenged-
ték János fiainak: Symeon-nak és Jánosnak, minden haszonvétellel – vizekkel, a 
Karazna folyón levő malomhellyel és Budwe birtokbeli erdőkkel – együtt, mi-
ként ezt a konvent Pereche-i István c., Bereck fia: János mr. Zothmar-i c. he-
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lyettese és a 4 szb. oklevelében részletesen látta. A Zothmar m.-i Kethkulch bir-
tokok régi határaik alatt, és az ue. m.-i Nogchumakud s Budue birtokok kéthar-
mada régi határaik alatt Mártonnak és örököseinek jutottak. Az osztályban részt 

vevők kötelesek egymást bármely bíró e. szavatolni, és ha bármelyikük elveszí-

tené a maga birtokát – kivéve, ha ez saját tettének következményeként esne meg 

–, akkor a többiek kötelesek valamelyik birtoknak az elvesztett birtokkal egyen-
értékű kétharmadát odaadni. A konvent az oklevél visszahozatalának esetére 

privilégium kiadását ígéri. D. 3. die fe. B. Stephani regis et conf., a. d. 1334. 
E.: AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 22. (Df. 260 601.)  
Má.: 1. Kende cs. cégénydányádi lt. 1334. (Df. 280 445.) Újkori. 

2. BFL. Kende cs. kölcsei lt. 3. (Df. 288 325.) Újkori. K.: –  
486. 1334. aug. 22. 

Péter fia: István c. Neugrad-i alispán és a 4 szb. azon pert, amelyet Walth-i Jakab fia: Albert aug. 22-én (f. II. videlicet in oct. Ass. B. virg.) viselt színük e. Zaluzan-i Mykou fia Péter fiai: Domokos és János ellenében, a király parancs-
levelének megfelelően (l. 472. szám) annak 7. évfordulójára (ad f. II. p. oct. Ass. B. virg. ad revolucionem 7 annorum) elhalasztják Péter fiai zsenge életkora (teneritas) miatt. D. in termino prenotato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 677. (Múz. Ta.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelölés, benne Walt névalakkal, valamint 2 zárópecsét körvonala, egynek pedig a töredéke. K.: –  
487.  (1334. aug. 23. e.) 

[I.] Károly király parancslevele a nyitrai kápt.-hoz: küldjék ki tanújukat, 

akivel a királyi ember a Nyitra m.-i Zeredahel és Chalad birtokokat bejárja és iktatja Voytih fia: Hertleb-nek, valamint fivéreinek (uterinus fr.): Miklósnak és Woythyh-nek, akiknek ezeket a király adományozta szolgálataikért. 
Eml.: az 516. számú oklevélben.  K.: –  
488. (1334. aug. 23. e.) 

Pál c. országbíró oklevele: Nethasia nemes asszonyt vérrokona, Ozora-i 
András fia: Miklós állítsa a [székes-]fehérvári kápt. elé Hench fia: János mr. 

ellenében a nő anyjának hitbére és jegyajándéka, valamint a saját leánynegyede 
ügyében. 
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Eml.: a 491. számú oklevélben.  K.: Bp. III. 271. (531. szám; Eml.-ben). 
489. (1334.) aug. 23. Avignon 

[XXII.] János pápa Vid nyitrai electus-nak: mivel a nyitrai egyház pásztor 

nélkül maradt, ezért Vidnek biztosította a nyitrai egyházat, annak püspökévé 

kinevezve, miként ezt oklevele tartalmazza, most pedig Vid kérésére engedé-

lyezi, hogy valamely katolikus főpaptól – akit 2 v. 3 püspök segít – a felszente-
lést elfogadhassa, majd a felszentelés u. e főpap fogadja Vidtől a pápának és a 

római egyháznak járó hűségesküt, amelynek szövegét a pápa bullájával lezárva 

küldi. Az eskü lefolyásáról Vid a pecsétjével ellátott nyílt levelét mihamarabb 

küldje el követével az esztergomi érseknek, akinek a nyitrai egyház metropolitai 

jogon alá van vetve. D. Avinione, X. Kal. Sept., pápasága 18. évében.  
Reg.: 1. ASV. Reg. Vat. com. ep. 1427. v. 106. f. 503a. (Df. 291 618.) 2. ASV. Reg. Av. Litt. communes, v. 46. f. 106b. (Df. 292 695.) K.: – R.: Mollat XIII. 63 800. szám. 
490. 1334. aug. 23. Esztergom 

Jakab mr., az esztergomi Szt. István király-ispotályos ház kereszteseinek mr.-e és a konvent e. Berkez fia: György Zeulen birtok bármilyen helyzetű v. 

állapotú emberrel való elcserélése, v. bármilyen módon való elidegenítése 

ügyében rokonát, Edeuch c. fia: Miklóst képviselőjének vallotta, hatáskört adva 

neki, hogy megtegyen mindent e birtok ügyében, amit törvényes képviselők 

tenni szoktak, ígérve, hogy érvényesnek fogadja el, amit Miklós, jelen oklevél 

bemutatója cselekszik az ügyben. D. apud Strigonium, in vig. B. Bartholomei ap., a. d. 1334. 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 67. 5. 17. (Df. 272 124.) Papír; hátlapján pecsét nyoma. K.: Wertner M., TT. 1910. 597. (67. szám); Str. III. 250–251. (368. szám). 
491. 1334. aug. 23. 

A [székes-]fehérvári kápt. 1334. aug. 23-án (a. d. 1334., X. Kal. Sept.) ki-
adott privilegiális oklevele szerint Pál c. országbíró oklevelének megfelelően (l. 

488. szám) Nethasia nemes asszonyt, Salamon fia: néhai Simon leányát a vérro-kona, Ozora-i András fia: Miklós színük elé állította, és a nő az anyja hitbére és 

jegyajándéka, valamint a saját leánynegyede ügyében – amelyek összesen 100 M.-t tettek ki, és neki néhai apja birtokaiból jártak, amelyek királyi adomány 
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révén Hench fia: János mr. mosoni c.-nél, Ovar-i várnagynál és annak fiánál: 

Miklósnál vannak –, miután elégtételt kapott János mr.-től, őt és utódait szava-
tosság vállalásával nyugtatta; továbbá András fia: Miklós a Veszprém m.-i 
Chuzfeld nevű birtokot v. földet – amelyet mint csőszök (preco) földjét János 

mr. a királytól kapott – és a Tolna m.-i Debrente birtokot János mr.-nek, a fiá-

nak: Miklósnak és utódaiknak átengedte, és az ezen birtokokról kiadott okleve-
leit érvénytelenítette. 
Tá.: Zsigmond király, 1409. szept. 9. Dl. 9481. (MKA. NRA. 593. 7.)  K.: Bp. III. 271. (531. szám; Tá.-ban). R.: Fenyvesi, Tolna 85. (157. szám); C. Tóth N., LK. 2000. 95. (11. szám). 
492. (1334. aug. 24. e.) 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor oklevele szerint congregacio-ján Ez-much fia: Gergely – Eymuch fia: Simon fr.-e – a Zothmar m.-i Thunugh birtok 
Dé-i felét a Thunugh-i egyház felével együtt Eymuch fia Simon özvegyének, 

Ilonának a hitbéréért és ezen Simon leányainak: Bagych-nak és Bogur-nak a 
leánynegyedéért e nőknek és örököseiknek adta. Ezzel szemben Chohal-i Péter 

fia: János azt állította, hogy Thunugh az ő elődeiről maradt rá, és e nők ava-jával együtt került adományozásra. A nádor azonban döntésével elrendelte, 

hogy a birtokot iktassák a nőknek. 
Eml.: a 495. számú oklevélben. K.: – 
493.  (1334. aug. 24. e.) 

A várad-előhegyi konvent tilalmazó oklevele szerint Gergely fia: Mihály a 

személyesen jelenlevő apját, Gergelyt Thunugh birtok felének eladományozásá-

tól, az ügyletben érintett nőket pedig – akiknek a képviselőik voltak ott – annak 
elfogadásától a birtok iktatása idején a helyszínen és a konvent e. is tilalmazta. 
Tá.: Nagymartoni Pál országbíró, 1335. jún. 20. AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. Ok-levelek 14. (Df. 253 424.) K.: – Megj.: Vö. az előző és következő számú oklevéllel. 
494.  (1334. aug. 24. e.) 

Vilmos (Wyllermus) nádor tilalmazó oklevele szerint congregacio-ján Ger-gely fia: Mihály a személyesen jelenlevő apját: Gergelyt Thunugh birtok felé-
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nek eladományozásától, az ügyletben érintett nőket pedig – akiknek a képvise-lőik voltak ott – annak elfogadásától tilalmazta. 
Tá.: Nagymartoni Pál országbíró, 1335. jún. 20. AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. Ok-levelek 14. (Df. 253 424.) K.: –  Megj.: Vö. az előző és következő számú oklevéllel. 
495.  (1334.) aug. 24. 

A várad-előhegyi Szt. István-monostor konventje – miként azt [1334.] aug. 24-én (in fe. B. Bartholomei ap. nunc iam preterito) kiadott, Drugetter Vilmos 
(Wyllermus) nádor oklevelét (l. 492. szám) is magában foglaló privilegiális ok-
irata tanúsítja – kiküldte emberét, akinek tanúbizonysága mellett a nádor embe-
re Thunugh birtok felét az ügyletben érintett nőknek iktatta. 
Tá.: Nagymartoni Pál országbíró, 1335. jún. 20. AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. Ok-levelek 14. (Df. 253 424.) K.: –  
496. (1334.) aug. 25. 

Pál prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti 
Vilmos (Wyllermus) nádornak, a kunok bírájának, Scepus-i és Wyuar-i c.-nek, 
hogy levele értelmében (l. 419. szám) kiküldték Ábrahám (Abraham) testvért, 

egyházuk provisor-át, akivel Donch nádori ember a Sadam [!] birtokból kihasí-

tott Chomurlazlouteleke birtokrészt a szomszédok összehívásával a privilegiális 
oklevélnek megfelelően új határjelek emelésével elkülönítette és iktatta János 

fiainak: Miklósnak és Pálnak, valamint László fia: Jánosnak, nem lévén ellent-
mondó. Hj.: rét közepén wlgariter Halumdumb, kereszttel jelölt körtefa, Kukyn-zylwakerek (dict.) gyümölcsfák, Budrug folyó partján körtefa, a Budrug folyó Olazy falu határáig. D. f. V. prox. p. fe. B. Bartholomei ap.. a. prenotato [1334].  
E.: Dl. 31 224. (Csicsery cs. lt. 26.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelölés, benne Sadan névalakkal, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
Á.: Druget Vilmos nádor, 1335. okt. 16. Dl. 31 225. (Uo. 844.) Eltérő névalakjai: Cho-murlazlouteluke, Sadan, Kukenzylwakerek. K.: AO. III. 96–97. (77. szám; E. alapján). R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 396.  
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497. (1334. aug. 25. u.) 
Az egri kápt. jelenti Druget Vilmos (Wyllermus) nádornak, hogy levele ér-

telmében (l. 462. szám) kiküldték tanúságul karpapjukat, Miklóst, akivel Deme-
ter c. nádori ember aug. 25-én (f. V. sc. in crastino fe. S. Bartholomei ap.) [Da-
rol]ch birtokot a szomszédok, főként Humay-i László fia: Demeter, Miklós test-
vér, a bélháromkúti (Triumfontium de Beel) monostor apátja, Miklós várnagy – 
Dénes Zeurin-i bán serviens-e, ezen ura nevében – és ue. Beel-i György fia: Já-

nos jelenlétében régi határai mentén bejárta és iktatta Mark fia: Péternek, And-
rás fia: Cristol-nak, Pál fia: Zeuke-nek, valamint Iwanka fiainak: István papnak, Myke-nek és Jánosnak …… D. sab. prox. an. quind. …… a. supradict. [1334.] 
Á.: az 596. számú oklevélben. K.: – 
498. 1334. aug. 26. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli dom.) miután István fia: Miklós mr. zalai c.-től olyan értesülés szerzett, 

miszerint annak Lyndva várához tartozó örökölt és szerzett birtokai nélkülözik a 

határokat, ő pedig máj. 27-én kiadott parancslevelében (l. 254. szám) utasította 

a veszprémi kápt.-t, hogy amennyiben 3 hónapon belül Miklós mr. v. képviselő-

je felkeresi őket, küldjék ki tanúságtételre alkalmas emberüket, akinek jelenlét-
ében Boxa fia: Péter v. Egyed fia: András királyi emberek valamelyike elvégzi a hj.-t, majd a birtokokat az eljárás végeztével örök birtoklásra hagyja hátra Mik-
lós mr. számára, megkapván a veszprémi kápt.-tól a szóban forgó utasítása tel-
jesítéséről számot adó júl. 3-i jelentését (l. 332. szám), s abból meggyőződve arról, hogy a királyi ember az üggyel kapcsolatos teendőket maradéktalanul el-
végezte, miközben ellentmondás nem merült fel, ennek alapján Miklós mr. 

számára érdemes szolgálataiért, amelyeket az neki Mo.-ra jövetele óta teljesített, 

örök birtoklásra megerősíti a Lyndwa várához tartozó Cheztregh, Scenthelsebet 
és Hethkutus örökölt és szerzett birtokokat haszonvételekkel és tartozékokkal 

együtt. Erről új és autentikus kettős pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. 

Kelt Tatamerius mr. [székes-]fehérvári prépost, királyi alkancellár keze által, a. 

d. 1334., VII. Kal. Sept., uralkodásának 34. évében, amikor Csanád esztergomi 

érsek, László testvér kalocsai érsek, királyi kancellár, Miklós győri, László pé-

csi, Mesko nyitrai, András erdélyi, László zágrábi püspök, a veszprémi, boszni-
ai és szerémi püspöki székek üresedésben, András váradi, Rudolf váci, Pál test-
vér nándorfehérvári (Albensis de Nandur) püspök, Druget Vilmos (Wyllermus) 

nádor, a kunok bírája, Demeter királyi tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Pál c. országbíró, Mykch egész Sclavonia bánja, János Machow-i 
bán, Pál királynéi tárnokmr., István királyi lovászmr., Dénes királyi asztalnok-
mr., Miklós mr. pozsonyi c. A. 
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Á.: 1. I. Lajos király, 1347. júl. 6. Dl. 3804. (MKA. NRA. 333. 7.) 2. I. Lajos király, 1347. júl. 6. Dl. 5365. (MKA. NRA. 397. 30.) K.: Zala I. 276–285. (200. szám) (Á. mindkét példányáról). R.: Doc. Trans III. 337. (212. szám; román nyelvű). 
499. 1334. aug. 26. 

Az egri kápt. tudatja, hogy korábbi egyezséglevelüknek megfelelően (l. 473. szám) színük e. aug. 22-én (oct. Ass. virg. glor.) egyik részről Chabanka fia: 

Pál, a másikról Sarus-i Egyed c. a fia: Tamás nevében megjelenvén, előbbi ki-
nyilvánította, hogy Tamás az egyik 22 M.-ból kifizetett neki 11 M.-t, a másik 11 

M. és a további 22 M. kifizetését pedig fogott nemes bírók kérésére ő elhalasz-
totta Tamásnak úgy, hogy Tamás 16,5 M.-t fizet neki dec. 6-án (oct. S. Andree 

ap.) a kápt. e., majd [1335.] febr. 9-én (oct. Purif. virg. glor.) szintén 16,5 M.-t. 
Egyed erre kötelezte Tamást, aki ha bármely ürüggyel ezt nem teljesítené, a már kifizetett 11 M.-t veszítse el. D. 5. die dict. oct. Ass. virg. glor., a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 678. (Múz. Ta. Bükk). Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelölés 

(eszerint Pál Boly-i), valamint kerek zárópecsét körvonala. K.: – 
500. 1334. aug. 26.  

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. Chetnek-i Benedek fia: László mr. tiltakozott, hogy amikor a Chetnek-hez tartozó erdőiben levő Dobsina nevű 

földrész soltészságát Razlo fia: Miklósra bízta, hogy oda népeket hívjon lakni, 
Miklós a birtokról megszökött, és semmit sem teljesített a birtok kapcsán abból, 

amit vállalt. D. f. VI. prox. p. fe. B. Bartholomei, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2848. (MKA. NRA. 1535. 67.) Hátlapján azonos és újkori kéztől származó 

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. K.: Wenzel, Bányászat 103.; AO. III. 98. (78. szám).  
501. (1334. aug. 27. e.) 

Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádor az Inok fia: Donch, ill. Rykolphus fia: 

Rykolphus és serviens-e, Posa fia: János közötti pert aug. 27-re (oct. B. regis Stephani) halasztja. 
Eml.: az 522. számú oklevélben. K.: –  
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502. (1334. aug. 27. e.) 
Pál c. országbíró döntéshozó oklevele: Máté fia: Gergely felperes vele 

együtt 48 m.-i nemessel tegyen arról esküt az ország szokása szerint – ahogy 
földesküt szokás tenni (prout moris est iurare super terram) – Synka fia: Péter 

alperes ellenében a 48 M.-ra becsült Tassala birtokon aug. 27-én (oct. S. regis 

Stephani) a kiküldésre felkért egri kápt. tanúságtevői, valamint a Gergely olda-
lán eljáró Péter fia: János, ill. a Synka fia: Péter részére közreműködő Mark fia: 

Péter királyi emberek jelenlétében, hogy e vitás birtok örökjogon hozzá tartozik, 

és ez esetben Tassala birtokot határjelek emelésével a királyi emberek iktassák 

Péternek. 
Eml.: a 527. számú oklevélben. K.: –  
503. 1334. aug. 27. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 

Angeli dom.), miután Thwteus és Wezzeus mr.-ek, Bors m.-i c.-ek és Leua-i 
várnagyok bemutatták színe e. a boszniai kápt. privilegiális oklevelét – amely-
ben János Machow-i bán a király személyében és képviseletében a Barania m.-i 
Moysa királyi birtokot elcserélte Thwteus és Wezeus mr.-ekkel azok Bobowcha 
nevű birtokára –, azt kérésükre átírja, és Moysa birtokot, amely egykor a király 

és az ország megrögzött hűtleneié, Herricus fiaié volt, akik háborút kezdve és az 

országban folyamatos pusztítást okozva hűtlenségükkel sosem hagytak fel, emi-
att pedig e birtok az ő királyi kezére háramlott, mondott cseréjével együtt nekik 

és örököseiknek megerősíti új függő kettős pecsétjével ellátott privilegiális ok-
levelében. Kelt Thathamerius mr. [székes-]fehérvári prépost, királyi alkancellár 

keze által, a. d. 1334., VI. Kal. Sept., uralkodása 34. évében, amikor Csanád 

esztergomi, László testvér kalocsai érsek, királyi kancellár, Miklós győri, Lász-
ló pécsi, Mesko nyitrai, András erdélyi, László zágrábi püspök, a veszprémi, 

boszniai és szerémi székek üresedésben, András váradi, Rudolf váci, Pál testvér 

nándorfehérvári (Albensis de Nandur) püspök, Drugeth Vilmos (Vyllermus) 

nádor, a kunok bírája, Demeter királyi tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Pál c. országbíró, Mykch egész Sclauonia bánja, János Machow-i 
bán, Pál királynéi tárnokmr., István királyi lovászmr., Dénes királyi 

asztalnokmr., Miklós mr. pozsonyi c. A. 
E.: Dl. 76 493. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 132.) Hátlapján középkori kezektől (Bobou-cha névalakkal) és újkori kéztől származó tárgymegjelölések. Függőpecsét vörös-

zöld fonata. K.: Z. I. 437–439. (433. szám). R.: Z. VII. 1. 67.; Doc. Trans. III. 337. (213. szám; román nyelvű). Megj.: Az átírt, 1333. júl. 3-i oklevelet l. Anjou-oklt. XVII. 335. szám. 
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504. 1334. aug. 27. Eger 
László egri prépost és kanonok, N. [Miklós] egri püspök lelkiekben általá-

nos vikáriusa e. egyik részről Chazy-i Loránd fia: Miklós, a másik részről Erky-i Iwanch fia Péter fia: Pál c. a maga és néhai fr.-ének, Miklósnak a fia: Pál 

érdekében megjelenvén, Miklós kinyilvánítja, hogy perében, amelynek során ő 

néhai anyja, Iwanch fia ue. Péter leánya: Chala leánynegyedét követelte a pré-

post e. nevezett rokonaitól: Pál c.-től és Páltól azok birtokaiból, mígnem ők vé-

gül neki pénzkifizetéssel megfelelő elégtételt adtak. Ennek nyomán Miklós a 

leánynegyed ügyében a két Pált és örököseiket szavatosság vállalásával nyugtat-
ja. Ha jelen oklevelet elviszik az egri kápt.-hoz, a prépost kéri ottani kanonok-
társait, hogy azt erősítsék meg. D. Agrie, oct. fe. S. regis Stephani, a. d. 1334. 
Á.: az 552. számú oklevélben. K.: AO. III. 98–99. (79. szám). R.: Szabó K., TT. 1889. 532. (45. szám); Szabó K., Erd. múz. okl. 13. (45. szám). 
505.  (13)34. aug. 27. Szentimre 

Simon erdélyi alvajda arról értesült Ferenc fia: Pagan (dict.) István mr. el-
mondásából, hogy megvásárolta Sydulman fia: Miklós és fiai: Miklós és Péter, 

valamint Hermanus ~ Hermannus fia: Miklós (Sydulman fia: Miklós leánytest-
vérének fia) Zownuk m.-i Nazwad és Telukes ~ Telukus birtokokon levő örök-
jogú részeit a rokonaik és szomszédaik beleegyezésével, minden haszonvétellel 

együtt azon régi határaik alatt, ahogy eddig elődeik és ők birtokolták. Megvette 

továbbá az ezen birtokokhoz tartozó Zolnuk m.-i Hydmezeu, Nirmezeu ~ Nyr-mezeu és Zengerg nevű birtokokat is tőlük, valamint Guntir fia Lothardus ~ 

Lothhardus fia: Tamástól és annak fiától: Miklóstól, akikhez ezek inkább tar-
toznak és akiknek nagyobb részük van bennük. Sydulman fia: Miklós a fiaival 

és Tamás a fiával: Miklóssal az alvajda e. szintén megvallották, hogy ezen örök-
jogú birtokaikat minden haszonvétellel eladták István mr.-nek, ellentmondó 

nem lévén. Mivel István e birtokokat jog szerint iktattatni akarta magának, ezért 
Simon kéri az erdélyi kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelen-
létében Dewecher-i András v. Lőrinc fia: Péter alvajdai ember a mondott 5 bir-
tokot régi határai mentén bejárva, miként szokás és jogos (moris et iuris est), 

iktassa Istvánnak és örököseinek, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellent-
mondókat idézze meg az alvajda elé, majd a kápt. tegyen jelentést. D. in S. Emerico, sab. prox. an. fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. [13]34. 
E.: Dl. 30 003. (Gyulafehérvári kápt. o. lt. Cista comitatuum. Szatmár 3. 48.) Foltos. 

Hátlapján azonos kéztől származó címzés és újkori kezektől tárgymegjelölések, va-lamint kerek zárópecsét körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. aug. 25. Ue. jelzet alatt. K.: – 
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R.: Erdélyi Okm. II. 300–301. (826. szám). 
506. 1334. aug. 27. Szentimre 

Simon erdélyi alvajda értesült Hunthpaznan nb. Ferenc fia: Pagan (dict.) 

István mr. elmondásából, hogy a Belső-Szolnok (Zonuk Interior) m.-i Korowgh 
~ Korowg, Cyblees ~ Cybles és Mockudteluke birtokokat megvette Gunter fia Lothhardus fia: Tamástól és annak fiától: Miklóstól, miután e birtokok először 

zálog címén kerültek ki a nevezettek rendelkezéséből, és a király kezére jutot-
tak, majd az uralkodó István mr.-nek adományozta azokat. Tamás a fiával: Mik-
lóssal együtt az alvajda e. megerősítette, hogy e 3 örökbirtokukat Istvánnak és 

örököseinek minden haszonvétellel, rokonai és szomszédai beleegyezésével el-
adta. Ezért az alvajda kéri az erdélyi kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, 

akinek a jelenlétében Deuecher-i András v. Lőrinc fia: Péter alvajdai ember e 

birtokokat régi határaik mentén bejárva, ahogy a jog rendje (ordo legalis) meg-
követeli, Istvánnak és örököseinek iktassa, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 

ellentmondókat idézze meg az alvajda elé, majd a kápt. tegyen jelentést. D. in S. Emerico, sab. prox. an. fe. Decoll. S. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
Á.: 1-2.: az 540. számú oklevélben. K.: – R.: Erdélyi Okm. II. 301. (827. szám). 
507. 1334. aug. 27. 

1334., die 27. Aug. A velencei tanács határozata: mivel a nonaiak és a 

záraiak közötti vitákról a tanács korábbi rendelkezése ellenére a zárai (Jadra) és nonai c.-ek nem hoztak döntést Mo. (H) királya érkezése és Budislav Ugrinich 
miatt, akik kapcsán az egész ottani terület felbolydult, és ennek elültével sem 

tudtak megegyezni a felek, ezért a tanács elrendeli, hogy a c.-ek 2 hónapon be-
lül zárják le a vitákat. 
K.: Ljubić I. 428–429. (634. szám; a „Misti” velencei államkönyv alapján. XVI. 79.) 
508. (1334. aug. 27.–szept. 3. között) 

A várad-előhegyi Szt. István-konvent jelenti a nádornak, hogy színük e. aug. 27-én (oct. fe. S. regis Stephani) a nádor engedélyéből Abychk fia: Egyed 

és Semyan-i Mihály fia: László mr. megegyeztek, vállalva, hogy a nádornak a 

békebírságot közösen fizetik. 
Eml.: az 521. számú oklevélben.  K.: – 
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509. (1334. aug. 27.–szept. 15. között) 
A pécsi kápt. oklevele szerint László királyi ember Miklós mr.-rel, a pécsi 

egyház prebendarius-ával és tanúságtevőjével aug. 27-én (oct. fe. B. regis 

Stephani) a vitás földrészre ment, ahol ezek, valamint az urát, Demeter tárnok-mr.-t annak serviens-eként képviselő Ipolitus fia: Miklós jelenlétében Sámuel 

fia: Kwpe hatodmagával, nemesekkel együtt – akik közül 1 Nana birtok köze-
lebbi szomszédosa volt – a vitás földrészen, ahogyan az ország szokása szerint 

földre esküt tenni szokás (prout moris est secundum regni consuetudinem iurare 
super terram), letette az esküt arra nézve, hogy az az ő Nana nevű birtokához 

tartozik, és ezután a földrészt új határjelek emelésével Chatar birtoktól elkülö-

nítve a királyi ember iktatta Kwpe-nek. A szóban forgó földrész határai: hely, melyet Karachafoka-nak mondanak és amely Kwpe részébe jutott, Duna (Danu-
bius) mellett wlgo thulfa fa mint határjel, kereszttel jelölt 2 zylfa fa, wlgo narfa-nak mondott 6 fa, narfa nevű 2 fa, fyzfa nevű 2 fa, domb teteje, 

Ozywuuelgh völgy, kereszttel jelölt diófa mint határjel. 
Eml.: a 558. számú oklevélben.  K.: AO. III. 120–121. (87. szám; Eml.-ben). 
510. 1334. aug. 28. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Mese (dict.) Miklós elmondásából arról értesült, hogy 

Miklóst az esztergomi érsek az örökös nélkül elhunyt Konrád (Corrardus) fia: 
István Karcha nevű birtoka ügyében (amelyet a király adományozott neki) Pál c. 

országbíró elé perbe vonta, és bemutatta ellenében a [székes-]fehérvári kápt. 

oklevelét, miszerint István [székes-]fehérvári kanonokként e birtokot végrende-
letében az esztergomi egyházra hagyta. Mivel az ország szokása szerint örökös 

nélkül elhunyt ember a birtokait királyi engedély nélkül nem hagyhatja senkire, 

hanem az efféle birtokoknak a király kezére kell háramolniuk, ezért az uralkodó 

utasítja Pál c.-t, hogy e birtok ügyében az ország szokásának megfelelően ítél-
kezzen, és Miklósnak a jog rendje szerint szolgáltasson igazságot. D. in Wysegrad, 2. die oct. fe. S. regis Stephani, a. d. 1334. 
E.: Dl. 48 537. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 30.) Papír. Hátlapján azonos kéztől szárma-

zó címzés, valamint 2 gyűrűspecsét nyoma, az egyik vörös viaszú.  K.: HO. III. 64–65. (51. szám). R.: Str. III. 251. (369. szám). 
511. 1334. aug. 28. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. 
Angeli dom.), miután olyan értesülést szerzett, miszerint Lyndua-i István fia: 
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Miklós zalai c., királynéi lovászmr. azon földje v. birtoka, amely korábban az 

örökös nélkül meghalt Herranth ~ Herrand fia: Péteré volt, Zala m.-ben a Zala 
folyó mellett Chan, ill. Mendzenth ~ Mendscend ~ Menthzent falvak között fek-
szik, és amelyet a nevezett c. hű szolgálataiért tőle nyert el királyi adományként, 

nélkülözi a határokat, utasította (l. 178. szám) a veszprémi kápt.-t, hogy küldje 

ki tanúságtételre alkalmas emberét, akinek jelenlétében Andronicus fia: Miklós v. Bekus-i [!] ~ Bebus-i Pál fia: János királyi emberek valamelyike elvégzi a hj.-t, és a földet v. birtokot Miklós mr.-nek iktatja, majd pedig azt követően, hogy a kápt. júl. 1-jei, itt átírt jelentése (l. 322. szám) a szóban forgó királyi pa-
rancs ellentmondás nélküli maradéktalan teljesítéséről adott számot, ennek alap-
ján Miklós mr. számára érdemes szolgálataiért, amelyeket neki az ő Mo.-ra jö-

vetele óta teljesített, megerősíti e birtokot örök birtoklásra. Erről új és autenti-
kus kettős pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. Kelt Tathamerius mr. [szé-kes-]fehérvári prépost, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1334., V. Kal. 

Sept., uralkodásának 34. évében. Méltóságnévsor: Csanád esztergomi érsek, 

László testvér kalocsai érsek, királyi udvari kancellár; Miklós győri, László pé-

csi, Mesko nyitrai, András erdélyi, László zágrábi, Miklós egri püspök; a veszp-
rémi, a boszniai és a szerémi püspöki székek üresedésben, András váradi, Ru-
dolf váci, Pál testvér nándorfehérvári (Albensis de Nandur) püspök; Drugeter 

Vilmos (Willermus) nádor és a kunok bírája, Demeter királyi tárnokmr., Tamás 

erdélyi vajda és Zonuk-i c., Pál c. királyi országbíró, Mykch egész Sclavonia 

bánja, János Machow-i bán, Pál királynéi tárnokmr., István királyi lovászmr., 

Dénes királyi asztalnokmr., Miklós mr. pozsonyi c. A. 
E.: Dl. 2820. (MKA. NRA. 540. 24.) Hátoldalán azonos és késő középkori kéz írásával 

2 tárgymegjelölés; hártyáján függőpecsétre utaló bevágások, pecsétje elveszett. 
Á.: 1. I. Lajos király, 1347. júl. 6. Dl. 2821. (MKA. NRA. 540. 24.) 

2. Ua., mint az előző, Dl. 2822. (MKA. NRA. 540. 24.) I. Lajos király megerősítő 

záradékával ellátva 1365. jan. 6-án. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 12. Dl. 5636. (MKA. NRA. 601. 50.) (Á. 2.-

ről). K.: F. III. 3. 726–727. (336. szám; Kaprinai-gyűjt. alapján; csak a zárórész); Zala I. 286–289. (201. szám; Á. 2.-ről); Zala II. 21–22. (14. szám; Tá. alapján). R.: F. VIII. 3. 726. (336. szám; latin nyelvű fejregeszta); Doc. Trans. III. 338. (214. 

szám; Zala I. alapján; román nyelvű). 
512. 1334. aug. 29. Buda 

Drugetter Vilmos (Willermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy korábbi 

oklevelének megfelelően (l. 474. szám) aug. 22-én (oct. Ass. B. virg.) megjelent 
színe e. Nagsemyen-i Mihály fia: László nevében a serviens-e, Lukács az egri 

kápt. ügyvédvalló levelével, és bemutatta a várad-előhegyi Szt. István-konvent s 
prépostja oklevelét, miszerint Zekul-i Chepanus fiait: Lőrincet és Gyletus-t Pál 

c. országbíró e. Mihály fia: László ellenében 48 M.-ban elmarasztalák, és e bír-
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ság behajtására Pál c. kiküldte Gyuke mr. országbírói bírságszedőt Miklós fia: 

Pál királyi emberrel és a konvent tanúságtevőjével, és mert a királyi ember által 3 m.-i vásáron kikiáltott Chepanus fiai a bírságokról való elégtétel megadására 

nem jelentek meg, és nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért Gyuke mr. a 

királyi ember, a konvent tanúságtevője és Zekul birtok szomszédai jelenlétében 

a Pál c.-nek és Lászlónak járó bírság okán a Zekul-i birtokrészeket 7 budai M. 

garasra becsülte, és ezeket a mondott összeg fejében Lászlónak szomszédság 

okán 1332. máj. 8-tól (a quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 1332.) annak évfordu-
lójáig elzálogosította, kétszeres büntetés alatt, ha Chepanus fiai az időpontot 

elmulasztják a kiváltásban. Erre Wyda fia: Peteu – Benedek fia: Péter nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével – azt állította a nádornak, hogy Chepanus 

fiai ezen birtokrészei örökjogon az ő urához, Péterhez tartoznak, és a kiváltá-sukra időpontot kért. Mivel az ország régtől fogva kipróbált szokása szerint a 

Chepanus fiainak kezén volt birtokrészek kiváltása inkább Pétert illeti meg, 

ezért a nádor az ország vele ülésező nemeseivel elrendelte, hogy Péter e birtok-
részeket a királyi hadoszlás 22. napján (22. die residencie presentis exercitus 

regalis prox. nunc venturo) [1335. jan. 27.] a 7 M. kétszereséért, vagyis 14 bu-dai M.-ért váltsa ki színe e. Lászlótól. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 984. (Kállay cs. lt. 1300. 392.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymeg-

jelölés, valamint kerek zárópecsét körvonala.  
Tá.: Pálóci Máté országbíró, 1429. márc. 13. Tiszántúli Ref. Egyházker. Könyvtára. 

Kézirattár. Sztojka cs. oklevelei 23. (Df. 275 891.) Eltérő névalakjai: Vilhelmus Drugeth, Wida, Petew, Zekel. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. K.: AO. III. 99–101. (80. szám; E. alapján). R.: Kállay I. 103–104. (443. szám; E. alapján); Doc. Trans. III. 338. (215. szám; román 

nyelvű). 
513. 1334. aug. 29. 

Jakab fia: Pethew bíró, Hench fia: Péter mr., Kemen fia: Jakab, Márton fia: 

Gergely, Tamás fia: Pethe, Scem fia: Miklós és Gál fia: Demeter (a 6 esküdt), valamint a Pothok-i hospes-ek universitas-a e. egyik részről Vagwch (dict.) 

Miklós fia: Pethew (vel Bodow dict.), a másik részről Egyed fia Batha fia: Pál 

megjelenvén, Bodow megvallotta, hogy egy szőlőnek alkalmas földjét – amely 
Tamás mészáros fiától, Miklóstól bírság (byrsagium) fejében jutott hozzá, és 

amely Demeter szőlője, ue. Tamás fia: Miklós földje v. szőlője, valamint 2 út 

között fekszik az Athanadhege hegyen – rokonai és ezen szomszédai beleegye-
zésével Pálnak és örököseinek 3 ferto garasért és 3 pondus dénárért szavatosság 

vállalásával eladta. Erről pecsétjükkel megerősített okevelet adnak ki. D. in fe. Decoll. S. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
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E.: Dl. 76 494. (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 671. AA.) Hátlapján kerek pecsét töredékei. K.: Z. I. 439–440. (434. szám). R.: Z. VII. 1. 67. 
514. 1334. aug. 30. 

A csázmai kápt. e. Sagud-i Bodor fiai: István és Péter, Gorbonuk-i nemesek elmondták, hogy a Gorbonuk-on levő örökbirtokaikon a szomszédok v. generacio-juk jelenlétében az alábbi osztályt tették egymás között: teljes birtok-
részük Dé felőli része – az ezt elkülönítő határ: nagy út, ami a Szt. Miklós-egy-
háztól halad a földjükön át a Gorbonuk folyóig Saul telkén belül; ezen folyó; út 

Chopou fia Miklós fiai határaig egy Wodanakuta nevű vizes völgyön át – job-
bágyaik 10 szőlőjével, apjuk nagy szőlőjének felével, a Gorbonuk folyón levő 6 

malommal és azokkal a kaszálókkal, amiket Saul bír (kivéve a Yalez-en levő-

ket), István jogába és tulajdonába került; birtokrészük É felőli része minden ha-
szonvétellel, ti. jobbágyaik 5 szőlőjével, apjuk nagy szőlője másik felével, 5 

malommal a Gorbonuk folyón, apjuk minden telkével, továbbá a Yalez-en levő 

kaszálókkal, a Gorbonuk folyó melletti kaszálóval, az ezen István részén levő 

erdő felével és a Péter részén levő byk erdő felével Péternek és örököseinek ju-
tott. István és Péter szavatosságot vállaltak az ügyben egymás felé, és amelyi-
kük ezt nem teljesíti, a bíró része nélkül 10 M. sújtsa. Erről a kápt. pecsétjével 

megerősített oklevelet bocsát ki a felek kérésére. D. in crastino fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1334. 
E.: AHA. Diplomata Latina. 3. 94. (Df. 230 344.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján 

újkori kéztől származó tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú pecsét körvonala. 
Má.: Dl. 36 231. (Kukuljević-gyűjt.) Újkori. K.: Smič. X. 187–188. (131. szám). 
515. 1334. aug. 31. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 

Angeli dom.) kinyilvánítja, hogy amikor János fia: Tyuk (dict.) Tamás, a királyi 

aula képviselője a király budai kápt.-nak címzett levelével kiment Gyal nevű 

birtokának a bejárására, s azt a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében Balaze fia: 

Jakab királyi ember bejárva határjelek emelésével a szomszédoktól elkülönítet-
te, a kápt. 1332. szept. 5-i oklevelében jelentést tett a királynak, amelyet ő itt 

átír és megerősít új kettőspecsétjével megerősített oklevelében. Kelt Tatamerius 
mr. [székes-]fehérvári prépost, királyi alkancellár keze által, a. d. 1334., pridie 

Kal. Sept., uralkodása 34. évében, amikor Csanád esztergomi, László testvér 

kalocsai érsek, királyi kancellár, Miklós győri, László pécsi, András erdélyi, 

László zágrábi, András váradi, Miklós egri püspök, Drugeth Vilmos (Villermus) 

nádor, Scepus-i és Wyuar-i c., Demeter királyi tárnokmr., Pál c. országbíró, 
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Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Mikch egész Sclauonia bánja, Pál királynéi 

tárnokmr., István királyi lovászmr., Miklós mr. pozsonyi c. A. 
E.: Dl. 2803. (MKA. NRA. 387. 1.) Hátlapján középkori (eszerint a birtok Pest m.-i) és 

újkori kezektől származó tárgymegjelölések; függőpecsét és sárga fonata. 
Á.: Budafelhévízi konvent, 1336. jan. 10. Dl. 2747. (Uo. 681. 17.) Eltérő névalakjai: Balasey, Willermus Druget, Mychk. 
Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1371. febr. 14. Dl. 99 586. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 

Bosnyák cs. 39. 1.)   2. Uő., 1371. máj. 16. Dl. 99 585. (Uo. 40. 29.) 
Má.: 1. PML. Antemohácsiana 92. (Df. 280 162.) E. alapján, újkori. 2. Uo. 93. (Df. 280 163.) Á. alapján, újkori. K.: Károlyi I. 328–329. (206. szám; Tá. 1. alapján). R.: Bakács, Pest megye 153. (482. szám). 
516. 1334. szept. 1. 

A nyitrai kápt. kinyilvánítja, hogy [I.] Károly király (H) parancslevelének 

megfelelően (l. 487. szám) Budemer fia: András c. királyi emberrel kiküldték 

tanúbizonyság tételére kanonoktársukat, Pál papot, akik aug. 23-án (in vig. B. 

Bartholomei ap.) a szomszédok összehívásával Zeredahel és Chalad birtokokat 

bejárták régi határaik mentén, ahol szükséges volt, új határjeleket emelve, és 

mint királyi adományozás (collacio) alá eső javakat iktatták azokat Voytih fia: Hertleb-nek, valamint fivéreinek (uterinus fr.), Miklósnak és Woythyh-nak, nem 
lévén ellentmondó. Hj.: É felől a Nitra folyó mellett út, amely elkülöníti 

Zeredahel falutól, nagy út, Leusnapataka patak, Trebuch hegy, amely alatt ezen 

patak kettéválik, Mylestia patak, Trebuch hegy csúcsa, régi árok (fossatum), Chalad falu és Kouarch közötti határjelek, ue. nagy út, Nitra folyónál berek, ue. 

folyó, berek, Huchinapataka patak, amely elkülöníti Chalad birtokot Harabur 

birtoktól, É felé út, amely Zeredahel-ről Tapolchan felé tart, Nitra folyó mellett 

határjel, amely elkülöníti Zeredahel falut Tapolchan várostól, ezen folyó. Erről 

a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in fe. B. Egidii abb., a. d. 

1334., amikor István mr. az olvasókanonok. 
E.: Dl. 50 220. (Zerdahelyi cs. lt. 404.) Felülről chirographált (ABC). Hátlapján újkori 

kéztől származó tárgymegjelölés; függőpecsét és annak sárga-vörös fonata.  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. K.: –  
517. (1334.) szept. 1. 

A veszprémi kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy parancslevelének 

megfelelően (l. 451. szám) Jeneu-i Weytyh királyi emberrel kiküldték tanúsko-
dásra Mark mr. éneklőkanonokot, akik aug. 25-én (f. V. prox. p. fe. B. regis 
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Stephani) felkeresvén Gyog birtokot és a Symig m.-i Lyaba, Lulya és Gyunkud 

birtokokon levő részeket – amelyek minden haszonvétellel és tulajdonnal Bakocha-i Egyedtől János mr. [székes-]fehérvári őrkanonokhoz és fr.-eihez ke-
rültek cserével –, az ország kipróbált szokása szerint a szomszédok összehívá-

sával ezeket régi határaik mentén bejárták, és más jogának sérelme nélkül min-
den haszonvétellel és szolgákkal (servus) együtt a szomszédok beleegyezése 

mellett iktatták János mr.-nek, továbbá néhai Kemen c. fiainak: Mártonnak és 

Pálnak, nem különben András fia: Jánosnak (az őrkanonok fr.-einek), nem lévén 

ellentmondó. A szolgák nevei: Turma fiai: Péter, András és Imre, Egyed fia: 

Myke, Chebe fia: János, Sceme fia: Finta, akik Gyog birtokon laknak, Pál fia: 

János és Bath fia: Gebe, akik pedig Lulya faluban. D. in fe. B. Egidii conf., a. superius expresso. [1334.] 
Á.: az 543. számú oklevélben.  K.: AO. III. 104–106. (83. szám; Á.-ban). 
518. (1334. szept. 1. körül) 

A [székes-]fehérvári kápt. azonos tartalmú jelentése a királynak. 
Eml.: az 543. számú oklevélben. K.: AO. III. 106. (83. szám; Eml.-ben). 
519. (1334. szept. 1. körül) 

A [székes-]fehérvári (Alba) keresztesek konventje azonos tartalmú jelentése 

a királynak. 
Eml.: az 543. számú oklevélben. K.: AO. III. 106. (83. szám; Eml.-ben). 
520. 1334. szept. 3. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Péter fia: Tamás mr. Chokakw-i várnagy elmondásá-

ból arról szerezve értesülést, hogy annak Genyew birtokban fekvő földrésze ha-
tárjelek emelését és a mások birtokaitól való elkülönítését igényli, utasítja a 

győri kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében W……..-i Herborth v. Scechuud-i Schewk királyi ember e birtokrészt a szomszédok ösz-
szehívásával bejárva különítse el mások birtokaitól, ahol szükséges, új határje-
leket emelve a régiek mellé, és hagyja Tamás mr.-nek, ha nincs ellentmondás. 

Az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenében a királyi jelenlét elé, majd a 

kápt. tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, quind. B. regis Stephani, a. d. 1334. 
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Á. és Má. az 538. számú oklevélben. K.: –  
521. 1334. szept. 3. Vizsoly 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy korábbi 

oklevelének megfelelően (l. 400. szám) Borsua-i Abychk fia: Egyed aug. 27-én 

(oct. fe. S. regis Stephani) a várad-előhegyi Szt. István-konvent e. tanúkat kel-
lett állítson Mihály fia: László mr. ellenében annak Helmuch nevű birtoka tönk-
retételével kapcsolatban. A konvent oklevele szerint (l. 508. szám) szept. 3-án 

(8. die eiusdem diei) László a maga részéről a békebírságot kifizette a nádornak, 

aki őt ez ügyben nyugtatja. D. in Wysul, termino prenotato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 983. (Kállay cs. lt. 1300. 376.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymeg-

jelölés (eszerint László Semyan-i), valamint töredékes kerek zárópecsét. K.: –  R.: Kállay I. 103. (442. szám; aug. 27-i dátummal). 
522. 1334. szept. 3. Buda 

Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy perhalasz-
tó oklevelének megfelelően (l. 501. szám) színe e. aug. 27-én (oct. B. regis Ste-phani) Inok fia: Donch elmondta Rykolphus fia: Rykolphus és annak serviens-e, 
Posa fia: János ellenében, hogy azok 16 éve, Mihály ünnepe utáni kedden (f. III. prox. p. fe. S. Mychaelis arch. cuius nunc 16. revolucio annualis prox. adveni-
ret) az ő Pál nevű fr.-ét a közúton megölték. Erre Posa fia: János a maga és ura, 

Rykolphus nevében a Scepus-i Szt. Márton-kápt. ügyvédvalló levelével azt fe-
lelte, hogy ők ebben ártatlanok. Mivel Donch a vádját tudományvevő oklevelek 

nélkül adta elő és tanúbizonyítást (humanum testimonium) sem vállalt, ezért a 

nádor az ország vele ülésező nemeseivel meghagyta, hogy Rykolphus és János 

velük együtt 6-6 nemessel a királyi hadoszlás 22. napján [1335. jan. 27.] a Scepus-i kápt. e. tegyenek esküt arról, hogy ők Donch vádjában ártatlanok, 

majd az eskü 8. napján a felek a kápt. jelentését vigyék vissza neki. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: –. Fk.: Dl. 83 208. (Bárczay cs. lt. 1. 62.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgy-

megjelölés, valamint kerek zárópecsét nyoma. K.: –  
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523. 1334. szept. 4. 
A zalai konvent 1334. szept. 4-én (domin. prox. an. fe. Nat. virg. glor., a. d. 

1334.) kelt privilegiális oklevele, amely átírta [II.] András király 1209. évi ok-
levelét. 
Tá.: Pozsonyi kápt., 1395. márc. 5. > Rozgonyi Simon országbíró, 1409. szept. 8. Dl. 9480. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium. Tyrnavia 23. 3.) K.: –  Megj.: II. András oklevelét l. Reg. Arp. 245. szám. 
524. 1334. szept. 5. Harsány 

Miklós mr. Barana-i alispán és a 4 szb. e. egyrészről Jakab fiai: Miklós és 

Konrád (Corrardus) mr.-ek, másrészről Morolt fia: Mátyás kölcsönösen vállal-
ták, hogy ha valamelyikük elfogja Marc fia: Pétert, Mátyás egykori jobbágyát – 
akit Jakab fiai mint tolvajt egyszer már elfogtak, de az megszökött –, ebben 
egymást segítik. Ha a felek valamelyike Pétert elfogná, de a másik fél ebben 

nem segíti, és ezt előbbi fél a pécsi kápt. embere által bizonyítja, akkor a nem 

segítőt Péter vérdíjában (omicidium) marasztalják el, amelyet a per kezdete e. kell kifizetnie. D. in Harsan, f. II. prox. an. fe. Nat. B. virg., [a. d.] 1334. 
E.: Dl. 38 681. (Óvári cs. Győr nembeli lt.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgy-megjelölés, valamint 1 nagyobb és 1 kisebb zárópecsét töredékei. K.: –  
525. 1334. szept. 5. 

A zágrábi kápt e. Blina-i Demeter fia: Máté megvallotta, hogy a Blyna-n le-
vő Wrah nevű birtokát minden haszonvétellel és tartozékkal együtt a szomszé-
dai, főleg Péter fia Dénes fia: János és Miklós fia: Mixa beleegyezésével – mi-
ként erről a kápt.-ból a birtok bejárására kiküldött Pál, a kápt. karpapja vissza-
térve beszámolt – eladta rokonainak, András fiainak: Miklósnak és Mykech-nek 
és örököseiknek 70 zágrábi M.-ért, András fia: Mykech pedig a maga és fr.-e 
nevében vállalta, hogy ők Mátét és örököseit életük végéig illő módon eltartják. 

A birtok határai, ahogyan azt a kápt.-nak Pál pap írásban (in scriptis) bemutatta: 

sceph nevű keresztutak, az egyik út a Tlopcha nevű határjelig, amely két thelfa 

között van, Bodoli nevű völgy, Vinech folyó, amely mellett kereszttel jelölt byk 

fa van, ue. folyó, híd, ahol van egy kereszttel jelölt nyar fa, út, kereszttel jelölt 

nyar fa, kereszttel jelölt thel fa, mező, ahol van egy tüskékkel körülvett föld-ha-
tárjel, ue. mező, dombnál kereszttel jelölt hasfa fa, út Ny felé, kereszttel jelölt 

nyer fa, kereszttel jelölt 3 fa, patak, mogyoróbokrok, mező, kis eger fa, Zo-
hodol, erdőnél kereszttel jelölt hasfa fa, kereszttel jelölt thel fa, Zwhodol, Vyrk 
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(dict.) patak egy greda-ig, ahol kereszttel jelölt fák vannak, ezen greda, Pretysk 
nevű patak, kis gredica-k, ahol van egy kereszttel jelölt thel fa, eger nevű kerek 

fák, Zdenek nevű mocsár (mlaka) a Melkyn nevű erdő mellett, patak, Mekyn 

nevű patak, Brebouin (dict.) patak, Hostethuo-nek mondott agyagos föld (lutum), Sthuchyanlaka patak, Zaua folyónál kereszttel jelölt körtefa, ue. folyó 

egy kereszttel jelölt körtefáig, kis patak egy erdőig, út, Deviua nevű patak, 

Pluska patak, Gummelchycha patak, Pluska patak, Duplasticha patak, erdőnél 

kereszttel jelölt nagy keres fák, Chadochucha patak, Narsthycha patak, Locauch 
patak, mezőn kő-határjel. Erről a kápt. függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. II. prox. an. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1334. 
Á.: Zágrábi kápt., 1372. nov. 9. Dl. 77 532. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 134.) XIV. sz. 

végi, pecsét nélküli Má.-ban. K.: Z. III. 479–481. (369. szám; Á.-ban); Smič. X. 188–189. (132. szám). R.: Z. VII. 1. 67. 
526. 1334. szept. 7. 

Az egri kápt. tudatja, hogy a Pál c., [I.] Károly király országbírója döntés-
hozó oklevelében foglaltaknak megfelelően (l. 410. szám) kiküldték tanúsko-
dásra karpapjaikat: Gergely Thornouch-i papot és Istvánt, akik, valamint Dénes 

fia: Gergely és Péter fia: Pethw királyi emberek, továbbá számos nemes fogott 

bíró és Syncha fia: Péter felperes jelenlétében Péter fia: Máté az eskütársaival, 

ti. vele együtt 40 m.-i és más nemessel aug. 27-én (oct. S. regis Stephani) a vitás 

földrészen az ország szokásának megfelelően letette az esküt arra nézve, hogy e 

vitás föld az ő és fr.-e: Petheu Paloch nevű birtokához tartozik, majd az eskü u. 

a királyi emberek e földrészt új határjelek emelésével elkülönítették Sinka fia: 

Péter Thasala nevű birtokától, és iktatták Péter fiainak: Petheu-nek és Máténak. 

A földrész határai: Chabragh folyó mellett 2 tölgyfa, rét, berek, réten 2 tölgyfa, 
berek, 2 tölgyfa alatt keresztjelek (signa crucis) mint határjelek, bereknél 2 

tölgyfa, berek, mező, rét, erdő, 2 tölgyfa, amelyekben keresztjelek vannak mint 

határjelek, Turpathaka folyó partján 2 tölgyfa, Orehuapathaka folyó, ahol e 

földrész elkülönül Tasala birtoktól, és innen ezen folyó a szomszédok birtokáig 

Dé felől elkülöníti Panky-i Péter fiai, Ke felől pedig Synka fia: Péter részét. D. in vig. Nat. S. Marie virg., a. d. 1334. 
E.: Dl. 102 900. (Batthyány cs. lt. Forgách cs. 8. 6. A.) Hátlapján azonos kéztől szárma-

zó tárgymegjelölés, Palouch névalakkal, valamint töredékes kerek zárópecsét. Eml.: az 554. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Peteu, Oryhuapataka ~ Orehwapa-taka, Thurpataka.  K.: AO. III. 113–115. (86. szám; Eml. alapján). 
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527. 1334. szept. 7. 
Az egri kápt. tudatja, hogy Pál c., [I.] Károly király országbírója döntéshozó 

oklevelének megfelelően (l. 502. szám) kiküldték tanúskodásra karpapjaikat: 

Máté fia: Gergely felperes oldalára Mihály Wnghwar-i papot, Synka fia: Péter 

alperes részére pedig Istvánt, akik, valamint Mark fia: Péter királyi ember és 

Synka fia: Péter felperes aug. 27-én (oct. S. regis Stephani) Tassala birtokon 

aznap szürkületig maradva várták az eskü letételét, de Gergely, bár megjelent, 

az esküt nem tudta letenni, emiatt a birtok iktatása nem történhetett meg részére. 

A határok, amelyekkel Tassala vitás birtok a szomszédos nemesek birtokaitól 

elkülönül: bereknél tölgyfa, amelyben keresztjel van mint határjel, Dé felé 

Haryhua folyó, út mellett tölgyfa alatt kő mint határjel, ahol Tassala birtok elkü-

lönül Jenke birtoktól, Feketepatak folyó, amely elkülöníti Bezeu birtoktól, 

Erdetetelke telek, berek, Monorouspatak folyó Ny felé a Jezeneu folyóig, 

Jezeneu folyó addig, ahol a Feketepatak folyó beleömlik, É felé Chabraghpataka 

folyó, ezen folyó mellett 2 tölgyfa, amelyek Tassala birtokot elkülönítik Bezeu 

birtoktól. D. in vig. Nat. S. Marie virg., a. d. 1334. 
E.: Dl. 102 901. (Batthyány cs. lt. Forgách cs. 8. 6. B.) Hátlapján azonos kéztől szárma-

zó tárgymegjelölés, valamint töredékes kerek zárópecsét. K.: –  
528. 1334. szept. 7. 

A zágrábi kápt. e. elmondta Mykech [!], egész Sclavonia bánja, hogy [I.] 

Károly király (H) a Szava-n túli, Mocricza és Petrynya közötti, Krawarzka-i 
Péter örökös nélküli halálával törvényesen királyi kézre háramlott Dolecz birto-
kot minden haszonvétellel Decycz (dict.) István fiának: Orbánnak, fr.-einek és 

örököseiknek adományozta Orbán szolgálataiért, főleg azért, mert amikor meg-
szerezte a Cetyn nevű 2 várat, rögvest átadta ezeket a királynak, és amiatt is, mivel a bánnak a király hűtlenei elleni egyik hadjáratában Orbán bátran harcol-
va a lábán megsebesült és ennek következtében örökre lesántult. A király utasí-

totta a bánt, hogy a birtokot adja át Orbánnak, és ő ennek megfelelően azt iktatta 

Orbán és fr.-ei részére. A birtok határai, ahogyan azt a kápt. által a bán kérésére 

a birtok bejárására kiküldött Kelemen Hraztowycza-i pap írásban (in scriptis) bemutatta: a Hraztowicza-i közút Petrinya határai körül, gesztenyefa, Chuck 

hegy völgy, Jezew-nek hívott régi határjel, Jezew vízfolyás, Hrabrowcz nevű 

kút (puteus) és ennek vízfolyása Zauk curia-jáig, Skryl nevű kőnél tölgyfa, 

hegy, gesztenyefa helye, völgy, tölgyfa, Zlatina, Hutina víz a Mlaka nevű he-
lyen, ue. víz É felé, ahol a Zelsolcz víz beleömlik, ue. Zelsowcz, egy kút caput-ja, Mikogrobak-nak hívott határjel, Grebrek (dict.) kút. Erről Orbán kéré-

sére a kápt. oklevelet bocsát ki számára. D. f. IV. in vig. Nat. B. virg., a. 1334. 
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Á.: Zágrábi kápt, 1380. júl. 12. > ua., 1432. ápr. 27. HDA. Zágrábi kápt. lt. Acta antiqua 68. 12. B. (Df. 256 726.) Újkori Má.-ban. Eszerint privilegiális oklevél volt. K.: –  
529. 1334. szept. 8. Vizsoly 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a Wyuar 

és Sarus m.-i nemesekkel aug. 4-én (f. V. prox. an. fe. S. Dominici conf.) Cassa 
város mellett tartott congregacio generalis-án Chychwa-i László fia: Péter mr.-t Lyzna-i Chegze fia: Nata ellenében – miután Nata magának követelte Péter mr.-től Felchychua birtokot és annak tartozékaiként Monyorous és Isopou birto-kokat azon az alapon, hogy e szóban forgó javakat az erdélyi kápt. privilegiális oklevele szerint 60 M.-ért Peres (dict.) Miklós c. zálogosította el Nata-nak – 
Monyoros és Isopou birtokok hatalmaskodó elfoglalása miatt elmarasztalták. Ennek az adott alapot, hogy az [I.] Károly királytól (H; dominus noster 

naturalis) származó, a nádor e. Benedek fia: Péter által bemutatott privilegiális 

oklevelek tanúsága szerint előbb László fia: János mr. (Péter mr. idősebbik fr.-e) a maga és Péter mr. nevében, majd azután Péter mr. a maga és ezen János 

mr. fia: László nevében is a király e. megjelenve a határjelekkel mások birtokai-
tól elkülönített Felchychua birtokot minden tartozékával együtt jutalmul Miklós 

c. és fr.-ei szolgálataiért, továbbá a Chychua nevű váruk védelmezésére (conser-vacio) költött 200 M.-jukért, valamint a vár védelme során megölt 4 nemes ha-láláért odaadták Miklós c.-nek és fr.-einek a király jóváhagyása mellett; ill. mert 

Isopou és Monyorous birtokok Felchychwa birtok határain belül találhatók, Pé-ter mr. pedig ezen privilegiális oklevelekkel szemben nem tudott érdemleges 

érvet felhozni, csak azt erősítgette, hogy Monyorous és Isopou birtokok őhozzá 

tartoztak. Végül egyrészről Nata felperes, másrészről a fenti módon fővesztés-
ben elmarasztalt Péter a nádor engedélyéből fogott bírók elrendezésével úgy 

egyeztek meg, hogy Péter a Miklós c. által elzálogosított ezen birtokokat köte-
lezettségének megfelelően iktatni köteles tartásra Nata-nak jan. 13-ig (usque 
oct. Epiph. d.) ezen zálog okán, addig bárki ellentmondása érvénytelen, és jan. 13-án azok, akiket ez megillet, e birtokokat Nata-tól kiválthatják, és ugyanekkor 

Péter mr. Nata-nak a költségeiért fizessen 2 M. dénárt. D. in Wysul, in fe. Nat. B. virg., a. d. 1334. 
E.: 1. Dl. 2849. (MKA. NRA. 630. 29.) Hátlapján későbbi középkori és újkori kezektől 

származó tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét töredékei. 2. –. Fk.: Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt. Lt. Vay cs. iratai V. 1. 1. (Df. 282 836.) K.: AO. III. 101–102. (81. szám). R.: Doc. Trans. III. 338. (216. szám; román nyelvű). 
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530. 1334. szept. 8. Visegrád 
Pál c. országbíró e. Kemeyn fia: Miklós azt a perét, amelyet Tyak fiai és Renoldus fiai ellen okt. 6-án (oct. B. Mychaelis arch.) visel majd az országbíró 

e., Sándor fia: Péterre és Wrrus (dict.) Miklósra, jelen oklevél bemutatóira bíz-
za, érvényesnek fogadva el mindazt, amit e képviselők v. egyikük cselekszik a 

per során. D. in Alto Castro, in fe. Nat. B. virg., a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 679. (Múz. Ta.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelölés, Vrrus és Reynoldus névalakokkal, valamint doborpajzs alakú zárópecsét körvonala. K.: Bgl. IV. 178. (282. szám). 
531. (1334. szept. 8. körül) 

[Pál c.] országbíró döntéshozó oklevele szerint ítélőszéke e. Kemeyn ~ 

Kemen fia: Miklós, nemkülönben ezen apja és testvére, Mihály kötelesek bemu-
tatni Tyak fiai: Márton és Mihály, valamint Reynoldus fiai: András és Jakab 

ellenében a Sebefeulde és Cheuz birtokokra vonatkozó okleveleiket. 
Eml.: az 581. számú oklevélben. K.: F. VIII. 3. 762–763. (362. szám); Bgl. IV. 168. (267. szám) (1334. márc. 20. e. ke-

lettel) (mindkettő Eml.-ben).  R.: F. VIII. 5. 224. (1334. évi kelettel; latin nyelvű; állítólagos egykori E.-je alapján). Megj.: Az oklevél keltezését sok bizonytalanság övezi. Kérdéses, hogy a szóban forgó 

perrel összefüggésben az említő oklevélben előforduló hadoszlást az 1334. 

márc. 20-i, avagy az 1335. év eleji hadoszlásra kell érteni. Minthogy az ehhez 

kötött peridőpontot adó halasztás idején a Ják nb.-eket már Sándor fia: Péter 

képviseli az országbíró e. (l. 581. szám), vele kapcsolatban pedig szept. 8-ról 

ismert az az oklevél, amelyben megkapja a perképviseletre a rendelkezési jo-
gokat az országbíró előtti, okt. 6-ra kitűzött megjelenéshez, így Sándor fia: Pé-ter szept. 8-i ügyvédi megbízása nyújt támpontot a per történéseinek 1334 

őszére tételéhez. 
532. 1334. szept. 9.(?) 

A kalocsai kápt. kinyilvánítja, hogy egyházuk Budrug m.-i Rabey nevű 

földjét – amelyet Ke felől Besen, Dé-ről Tarnuk, Ny felől Kukenus, É felől 

Arayn földek határolnak – részben a nagy távolság, részben Rabey lakatlansága 

és csekély haszna miatt, minden haszonvétellel és azon oklevelekkel együtt, 

amelyekkel azt régóta birtokolják, a szomszédok jelenlétében és beleegyezésé-

vel, valamint László kalocsai érsek jóváhagyásával Beche-i (dict.) Imre fia: Tutews mr.-nek adták cserébe Tutews ménesének egy részéért (ti. 16 csikóért) 

közös birtoklásra (tam per ipsum…. quam per nos possidendam). Erről a kápt. 

pecsétjével ellátott nyílt oklevelet ad ki, amelyet ha egy év múlva visszavisznek 
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majd hozzájuk, privilegiális oklevelet bocsátanak ki róla. D. 2. die virg. glor. Marie, a. d. 1334. 
E.: Dl. 87 049. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. A. 31.) Hátlapján 

újkori kéztől származó tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú pecsét töredékei. 
Á.: Kalocsai kápt., 1335. Dl. 87 055. (Uo. 32. A. 32.) K.: – R.: Udvardy, Kalocsa 115. Megj.: A dátum nem adja meg pontosan, melyik Mária-ünnepről van szó. A Nemzeti 

Levéltár adatbázisa Mária születése szept. 8-i ünnepét alapul véve keltezte az oklevelet szept. 9-re.  
533. 1334. szept. 10. 

A [székes-]fehérvári kápt. kinyilvánítja, hogy egyrészről Demeter klerikus – Vgal-i Iwanka c. fia Pál mr., Pál c. országbíró prothonotarius-a nevében – az 
országbíró ügyvédvaló levelével, másrészről Ruben fia: Chama a [szé-kes-]fehérvári (Alba Regalis) ispotályos ház keresztesei konventje ügyvédvalló 

levelével László fia Ugrin fiai: Miklós és László nevében bemutatták a király 

oklevelét (l. 460. szám), amelynek megfelelően Pál mr. részére Lulya-i Anduch 
királyi emberrel Jakabot, a Joad-i Szt. Mihály arkangyal-egyház papját, Ugrin 

özvegye és fiai részére pedig Zamardi-i Mihály királyi emberrel Jakabot, a Kyusberyn-i Szt. Demeter-egyház papját küldték ki tanúskodásra. Anduch, a 
tanúságtevők és a felek képviselői visszatérve elmondták, hogy jelenlétükben Gaan-i János fiai: Miklós és György, Keer-i Egyed és Tudbeyk fia: Miklós (a 

Pál mr. oldalán eljáró fogott bírók), ill. Nyari-i János, Kopul-i Petheu, Koaz-nya-i Demeter és Kara-i Leustach (az Ugrin özvegye és fiai részéről közremű-

ködő fogott bírók) aug. 27-én (oct. B. regis Stephani) Vgal és Toruey birtokokra 

mentek, és a szomszédok közötti tudományvétel u. új határjeleket emeltek a 2 

birtokot elválasztó valós határokként a felek képviselői beleegyezésével. Ezek helyei: Zeuleus birtok szomszédságában a Zeuleus-ről Vgal-ra tartó út mindkét 

oldalán 2 fő sarok-határjel, az egyik Pál mr. Vgal nevű birtokát, a másik Toruey 

birtokot különíti el, Dé felé ue. út, gyertyan fa egy cher nevű berek végén, 

völgynél egy rét és egy Cheralyapotok nevű mocsaras víz caput-ja, ue. patak 
egy fyuz fáig, ue. patak és rét, fyuz fa, ezen rét egy útnál levő fyuzfa fáig, ezen 

út Ke felé egy gymulchyn bokorig, mocsaras víz melletti szántóföldek, Ke felé a Toruey-ből Nyary-ra tartó út, egy megye, tüskebokrok egy wlgariter horh nevű 

kis völgy végén – ahol mogyoró- és másféle bokrok v. fák vannak – az Vgal-ról 

Szentlászló (S. Ladislaus) faluba tartó út mellett, ue. kis völgy caput-ja, diófa. A 

határjelek emelése u. Ugrin özvegye és Chama képviselő Vgal birtokot, amelyet 
ezen határokkal Toruey birtoktól elkülönítettek, Vgal-i Pál mr.-nek, viszonzásul 

pedig Pál mr. képviselője, Demeter klerikus Toruey birtokot az özvegynek és 

fiainak iktattatta a királyi emberekkel más jogának sérelme nélkül. A kápt. e. a 

képviselők megvallották azt is, hogy a felek a mondott határokat e birtokok kö-
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zött örökre sértetlenül megőrzik. Erről a kápt. a képviselők kérésére függőpe-
csétjével megerősített és chirographált oklevelet bocsát ki a feleknek. D. a. d. 1334., IV. Id. Sept., amikor Tatamerius mr. prépost, királyi alkancellár, Péter 

éneklő-, János őrkanonok, János dékán. A. 
E.: –. K. szerint Inkey József iharosberényi lt.-ban volt (F. 1. 8.). Felül volt 

chirographált (ABC). Pecsétje vörös fonatról függött. K.: HO. III. 121–126. (103. szám). 
534. 1334. szept. 10. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly (Karulus) király országbírója (H) 1334. szept. 10-én (15. die oct. fe. B. regis Stephani, sub a. gracie 1334.) Vyssegrad-on kiadott okleve-
le: Tekus fia István mr. fia: Loránd törvényes idézéssel Károly király jelenléte 

elé perbe vonta Lőrinc fia Zepud fiait: Bekus-t, Lászlót és Tamást, valamint ue. 

Zepud fia Mihály fia: Miklóst, és a per több halasztással végül márc. 9-re (ad 
oct. diei medii Quadr.) jutott Pál c. oklevelei szerint, mikor is Loránd azt állítot-ta, hogy a Borsad m.-i Lak birtok oklevelek alapján őt illeti, de azt Scepud ezen 

fiai és Miklós régóta elfoglalva tartják. Erre Pál fia: István Zeped fiai és Miklós 

nevében az egri kápt. ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy a teljes Laak birtok oklevelek szerint Zepud fiaihoz és Miklóshoz tartozik, s ezen okiratok bemuta-
tására időpontot kért, amelyet Pál c. a feleknek az oklevélben leírt napra tűzött 

ki. Akkor megjelentek Loránd és Bekus személyesen, László, Tamás és Miklós 

nevében pedig Sebestyén fia: Leustach az egri kápt. ügyvédvalló levelével, 

majd Loránd bemutatta Pál c.-nek [IV.] László király 1273. szept. 29-én (a. d. 

1273., III. Kal. Oct.) kelt privilégiumát, amelyben a király Tekus fiainak: István 

mr. királyi szekérnagynak, László Sarus-i c.-nek és Dénes mr.-nek visszaadta az 
[V.] István király (H) által tőlük jogtalanul elvett valamennyi birtokot. Erre 

Bekus és Leustach bemutatták a budai kápt. két oklevelét, amelyek szerint 

Tegzew fia István mr. fiai: Péter és András a Borsod m.-i Laak nevű birtokukat 
elzálogosították Lőrinc fia: Zepud mr.-nek 100 M.-ért 1311. máj. 1-től (ab oct. 

fe. B. Georgii mart., a. d. 1311.) annak évfordulójáig, úgy, hogy ha akkor azt 

ezen összegért nem váltják ki tőle, a birtok Zeped mr.-nek marad; a kiváltás 

napján azonban István mr. fiai nem jelentek meg, és nem is küldtek senkit ma-
guk helyett, így a birtok Zeped mr.-nek maradt örök birtoklásra. Ezeket megte-
kintve Pál c. megkérdezte, hogy e birtok milyen címen tartozott Tegzew fia Ist-
ván fiaihoz, mire Bekus és Leustach bemutattak egy privilégiumot, miszerint 

Thekus fia ezen Dénes fia: János a Laak nevű örökbirtokát a Kurthueles nevű 

vásárolt birtokával együtt cserébe adta Tegzew fia István mr.-nek az Esztergom 
város melletti Bayon birtokért. Ezzel szemben Loránd azt állította, hogy e birto-
kot az ő beleegyezése nélkül senkinek nem lehetett elidegeníteni, mire Bekus és 

Leustach bemutatták István néhai nádor [1]307. évi oklevelét, miszerint színe e. 

István mr. fiai: Loránd és István, László fia: János, Dénes fia: János, Tekus fia: 
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János és Lachk fia: Miklós Laak birtokot szegénységük miatt Tegzew fia: István mr.-nek a mondott cserére átengedték, azzal a feltétellel, hogy ha István mr. e 

birtokot bármikor el akarja adni v. idegeníteni, ezt csakis Lőrinc fia: Zeped mr.-nek v. Lőrinc fia Miklós fia: Miklósnak teheti meg, mivel azok velük roko-
nok. Pál c. a per megfontolását ezután a következő napra (ad 2. diem) halasztot-
ta el, mikor is Loránd nem jelent meg, hanem nevében Pochoy-i Péter állt elő a Jazo-i konvent ügyvédvalló levelével, ill. Bekus a maga és László, Tamás és 

Miklós nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével járult Pál c. és a bárók elé, 

és ismét bemutatták egymás ellenében mondott okleveleiket. Ezután, amikor Pál 

c. megkérdezte Loránd képviselőjét, hogy a Zepud fiai és Miklós érdekében 

bemutatott oklevelekkel szemben szót akar-e emelni, ő nemmel felelt. Mivel 

tehát Tekus fia István fia: Loránd István nádor oklevelével Laak birtokot – 
amely a mondott oklevelek erejével Zepud fiainak és Miklósnak jár – Tegzew 
fia: Istvánnak cserére átengedte, úgy, hogy ha azt el akarja idegeníteni, csak Zepud-nak v. Miklósnak teheti meg, Loránd képviselője és maga Loránd pedig 

a mondott oklevelekkel szemben nem emelt szót, és így Loránd a korábbi bele-
egyezését megváltoztatva Laak birtokot patvarkodó és jogtalan módon követelte 

Zepud fiaitól és Miklóstól, ezért Pál c. az oklevélben megnevezett bárókkal és 

az ország számos vele ülésező nemesével Laak birtokot minden haszonvétellel Zepud fiainak: Bekus-nak, Lászlónak és Tamásnak, valamint Mihály fia: Mik-
lósnak ítélte, más jogának sérelme nélkül, Lorándot pedig jogtalan követelése 

miatt ellenükben a patvarkodók büntetésével sújtotta.  
Tá.: Lackfi István nádor, 1389. febr. 7. Dl. 42 413. (Múz. Ta.) Helyenként foltos v. hiá-nyos. K.: – Megj.: IV. László oklevelét l. Reg. Arp. 2415. szám, a budai kápt. és István nádor okle-veleit Anjou-oklt. II. 295., III. 44. és 280. szám. 
535. 1334. szept. 11. Visegrád 

[I.] Károly király az óbudai (Vetus Buda) kápt.-nak: a cseh (Bohemus) 
Chenyk (Chenig) mr., királyi lovag (strennuus miles aule nostre) az örökös nél-
kül elhunyt Welpret-i (Welpreth) Demeter fia: Nagy (Magnus) Leustach He-weswywar (Heweswyuar) m.-i Bura nevű birtokát kérte adományul, amelyet 

Miklós fia: Cheley által elfoglalva talált, de Cheley-től a jog rendje szerint meg-
szerezett, majd azt a királynak cserébe adta az Vgud várhoz tartozó bizonyos 

birtokokért. A király megfontolva István mr., a királyi aula specialis notarius-a 
hű érdemeit, főleg vére hullását Havasalföldön (terra Transalpina), Bura birto-kot István mr.-nek és örököseinek adja, és utasítja a kápt.-t, hogy küldjék ki ta-
núságtevőjüket, akinek jelenlétében Koka-i Mogh v. Cheruehaza-i (Cheruey-
haza) Benedek fia: Pál v. Weychk-i Miklós királyi ember a szomszédok össze-
hívásával e birtokot régi határai mentén bejárva iktassa Istvánnak minden ha-
szonvétellel, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg 
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István ellenében a királyi jelelét elé, majd a kápt. tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, domin. prox. p. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1334. 
Á.: 1-3.: az 556. számú oklevélben. (Zárójelben Á. 2. eltérő névalakjai.) K.: AO. III. 102–103. (82. szám; Á. 3. alapján); Densuşianu I. 1. 632. (506. szám). R.: Doc. Trans. III. 338. (217. szám; román nyelvű); JNSZ. 214.  Ford.: Benedek Gy., Zounuk 1996. 291–292. (6. szám). 
536.  (1334. szept. 12. e.) 

[I. Károly] király utasítja a külső-szolnoki (Zonuk Exterior) c.-t [!] és a 4 szb.-t, hogy a Sándor fia: Jakab és Marghyta-i Dénes fia: János, ill. Ábrahám 

(Abraam) fia: János közötti pert halasszák a királyi hadoszlás 22. napjára [1335. jan. 27.]. 
Eml.: az 539. számú oklevélben.  K.: –  
537. (1334. szept. 12. e.) 

Nagy (Magnus dict.) János mr. külső-szolnoki (Zonuk Exterior) c. [!] és a 4 

szb. a Sándor fia: Jakab és Marghyta-i Dénes fia: János, ill. Ábrahám (Abraam) fia: János közötti pert szept. 12-re (f. II. prox. p. fe. Nat. B. virg.) halasztják. 
Eml.: az 539. számú oklevélben. K.: –  
538. (1334.) szept. 12. 

A győri kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy parancslevelének meg-
felelően (l. 520. szám) Sechwd-i Schewk királyi emberrel kiküldték tanúskodás-
ra kanonoktársukat és dékánjukat: Gábort, akik szept. 10-én (sab. prox. p. fe. 

Nat. virg. glor.) Genyew birtokra mentek, és a szomszédok – főként Genyew-i 
Zomor fia: Miklós, Bana[-i] Benedek fia: Ponya, Was-i Sydo (dict.) Mihály fia: 

János, Dettel c. pannonhalmi (S. Martinus) várnagy az ottani apát nevében, Nema-i Konrád (Corrardus) és Péter, a Wagkuz districtus-beli Melerthw-i Mik-
lós fia: Jakab és Pousa fia: Domokos, valamint Dolian fia: István – jelenlétében Genyew birtokot, Fewenyes, Kwrthuelyes, Cheyn, Kwschemid és Zathonzygeth szigeteket, valamint a wlgariter Felthonya, Kwzepthonya, Farkthonya, Gyrew-thonya és Nagthonya nevű vizahalászó helyeket más, Gwnyew birtokhoz tarto-
zó halászóhelyekkel bejárták régi határaik mentén, majd Genyew birtok harma-
dát, vagyis a szintén jelenlévő Mihály fia Jakab fia: Miklós és ue. Miklós fia: 

Domokos korábbi birtokrészét Péter fia: Tamás mr.-nek iktatták, nem lévén el-
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lentmondó. Gwnyew birtok határai: Ke felől a Duna (Danobius) közepe, ahol 
van egy wlgariter Salamonakadya nevű kő, amely elkülöníti Genyew és Was 

birtokokat, Dé felé a Duna Lathozam nevű réve Was birtok közelében, amely 

elkülöníti Gwnyew és Was birtokokat, Komaron-ból Győrbe (Jaurinum) tartó 

Kweswth nevű nagy út Ny felé a Naghorpagh völgyig, ahol van egy út, amely É 

felé megy egy er nevű árokig (fossatum), Duna réve, rét közepén egy hosszú, 

wlgariter wrm nevű határ, amely a Duna révjétől királyi mértékkel mérve 56 

rőfig (cubitus) tart, Homokhegy nevű kerek domb, völgy, wlgariter Vegagh ne-
vű patak, amely a Duna felé tart egy szigethez, amelynek kétharmada Gwnyew birtokhoz, egyharmada a Zelebyeh-i királynéi népekhez tartozik, és a sziget kö-

zelében a Dunában van egy Kysfewen-nek hívott fövenyes föld, Duna révje, 

nagy árok, rét, hosszú, homokos árok, a mondott Kweswth, Fyagh folyó Dé felé 

Kwesewren árokig, 2 föld-határjel, az egyik Gwnyew birtokot, a másik a pan-
nonhalmi (S. Martinus) monostor Zazlo nevű földjét különíti el, út, amely Genyew-ről megy Bwn birtokra, 3 föld-határjel, az egyik Gwnyew birtokot, a 

másik Zazlo földet, a harmadik Lakgywud birtokot különíti el, a mondott 

Kweswth, 2 föld-határjel, az egyik Gunyew birtokot, a másik Tordatheleke föl-
det különíti el, kaszáló, Dunánál 2 föld-határjel, az egyik Gwnyew-t, a másik 

Tordatheleke földet különíti el, Duna. D. 3. die reambulacionis prenotate, a. supradict. [1334.] 
Á.: 1. I. Károly király, 1335. máj. 19. > Garai Miklós nádor, 1411. márc. 31. > Pálóci 

Máté országbíró, 1434. nov. 30. Dl. 98 348. (Esterházy cs. gesztesi lt. 4. 3.) Új-
kori Má.-ban.  

2. Á. 1. > Bátori István országbíró, 1435. ápr. 29. Dl. 44 031. (Múz. Ta. Véghely.) 

A regeszta ez alapján készült. 
Tá.: I. Károly király, 1335. máj. 19. > Garai Miklós nádor, 1405. márc. 4. Dl. 70 007. 

(Sibrik cs. lt. 56.) Újkori Má.-ban. K.: – 
539. 1334. szept. 12.  

Nagy (Magnus dict.) János mr. külső-szolnoki (Zonuk Exterior) c. [!] és a 4 

szb. a Sándor fia: Jakab és Marghyta-i Dénes fia: János, ill. Ábrahám (Abraam) 
fia: János közötti pert, amely korábbi perhalasztó oklevelük szerint (l. 537. 

szám) szept. 12-én (f. II. prox. p. fe. Nat. B. virg.) lett volna esedékes színük e., 

az uralkodó parancslevelének megfelelően (l. 536. szám) a királyi hadoszlás 22. napjára [1335. jan. 27.] halasztják. D. die et termino prenotatis, a. d. 1334. 
E.: –. Fk.: Dl. 96 173. (Vay cs. berkeszi lt. 171.) K.: – 
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540. 1334. szept. 13. 
Az erdélyi kápt. jelenti Simon erdélyi alvajdának, hogy levelének megfele-

lően (l. 506. szám) Deuecher-i András alvajdai emberrel kiküldték tanúskodásra 

kórusuk klerikusát, Albertet, akik szept. 6-án (III. f. prox. an. fe. Nat. B. Marie 

virg.) a Belső-Szolnok (Zonuk Interior) m.-i Korowg ~ Koroug, Cybles és Moc-kudteluke birtokokat Lothhardus fia: Tamás és annak fia: Miklós, valamint a 

szomszédos Forkas ~ Farkas fia: Péter jelenlétében bejárták. Hj.: Meelsyd ~ Meylsyd patak caput-jáig, Kurtuilusberch hegy, Kysuluswa folyó a forrásáig 

(caput), Kuzberch hegy, Zeblushauasa. E határok különítik el Farkas fia: Péter 
Kuzepfalu birtokától a fenti 3 birtokot, amelyeket – nem lévén ellentmondó – 
iktattak Pagan (dict.) István mr.-nek és örököseinek. D. in vig. Exalt. S. Crucis, a. d. 1334. 
E.: Dl. 30 369. (Gyulafehérvári kápt. o. lt. Centuriae M. 81.) Hátlapján azonos kéztől 

származó címzés, újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét 

körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1810. jún. 15. Ue. jelzet alatt. K.: –  R.: Erdélyi Okm. II. 301. (828. szám) 
541. (1334. szept. 15. e.) 
 Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor a Belenyk fia: Pál, ill. Mihály fia: 

László és István fia: János közötti pert szept. 15-re (oct. Nat. virg. glor.) halaszt-ja. 
Eml.: az 551. számú oklevélben.  K.: –  
542. (1334. szept. 15. e.) 

Pál c. országbíró döntéshozó oklevele: Domokos Zygethfeu-i főesp. szept. 15-én (oct. Nat. B. virg.) a [budafel-]hévízi (Calide Aque) konvent e. állítson 

tanúkat (produccio testimonii) Wereb-i Konrád (Corrardus) fia: Miklós ellené-

ben arról, hogy Miklós 17 éve, Margit ünnepe előtti kedden (f. III. prox. an. fe. B. Margarete virg., cuius 17. adveniret revolucio annualis) hatalmaskodva az ő Wereb-en levő birtokrészére ment, ott az egyik szolgáját (servus) megölte, 4 

szolgáját nagyon megverte, és emiatt 12 szolgája megszökött onnan, a felek pe-
dig a konvent jelentését szept. 22-én (8. die) vigyék neki vissza. 
Eml.: az 563. számú oklevélben.  K.: AO. III. 109–110. (85. szám; Eml.-ben). 
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543. 1334. szept. 15. Buda 
[I.] Károly király (H) kinyilvánítja, hogy János mr. [székes-]fehérvári őrka-

nonok, királyi specialis káplán elmondta neki, hogy a Symig m.-i Gyog birtok a 
Lulya, Lyaba és Gyunkud birtokokon levő részekkel Bakolcha-i Egyedtől cse-
rével őhozzá és fr.-eihez jutottak, és ezeken szükség van a határjelek bejárására 

és emelésére. Ezért az uralkodó utasította a veszprémi kápt.-t, a [székes-]fehér-
vári kápt.-t és a [székes-]fehérvári (Alba) keresztesek konventjét (l. 450–452. 
számok), hogy a veszprémi kápt. Jeneu-i Weytyh v. fr.-e: Benethe királyi em-
berrel, a [székes-]fehérvári kápt. István v. Dws-i Jakab királyi emberrel, a kon-
vent pedig László fia: István v. Bokan-i Lőrinc királyi emberrel küldje ki tanú-

ságtevőjét, akiknek és a szomszédoknak a jelenlétében a királyi emberek Gyog 

birtokot a hozzá tartozó ezen birtokrészekkel járják be régi határai mentén, ahol 

szükséges, új határjeleket emelve a régiek mellé, és iktassák a mondott cserének 

megfelelően minden haszonvétellel együtt, más jogának sérelme nélkül János mr.-nek és fr.-einek. A veszprémi kápt. (itt átírt), a [székes-]fehérvári kápt., va-
lamint a [székes-]fehérvári konvent jelentéséből (l. 517–519. számok) értesülve, 

miszerint Gyog birtokot, valamint Lulya, Lyaba és Gyunkud birtokrészeket Já-

nos őrkanonoknak és fr.-einek ellentmondás nélkül iktatták, ezeket a király ne-
kik jelen oklevéllel más jogának sérelme nélkül megerősíti, azon csere címén, 
amellyel hozzájuk kerültek. A [székes-]fehérvári kápt. és konvent levelét itt 

nem írja át, mivel azonos tartalmúlag kerültek kiadásra a veszprémi kápt. okle-
velével. D. Bude, oct. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2847. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 27. 3.) Hátlapján kor-

társ kéztől: K. és scripta, középkori és újkori kéztől származó tárgymegjelölések, 

valamint kerek pecsét körvonala. K.: AO. III. 104–106. (83. szám). 
544. 1[3]34. szept. 15. 

Domokos prépost és a [leleszi] Szt. Kereszt-egyház konventje e. Kazmer-i 
Pál – Péter, annak fia: János és ue. Péter fia Miklós fia: Péter, …… nemesek 

nevében – tiltakozott, hogy miként ők megtudták, ezen Miklós …… nádor congregacio-ján a …… nevű birtokukhoz tartozó …… földrész …… Kasuh-i 
…… fia: Jakab litteratus …… Miklóst …… a földrészük elvesztésétől …… 

Jakabot az elfoglalásától tilalmazta. D. 2. die fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1[3]34. 
E.: Dl. 108 051. = Dl. 76 494a. (Zichy cs. zsélyi lt. 144. NB.) Hiányos és erősen fakult. K.: –  
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545. (1334. szept. 15.–szept. 22. között) 
A [budafel-]hévízi (Calide Aque) konvent oklevele szerint színük e. Domo-kos Zygethfeu-i főesp. tanúkat állított Wereb-i Konrád (Corrardus) fia: Miklós 

ellenében. 
Eml.: az 563. számú oklevélben. K.: AO. III. 110. (85. szám; Eml.-ben). 
546. (1334. szept. 15.–okt. 6. között) 

A [pécs-]váradi monostor konventje jelenti Pál c. országbírónak, hogy bár Bagya-i István c. és Heydruh fia: János, Bechey-i Imre fiainak képviselői szept. 15-én (oct. Nat. B. virg.) Laymer birtokra hívták a szomszédokat, hogy azt be-
járva felosszák, de mivel a szomszédok – kivéve a pécsi püspököt, aki elküldte oda embereit – nem jelentek meg, ezért a birtok osztálya és iktatása nem történ-hetett meg. 
Eml.: a 589. számú oklevélben.  K.: Z. I. 441. (435. szám; Eml.-ben). R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 112–113. (132. szám). 
547. (1334.) szept. 18. 

Az egri kápt. jelenti Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádornak, hogy levelének 

megfelelően (l. 461. szám) László nádori emberrel kiküldték tanúskodásra ka-
nonoktársukat és dékánjukat: Mihályt, akik szept. 15-én (oct. Nat. vig. glor. 

vicelicet f. V.) Kysfolud birtokot a szomszédok összehívásával régi határai mentén bejárták és iktatták Elek fiainak, Demeternek és Sandor-nak, nem lévén 

ellentmondó. A birtok határai: Ke felől Barasta föld határjelei, kettéágazó út, 

Silberuk nevű berek, gyümölcsös, Bolugwyze folyó partja, rét, Tuizmesde nevű 

hely, rubetum, hegytető, Mocharus nevű föld, Darumpathaka nevű völgy, 

Darumpathakafeye nevű hely, ahol 3 föld-határjel van, az egyik Iseph birtoktól, 

a másik Bathka birtoktól különíti el, a 3. pedig Kysfolud birtoké, Monuroswelgh 
nevű völgy, wlgo Wereumal nevű hely, kerekfa nevű tölgyfa, 2 tölgyfa, Fe-led-ről Kysfalud birtokra tartó út, rét, Bolughwyze folyó partja, Iseph-ről 

Bolugh birtokra tartó út, egy nyíllövésnyi (ictus unius sagitte) távolság, 

Agagasadek nevű hely, hegy, körtefa, tölgyfa, Naras nevű erdő közepe, 2 tölgy-
fa, tölgyfa. D. domin prox. p. predict. oct. Nat. S. Marie, a. prenotato. [1334.] 
E.: Dl. 2864. (MKA. Acta Paulinorum. Eszény 2. 1.) Hátlapján azonos és újkori kéztől 

származó tárgymegjelölések, valamint zárópecsétre utaló bevágás. 
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Tá.: Bebek István országbíró, 1361. Dl. 2865. (Uo. Eszény 2. 2.) Erősen hiányos. Eltérő 

névalakjai: Villermus, Kysfalud, Eleek, Zilberuk, Tuismessde, Darumpataka, Darumpatakafeye, Monyorosuelgh, Vereumal, Agagassadek.  
Má.: Dl. 8799. (Uo. Varanno 2. 1.) Újkori, E. alapján. K.: AO. III. 107–109. (84. szám; E. alapján). 
548. 1334. szept. 18. 

Jakab csanádi püspök megbízza Sethinar [!] Miklós budai polgárt, hogy Ve-
lencében egy általa letétbe helyezett, aranyakat tartalmazó erszényt rejtő dobozt 

átvegyen. 
K.: – R.: Óváry L., TT. 1888. 454; Óváry 45. (44. szám). Mindkettő a velencei lt.-ban volt 

közjegyzői oklevél alapján, e dátummal. Megj.: Valószínűleg Szatmári Miklós későbbi kamaraispánról van szó. 
549. 1334. szept. 21. 

[Jakab], az esztergomi Szt. István király-ispotályos ház kereszteseinek mr.-e 
és a konvent e. Péter fia: Pál, Kálmán herceg egykori nevelője (informator) 

…… Csanád esztergomi érsek …… bár ő a Komarun m.-i [Scenttha-
maskywr]thw nevű birtokot, ahol [Szt. Tamás-]kőegyház van …… Ywla fiaitól: 

Lászlótól és Istvántól minden haszonvétellel megvette [40] M.-ért, de felismer-
ve oklevelekből, hogy Scentthamaskwrthw birtok az esztergomi egyházhoz tar-
tozik emberemlékezet óta, és ő nem akarja az egyház jogát sérteni, ezért ezen 

birtokot minden haszonvétellel Csanád érseknek és érseki utódainak hagyta 

azon összegért, amennyiért megvette (és amelyet az érsek neki kifizetett), e bir-
tokban semmiféle jogot és tulajdont abban magának és örököseinek mostantól 

meg nem tartva, hanem az érsekre és érseki utódaira ruházva, átadva Csanádnak 

a konvent azon oklevelét is, amellyel e birtok Ywla fiaitól őhozzá jutott. Erről a 

konvent a felek kérésére függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. in fe. B. Mathei ap. et ew., a. d. 1334. A. 
E.: EPL. Acta radicalia M. 58. (Df. 248 425.) Felül hiányos. Hátlapján azonos kézzel (Zenthamaskyurth névalakkal) és újkori kéztől származó tágymegjelölések. Függő-

pecsét vörös-zöld-sárga fonata.  K.: Wertner M., TT. 1910. 598–599. (68. szám); Str. III. 251–252. (370. szám).  R.: F. VIII. 6. 216. (166. szám) (Eszerint a korábbi adásvétel 1328-ban történt a konvent 

oklevelével.); Prokopp Gy., LK. 1966. 126. (90. szám). 
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550. 1334. szept. 21. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje e. megjelent egyrészről Tuul-i 

János fia: Pál, másrészről Pál Igol-i falunagy (villicus) az Igol-i és a Kosuk-i 
népek érdekében, és elmondták, hogy a közöttük eddig létrejött ügyekben, ká-

rokban és jogtalanságokban fogott bírók elrendezésével megegyeztek, és egy-
mást ezek ügyében kölcsönösen nyugtatták. D. in fe. B. Mathei ap. et ew., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2851. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium. Poson 62. 5.) Hátlapján azonos 

kéztől származó tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. K.: – R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1997. 13. (124. szám). 
551. 1334. szept. 22. Buda 

Drugetter Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája azon pert, amelyet ko-
rábbi oklevelének megfelelően (l. 541. szám) színe e. Belenyk fia: Pál szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) viselt Mihály fia: László és István fia: János ellené-

ben, királyi parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára [1335. jan. 20.] halasztja el. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 985. (Kállay cs. lt. 1300. 374.) Hátlapján azonos és újkori kéztől eredő tárgy-

megjelölések, kortárs kéztől: Sol., valamint kerek zárópecsét töredékei. K.: –  R.: Kállay I. 104. (444. szám). 
552. (1334.) szept. 23. 

Az egri kápt. Erky-i Iwanch fia Péter fia: Pál c. a maga és néhai fr.-e: Mik-
lós fia: Pál nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével 

ellátott nyílt oklevelében átírja kanonoktársa, László prépost, N. [Miklós] egri 

püspök lelkiekben általános vikáriusa oklevelét (l. 504. szám). D. f. VI. prox. an. fe. S. Mychaelis arch., a. supradict. [1334.] 
E.: AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. Oklevelek 26. (Df. 253 436.) K.: –  R.: Szabó K., TT. 1889. 532. (46. szám); Szabó K., Erd. múz. okl. 13. (46. szám). 

Mindkettő szept. 24-i dátummal. 
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553. 1334. szept. 22. Csütörtökhely 
Sámson mr. Moroucha-i c., kiskemléki (Minor Kanich [!]) várnagy és Ger-

gely fia: Tamás Moroucha-i c. terrestris e. megjelent egyrészről Miklós fia: 

Gergely, másrészről Pál fia: Quisan, és előbbi megvallotta, hogy a Nogouan fia: 

Jánostól vásárolt, 1,5 dieta-nyi földjét sororius-ának: Quisan-nak és örököseinek adta a Kis (Parvus) Jascenouec-en levő szőlővel együtt. Erről fentiek Quisan-
nak pecsétjeikkel megerősített oklevelet adnak ki. D. Chetretechhel, f. V. prox. p. fe. B. Mathei ap. et ew., a. d. 1334. 
E.: AHA. Diplomata Latina 3. 95. (Df. 230 345.) Két függőpecsétre utaló pergamensza-

lagok a plicaturán. K.: Smič. X. 190. (133. szám). R.: J. Stipišić–M. Šamšalović, HZ. 1959. 302. (Orsics cs. elenchus-a alapján, csak éves 

dátummal.) 
554. 1334. szept. 25. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor Synka 

fia: Péter mr. Panky-i Péter fiait: Tuuz (dict.) Peteu-t és Mátét az Wngh m.-i 
Rebneche és Sospatak birtokok szomszédságában levő birtokrész Péter fiai által 

történt tilalmazása miatt a királyi jelenlét elé perbe vonta, több halasztás u. 

Herricus (Synka fia: Péter serviens-e és képviselője) kérte, hogy Panky-i Péter 

fiai indokolják meg ellentmondásuk okát, és azt állította, hogy a vitás földrész 

Synka fia: Péter Tassala nevű birtokához tartozik a király adományából. Erre 

Gergely fia: Sebestyén az országbíró ügyvédvalló levelével Péter fiai nevében 

azt állította, hogy a vitás földrész Péter fiai Palouch nevű, őket királyi ado-
mányból illető birtoka határain belül fekszik. A képviselők által bemutatott ok-
levelek ezen adományokat ugyan tartalmazták, de mivel egyikben sem szerepel-
tek a határok, ezért Pál c. elrendelte Tassala és Palouch birtokok bejárását, 

meghagyva, hogy a felek az egri kápt. jelentését júl. 15-én (8. die dict. quind.) 
vigyék neki vissza (l. 349. szám). Akkor Mykou pap (Synka fia: Péter nevében 

királyi ügyvédvalló levéllel) és Panky-i Péter fia: Máté a maga és fr.-e: Peteu 
nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével bemutatták az egri kápt. okle-
velét (l. 353. szám), amelyet megtekintve Pál c. földesküt ítélt, és az erről szóló 

egri kápt.-i jelentést szept. 10-re (ad quind. dict. oct.) kérte (l. 410. szám). Ak-
kor Fehér (Albus) Mihály a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével Thuz (dict.) 

Peteu és Máté nevében Feyr (dict.) Jakab, Synka fia: Péter képviselője jelenlét-
ében bemutatta a kápt. hj.-t is tartalmazó jelentését, amely szerint Péter fia: Má-

té az esküt letette, ezért a földrészt a királyi emberek iktatták Péter fiainak (l. 

526. szám). Ennek alapján Pál c. ezen, 40 M.-ra becsült és elkülönített földrészt 

Péter fiainak ítéli, más jogának sérelme nélkül, Synka fia: Pétert pedig a föld-
rész jogtalan elfoglalása (recaptivacio) miatt az ország szokásának megfelelően 
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annak becsértékében, vagyis 40 M.-ban marasztalja el Péter fiai ellenében, és a 

földrész ügyében örök hallgatást ró ki rá. Erről függőpecsétjével megerősített 

privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wyssagrad, 16. die termini reportacionis seriei prenotate, a. d. 1334. 
E.: 1. Dl. 102 902. (Batthyány cs. lt. Forgách cs. 8. 7.) Hátlapján újkori kezektől szár-

mazó tárgymegjelölések, valamint doborpajzs alakú függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
2. Dl. 2839. (MKA. NRA. 792. 3.) Helyenként hiányos. Hátlapján újkori kéztől 

származó tárgymegjelölés, valamint doborpajzs alakú függőpecsét és zöld fonata. 

Eltérő névalakjai: Petheu, Thuuz, Vngh, Souspatak, Feyer, Wyssegrad. K.: AO. III. 111–115. (86. szám; E. 2. alapján). 
555. 1334. szept. 26. Pataj 

[I.] Károly király a [székes-]fehérvári kápt.-nak: mivel László mr. székely-
ispán, Biztricia-i c., a fia: István királyi lovászmr. és a többi fiai a király bele-
egyezésével megvásárolták Péter bán hűtlen fiai: Péter és Jakab birtokait Zedreg-i Jakab fiaitól: Mihálytól, Gergelytől és Mathe-tól, akiknek ezeket az 

uralkodó hűségükért adományozta, ezért utasítja a kápt.-t, hogy küldjék ki tanú-

ságukat, akinek jelenlétében Chantar fia: János v. Hord-i Wethih királyi ember a 

Fejér m.-i, Sar folyó melletti Bathiam [!] birtokon azt a részt, ami Péter bán fia-
ié volt, a szomszédok jelenlétében régi határai mentén (ha ezeket meg tudja ta-
lálni) bejárva, a király és más, főként az egyház jogainak sérelme nélkül iktassa 

László mr. és fiai részére, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 

idézze meg ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a kápt. tegyen jelentést. D. in villa Patay, II. f. prox. an. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1334. 
Á.: az 582. számú oklevélben. K.: –  
556. (1334.) szept. 26. 

Az óbudai (Vetus Buda) kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy pa-
rancslevelének megfelelően (l. 535. szám) Cherwehaza-i Pál királyi emberrel 

kiküldték tanúnak kanonoktársukat: Jakab mr.-t, akik szept. 23-án (f. VI. prox. 

p. quind. fe. Nat. virg. glor.) Bura birtokot a szomszédok összehívásával régi 

határai mentén bejárták és minden haszonvétellel, halászóhelyekkel és egyéb 

tartokékokkal együtt iktatták István mr. királyi notarius-nak, nem lévén ellent-
mondó. D. f. II. prox. an. fe. B. Mychaelis arch., a. d. prenotato. [1334.] 
E.: Dl. 2850. (MKA. NRA. 497. 18.) Hátlapján azonos kéztől származó tárgymegjelö-

lés, eszerint István specialis notarius, valamint kerek zárópecsét töredékei. 
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Á.: 1. I. Károly király, 1335. jan. 13. Dl. 2868. (Uo. 650. 4.) Eltérő névalakja: Cheruey-haza. 
2. Á. 1. > I. Károly király, 1335. aug. 17. Dl. 2869. (Uo. 650. 5.) K.: –  R.: AO. III. 103. (82. szám); JNSZ. 214. 

557. 1334. szept. 26. 
A váci kápt. 1334. szept. 26-án (f. II. prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 

1334.) kiadott oklevele a [Nógrád m.-i] Keer birtok bizonyos elzálogosított ré-

szeinek és egy szőlőnek a visszaadásáról. 
Tá.: 1. Garai Miklós, 1406. febr. 17. KEML. 3062. Palásthy cs. lt. 1. 1. 59. (Df. 281 851.) 

2. Tá. 1. > Garai Miklós nádor, 1406. szept. 5. Dl. 69 337. (Kubinyi cs. lt. 158.) 
3. Tá. 2. > Garai Miklós nádor, 1409. nov. 14. Dl. 72 995. (Darvas cs. lt. 21.) 
4. Tá. 3. > Zsigmond király, 1411. máj. 27. Dl. 69 360. (Kubinyi cs. lt. 180.) K.: –  

558. 1334. szept. 26. Visegrád 
Pál c., [I.] Károly király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor a Szt. Kereszt- és a Szt. Üdvözítő-egyházak remete testvérei a pécsi kápt. idézőlevele szerint Chuza-i Sámuel fia: Kwpe-t Chatar birtok ügyében 1333-ban Péter ün-

nepének nyolcadára (ad oct. B. Petri ap., a. d. 1333.) perbe vonták, az okt. 6-ra 
(ad oct. B. Mychaelis arch.) lett halasztva, mikor is Imre testvér, a Szt. Üdvözí-tő-kolostor perjele a maga, az ottani és a Szt. Kereszt-egyházbeli remete testvé-

rek nevében Pál c. e. előadta, hogy Kwpe az ezen egyházak Chatar nevű Barana m.-i birtokát a testvérek tudta és jelenléte nélkül bejáratta és határjelekkel elkü-

löníttette, azok jogának sérelmére. Erre Fekete (Niger) János Kwpe nevében a 

[pécs-]váradi konvent ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy e birtokot nem 

Kwpe, hanem a mondott egyházak remete testvérei járatták be és különíttették 

el határjelekkel a királyi ember által az ország szokása szerint, és erről Kwpe-nek oklevelei vannak, amelyek bemutatását Pál c. nov. 18-ra (oct. B. 
Martini conf.) tűzte ki, mikor is megjelent Imre remete a maga és a testvérek 

nevében, ill. Fekete János Kwpe nevében a [pécs-]váradi konvent ügyvédvalló 

levelével, és bemutatták a pécsi kápt. nyílt oklevelét, miszerint egyrészről And-
rás testvér a Szt. Kereszt-kolostor remete rendi perjele a maga és Imre testvér, a 

Szt. Üdvözítő-kolostor remete rendi perjele nevében, másrészről Nanafolua-i 
Sámuel fia: Kwpe megjelentek a kápt. e. Bagya-i István királyi emberrel és 

Loch (dict.) Miklós mr.-rel, a pécsi kápt. emberével, és elmondták, hogy ők a 

király okleveles parancsának megfelelően a Szt. Kereszt- és Szt. Üdvözí-

tő-monostor Chatar nevű birtoka és Kwpe Nana nevű birtoka közötti – a kápt. 

ezen levelében részletesen leírt – régi határjeleket elkülönítették és megújítot-



  276 

ták. Ezt megtekintve a személyesen jelenlévő Demeter tárnokmr. és Pál egykori Machow-i bán, királynéi udvarbíró azt állították, hogy Chatar birtokot ők adták 

e monostoroknak, amelyeknek ők kegyurai, ezért az ő jelenlétük és tudtuk nél-
kül e birtok határainak elkülönítését és bejárását András perjel nem tehette vol-
na meg. Pál c. kérdésére Fekete János képviselő és Imre perjel megerősítették, hogy Chatar birtokot Demeter mr. és Pál egykori bán adták ezen monostorok-
nak, amelyeknek ők kegyurai. Emiatt Pál c. Chatar birtok határainak András 

perjel általi, a pécsi kápt. oklevelében foglalt elkülönítését v. megújítását ér-
vénytelenítette, és írásban kérte a pécsi kápt.-t ennek megismétlésére, az erről 

szóló jelentést máj. 8-ra várva (l. 177. szám). Akkor megjelent Demeter mr. a 

maga és Pál mr. nevében, Imre perjel a maga és remete testvérei nevében, ill. 

Fekete János Kwpe nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével, és 

utóbbi bemutatta a pécsi kápt. jelentését (l. 182. szám). Az abban foglaltak miatt 

Pál c. Demetert, Pált és a perjeleket 1 királyi bírságban marasztalta el, amelyet 

júl. 8-án (8. die oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) kellett kifizetniük, és írt a pécsi 

kápt.-nak, hogy Chatar elkülönítése az ő korábbi – pecsétfőjével ellátott és ott 

bemutatandó – oklevelében foglaltak szerint júl. 1-jén (oct. fe. Nat. B. Johannis 

Bapt.) történjen meg, a kápt. pedig júl. 8-ra tegyen jelentést a királynak (l. 203. 
szám). Akkor megjelent Imre perjel a maga és a Szt. Üdvözítő- és a Szt. Ke-reszt-egyház remete testvérei nevében, István mr. litteratus Pál királynéi 

tárnokmr. nevében annak ügyvédvalló levelével, Balasey fia: János Demeter 

tárnokmr. nevében annak ügyvédvalló levelével, valamint Fekete János Kwpe 

nevében a pécsi kápt. ügyvédvalló levelével, és bemutatták a pécsi kápt. okleve-
lét (l. 323. szám). Amikor annak megfelelően Pál c. Fekete János képviselő 

egyetértésével esküt akart ítélni az ügyben Demeter mr.-nek v. Pál mr.-nek, Ist-
ván mr. litteratus (Pál mr. képviselője), János (Demeter mr. képviselője) és Imre 

perjel ezt nem fogadták el, hanem az esküt Kwpe-nek engedték át, Fekete János 

képviselő beleegyezésével. Ezért Pál c. a pécsi kápt.-hoz intézett levelében ren-
delkezett az eskü aug. 27-i (oct. fe. S. regis Stephani) letételéről, azzal, hogy a 

felek a kápt. jelentését szept. 15-én (oct. fe. Nat. B. virg.) vigyék vissza neki (l. 

354. szám). Akkor Fekete János Kwpe nevében a pécsi kápt. ügyvédvalló leve-
lével bemutatta a pécsi kápt. levelét (l. 509. szám). Mivel az ország régtől hasz-
nált szokása szerint minden pert esküvel v. párbajjal kell lezárni, Kwpe pedig a 

kápt. oklevele szerint az eskü letételével bizonyította, hogy a birtokrész az ő 

Nana nevű birtokához tartozik, ezért Pál c. e birtokrészt a kápt. oklevelében sze-
replő határok alatt Kwpe-nek és örököseinek ítéli, mások jogának sérelme nél-
kül, Demeter és Pál mr.-ekre, a perjelekre és a mondott kolostorok remetéire 

pedig a birtokrész ügyében örök hallgatást ró ki. Erről függőpecsétjével meg-
erősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Alto Castro, 12. die oct. Nat. B. Virg. predict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2853. (MKA. Acta Paulinorum. Kőszeg 1. 2.) Hátlapján újkori kezektől szárma-

zó tárgymegjelölések; függőpecsétre utaló bevágások. K.: AO. III. 116–121. (87. szám). 
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559.  (1334. szept. 27. e.) 
[I.] Károly király általános iktató- és tilalmazólevele Sebreth, a Goron mel-letti Szt. Benedek-monostor apátja részére.  

Eml.: az 574. és 584. számú oklevelekben.  K.: Str. III. 273. (397. szám); AO. III. 123. (89. szám). Mindkettő Eml.-ben. Megj.: Vö. a 318. számú oklevéllel, amelynek kapcsán felvethető az ezen független 

említések azonos királyi iratra való visszavezetése. 
560. 1334. szept. (28.) Föld[vár] 

[I.] Károly király (H) kinyilvánítja, hogy az országbíró e. per támadt Lack 

fia: Domokos [birto]kainak osztálya ügyében egyrészről ezen Domokos, más-
részről Peteu fia: Miklós között, ám mert Domokos az osztály e. örökös nélkül 

elhunyt, a bárók kérésére a király ezen pert, mivel azt korábban törvényesen le 

kellett volna zárni, a bárók megfontolására halasztja el. D. in Fold…, ……ta prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2855. (MKA. NRA. 1535. 68.) Foltos. Hátlapján azonos kéztől származó kancel-

láriai jegyzet: propria commissio regis ad peticionem magistri Demetrii et baronum 
és újkori kéztől származó tárgymegjelölés. K.: – Megj.: Mivel 1334-ben Mihály szept. 29-i ünnepe csütörtökre (f. quinta) esett, a nem 

kiolvasható nap vélhetően szept. 28., szerda (f. quarta). 
561. 1334. szept. 28. Perugia 

Andreas Benemuti, a Je-i Úr Sírja-rend általános vikáriusa, Petrus de 

Palude, a rend pátriárkája és a teljes kápt. megfontolva Ludbreg-i Péter fia: Miklós mr. hű szolgálatait, ezek viszonzásául, bár többet éremelne, rendjük rab-
lók által régtől fogva tönkretett és lakatlan Kalc nevű földjét – kivéve Péter fiai 

és Chuk (dict.) Pál predium-ait –, ahol Boldogságos Szűz-egyház van, minden 

haszonvétellel Miklós mr.-nek és örököseinek adják, úgy, hogy jelen oklevél 

kiadásának napjától annak 3. évfordulójáig a birtokra telepített népek v. jobbá-

gyok semmiféle census-t és collecta-t ne fizessenek, csak a rendnek évente járó 

tizedet. A 3 év eltelte u. a szokott debitum-ot, ti. a marturina felét és a disznók 

utáni tized felét fizessék meg a rendnek, ezek másik felét pedig Miklós mr.-nek, 
amíg ő hűséges a rendhez. Ezen népek évente háromszor adjanak ajándékot 

(munus), mégpedig Húsvétkor, szept. 8-án (in fe. Nat. B. virg.) és dec. 25-én (in 

fe. Nat. d.). Miklós mr. vállalta, hogy az elhagyatott helyen tető nélkül álló egy-
házat saját pénzén befedeti. Erről pecsétjeikkel megerősített oklevelet adnak ki. D. apud S. Lucam civitate Perusii ubi iuget capitulum generale, die 28. mensis 
Sept., XXII. János pápa idején, a. d. 1334. 
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Á.: Glogoncai konvent, 1341. jan. 7. Dl. 101 667. (Batthyány cs. lt. Maioratus. Ludbreg 1. 17. 3. A.) K.: – R.: Kurecskó M.–Stossek B., Capitulum I. 121. (41. szám). 
562. 1334. szept. 29. 

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly király-nak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 390. szám) Kundakur fia: Mi-
hály királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: János mr.-t, akik szept. 13-án (III. f. prox. an. fe. Exalt. S. Crucis) Péter fia Mihály fia: András 

Zeulevs nevű Vasvár m.-i, a Gungus melletti birtokrészét a szomszédok össze-
hívásával régi határai mentén bejárták, és a szomszédos birtokoktól elkülönítve 

minden haszonvétellel iktatták Andrásnak, nem lévén ellentmondó. A birtokrész 

határai: Gungus folyó, wlgo tuismege (dict.) tüskék, rubetum-nál 2 határjel, az egyik a Herman-i nemeseket, a másik Andrást különíti el, füves útnál határjelek, 

amelyek Ke felé Herman-i Kundakur fiai, Ny felé András részét különítik el, ue. 

út Dé felé, Kundakur fiai: Mihály, Jakab és István kertje előtti árok (fossatum) a 
Gwngus folyóig, ezen folyó egy kanyarig, ahol Ke felé fordul, e folyóból Ny 

felé árok, amely Dé felé Hermanus fia: Hermanus, É felé András részét különíti 

el, ue. árok egy nagy útig, amely Sabaria-ba megy, ezen út Dé felé Hermanus fiainak Kyszeuleus nevű birtoka mellett, egészen egy útig, amely Herman bir-
tokról megy a Surkuta (dict.) útig Ny felé, ezen Surkuta út É felé, Ke felé a Sabaria-ra tartó mondott út, wlgo husfeubuz nevű bodzabokrok mint határjelek, 

Ke, majd É felé a Gungus folyó. D. in fe. S. Michaelis arch., a. d. 1334. 
Á.: I. Károly király, 1335. júl. 13. Dl. 40 700. (Múz. Ta. Véghely).  K.: Bgl. IV. 178–179. (283. szám). R.: Tóth E.–Zágorhidi Czigány B., Acta Savariensia 1994. 49–50. (65. szám). 
563. 1334. szept. 29. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevelének megfelelően 

(l. 542. szám) Domokos Zygethfeu-i főesp. és Wereb-i Konrád (Corrardus) fia: 

Miklós szept. 22-én bemutatták neki a [budafel-]hévízi (Calide Aque) konvent 

jelentését (l. 545. szám). Mivel az ország szokása szerint minden, tanúállítással 

bizonyított ügyet párbajjal (duelli certamine) v. eskütétellel kell lezárni, ezért 

Pál c. háromszori kérdésére Miklós ezekből a párbajt választotta, de ezt Domo-
kos nem fogadta el, és az ügy lezárását az ország szokása szerint Miklós esküjé-

re bízta, amit Miklós elfogadott. Ezért Pál c. úgy ítélt, hogy Miklós a királyi 

hadoszlás 15. napjának 15. napján (quind. quindenarum residencie exercitus 

regii prox. nunc moti) [1335. febr. 3.] az egri kápt. e. önmagával együtt 50 ne-messel tegyen le tisztítóesküt (iuramentali deposicione se teneatur expurgare) 
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arról, hogy Domokos vádjában ártatlan, a kápt. jelentését pedig a felek az eskü 

8. napján vigyék vissza az országbírónak. D. in Alto Castro, 8. die termini reportacionis seriei prenotate, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2852. (MKA. NRA. 22. 64.) Hátlapján azonos kéz írásával tárgymegjelölés, Ve-reb névalakkal, valamint egy doborpajzs alakú zárópecsét és egy visszazáró kis ke-

rek pecsét töredékei. K.: AO. III. 109–110. (85. szám; szept. 22-i dátummal). 
564. 1334. szept. 30. 

A [székes-]fehérvári (Alba) Je-i ispotályos ház konventje e. egyik részről 

Bagyun fia néhai Ugrin mr. fia: László, a másik részről János mr. [szé-kes-]fehérvári őrkanonok és fr.-e: Pál mr. [székes-]fehérvári kanonok a maguk 

és fr.-ük: Márton nevében megjelenvén, László megvallotta, hogy a Symig m.-i Gyog-on levő örökjogú, elkülönített teljes birtokrészét a jogai teljességével és 

haszonvételeivel, telekhelyekkel, művelt és nem művelt földekkel, erdőkkel, 

rétekkel, kaszálókkal, szőlőkkel együtt a szomszédai és rokonai beleegyezésével 

eladta 24 budai M. dénárért Jánosnak, Pálnak, Mártonnak és utóbbi örökösei-
nek, szavatosság vállalásával feléjük a maga és örökösei részéről a birtokrész 

ügyében. Erről a felek kérésére a konvent pecsétjével megerősített privilegiális 

oklevelet bocsát ki. D. in crastino fe. B. Mychaelis arch., a. ab Incarn. d. 1334., 

amikor Donatus testvér preceptor és őrszerzetes. 
E.: Dl. 2854. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 27. 5.) Hátlapján 

középkori kéz írásával tárgymegjelölés; függőpecsét és annak vörös-zöld fonata. K.: –  
565. 1334. okt. 2.  

Az erdélyi kápt. e. megjelent egyrészről Both fia: Gál a maga és ue. Both fi-
ai: László és István nevében, másrészről Jara-i Dénes fia: László a maga és ue. 

Dénes fia: Tamás nevében, és Gál elmondta, hogy amikor az ő Bothaza nevű 

falujukkal szomszédos Clus m.-i Thotpeterhaza birtokot v. falut a királyi ember 

a kápt. tanúsága alatt átadta Lászlónak és Tamásnak, ő és fr.-ei bizonyos határ-
jeleknek ellentmondottak, s emiatt a felek között vita támadt, de végül meg-
egyeztek és közös egyetértéssel új határjeleket emeltek. Ezek helyei: Huziuser 

erdő felől 2 régi határjel, amelyeket egykor Mike Balvanus-i várnagy emelt, egy 

művelt és felszántott föld közepe, halászóhely; Bercz nevű hegy Noe falu felől. D. domin. prox. p. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1334. 
Á.: Erdélyi kápt., 1676. márc. 19. AL. Kolozsvár. Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. Y. 1. (Df. 255 333.) 
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Má.: Dl. 31 075. (Gyulafehérvári kápt. o. lt. Metales N. 98.) 1582. évi. Hátlapján latin 

és magyar nyelvű tárgymegjelölések. Eltérő névalakjaik: Hwzywher, Myke, Balu-anus, Berch. K.: –  R.: Erdélyi Okm. II. 301–302. (829. szám; eszerint hitelessége kérdéses). 
566. (1334. okt. 3. e.) 

Lourand mr. Vasvár m.-i c. oklevele: [Kuchk-i Dénes fia:] István mr. és Mester-i László fia: Miklós okt. 3-án (f. II. prox. p. oct. [! : fe.] S. Michaelis) a 
[vasvári] Boldogságos Szűz-egyházban meg kell egyezzenek a győri püspök 

révén. 
Eml.: az 568. számú oklevélben. K.: Bgl. IV. 180. (284. szám; Eml.-ben). A kiegészítések innen származnak. Megj.: A latinul szereplő dátum ebben a formájában okt. 10-et jelenti, de mivel az emlí-

tő oklevél okt. 3-án kelt, az oct. helyett itt nagy valószínűséggel fe. értendő. 
567. (1334. okt. 3. e.) 

[Miklós] győri püspök oklevele: egyháza nehéz ügye miatt nem tud megje-lenni a [Kuchk-i Dénes fia:] István mr. és Mester-i László fia: Miklós között okt. 3-án (f. II. prox. p. oct. [! : fe.] S. Michaelis) a [vasvári] Boldogságos 

Szűz-egyházban leendő megegyezésen.  
Eml.: az 568. számú oklevélben. K.: Bgl. IV. 180. (284. szám; Eml.-ben). A kiegészítések innen származnak. Megj.: Lásd az előző számú oklevélhez írtakat!  
568.  (1334. okt. 3.)  

[András mr.], Lourand Vasvár m.-i c. [alispánja] és a szolgabírók tudatják, 

hogy Lourand mr. oklevele ellenére (l. 566. szám) a kitűzött napon [Kuchk-i 
Dénes fia:] István mr. és Mester-i László fia: Miklós [bemutatták a] győri püs-
pök oklevelét (l. 567. szám), ezért ők a feleket [Lourand mr. elé küldik át], hogy 

ő döntsön közöttük, és annak eredményét oklevelében közölje velük is. [D. f. II.] prox. p. fe. S. Michaelis, [a. d. 1334.] 
E.: Dl. 68 211. (Kisfaludy cs. id. ágának lt. 21.) Erősen fakult. Hátlapján azonos kéztől 

származó címzés, valamint 1 nagyobb és 1 kisebb zárópecsét töredékei. K.: Bgl. IV. 180. (284. szám). A kiegészítések innen származnak. 
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569. 1334. okt. 4. Buda 
Druget Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája Kázmér fiai: Tamás és 

Péter, Pál fiai: János és Pál, valamint Renoldus fiai: László és Benedek elmon-
dásából olyan értesülést szerezve, miszerint ők a Tymys m.-i Mogchkereky ne-
vű örökjogú birtokukat el akarják különíteni új határjelekkel a szomszédos bir-
tokoktól, kéri a csanádi kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a je-
lenlétében Barch fia: Miklós v. Murun-i László nádori ember e birtokot a szom-
szédok összehívásával járja be régi határai mentén, új határjelek emelésével kü-

lönítse el a szomszédos birtokoktól, és hagyja a mondott nemeseknek, ha nincs 

ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenükben a nádor elé, 

tilalmazza a birtok hasznainak és terméseinek jogtalan beszedését, a kápt. pedig 

tegyen jelentést. D. Bude, in fe. S. Francissci, a. d. 1334. 
Á.: az 586. számú oklevében. K.: –  
570. (1334. okt. 6. e.) 

Pál c. országbíró oklevele: az egri kápt. okt. 6-án (oct. B. Michaelis arch.) fizessen neki 29 M.-t azon bírságok fejében, amelyekben júl. 13-ig (usque fe. B. 
Margarethe virg. et mart.) a kápt.-t bárki ellenében elmarasztalták. 
Eml.: az 579. számú oklevélben. K.: Sztáray I. 80–81. (60. szám; Eml.-ben). 
571. (1334. okt. 6. e.) 

Pál c. országbíró a Buguth-i Labov Kázmér fiai: Warda és Domokos, ue. 

Warda fiai: János és György, ill. Buguth-i Chepanus fia: Éliás közötti pert okt. 6-ra (oct. B. Mychaelis arch.) halasztja.  
Eml.: az 587. számú oklevélben. K.: –  
572. (1334. okt. 6. e.) 

Pál c. országbíró a Magyar (dict.) Pál mr. és Zekul-i Mihály fia: László kö-

zötti pert okt. 6-ra (oct. B. Mychaelis arch.) tűzi ki.  
Eml.: az 588. számú oklevélben. K.: – 



  282 

573. (1334. okt. 6. e.) 
Peryn-i Miklós c. és a Sarus m.-i 4 szb. egyezséglevele szerint Ithemer fiai: 

Gergely és Tamás, Wz fia: János és István fia: Miklós, Tekele nb. nemesek okt. 6-án (oct. S. Mychaelis arch.) jelenjenek meg a Scepus-i Szt. Márton-egyház 

kápt.-ja e., és a közöttük elvégzett osztályukat a kápt. oklevelével erősítsék meg.  
Eml.: az 585. számú oklevélben. K.: F. VIII. 6. 263. (202. szám; Eml.-ben). 
574. 1334. okt. 6. 

A budai kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy Sebreth, a Goron mel-letti Szt. Benedek-monostor apátja részére kiadott általános iktató levelének 

megfelelően (l. 559. szám) Zumchuk fia: János királyi emberrel kiküldték ta-
núskodás végett karpapjukat: Jánost, akik szept. 27-én (f. III. prox. an. fe. B. Michaelis arch.) Felsőalpár (Alpar Superior) birtokot a szomszédok összehívá-

sával régi határai mentén bejárták, az apátnak és egyházának minden haszonvé-

tellel iktatták, nem lévén ellentmondó. D. oct. fe. B. Michaelis predict., a. d. 1334. 
Á.: 1. I. Károly király, 1335. dec. 13. EPL. Esztergomi kápt. m. lt. Acta radicalia 40. 1. 3. A. (Df. 236 988.) 

2. Á. 1. > sági konvent, 1498. aug. 15. Uo. 40. 6. 15. (Df. 237 161.) Eltérő névalak-jai: Gorom, Zwmchwk. K.: Str. III. 273. (397. szám; Á.-ban). R.: Str. III. 252. (371. szám); Pest m. 44. (235. szám). Mindkettő szept. 27-i dátummal. 
575. 1334. okt. 6. 

A kalocsai kápt. kinyilvánítja, hogy László testvér kalocsai érsek, királyi 

kancellár tanácsot tartott velük arról, hogy a kalocsai egyház Hunt m.-i 
Rymazumbata nevű birtoka, mivel nagyon messze van, mindig (főleg a békétlen 

időkben, de mostanság is) csak igen kevés hasznot hoz, néha pedig semennyit. 

Ennek megoldására érett megfontolás u. közösen a megfelelő cserében döntöt-
tek. Ez alapján az érsek a kápt. tanácsára és beleegyezése nyomán Tamás erdé-

lyi vajdával, Zonuk-i c.-szel, és annak fiaival, Konia (dict.) Miklós királynéi asztalnokmr.-rel, valamint Mihály mr. pozsonyi préposttal az alábbi, királyi ok-
levélben (l. 305. szám) megerősített cserét tette. A vajda és fiai a Bács m.-i 
Gerech, Thouthfalw, Chalanus, Lugas, másik Lugas, Buturfolwa, Gymulchin, 
Venechia, Zurduch, Lazarfolwa, Thamana és Zwchy, valamint a Szerém m.-i 
Mortoulch, másik Gerech és Neek nevű birtokaikat, amelyeket a királytól sze-
reztek, minden haszonvétellel és tartozékaikkal együtt, és általában (universali-
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ter) minden, Bács és Szerém m.-kben (provincia) levő, eddig bármilyen címen 

is bírt birtokaikat a jogaik teljességével a kalocsai egyháznak – amelynek ezek 
sokkal hasznosabbak mind a békés, mind pedig a békétlen időkben – és a min-
denkori kalocsai érseknek adták. Viszonzásul az érsek a kalocsai egyház 

Rymazumbata nevű birtokát és tartozékait: Banya, Pokrag, másik Pokrag, 

Thyzolch és Mayna birtokokat minden haszonvétellel és jogaik teljességével 

együtt a vajdának, fiainak és örököseiknek adta. A kápt. ezen cserébe bele-egyezve a Kis- (Minor) Pokrag faluban és a Rymazumbata-hoz tartozó többi 

mondott faluban levő jogait szintén a vajdának és fiainak adja, semmiféle tulaj-
dont mostantól magának ezekben meg nem tartva. Ezen jogaik kiegyenlítése 

érdekében László érsek Salamontelkét (sessio Salamonis), amely a kalocsai 
egyház Karaa nevű préposti falvával szomszédos Fejér m.-ben, a tizedekkel és 

haszonvételekkel együtt, továbbá Mikola, Gedur és Scenbeneduch falvak tize-deit átadta a kápt.-nak örök birtoklásra. Erről a kápt. függőpecsétjével megerősí-

tett és chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in oct. Michaelis arch., 

a. d. 1334., amikor Demeter prépost, István olvasó-, Miklós éneklőkanonok, 

Péter főesp., János őrkanonok.  
E.: BKML. Kalocsai kápt. h. h. lt. 8. (Df. 280 212.) Alul chirographálás (ABC). Hátlap-

ján középkori (Rymascombatha névalakkal) és újkori kéz írásával tárgymegjelölé-sek; függőpecsétre utaló bevágások. 
Má.: 1-2. Dl. 2856. (MKA. Acta eccl. 6. 26.) XVIII. századiak. K.: F. VIII. 5. 216–219. (131. szám). R.: Ortvay, Pozsony III. 207.; Udvardy, Kalocsa 115. 
576. 1334. okt. 6. 

A Kapornok-i konvent 1334. okt. 6-án (oct. B. Michaelis arch., a. d. 1334.) 

kiadott zárt oklevele szerint színük e. egyrészről Terpen-i Bertalan fia: Darw 
(dict.) Miklós, másrészről Terpen-i Pazman fia: Lőrinc elmondták, hogy mivel 

ők egy generacio-ba valók és birtokperük Bak fiai ellen közös akarattal és költ-
ségen folyik, ezért kötelezték egymást, hogy ha valamelyikük a per során v. 

megegyezéssel birtoko(ka)t tud megszerezni, az(oka)t felosztják egymás között. 
Tá.: Pálóci Máté országbíró, 1426. márc. 23. Dl. 102 969. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. 23. 24. 6.) K.: – 
577. 1334. okt. 6. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja szentgyörgyi (de S. Georgio) Simon 

fia Pál fia: András kérésére és oklevél-bemutatása alapján privilegiálisan átírja 
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Perin-i Miklós c. jún. 20-án kelt egyezménylevelét (l. 298. szám). D. in oct. B. Michaelis arch., a. d. 1334. 
Á.: Opuliai László nádor, 1370. szept. 2. Dl. 39 823. (Balpataky cs. lt. 1. 2.) 
Má.: Á.-val azonos jelzet alatt. (XVIII. századi egyszerű Má. Á.-ról.) K.: F. VIII. 3. 753–755. (Hivatkozása szerint egy 1334. évi nádori átírásból.)  
578. 1334. okt. 6. 

A [székes-]fehérvári kápt. e. egyik részről Bagyn fia néhai Ugrin c. özve-
gye: Klára és a fia: László, a másik részről a kápt. kanonokai: János mr. őrka-
nonok és fr.-e: Pál mr. a maguk és fr.-ük: Márton nevében megjelenvén, előbbi-
ek megvallották, hogy a Simig m.-i Gyood-on levő örökjogú, elkülönített teljes 

birtokrészüket a jogai teljességével és haszonvételeivel – telekhelyekkel, művelt 

és nem művelt földekkel, erdőkkel, rétekkel, kaszálókkal és szőlőkkel – együtt a 

szomszédaik és rokonaik beleegyezése mellett eladták 24 budai M. dénárért Já-

nosnak, Pálnak, Mártonnak és utóbbi örököseinek, szavatosság vállalásával fe-léjük a birtokrész ügyében. Erről a felek kérésére a kápt. pecsétjével megerősí-

tett privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in oct. B. Michaelis arch. autumpnalis, a. 

verbi incarnati 1334., amikor Thatamerius prépost, királyi alkancellár, Péter mr. 

éneklő-, ezen János mr. őrkanonok, Miklós mr. dékán. A. 
E.: Dl. 2857. (MKA. Acta eccl. ord. et mon. Vet. Buda. 27. 4.) Hátlapján középkori és 

újkori kéz írásával tárgymegjelölések; függőpecsét és annak sárga-vörös-lila fonata.  K.: AO. III. 121–122. (88. szám). 
579. 1334. okt. 6. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy korábbi nyílt oklevelének megfelelően (l. 

570. szám) okt. 6-án (oct. B. Michaelis arch.) az egri kápt. a rá júl. 13-ig (usque 
fe. B. Margarethe virg.) kirótt bírságok fejében 29 M.-t kifizetett neki, ezért Pál 
c. erről a kápt.-t jelen oklevelével nyugtatja, nem érintve a peres ellenfelek ré-

szét e bírságokból. D. in Wyssegrad, in oct. prenotatis, a. d. 1334. 
E.: Dl. 85 228. (Sztáray cs. lt. 21.) Hátlapján újkori kezek írásával tárgymegjelölések, valamint doborpajzs alakú pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. K.: Sztáray I. 80–81. (60. szám). 
580. 1334. okt. 6. (v. u.) 

A váradi kápt. oklevele szerint színük e. 1334. okt. 6-án (a. d. 1334., in oct. 

fe. B. Michaelis arch.) Albert fia: Lőrinc, Pongrác fia: László serviens-e ezen 
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ura nevében tiltakozott, hogy László Stanch nevű Zemlyn m.-i örökbirtokát Pé-

ter mr. litteratus, elhallgatva az igazságot, a királytól mint örökös nélkül elhunyt 

ember birtokát kérte magának adományul. 
Tá.: Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1346. febr. 23. Dl. 76 789. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 35.)  K.: Z. II. 217. (151. szám; Tá.-ban). R.: Z. VII. 1. 67. 
581. 1334. (okt. 6. u.) Visegrád 

Pál c. országbíró azt a pert, amelyet Kemeyn ~ Kemen fia: Miklós, valamint 

apja, Kemen, továbbá testvére, Mihály az általuk országbírói ügyvédvalló levél-
ben meghatalmazott, s az országbíró ítélőszéke e. megjelent Sándor fia: Péter 

révén folytattak Tyak fiai: Márton és Mihály, valamint Reynoldus fiai: András 

és Jakab ellen a Sebefeulde és Cheuz birtokokkal kapcsolatos oklevelek bemu-tatása ügyében, a korábbi bírói határozatát rögzítő oklevelében (l. 531. szám) 

kitűzött időpontról királyi parancs nyomán elhalasztja a királyi had feloszlását 

követő 15. nap utáni 15. napra (ad quind. quind. residencie exercitus regalis 
proxime nunc moti) [1335. febr. 3.], a korábbi állapot fenntartása mellett. D. in Alto Castro 8. die termini prenotati [!], a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 681. (Múz. Ta.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, Renoldus névalakkal, valamint doborpajzs alakú zárópecsét körvonala, bevágásai. K.: F. VIII. 3. 762–763. (361. szám; Niczky cs. lt.-ból); Bgl. IV. 168. (267. szám) (E.-

ről; 1334. márc. 20. e. kelettel). Megj.: Az oklevélből kimaradt – v. legalábbis nem egyértelmű – a keletrészben hivat-
kozott terminus, így pontos dátuma teljes biztonsággal nem állapítható meg, de 

okt. 6. u. kelhetett, mert a 530. számú oklevél szerint, amelyben Sándor fia: Pé-

ter képviselői megbízást kapott, a perre akkor került sor először az országbíró 

e., mégpedig a jelen oklevél előzményét tartalmazó, az országbíró köztes bírói 

határozatát rögzítő 531. számú oklevél kiadása után. 
582. (1334.) okt. 7. 

A [székes-]fehérvári kápt. jelenti [I.] Károly királynak, (H), hogy parancs-
levele értelmében (l. 555. szám) Wethih királyi emberrel kiküldték tanúskodásra 

kanonoktársukat, János mr. egykori al-őrkanonokot, akik szept. 30-án (in 

crastino fe. B. Mychaelis arch.) a szomszédok összehívásával a mondott birto-
kot régi határai mentén bejárták, és mások jogának sérelme nélkül iktatták Lász-
ló mr. és fiai részére, nem lévén ellentmondó. A birtok szomszédai É felől a 

Buken nb. nemesek, István, Lőrinc és mások, Dé felől a veszprémi egyház, Ke 

felől, ti. a Sar folyón túl van Lászlóék Choboyd nevű földrésze a Dws-i neme-sek és a [székes-]fehérvári egyház őrkanonoka földjei között, és ezt szintén el-
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lentmondó nélkül iktattak Lászlónak és fiainak, bár bizonyos szomszédok azt 

mondták, hogy ez a Buken nemzetség egyházához v. monostorához tartozik. D. in crastino oct. fe. prenotati, a. d. supradict. [1334.] 
Á.: I. Károly király, 1335. máj. 3. > I. Lajos király, 1366. júl. 26. Dl. 100 112. (Bat-

thyány cs. lt. Acta antiqua. Battyán 3. 4. 1.) K.: –  
583. 1334. okt. 8. 

A nyitrai kápt. e. egyik részről Chermen-i Elleus özvegye: Margit asszony 
és fiai: Miklós és Elleus, a másik részről pedig veje (sponsus), Gyurke fia: Pál c. 

a vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-jának megbízólevelével felesége, Klára ne-
vében megjelenvén, elmondták, hogy a Klára asszonynak járó leánynegyed mi-
att közöttük támadt pereskedésben fogott bírók segítségével a következő módon 

egyeztek meg: Margit asszony engedélyével és egyetértésével Miklós és Elleus 

a leánytestvérüknek, Klárának és örököseinek, valamint általa Pál c.-nek adnak 
örökre a jelenleg Dyuek-en, Bossan-on és Chermen-en bírt birtokaikból egy tel-ket (sessio) Chermen-ben a saját telkük mellett Ny-ról és földeket a Perezlen-ből Chermen-be menő nagy út és ezen határok között: Selgin [?] és 

Gyula (Jula) fiai birtokainak határai, falu vége, az Elleus fiai tulajdonában lévő 

régi szőlő, Elleus fiainak telke, Poparka nevű árok, rét, folyó, árok helye, Turmas-ról, más néven Kyschermen-ből jövő út. Ha Klára örökösök nélkül hal 

meg, akkor a telek és a föld ismét Miklós és Elleus tulajdonába kerül. A 

Chermen birtokon fekvő erdőket osztatlanul bírják. Miklós és Elleus kijelentet-
ték, hogy ha elfoglalt birtokaikat vissza tudják szerezni, akkor a negyedet azok-
ból is ki fogják adni Klárának. Miklós és Elleus, ill. Klára nevében Pál kötelez-
ték magukat, hogy ha közülük valaki a fentieket részben v. egészben megszegi, 

akkor az a másik féllel szemben 20 M. perbe lépés e. kifizetendő bírságban ma-
rasztaltasson el. Erről a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. 3. die 

oct. Michaelis, a. d. 1334, amikor Sándor olvasókanonok. 
Á.: Nyitrai kápt., 1357. jún. 7. HHStA. Familienarchiv Erdődy. D105. (25. 1. 9.)  K.: – R.: Erdődy 259. szám. 
584. 1334. okt. 9. 

A budai kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy a Goron melletti Szt. Benedek-monostor apátja: Sebreth részére kiadott általános tilalmazólevelének 

megfelelelően (l. 559. szám) Zumchuk fia: János királyi emberrel kiküldték ta-
núságtételre karpapjukat, Jánost, akik szept. 28-án (f. IV. prox. an. fe. B. Mykaelis arch.) Scery-i Powsa mr. Chongrad m.-i Themerken és Zegy faluban 
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lakó jobbágyait tilalmazták az apát és a Szt. Benedek-monostor konventje ue. m.-i Choon nevű birtoka használatától. Powsa mr. ezen jobbágyai azonban a 

királyi és kápt.-i ember színe e. és azok tilalmazása ellenére szept. 30-án (3. die) 

újra Choon birtokra mentek, annak halászóhelyeit lehalászták és a birtok min-
den haszonvételét elvették, az apát és monostora jogsérelmére. D. domin. die prox. p. oct. fe. Mykaelis arch. predict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2858. (MKA. Acta eccl. 24. 12.) Papír. Hátlapján azonos (Pousa névalakkal) és 

újkori kéztől származó tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét tö-

redékei. K.: AO. III. 123. (89. szám). R.: Str. III. 252. (372. szám). 
585. 1334. okt. 9. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. András szentgyörgyi (S. Geor-gius) plébános a maga, fr.-e: Tompa (dict.) Miklós, Pál fia: Miklós és más fr.-ei 
nevében a kápt. ügyvédvalló levelével tiltakozott, hogy bár Ithemer fiai: Ger-
gely és Tamás, Wz fia: János és István fia: Miklós, Tekele nb. nemesek okt. 6-án (oct. S. Mychaelis arch.) megjelenéssel tartoztak a kápt. e., és a közöttük Peryn-i Miklós c. és a Sarus m.-i 4 szb. egyezséglevele szerint (l. 573. szám) 

eszközölt osztályukat a kápt. oklevelével meg kellett volna erősíteniük, de ezt 

nem teljesítették. D. die domin. prox. p. oct. B. Mychaelis arch., a. d. 1334. 
E.: SNA. Jászói konvent h. h. lt. Acta ab anno 2. 15. (Df. 251 687.) Hátlapján azonos és 

újkori kéztől származó tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét körvonala. 
Á.: Szepesi kápt., 1747. márc. 26. ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 180. A. 54a. (Df. 268 443.) K.: F. VIII. 6. 263. (202. szám). 
586. (1334.) okt. 13. 

A csanádi kápt. jelenti Drugeth Vilmos (Wyllermus) nádornak, a kunok bí-

rájának, hogy levele értelmében (l. 569. szám) Barch fia: Miklós nádori ember-
rel kiküldték tanúul karpapjukat: Pétert, akik okt. 12-én (f. IV. prox. an. fe. B. 

Galli conf.) Mogkereky birtokot a szomszédok összehívásával régi határjelei 

mentén bejárták, azok mellett 1-1 újat emelve elkülönítették Karul birtoktól, és 

iktatták Kázmér fiainak: Tamásnak és Péternek, Pál fiainak: Jánosnak és Pálnak, 

valamint Renoldus fiainak: Lászlónak és Benedeknek, nem lévén ellentmondó. 

A határjelek helyei: Karul és Mogchkereky birtokok között, úton túli berek, 

kert, Mochkereky birtok vége, völgyön túli berek, gyümölcsfa, Berch nevű domb, a Munustur-ról Chama-ra vezető út, rét, út. D. f. V. prox. an. fe. predict. B. Galli conf., annis Incarn. prenotatis. [!] [1334.] 



  288 

Á.: Druget Vilmos nádor, 1335. márc. 29. Dl. 40 688. (Múz. Ta. Szily.) 
Má.: Á. alapján, XX. sz. eleji. Ue. jelzet alatt. K.: – 
587. 1334. okt. 13. Visegrád 

Pál c. országbíró azon pert, amelyet színe e. korábbi perhalasztó oklevele 

szerint (l. 571. szám) Buguth-i Labov Kázmér fiai: Warda és Domokos, vala-
mint ue. Warda fiai: János és György – akik érdekében Bertalan fia: Petheu je-
lent meg a vasvári Szt. Mihály arkangyal-kápt. ügyvédvalló levelével – okt. 6-án (oct. B. Mychaelis arch.) viseltek Buguth-i Chepanus fia: Éliás ellenében, a 

felek akaratából a királyi hadoszlás 15. napjára [1335. jan. 20.] halasztja el vá-

laszadásra. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 40 680. (Múz. Ta. Lendvay.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

doborpajzs alakú zárópecsét körvonala. K.: – 
588. 1334. okt. 13. 

Pál c. országbíró azon pert, amelyet színe e. korábbi oklevele szerint (l. 572. 

szám) Magyar (dict.) Pál mr. okt. 6-án (oct. B. Mychaelis arch.) viselt Zekul-i 
Mihály fia: László ellenében, királyi parancsból a királyi hadoszlás 22. napjára [1335. jan. 20.] halasztja el. D. in Alto Castro, 8. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 50 986. (Kállay cs. lt. 1300. 394.) Hátlapján azonos kéz írásával tárgymegjelö-

lés, valamint doborpajzs alakú zárópecsét töredékei. K.: – R.: Kállay I. 104. (445. szám). 
589. 1334. okt. 14. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevele értelmében (l. 

359. szám) egyik részről Bechey-i Imre fiai: Teuteus és Wezzeus mr.-ek, a má-

sik részről Jula fia: Jakab szept. 15-én (oct. fe. Nat. B. virg.) a Jakab oldalán 

eljáró István fia: Domokos v. Serwsdey fia: Pál, ill. az Imre fiai részére állított Geredey-i Phylpus v. Doboka-i Pál királyi emberekkel a [pécs-]váradi konvent 

tanúságtevői és a szomszédok jelenlétében kimenni tartoztak Laymer birtokra, 

azt bejárva Imre fiai egyike v. képviselőjük köteles volt a birtokot minden ha-
szonvétellel, művelt és nem művelt földekkel, vizekkel együtt – kivéve a felek 

között már megosztott faluhelyet, a Szt. Kereszt-kőegyházat és egy erdőt – fo-
gott bírók közreműködésével 2 részre osztani, a királyi emberek a 2 birtokrész 
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határjelekkel (signa metalia) való elkülönítését követően azt a részt, amelyet 

Jakab v. képviselője választ, minden haszonvétellel és a mondott erdővel együtt 

iktatni Jakabnak és örököseinek, a másik részt pedig – Jakab mondott részéből egy akkora földdarabbal, amely a Jakabnak átadandó erdő feléig terjed – ha-
szonvételeivel egyetemben Imre fiai és örökösei részére iktatni, más jogának 

sérelme nélkül, a felek pedig a konvent jelentését okt. 6-án (oct. B. Mychaelis 

arch.) bírósága elé visszavinni. Akkor megjelent Feyr (dict.) János az urai: 

Teuteus és Wezzeus mr.-ek nevében az országbíró ügyvédvalló levelével, majd 

Jula fia: Jakab bemutatta Pál c.-nek a [pécs-]váradi konvent jelentését (l. 546. 

szám). Mivel annak tartalma szerint a birtokosztály és -iktatás a szomszédok 

távolléte miatt nem történhetett meg, ezért Pál c. meghagyja, hogy a felek v. 

képviselőik [1335.] ápr. 23-án (oct. fe. Passce) a Jakab oldalán eljáró Morouch 

fia: Mátyás v. Teuteus-i István, ill. az Imre fiai részére állított Heydruh fia: Já-nos v. Geredey-i Phylpus királyi emberekkel és a [pécs-]váradi konvent tanú-

ságtétele mellett – akinek a kiküldését Pál c. jelen oklevelével kéri a konventtől 

– az összehívott szomszédokkal együtt menjenek ki Laymer birtokra, és akár megjelennek a szomszédok, akár nem, Imre fiainak egyike v. képviselőjük, ill. a 

királyi emberek a fentebb írt módon az osztályt és az iktatást végezzék el, a fe-
lek pedig a konvent jelentését ápr. 30-ra (ad 8. diem oct. fe. Passce) vigyék Pál c.-nek vissza. D. in Wyssegrad, 9. die termini prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 76 495. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 127.) Hátlapján azonos és újkori kéztől 

származó tárgymegjelölések, valamint egy doborpajzs alakú zárópecsét és egy kis 

kerek visszazáró gyűrűspecsét töredékei. K.: Z. I. 440–442. (435. szám). R.: Z. VII. 1. 67. 
590. 1334. okt. 15. 

A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje e. egyik részről Touth-i István 

fiai: Mors (dict.) Péter és János, a másik részről Kulked-i Jakab fia: Miklós a 

fiai: Miklós, János és Jakab érdekében megjelenvén, István fiai megvallották, 

hogy Touth nevű birtokuk negyedét minden haszonvétellel, így telekhelyekkel, 

trágyázott és legelőnak használt mezei (campestris) földekkel, erdőkkel és ka-
szálókkal együtt Miklósnak, Jánosnak és Jakabnak (az ő leánytestvérük fiainak) 

és örököseiknek adták szavatosság vállalása mellett. Ha jelen oklevelet vissza-
viszik a konventnek, az privilégiumot ad ki róla. D. sab. prox. an. fe. B. Galli conf., a. d. 1334. 
Á.: Somogyvári konvent, 1342. jún. 26. Dl. 94 071. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 95. 12.)  K.: –  R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 1997. 13. (125. szám). 
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591. 1334. okt. 16. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. a tarcai (Tarcensis) districtus-beli Elsa-i Mihály fiai: László és Péter megvallották, hogy Rycolphus c. fia: Rycolphus a Tarcha-i malmot nem adta nekik, ők sem kérték azt tőle, e malom-

ról nincs semmilyen oklevelük, és ha bármilyen oklevelet bemutatnak róla bár-
mely bíró e., az érvénytelen. Erről a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet bo-
csát ki. D. in die B. Galli conf., a. d. 1334. 
E.: Dl. 68 823. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 76.) Hátlapján újkori kéz írásával tárgy-megjelölés, valamint kerek pecsét körvonala. K.: – Megj.: Az oklevél, mintha Mihály fiai bevallását szó szerint idézné, egy helyütt félre-vezető módon – hiszen nem a kápt.-ról van szó – többes szám első és nem töb-

bes szám harmadik személyben ír Mihály fiairól (…nobis non dedit, nec nos petivimus ab eodem, nec aliquas litteras super eodem molendino habemus).  
592. 1334. okt. 17. 

A Lelez-i konvent 1334. okt. 17-én (in vig. fe. B. Luce ew., sub a. d. 1334.) 

kiadott zárt tilalmazó levele szerint színük e. Geudyn-i Tamás fia László fia: 

Mihály a Zemplin m.-i, a Tyzia és Bodrogh folyók közötti, Veyke falu körüli 

Gevdyn nevű birtoka eladásától tilalmazta rokonát, Donch fia: Lászlót, és bárki 

mást, főként ezen László mr. serviens-ét: Besenyő (Byssenus) Jánost pedig an-
nak megvásárlásától és bármilyen címen való elfoglalásától. 
Tá.: Opuliai László nádor, 1371. máj. 16. > Garai Miklós nádor, 1417. nov. 20. Dl. 57 472. (Soós cs. lt. 296.) K.: – 
593. 1334. okt. 17. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor Bokocha-i Péter fia: Egyed mr. János mr. [székes-]fehérvári őrkanonokot, annak fr.-ét: Mártont, valamint András fiait: Jánost és Miklóst a Pasaga-i Szt. Pé-ter-egyház kápt.-jának idézőlevelével 1332. máj. 8-ra (ad quind. fe. B. Georgii 
mart., a. d. 1332.) a királyi jelenlét elé perbe vonta, az ügy tárgyalása peridő-

pont elsőbbsége miatt (racione prioritatis termini) a Cseho. elleni királyi had 1333. jan. 1-jére kitűzött oszlásának 22. napjára (ad 22. diem residencie exercitus domini regis ad reprimendam et conterendam Bohemorum insolen-ciam impetum et furorem versus partes Bohemicales moti 22. die Strennarum a. d. 1333. celebratum) lett halasztva Pál c. memorialis oklevele szerint. Akkor 

színe e. Bokocha-i Egyed előadta, hogy amikor Konthian birtokot – amely az ő 

Bokocha nevű birtokának a határain belül fekszik, és hozzá mind örökjogon, 
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mind oklevelek erejével tartozik – a királyi emberrel a Posaga-i kápt. tanúsága 

jelenlétében az ország szokása szerint törvényesen be akarta járattatni, és saját 

kezeihez csatoltatni, akkor János őrkanonok, Márton és András fiai az iktatás-
nak ellentmondottak, s ennek okát akarja tudni. Erre János mr. egykori [szé-kes-]fehérvári al-őrkanonok – János őrkanonok, Márton és András fiai nevében 

királyi ügyvédvalló levéllel eljárva – azt felelte, hogy Konthyan birtok az őrka-
nonokhoz, Mártonhoz és András fiaihoz vásárlás címén oklevelek bizonysága 

alapján tartozik, s ezek bemutatására időpontot kért. Ennek nyomán Pál c. 

(nostra iudiciaria auctoritas) meghagyta, hogy a felek okleveleiket márc. 17-én 

(oct. medii Quadr. tunc prox. affuturis) mutassák be neki. Akkor János őrkano-
nok a maga és a többiek nevében királyi ügyvédvalló levéllel bemutatta az Orod-i kápt. 1317. évi privilegiális oklevelét, miszerint Aba nb. Lőrinc fia: Mik-
lós mr. a maga és fr.-ei: János, Jakab és Péter nevében a kápt. e. Konthyan bir-
tokot, amely Ke felől Péter fia: Egyed Bokocha, Ny felől a zágrábi püspök 

Zalathnuk nevű birtokával szomszédos, Berke c. fiainak: János mr. [szé-kes-]fehérvári prépostnak, küküllői (Kukuliensis) főesp.-nek, királyi alkancel-
lárnak, Kemin c.-nek, András mr.-nek és Péter mr.-nek – vagyis János őrkano-
nok, Márton, János és Miklós fr.-einek és apjainak – minden haszonvétellel 

együtt, azon határok alatt, ahogyan Gergely fia: Egyed korábban birtokolta, 

szavatosság vállalása mellett (el)adta viszonzásul azért, mert amikor Miklós mr. 

Herricus néhai bán fiának: Jánosnak a fogságában volt, a kiszabadításáért a pré-

post és fr.-ei mint igaz barátok hathatósan jártak el, továbbá 200 M.-ért. Bemu-
tatta még János őrkanonok ezen Lőrinc fia: Miklós mr. azonos tartalmú okleve-
lét is. Erre Egyed mr. bemutatta [IV.] Béla király (H) oklevelét, miszerint Péter 

fia: István c. elmondta az uralkodónak, hogy Konthian birtok örökjogon őt illeti, 

de azt Pezda fiai: Prezda és István elfoglalták, a király pedig felismerve, hogy e 

birtokra István c. jogosult, azt neki visszaadta. Azt, hogy Konthian birtok Egyed mr.-é és Bokocha birtok tartozéka, Egyed mr. bizonyította a pécsi kápt. tudo-
mányvevő levelével is, amelyben ezt a birtok szomszédai és a m.-beliek tanúsí-

tották. Mivel tehát az Orod-i kápt. privilégiuma szerint Lőrinc fia: Miklós mr. és mondott fr.-ei v. örököseik János prépostot és fr.-eit v. örököseiket a birtok kap-
csán kötelesek szavatolni, ezért Pál c. elrendelte János őrkanonoknak, Márton-
nak és András fiainak, hogy Lőrinc fia: Miklós mr.-t és mondott fr.-eit (ha még 

élnek) v. a fiaikat a birtok szavatolására [1333.] máj. 8-án (quind. B. Georgii 

mart. tunc prox. venturis) az ország szokása szerint állítsák elő. A per onnan 

királyi parancsból az András herceget a Nápolyi Királyságba kísérő királyi had 

márc. 20-ra kihirdetett oszlásának 22. napjára (ad 22. diem residencie regalis 
exercitus in educcione …. ducis Andree ultra partes maritimas in regnum Nyapulie [!] sibi iure geniture debitum habiti ad domin. Ramispalmarum in 
quibuslibet partibus regni proclamate), vagyis [1334.] ápr. 10-re, onnan – mint-hogy időközben András fia: Miklós elhunyt – a felek akaratából aug. 1-jére (l. 

137. szám), onnan pedig megegyezésre okt. 6-ra (l. 433. szám) lett halasztva. 

Akkor a felek bemutatták a király egyezséglevelét (l. 450. szám), megismételve 
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Pál c. e. is az abban foglaltakat, aki erről függőpecsétjével megerősített privile-
giális oklevelet bocsát ki. D. in Wyssegrad, 12. die oct. B. Michaelis arch. predict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2799. (MKA. Acta eccl. ord. et mon. Vet. Buda. 27. 6.) Hátlapján középkori és 

újkori kéztől származó tárgymegjelölések, kortárs kéztől: E. és Scripta. Függőpe-
csétre utaló bevágások. K.: – Megj.: Az 1317. évi okleveleket l. Anjou-oklt. IV. 679. és 697. szám. 

594. 1334. okt. 18. 
A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly király-

nak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 456. szám) Kolta-i Sebreth fia: 
Péter királyi emberrel kiküldték tanúul Mihály mr. éneklőkanonokot, akik okt. 16-án (domin. die prox. an. fe. B. Luce ew.) a Vasvár m.-i, Gwngws folyó mel-
letti Bagath birtokot a szomszédok jelenlétében és egyetértésével régi határai 

mentén bejárták, ahol szükséges volt új határjeleket emelve a régiek mellé, és a 

szomszédos birtokoktól elkülönítve minden haszonvétellel iktatták azt Absolom fia: Pedur-nak, Domokos fia: Jánosnak, András fia: Mihálynak és Miklós fia: Nykkyl-nek, nem lévén ellentmondó. Hj.: Gwngus folyó, egy telekhelyen levő 

körtefánál 2 határjel, az egyik Ke felé ezen Pydur-i nemeseket, a másik Ny felé 

Maynolth és János Bagathy-i nemeseket különíti el, É felé út, egy hold hosszú-

ság, ösvény, Sabaria-ba tartó nagy út, Wep-re tartó út, nagy sarok-határjel, 

amely elkülöníti Maynolth és János Bagathi-i nemesek földjétől, és itt csatlako-zik a Herman-i nemesek földjéhez, egy hold hosszúság u. 4 sarok-határjel, ahol elhagyva a Herman-i nemesek földjét csatlakozik Pedur földhöz az ue. Pydur-i Szt. Kereszt-egyház birtokrésze mellett, ezen birtokrész, Dé felé a Gwngus fo-
lyó ezen András fia: Mihály és Miklós fia: Nykkyl Pydur-i nemesek birtokrészei 

mellett, Gyngws folyó. D. in fe. B. Luce ew., a. d. 1334. 
Á.: I. Károly király, 1336. ápr. 24. Dl. 101 845. (Batthyány cs. lt. Senioratus. Bogád 7.) K.: Bgl. IV. 180–181.  R.: Tóth E.–Zágorhidi Czigány B., Acta Savariensia 1994. 50. (66. szám).  
595. 1334. okt. 18. Visegrád 

Pál c. országbíró a szepesi kápt.-nak: amikor okt. 18-án (13. die oct. fe. B. 

Mychaelis arch.) bírói székében ülve a pereskedők ügyeit tárgyalta, a János fia: 

Péter mr.-t képviselő András fia: Pál bemutatta az egri kápt. memorialis – a ki-
rály vásárokon való kikiáltásokról rendelkező iratát (l. 204. szám) tartalmazó – 
oklevelét (l. 255. szám), de annak ellenére senki sem jelent meg a király bírósá-

gán Pál c. e. (tribunali iudiciario ipsius domini regis nobis sedentibus nostri in 



  293 

presencia), aki azt állította volna, hogy a mondott birtokokban jogok v. részek 

illetnék, pedig Pál 13 napig várt az országbíró e. Péter mr. nevében. De mivel 

Pál c. könyörületes figyelmeztetéssel a bírósága elé akar hívni mindenkit, akik e 

birtokokban jogokat bírni vélnek, ezért kéri a kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságte-
vőjüket, akinek jelenlétében Sándor fia: Lőrinc v. Demeter fia: Beke v. Zepus 

fia: Péter királyi ember 3 m.-i vásáron nyilvánosan kiáltsa ki, hogy ha Péter mr. 

ellenében a királyi hadoszlás 15. napján [1335. jan. 20.] oklevelekkel igazolják, 

hogy részekkel és jogokkal rendelkeznek e birtokokban, Pál c. a jog rendje sze-
rint átadja ezeket kezeikbe, ellenkező esetben azonban e birtokokat Péter mr.-nek ítéli örökre, hogy azután bírói úton senki ne igényelhessen magának 

semmiféle jogot ezekben. A kápt. pedig tegyen jelentést a királynak a mondott napra. D. in Alto Castro, in die prenotato, a. d. 1334. 
Á.: a 607. számú oklevélben. K.: –  
596. 1334. okt. 23. Buda 

Druget Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy az egri 

kápt. – amelyhez ő írásban fordult Mark fia: Péter, Pál fia: [Zeuke], Cristol és 

Iwanka fiai: Myke, István pap és János kérésére Darouch birtok bejárása ügyé-ben – elküldte válaszát (l. 497. szám). A nádor, aki hivatalánál fogva mindenki-
nek igazságot kell szolgáltsson és mindenkit a saját jogaiban és tulajdonaiban a 

zaklatókkal szemben [meg kell védjen], …… a kápt. levelében szereplő bejárást 

elfogadja, és a birtokot nevezetteknek hagyja más jogának sérelme nélkül. D. Bude, oct. B. Galli conf., a. d. 1334. 
Á.: az 597. számú oklevélben. K.: – 
597. 1334. (okt. 23. u.) 

Az egri kápt. e. István pap a maga és fivérei (fr. uterinus): János és Myke 

nevében, valamint Pál fia: [Zeuke] és Mark fia: Péter a maguk, továbbá rokona-
ik, [András] fia: Cristol és Jakab fia: Mathyuka nevében bemutatták [Druget] 

Vilmos (Wyllermus) nádor nyílt levelét (l. 596. szám), amelyet kérésükre a 

kápt. pecsétjével megerősített privilegiális oklevelében átír Miklós prépost, 

Miklós olvasó-, Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Péter Zemlyn-i, Dávid Zabolch-i, János Patha-i, Péter Hewes-i főesp.-ek jelenlétében, 

a. d. 1334., amikor [I.] Károly király (H), Csanád esztergomi, László kalocsai 

érsek, Miklós egri püspök. 
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Á.: Egri kápt., 1446. dec. 13. SNA. Jászói konvent h. h. lt. App. Fasc. 6. 4. (Df. 251 611.) Hiányos, foltos. Eszerint az átírt oklevél chirographált volt. K.: – 
598. 1334. okt. 26. 

A pozsonyi kápt. e. nagyjókai (Maior villa Ylka) Máté fiai: Pál és Miklós a 

Chure fia: Peteu halálával rájuk háramlott teljes telküket (curia, fundus integre 

curie), amely Ke felől Ábrahám fia: János, É felől Ynak fia: András, Ny felől 

János fia: Tamás, Dé felől pedig egy völgy szomszédságában fekszik, a hozzá 

tartozó haszonvételekkel – szántó- és nem szántóföldekkel, erdőkkel, rétekkel, 

kaszálókkal, vizekkel – együtt nagyjókai László fia: Miklósnak, Mihály fia: 

Pálnak és Sixtus fia: Simonnak és örököseiknek 10 M. bécsi dénárért eladják, 

szavatosságot vállalva feléjük a telek és haszonvételei ügyében a maguk és örö-

köseik részéről, nem lévén ellentmondó. Erről a kápt. pecsétjével ellátott okle-
velet ad ki. D. f. IV. prox. an. fe. OO. SS., a. d. 1334., amikor Mihály prépost, 

Lengyel (Polonus) Péter őrkanonok, Marc [fia:] Miklós kanonok és notarius. 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. h. h. lt. 14. 10. 5. (Df. 226 699.) Felül chirographált (ABC). 

Hátlapján újkori kéz írásával tárgymegjelölés; függőpecsét vörös fonata.  K.: Wertner M., TT. 1910. 599. (69. szám). 
599. 1334. okt. 26. Kompolt 

Mihály és László mr.-ek, Heueswywar-i c.-ek [!] és a 4 szb., miután okt. 26-án (f. IV. prox. an. fe. OO. SS.) Beel-i Myko c. fia: Lack mr. ellenében – 
akit a m. hatósága e. serviens-e, András képviselt Pál prépost és a Jazou-i Ke-
resztelő Szt. János-konvent ügyvédvalló levelével – a saját birtokán megidézett Beel-i Ratholt fia: László a meghagyásnak megfelelően előállította serviens-ét, 

Sibolth fia: Pétert, és András előadta urának keresetét 2 ló ügyében, a pert nov. 9-re (ad quind. datarum presencium) elhalasztják válaszadásra. D. in Kompolt, in termino prenotato, a. d. 1334. 
E.: Dl. 2859. (MKA. NRA. 1698. 16.) Hátlapján azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 

valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. K.: – 
600. (1334. okt. 27. e.) 

János Machou-i bán utasítja Miklós mr. Wolkou-i c.-t [!] és a szb.-kat, hogy 
a Pál fia: János és János fia: István közötti pert halasszák el. 
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Eml.: 602. számú oklevélben. K.: –  
601. 1334. okt. 27. 

Az esztergomi (Strigonium) Szt. István király-egyház ispotályos háza ke-
reszteseinek konventje e. Robin egykori esztergomi polgár fia Miklós fia: 

Kouch megvallotta, hogy a Duna (Danubius) melletti, a konvent Szentpál (S. 

Paulus) nevű falvában, Ke felől a konvent földje, Dé felől pedig Chunkur fia 

Jakab fia: Beke földje szomszédságában fekvő telekrészét (particula terre ses-
sionalis), amelyen most Hench fuvaros (veculator) és János tímár (cerdo) lak-
nak, és ahol házakkal v. épületekkel rendelkeznek, szavatosság vállalása mellett 

eladta Csanád esztergomi érseknek, örökös esztergomi c.-nek és érseki utódai-
nak 4 kereskedelmi M. ezüstért, minden vérrokona, fr.-e és szomszéda bele-
egyezésével. Erről a konvent a felek kérésére függőpecsétjével megerősített és 

chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki az érsek részére. D. in vig. BB. Symonis et Jude ap., a. d. 1334. A. 
E.: EPL. Acta radicalia Q. 41. (Df. 248 559.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján kö-

zépkori kéz írásával tárgymegjelölés; függőpecsét zöld fonata. K.: F. VIII. 3. 755–756. (357. szám); Str. III. 252–253. (373. szám). R.: Prokopp Gy., LK. 1966. 130. (142. szám). 
602. 1334. okt. 27.  

Miklós mr. Wolkou-i c. [!], János Machou-i bán albírója és a szb.-k, miután 

színük e. okt. 27-én (f. V. prox. p. fe. B. Demetrii mart.) Pál fia: János mr. ne-
vében fr.-e: Pál jelent meg azon perben, amelyet János mr. viselt János fia: Ist-
ván mr. ellenében, aki köteles volt serviens-eit: Móricot és Tamást előállítani, 

ám akinek a nevében serviens-e: Marc jelent meg bemutatva János bán – Tamás 

c. pecsétje alatti – perhalasztó oklevelét (l. 600. szám), és mivel János mr. sem 

állította elő poroszlóját 2 lóval együtt, a pert nov. 10-re (ad quind. dict. termini) 
elhalasztják. D. in termino supradict., a. d. 1334. 
E.: Dl. 91 265. (Festetics cs. lt. Misc. 33.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint 3 zárópecsét körvonala. K.: – 
603. (1334. okt. 28. e.) 

Pál c. országbíró kéri a [pécs-]váradi monostor konventjétől tanúságtevőjé-

nek kiküldését a pécsi püspök Narad nevű falvában okt. 28-án (f. VI. prox. p. fe. 
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B. Demetrii mart.) Bechey-i Imre fiai: Tuteus és Vezeus érdekében történő ti-
lalmazáshoz.  
Eml.: a 606. számú oklevélben. K.: –  
604. 1334. okt. 28. 

A Clusmonostra-i Boldogságos Mária-egyház konventje e. egyik részről Zabor-i Miklós Kwhalm-i várnagy, Péter fia: János, valamint a Balog folyó melletti Radnoldfalua-i Demeter fia Radnold fiai: Demeter, László, Imre, János 

és Miklós, a másik részről Palathka-i Gergely fia: Iwanka megjelenvén, előbbi-
ek megvallották, hogy bár [I.] Károly (Karulus) király (H) nekik adta szolgála-taikért és vérük hullásáért a Clus m.-i Legen birtokot a hozzá tartozó Pethelaka 

nevű faluval együtt, de mivel megtudták, hogy Legen és Pethelaka birtokok, 

valamint tartozékaik Iwanka-t illetik örökjogon, és hogy Iwanka, továbbá annak patruelis fr.-e, János fia: János, valamint ue. Iwanka fia: Miklós számos tudo-
mányvevő, tilalmazó és tiltakozó oklevelet adattak ki ellenükben, ők mindezek 

okán, valamint 100 Cluswar-i M. ezüstért e birtokokat és tartozékaikat Iwanka-nak és örököseinek visszaadták (remittere, resignare), érvénytelenítve 

minden királyi, kápt.-i és konventi oklevelet, amelyek e birtokok és tartozékaik 

ügyében kerültek kibocsátásra Iwanka és örökösei ellenében, kimondva, hogy 

bemutatóikat marasztalják el patvarkodásban, míg Iwanka oklevelei maradjanak 

érvényesek. Erről a konvent privilegiális oklevelet ad ki Iwanka-nak. D. in fe. BB. Simonis et Jude ap., a. d. 1334. 
Á.: 1. Kolozsmonostori konvent, 1392. nov. 12. Dl. 73 800. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 52.)  

2. Kolozsmonostori konvent, 1383. jan. 20. > ua., 1420. márc. 28. Dl. 26 858. (Ko-
lozsmonostori konvent. o. lt. Cista comitatuum. Kolozs I. 5.) Eltérő névalakjai: Radnoldfalwa, Balogh, Iuanka, Legyen, Petelaka. 

3. Á. 2. > kolozsmonostori konvent, 1839. jún. 13. Á. 2.-vel azonos jelzet alatt. K.: ZW. I. 463–464. (510. szám; Á. 1. alapján). R.: Jakó, Kolozsmonostor I. 176. (3. szám); Erdélyi Okm. II. 302. (830. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 339–340. (218. szám; román nyelvű). 
605. 1334. okt. 29. 

A pozsonyi kápt. e. Egyed fiai: Pál, Balázs és János, Baaz ~ Baas fiai: János 

és Péter, valamint Ábrahám (Abraam) fia: János és fr.-ei: Tamás, Miklós és Gál 

elmondták, hogy avus-aik egy földrésze – ti. Kisjóka (Minor Ylka) harmada – 
felosztása miatt perbe kerültek Jakab fiaival: Istvánnal és Benke-vel, de végül 

úgy egyeztek meg, hogy ők e föld negyedét minden haszonvétellel Jakab fiainak 
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és örököseiknek hagyják örökjogú birtoklásra. D. sab. prox. an. fe. OO. SS., a. d. 1334. 
E.: ŠA. Nitra. Pobočka Komárno. Komárom város lt. Oklevelek 6. (Df. 274 780.) Hát-

lapján újkori kéz írásával tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét körvonala. K.: Wertner M., TT. 1910. 600–601. (70. szám).  
606. 1334. okt. 31. 

A [pécs-]váradi monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy 

Pál c. országbíró oklevelének megfelelően (l. 603. szám) kiküldték tanúskodásra 

egyházuk Boborch falvi papját: Mour-t, akinek jelenlétében Torde-i Tamás kirá-lyi ember okt. 28-án (f. VI. prox. p. fe. B. Demetrii mart.) a pécsi püspök Narad 

nevű falujában királyi szóval tilalmazta a falu népeit a Bechey-i Imre fiai: 
Tuteus és Vezeus mr.-ek Moysa nevű birtokához tartozó bizonyos föld v. birtok 

hasznai elvételétől. D. in vig. fe. OO. SS., a. 1334. 
E.: Dl. 56 734. (Jeszenák cs. lt. 12.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

kerek zárópecsét körvonala. K.: –  R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 113. (133. szám). 
607. (1334.) okt. 31. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti K. [I. Károly] királynak (H), 

hogy Pál c. országbíró levelének megfelelően (l. 595. szám) Demeter fia: Beke 

királyi emberrel kiküldték egyházuk prebendarius papját: Pált, akik okt. 26-án (f. IV. prox. an. fe. BB. Symonis et Jude) a Syna-i vásáron, okt. 27-én (f. V. prox.) a Vyvar m.-i Cassa városban, végül okt. 29-án (sab. prox. sequenti) a Zemlyn m.-i Potok-on nyilvánosan kihirdették, hogy aki bármilyen jogot igé-

nyel magának a Vyvar m.-i Sceplok birtok harmadában (amely Omodeus néhai 

fiaié volt), valamint a Zemlyn m.-i Ztanch és Kozuh birtokokon (amelyek egy-
kor Pongrácéi voltak), okleveleivel együtt a királyi hadoszlás 15. napján [1335. 

jan. 20.] színe e. jelenjen meg. D. in vig. OO. SS., a. vero prenotato. [1334.] 
E.: AM. Košice. Archivum secretum. T. Jeszeney 3. (Df. 269 770.) Hátlapján azonos 

(… pro magistro Petro filio Johannis …) és újkori kéztől származó tárgymegjelölé-

sek, valamint kerek zárópecsét körvonala. K.: – Megj.: Vö. még a 204. és 255. számú oklevéllel.  
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608. 1334. okt. 31. 
Fábián testvér prépost és az ágostonos rendi Vaska-i konvent e. Ogh fia Ist-

ván fia: Miklós, Garig-i nemes megvallotta, hogy az Iwang comitatus-beli, 
Golgocha folyó melletti Lezkouch nevű birtokát László zágrábi püspöknek adta 

birtoklásra és szabad rendelkezésre, minden haszonvétellel, malmokkal, földek-
kel együtt, ahogy egykor azt apja is birtokolta. Erről a konvent pecsétjével meg-
erősített oklevelet bocsát ki Miklós kérésére. D. in vig. OO. SS., a. d. 1334. 
Má.: AN. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) XIV. századi. K.: Smič. X. 192–193. (136. szám) 
609. 1334. nov. 5. 

Az egri kápt. kinyilvánítja, hogy András váradi püspök és a váradi kápt. ké-

résére kiküldték tanúskodásra al-olvasókanonokukat: Mihály mr.-t, aki e. a püs-
pök és a kápt. néhai Tamás fia István fia István özvegyével, Athyna-i Egyed 
leányával megegyezni tartoznak a nő hitbére és jegyajándéka ügyében, ill. meg 

is kell fizetniük azokat neki. A kiküldött Mihály mr. Várad városba ment, ahol 

az ő, valamint Péter testvér prépost és a váradi Szt. István első vértanú-konvent 
színe e. megjelent egyik részről e nemes asszony, a másikról pedig a püspök 

érdekében általános vikáriusa, László mr. budai olvasókanonok, míg a kápt. ne-
vében kanonokaik, Péter és Márton főesp.-ek, akik az özvegy hitbéréért és jegy-
ajándékáért, amelyekkel a püspök és a kápt. az ország szokása szerint István fia: 

István minden, a váradi egyházra végrendeletileg hagyott birtokából neki tartoz-
tak, a püspök és a kápt. nevében készek voltak 50 M.-t fizetni, amekkora mérté-

kűnek a szóban forgó fizetési kötelezettséget ítélték. Az asszony megtekintve a 
pénzt, azt nem fogadta el, és 100 M.-t kért a hitbéréért és jegyajándékáért. Ami-
kor azonban megkérdezték tőle, miért tartozik neki a püspök és a kápt. ennyivel, 

ezt nem tudta megindokolni. A püspök és a kápt. képviselői úgy vélték, nem tartoznak ennyivel, így aztán a kérdést az özvegy a főpapok és a bárók döntésé-

re bízta. Jelen volt továbbá Baydolt fia: Imre mr., a Byhor m.-i négy szb. egyi-
ke, Kulche fia: Miklós mr. Adrian-i várnagy és Durug fia Miklós fia: Keled is, 

akiket a felek közösen hívtak oda. D. sab. prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1334. 
E.: Arh. Stat. Bihor. Oklevelek 6. (Df. 278 623.) Hátlapján kerek pecsét nyoma. K.: Bunyitay V., Száz. 1888. 154–155. Ford.: Doc. Trans. III. 339–340. (219. szám; román nyelvű). 
610. (1334. nov. 8. e.) 

Druget Vilmos (Wyllermus) nádor általános tudományvevő oklevele Syfrid 
apát és a Goron melletti Szt. Benedek-monostor konventje részére.  
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Eml.: a 623. számú oklevélben. K.: Str. III. 253. (374. szám; Eml.-ben). 
611. 1334. nov. 8. 

Az egri kápt. e. egyik részről Eguk-i János fia: Erney c. a fiaival: Kunch-al 
és Miklóssal, a másik részről Pynkysth ~ Pynkusth fia: János (az ő gener-ük) 

megjelenvén, előbbiek elmondták, hogy a Zabolch m.-i Eguk birtokon levő 

örökjogú részükből, ti. a birtok feléből Erney c. két leányának, ti. ezen János és 

Barabás fia: András feleségének a természetjog és az ország szokása szerint jár 

annak negyedrésze ezen nemes asszonyok leánynegyede okán, ezért birtokré-

szük negyedének felét minden haszonvétellel, így az ottani Szt. István ki-
rály-egyház kegyúri jogával, szántóföldekkel, rétekkel, erdőkkel, halászóhe-lyekkel, valamint a mondott egyház tornyának jobb sarka mellett levő, János 

lakhelyéül szolgáló telekhellyel, továbbá az ezen telekhez tartozó épületekkel és 

malommal együtt János feleségének: Kathlyn-nak, általa férjének: Jánosnak és 

örököseiknek adták. Továbbá telekhelyek gyanánt – amelyekre János, felesége 

és örököseik jobbágyokat tudnak telepíteni – nekik adták még a János és felesé-

ge mondott telke mellett az Eguk faluból Fyred faluba tartó út körül fekvő föl-
det is. János a maga és felesége nevében a mondott földrésszel, telekhellyel és 

más haszonvételekkel megelégedve Erney-t, a fiait és örököseiket a felesége 

leánynegyede ügyében nyugtatta. Kunch vállalta, hogy ha fia: Mihály bármikor 

is a nőt, Jánost v. örököseiket a földrész és a telekhelyek ügyében zaklatná, 

Kunch szavatolja őket vele szemben. D. oct. fe. OO. SS., a. d. 1334. Ha jelen 

oklevelet visszaviszik, azt a kápt. privilégiumban erősíti meg.  
E.: Dl. 99 559. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák cs. 4. 38.) Hátlapján koraújkori kéz-

től származó magyar – Egry kaptalan levelje, egyeky nemes nepek oztyoztyak meg lyany agjat Egyekben – és újkori kéztől latin nyelvű tárgymegjelölés, valamint ke-
rek pecsét körvonala. 

Á.: Egri kápt., 1367. jan. 22. HML. 346. Egri kápt. m. lt. 346. 9. 2. 1. 1. (Df. 210 259.) 
Eltérő névalakjai: Egyuk, Konch, Pynkust ~ Pinkust, Zabouch, Katlyn. K.: Károlyi I. 94–95. (E. alapján; 76. szám). R.: JNSZ. 222. 

612. 1334. nov. 8. 
Az egri kápt. e. Eguk-i János fia: Erney c., valamint fiai: Kunch és Miklós 

elmondták, hogy a Zaboch m.-i Eguk birtokon levő örökjogú részükből, vagyis 

a birtok feléből Erney c. két leányának, ti. Pynkusth fia: János és Barabás fia: 

András feleségének a természetjog és az ország szokása szerint jár annak ne-
gyede ezen nemes asszonyok leánynegyede okán, ezért birtokrészük negyedé-

nek felét minden haszonvétellel, így az ottani Szt. István király-egyház kegyúri 

jogával, szántóföldekkel, rétekkel, erdőkkel, halászóhelyekkel, valamint egy, a 
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Kunch telke és a Pethernuk folyó mellett elhelyezkedő és András számára lak-
helyül szolgáló telekhellyel, továbbá az ezen telekhelyen levő épületekkel 

együtt András feleségének: Elena-nak és általa férjének: Andrásnak és örököse-
iknek adták. Továbbá telekhelyek gyanánt – amelyekre András, a felesége és 

örököseik jobbágyokat tudnak telepíteni – nekik adták még az András és felesé-

ge telke mellett, a Pethernuk folyó körül fekvő földet is. Ha jelen oklevelet visz-
szaviszik, a kápt. azt privilégiumban erősíti meg. D. oct. fe. OO. SS., a. d. 1334.  
Á.: Egri kápt., 1367. júl. 24. HML. 347. Egri kápt. m. lt. 9. 2. 1. 2. (Df. 210 260.) K.: – 
613. (1334. nov. 8. u.) 

Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája a Rakamaz-i György fiai: János 

és Mihály, ill. a Bereck fia: János mr. és fr.-ei közötti birtokosztállyal kapcsola-
tos pert a király parancsából nov. 8-ról (ab oct. fe. OO. SS.) a királyi hadoszlás 

15. napjára [1335. jan. 20.] halasztotta.  
Eml.: 1. Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1347. febr. 20. Dl. 3884. (MKA. NRA. 718. 3.) 

2. Uő., 1347. febr. 20. Dl. 51 404. (Kállay cs. lt. 1300. 805.) K.: AO. V. 15. (6. szám; Eml.-ben). 
614. (1334. nov. 8. u.) 

Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája a Bereck fia: János mr. és Zelemer-i Mihály fia: Mihály mr. közötti birtokosztállyal kapcsolatos pert a ki-
rály parancsából nov. 8-ról (ab oct. fe. OO. SS.) a királyi hadoszlás 15. napjára [1335. jan. 20.] halasztotta.  
Tá.: Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1347. márc. 25. > Garai Miklós nádor, 1386. 

máj. 20. Dl. 83 055. (Baranyay cs. lt. 2.) Újkori Má.-ban. K.: – 
615. 1334. (nov. 10.–nov. 20. között) 

1334. nov. 10-én (a. d. 1334., f. V. prox. an. fe. B. Martini conf.) János pap, a Warasy-i dékánság papi census-ainak beszedője kirótta (dicare) Warasy-n a 
füstöket v. tűzhelyeket (fumos seu focos), zselléreket (inquilini) és hospesek-et, 
összesen 344 füstöt talált – a fürdőház és 4 begina kivételével –, és Miklós plé-

bános az így megszámolt füstök u. fél ferto híján 6 nagyobb súlyú M. ezüstöt fizetett. Nov. 11-én (f. VI. scilicet in fe. B. Martini) Koztow falut rótta ki, talált 

ott 64 füstöt, malommal, a c., a scolaris és a pastor házával, és János plébános 
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fizetett. Nov. 12-én (sab. scilicet 2. die fe. B. Martini) Bereen falut rótta ki, ta-
lált ott 107 füstöt, malommal, a c., a scolaris és a pastor házával, és Lőrinc plé-

bános fizetett. Nov. 13-án (in fe. B. Briccii conf.) Zarkad falut rótta ki, talált ott 

60 füstöt, egy malmot, és Wyncho plébános fizetett volna 1 nagyobb súlyú M.-t, 
de mivel nem volt ennyije, a társai kérésére János elengedett neki 1 kuntinus-t. Nov. 14-én (f. II. scilicet 2. die B. Briccii) Tordas falut rótta ki, talált ott 56 füs-
töt, és Konrád (Corrardus) plébános fizetett 1 lat híján 1 nagyobb súlyú M.-t. Nov. 15-én (f. III.) Purkaz falut rótta ki, talált ott 35 füstöt, és Péter plébános fizetett nagyobb súlyú fél M.-t és 5 kuntinus-t. Nov. 16-án (f. IV. scilicet in fe. 

B. Othmari conf.) Ramaz falut rótta ki, talált ott 255 füstöt, malommal és egye-
bekkel, és Sigirmann plébános fizetett 4 nagyobb súlyú M.-t és 1 ferto-t. (Ez így 

mindösszesen 925 füst.) Nov. 20-án (2. die fe. B. Elyzabet) Crakow falut rótta 

ki, talált ott 188 füstöt, és Pál plébános tartozott fizetni 3 nagyobb súlyú M. és 

fél ferto ezüstöt, de mivel nem fizetett, János interdictum alá vetette. Ue. napon 

Igun falut is kirótta, ott talált 217 füstöt, és János plébános tartozik fizetni 1 

kuntinus híján 3,5 M. és fél ferto finom ezüstöt. 
E.: Szeben város lt. Nova collectio posterior. 82. 1829. (Df. 292 768.) Egyes szám első 

személyben fogalmazott irat, amelyet később könyvkötéshez használtak fel. K.: ZW. II. 464–465. (511. szám). R.: Erdélyi Okm. II. 302–303. (831. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 341–342. (220. szám; román nyelvű).  
616. 1334. nov. 11. 

A Róbert nápolyi király familiaris-ai közül a Mo. (V) királya, Róbert nepos-a fia: András, Calabria hercege kíséretébe rendelt nápolyi személyek havi zsoldja 4 uncia. 1334. die. XI. Nov. 
K.: Wenzel, Dipl. eml. I. 327. (333. szám) A nápolyi Grande Achivio-ban volt Registri 

Angioini Q. 296. Reg. Roberti 89. alapján. 
617. 1334. nov. 16. 

A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje 
Miklós, a Beel-i Szt. Móric-monostor apátja kérése és oklevél-bemutatása alap-
ján függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja a Beel-i monostor-
nak kiadott, ép és gyanútól mentes privilégiumot [a monostor javainak 1171-ben készült összeírásáról]. D. f. IV. prox. p. fe. B. Martini conf. eximii et ep. Turonensis, a. d. 1334. A. 
E.: BFL. Pannonhalma. Konventi lt. Capsarium 343. 27. NN. (Df. 207 149.) Függőpe-

csétre utaló plicatura. 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1370. nov. 7. Uo. 569. 20. D. (Df. 207 368.) 
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K.: P. VIII. 308–309. (46. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 41–42. (29. 
szám). Mindkettő E. alapján. Megj.: Az összeírás elkészítése kapcsán felhasznált, III. István királytól származó (ha-mis) megerősítő oklevelet l. Reg. Arp. 119. szám. 

618. (1334. nov. 18. e.) 
Vilmos nádor oklevele értelmében Vynzlou fia: Miklós nov. 18-án (in oct. B. Martini conf.) a Jazou-i konvent e. 6 M.-t köteles megfizetni Fony-i Balázs 

mr. és Zonk mr. serviens-ének, László fia: Gergelynek. 
Eml.: a 619. számú oklevélben. K.: Károlyi I. 95. (77. szám; Eml.-ben). 
619. 1334. nov. 18. 

Pál prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János[-monostor konventje] tudatja, 
hogy színük e. jelen oklevél kiadása napján Vyn[zlou] fia: Miklós Vilmos (Vyllermus) nádor oklevelének megfelelően (l. 618. szám) László fia: Gergely-nek, Fony-i Balázs mr. és Zonk mr. serviens-ének [kifizetett 6] M.-t részben 

becsértékben, részben dénárokban, ezért Gergely a kifizetésről nyugtatja Mik-
lóst. D. in oct. B. Martini conf., a. d. 1334. 
E.: Dl. 99 410. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 29.) Foltos. Hátlapján azonos 

kéz írásával tárgymegjelölés (benne Wynzlou névalakkal), valamint kerek 

zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. Újkori. K.: Károlyi I. 95–96. (77. szám). A kiegészítések innen származnak. 
620. 1334. nov. 23. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja a néhai Sinka c. fia: Pethev kérésére 

és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes oklevelében átírja [I.] Károly ki-
rály (H) ép és gyanútól mentes privilegiális oklevelét. D. f. IV. prox. an. fe. B. Katerine virg., a. d. 1334. 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Drugeth cs. homonnai lt. Oklevelek 5. (Df. 209 822.) 

Hátlapján újkori kezektől származó tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló bevá-

gás. K.: –  Megj.: Az átírt, 1327. okt. 30-i oklevelet l. Anjou-oklt. XI. 511. szám. 
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621. 1334. nov. 30. 
A nyitrai kápt. e. egyik részről Tamás fia: Mochg c. és Mihály fia: Deseu c., Elefant-i nemesek, a másik részről rokonuk, Elefant-i Márton fia: István megje-

lenvén, előbbiek kinyilvánítják, hogy István hű szolgálataiért, káraiért és sebe-
süléseiért, amelyeket a király Cseh (Bohemus) István elleni seregében őérettük 

elszenvedett, továbbá a rokoni szeretet miatt is István Elefant-on levő örökjogú 

földjét, amely vétel címén jutott hozzájuk rokonuk, Péter fia: Pál révén, szántó-

földekkel, erdőkkel és más haszonvételekkel együtt visszaadták Istvánnak és 

örököseinek azon határok alatt, ahogyan azt ők birtokolták, érvénytelenítve az 

ezen földről kibocsátott okleveleiket. A föld határai: Ke felől ezen István földje, 

Ny felé ue. föld Benedek fia: János földjéig, Opun faluba tartó nagy út É felé 

Gereky földig, hegy, völgy, hegytető. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a kápt. 

privilégiumában erősíti meg. D. in fe. B. Andree ap., a. d. 1334. 
E.: Dl. 2860. (MKA. NRA. 1671. 48.) Hátlapján pecsét körvonala. K.: AO. III. 124. (90. szám). 
622. 1334. dec. 2. Pécs 

László pécsi püspök e. egyik részről Kezew-i Bench fia: Dénes, a másik 

részről Kezew-i Balázs fia: András, a püspök famulus-a – mindketten a pécsi 

egyház nemes jobbágyai – megjelenvén, Dénes kinyilvánítja, hogy a Kezew 

falu területén levő 5 holdnyi szántóföld-részét, amellyel Dé felől Budrugh fia: 

Budow földje, É felől pedig Tamás fia: Péter földje szomszédos, 3 pensa báni 

dénárért nov. 30-tól (fe. B. Andree) annak 2. évfordulójáig (ad aliam revolucio-
nem eiusdem fe. annualem) elzálogosította Andrásnak. Ha Dénes addig e föld-
részt Andrástól ki tudja váltani, ezen összegért megteheti, de utána már csak 

annak kétszereséért. D. Quinqueecclesiis, 3. die fe. prenotati, a. d. 1334. 
E.: Dl. 67 708. (Tallián cs. lt. 31.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés; zárópecsét-

re utaló bevágás. K.: Koszta L., Bar. tí. 1992/95. 26. (32. szám). 
623. 1334. dec. 6. Buda 

A budai kápt. jelenti Druget Vilmos (Wyllermus) nádornak, a kunok bírájá-

nak, hogy a Syfrid apát és a Goron melletti Szt. Benedek-monostor konventje 
érdekében kiadott általános tudományvevő oklevelének megfelelően (l. 610. 

szám) kiküldték tanúskodásra karpapjukat: Jánost, akivel Balak-i Péter nádori ember nov. 8-án (f. III. prox. an. fe. B. Martini conf.) megtudta, hogy a Byhar m.-i, egykor Rykalch-nak, most Arthand-nak hívott birtok minden haszonvétel-
lel együtt régtől fogva a monostorhoz és konventjéhez tartozik, de most az ue. 
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m.-i Abaa fiai: Abaa, Péter és Pál azt elfoglalva tartják az apát, a monostor és 

konventje jogainak a sérelmére. Mivel a birtokon lakó népek a monostornak és 

konventjének ártányokat (scrofa) és mézet tartoznak adni, ezért nevezik most Rykalch falut v. birtokot Arthand-nak. D. in fe. B. Nycolai conf., a. d. 1334. 
E.: EPL. Esztergomi kápt. m. lt. Acta radicalia 40. 1. 30. (Df. 237 014.) Hátlapján azo-nos (Aba névalakokkal) és újkori kéztől származó tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. K.: Str. III. 253–254. (374. szám). 
624. 1334. dec. 8. 

[I.] Károly király megerősíti a Nyulak szigeti apácák privilégiumait. Kelt 

Thathamerius mr. [székes-]fehérvári prépost, királyi alkancellár keze által, a. d. 

1334., VI. Id. Dec., uralkodása 34. évében, amikor Csanád esztergomi, László testvér kalocsai érsek, királyi kancellár, Miklós győri, László pécsi, András er-
délyi, András váradi, László zágrábi, Miklós egri, Mesko nyitrai, Rudolf testvér 

váci, Pál testvér nándorfehérvári (Albensis de Nandor), Jakab csanádi püspök, a 

veszprémi, boszniai és szerémi székek üresedésben, Drugetth Vilmos (Wil-
hermus) nádor, Demeter királyi tárnokmr., Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., 
Simon fia: Pál országbíró, Mihály [! : Mykch] Sclauonia bánja, János Ma-chou-i bán és szerémi c., Pál királynéi tárnokmr., Dénes királyi asztalnokmr., 

István királyi lovászmr., Miklós mr. pozsonyi c.  
K.: F. VIII/3. 730–731. (339. szám). Kaprinai alapján, csak az oklevél végét közölve. 
625. 1334. dec. 13. 

A pozsonyi kápt. kinyilvánítja, hogy a betegágyban fekvő és hozzájuk nun-cius-át elküldő György fia: Orrus (dict.) Péter mr. kérésére a végrendelkezés-
ének meghallgatására és tanúsítására kiküldték kanonoktársukat: Miklós mr.-t 
Péter Dudwagzeg nevű birtokára, engedélyezve neki, hogy hozzá számos egy-
házi és világi tanú is csatlakozzon. Végül Miklós mr., továbbá András, a Palyazokuz-i Szt. András-, János Dudwag melletti alesp., a Szt. Mihály- és 

András, a Vyzkeleth-i Boldogságos Szűz-egyház plébánosa és rector-a, vala-mint Kusoth-i Myke fia: Dyak Péter és Zyly-i Konrád (Chunradus), Pozsony m.-i (maior comitatus Posoniensis) szb.-k és Kurth-i Miklós fia: András, akik 

szintén meghallgatták a végrendelkezést, a kápt.-hoz visszatérve elmondták, 

hogy színük e. a zalai szentmihályi (de S. Michaele in Zala) Péter mr. beteg testtel, de ép elmével a Scenth Mychael (más néven Opka) és a Pozsony m.-i 
Dudwagzeg nevű vásárolt falvait minden haszonvétellel feleségének, Ilonának 

és leányának, Margitnak hagyta, úgy, hogy Ilona és Margit hitbér, jegyajándék 

és leánynegyed okán, amelyek őket Péter mr. ezen és más birtokaiból illetik, 
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mostantól ezekből maguknak semmit nem követelhetnek. Ha az egyik nő meg-
halna, a másik az örököseivel együtt tartsa kezén mindkét birtokot és rendelkez-
zen velük. Erről a kápt. függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki, amikor Mihály mr. prépost, Lengyel (Polonus) Péter őrkanonok és Marc [fia:] ezen 

Miklós notarius. D. f. III. in die B. Lucie virg., a. d. 1334. A. 
E.: Dl. 3451. (MKA. Acta eccl. ordinum et monialium. Poson 17. 3.) Alul chirographált 

(ABC). Hátlapján újkori kezektől származó tárgymegjelölések; kerek függőpecsét 
és sárga-zöld fonata. K.: AO. III. 125–126. (91. szám). R.: Ortvay, Pozsony III. 310. 

626. 1334. dec. 13. 
A pozsonyi kápt. kinyilvánítja, hogy a betegágyban fekvő és hozzájuk nun-cius-át elküldő György fia: Orrus (dict.) Péter mr. kérésére a végrendelkezés-

ének meghallgatására és tanúsítására kiküldték kanonoktársukat: Miklós mr.-t 
Péter Duduagzeg nevű birtokára, engedélyezve neki, hogy hozzá számos egyhá-

zi és világi tanú is csatlakozzon. Végül Miklós mr., továbbá András, a Palya-zokuz-i Szt. András-, János Duduag melletti alesp., a Szt. Mihály- és András, a Wyzkeleth-i Boldogságos Szűz-egyház plébánosa és rector-a, valamint Ko-south-i Myke fia: Dyak Péter és Zyli-i Konrád (Corardus), Pozsony m.-i (maior comitatus Posoniensis) szb.-k és Kyurth-i Miklós fia: András, akik szintén meg-
hallgatták a végrendelkezést, a kápt.-hoz visszatérve elmondták, hogy színük e. 

a zalai szentmihályi (S. Mychael in Zala) Péter mr. beteg testtel, de ép elmével a 

vásárolt birtokait, ti. a Pozsony m.-i Szentmihály (S. Michael ~ Mychael) nevű 

falvát földekkel és más haszonvételekkel együtt, továbbá az ue. m.-i Duduagzeg 
nevű falvát malmokkal, erdőkkel, szántóföldekkel és nem szántásra használt 

földekkel együtt a rokonai, Tamás fia: Nagy (Magnus dict.) Miklós és Zala-i 
(dict.) Péter jelenlétében és egyetértésével – amelyet Miklós kanonok és más 

tanúk által háromszor is megkérdezve nyilvánítottak ki – feleségére, Ilonára és 

leányára, Margitra hagyta, úgy, hogy Ilona és Margit hitbér, jegyajándék és 

leánynegyed okán, amelyek őket Péter mr. örökjogú birtokaiból v. máshonan 

illetik, nem zaklathatják és nem perelhetik soha sem Tamás fia: Nagy Miklóst – 
akire és örököseire Péter mr. a Zala m.-i, szintén Szentmihálynak (S. Mychael) 

nevezett örökbirtokán Zala-i (dict.) Péter beleegyezésével végrendeletileg részt 

hagyott (legavit), habár ezen örökjogú résznek az ország szokásjoga szerint 

Miklósra [!] kellett volna háramolnia –, sem pedig bárki mást Péter mr. rokonai 

közül. Nagy Miklós és Zala-i (dict.) Péter a maguk és leszármazottaik részéről 

Ilonának, Margitnak és utódaiknak Szentmihályon és Duduagzeg-en engedik a 
békés birtoklást, és semmiféle jogot ezekből maguknak soha nem fognak köve-
telni. Erről a kápt. pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki, amikor Mihály pré-

post, Lengyel (Polonus) Péter őrkanonok és ezen Miklós notarius. D. f. III. in die B. Lucie virg., a. d. 1334. A. 
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E.: Dl. 38 780. (Vegyes proveniencia. Baransky). Hátlapján középkori (Dudwagzeg 
névalakkal) és újkori kezektől származó tárgymegjelölések. Felül chirographált (ABC); függőpecsét és annak vörös-sárga fonata. K.: – 

627. (1334. dec. 16. e.) 
[I.] Károly (Karulus) király tanújának kiküldésére utasítja a Kw-i kápt.-t Pé-

ter fia: Tamás mr. Chokakw-i várnagy Pardan nevű Wolkow m.-i birtokának dec. 16-i (VI. f. p. fe. B. Lucie virg.) iktatásához.  
Eml.: a 628. számú oklevélben. K.: –  
628. 1334. dec. 17. 

A Kw-i kápt. jelenti [I.] Károly (Karulus) királynak (H), hogy levelének 

megfelelően (l. 627. szám) kiküldték tanúul egyházuk prépostját, János mr.-t, 
akinek a jelenlétében Fyur-i Péter királyi ember dec. 16-án (VI. f. p. fe. B. Lucie 

virg.) Péter fia: Tamás mr. Chokakw-i várnagy Pardan nevű Wolkow m.-i birto-
kát a szomszédok összehívásával régi határai mentén bejárva iktatta Tamás mr.-nek, nem lévén ellentmondó. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1334. 
Á.: I. Károly király, 1335. máj. 19. > I. Lajos király, 1354. okt. 21. Dl. 58 535. (Forgách cs. lt. 169.) K.: –  
629. 1334. dec. 22. 

Pál prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje e. János Paan-i pap elmondta, hogy Scemse-i Ferench fia: Tamás mr. betegágyában fek-
ve kérte a konventet: küldjék ki egyiküket hozzá, hogy aki e. mindazt, amit ha-
lála esetére v. lelke üdvéért a javairól rendelkezik, a konvent majd pecsétje alatt 

írásba foglalja. Ezért ők kiküldték egyházuk procurator-át: Ábrahám (Abraham) 

testvért, aki visszatérve elmondta, hogy Tamás mr. a betegágyában fekve beteg 

testtel, de ép elmével Jakab plébános, Ornold Kassa-i bíró, a Kassa-i domonko-sok perjele, Perven-i István c., Telekes-i Dettricus fia: György, Ugrin fia: De-
meter és mások jelenlétében ingó és ingatlan javairól halála esetére és lelke üd-
véért úgy rendelkezett, hogy a Tharcha-i districtus-ban levő Zolouk nevű birto-
kát elsőszülött leányára, Katalinra, Scemse nevű birtokát, valamint a Budán és 

máshol levő birtokait ingó és ingatlan javakkal (allogium-ok, szőlők, ménesek, 

oklevelek) együtt feleségére: Guze-re, Lampert leányára, továbbá a tőle szüle-
tett fiára: Demeterre hagyta. Lelke üdvéért az egyházaknak a budai szőlőiből évi 
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1 tunella bort hagyott. Ha Guze asszony férjhez menne, semmilyen rész nem 

marad neki, és mindezek Demeternek jussanak. Ha Demeter örökös nélkül 

hunyna el, minden birtok, allogium és a Budán levő szőlő monostoroké v. egy-
házaké legyenek. Erről a konvent pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki. D. f. V. prox. an. diem et fe. Nat. d. nostri Jesu Christi, a. eiusdem 1334. 
E.: Dl. 84 784. (Semsey cs. lt. 1. 17.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

kerek pecsét töredékei. K.: –  
630. + 1334. dec. 24. Visegrád 

Tamás erdélyi vajda, Zonuk-i c. Baluanus-i várnagyának, Péter mr.-nek: ér-
tesült az erdélyi kápt. jelentéséből, hogy Apa fiai: Miklós, Gergely és Jakab 

Zonuk m. határait [I.] Károly király parancsából bejárták és kiigazították. Má-

sok jelentéséből viszont arról szerzett tudomást, hogy ennek során nem kevéssel 

megrövidítették Baluanus vár tartományát, holott Zonuk m. ispánsága már rég-
től fogva az erdélyi részek vajdai tisztségének joghatósága alá tartozik. Ezért 

utasítja a várnagyot, hogy gondoskodjon jogainak fenntartásáról az erdélyi 

kápt.-nál, ha valóban Baluanus vár kárára módosították a határokat. D. in Wys-segrad, sab. prox. an. B. Johannis ev., a. d. 1334. 
K.: Kemény J., Nemzeti Társalkodó 1830. 106. R.: Torma J., TT. 1888. 66–67; Erdélyi Okm. II. 293. (807. szám), valamint 303. 

(832/1. szám; eszerint Kemény-féle, 1830 előtti hamisítvány). Ford.: Doc. Trans. III. 312. (román nyelvű). 
631. 1334. 

[I.] Károly (Karulus) király (H) 1334. évi privilegiális oklevele: Miklós 

győri püspök a Győr m.-i Meger birtokot mint örökös nélkül elhunyt emberét 

kérte örökadományul egyházának, elhallgatva az igazságot csalárd sugallattal, 

majd az adomány u. azt elmozdítván ezen egyháztól valamely rokonának adta. 

Miután a király megtudta, hogy Meger birtok nem volt örökös nélkül elhunyt 

emberéé, hanem egyszerűen a királyi és királynéi adományozási jogkörhöz (col-
lacio) tartozott más címen, ezen, tőle hamis címen kieszközölt adományt a püs-
pöktől visszavonta, majd megfontolva fia: Kálmán herceg egykori nevelője (informator), Pál mr. régtől fogva kifejtett érdemeit, Meger birtokot, azon a jo-
gon, hogy adományozási jogköréhez tartozik, királyi új adomány címén Pálnak 

és fr.-einek: Péternek, Benedeknek, Lászlónak és Gerges-nek adta. Ennek nyo-
mán levelében utasította az esztergomi kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjü-

ket, akinek jelenlétében Miklós fia: Felicián királyi ember e birtokot a szomszé-

dok összehívásával járja be régi határai mentén, és iktassa Pálnak és fr.-einek, 
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ha nincs ellentmondás, míg az esetleges ellentmondókat – a püspök ellentmon-
dását figyelmen kívül hagyva – idézze meg (evocare ~ citare) Pál és fr.-ei elle-
nében a királyi jelenlét elé, majd a kápt. tegyen jelentést. A kápt. ennek megfe-
lelően Felicián királyi emberrel kiküldte tanúskodásra prebendarius karpapját, Andrást, akik Meger birtokot a szomszédok összehívásával régi határai mentén 

bejárták, és a leírt határok alatt iktatták Pálnak és fr.-einek, más jogának sérelme 

nélkül, nem lévén ellentmondó. A kápt. ezen jelentése alapján a király Pál szol-
gálatai és egyéb érdemei viszonzásául Meger birtokot – amelyet elvett a püs-
pöktől, aki nyilvánosan és titokban folyamatos szolgálatot (familiaritas) tévén és 

segítséget nyújtván a király hűtlenei, országa feldúlói és különleges ellenségei, 

Henrik (Herricus) fiai számára, ezzel a hűtlenség bűnébe esett, nehogy hűtlen-
sége büntetlen maradjon, a neki és egyházának tett birtokadományt mind a püs-
pök vétkei miatt, mind pedig mert Meger birtokot a királytól az igazság elhall-
gatásával, hamisságot sugallva szerezte meg, majd rokonai kezére játszotta – 
ezen egyház rendelkezéséből kivévén egykori adományát királyi teljhatalomból 

(plenitudo regie potestatis) visszavonta, érvénytelenítve a püspök mindazon ok-
leveleit, amelyekkel Meger birtokot királyi adományából bírta, v. rokonainak odaadta, kimondván, hogy ha ezeket bárki bárhol bemutatja, büntetés sújtsa, Meger-t pedig Pálnak, fr.-einek és örököseiknek adományozta, azon a jogon, 

hogy az királyi adományozási jogköréhez tartozik. 
Tá.: Opuliai László nádor, 1371. máj. 12. SNA. Révay cs. központi lt. Nob. Turóc 1. 8. (Df. 260 246.) K.: –  
632. 1334. 

[I.] Károly (Karulus) király 1334. évi oklevele szerint színe e. Kwer (dict.) 

Miklós fia: János megvallotta, hogy a Hont m.-i Volkou birtok felét korábban 

István fia: Jakou a saját leánytestvérével (soror) együtt átadta, majd utóbb a má-

sik felét Jakou fia Miklós fia: Miklós eladta Cheze (dict.) Miklósnak, ezért Já-

nos maga is Cheze (dict.) Miklósnak és örököseinek adott minden jogot és tu-
lajdont, amely Valkou birtokon őt rokonság (generacio) okán megillette. 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1379. aug. 20. Dl. 42 130. (Múz. Ta. 1919. 31.)  K.: Kub. 110–111. (77. szám). 
633. 1334. 

[I.] Károly király 1334. évi, kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevele, 

amelyben megerősítette [IV.] László király (H) 1274. évi oklevelét. 
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Tá.: Szepesi lándzsásszék, 1438. jún. 4. Dl. 13 143. (MKA. Acta Jesuitica. Leucsovien. 6. 146.) Megj.: IV. László oklevelét l. Reg. Arp. 2509. szám. 
634. 1334. 

[I.] Károly király megparancsolja a csanádi kápt.-nak: indítson vizsgálatot annak kiderítésére, hogy Magyar Pál egyik embere és a Feltelek-i kenéz elpusz-
tították-e Heim fiainak Temes m.-i birtokát, és el akarták-e foglalni Remete-t. 
K.: – R.: Turchányi T., Tört. ért. 1903. 84. (Körmendi lt. Acta Heimiana 66. alapján, e dá-tummal). 
635. 1334.  

A csanádi kápt. e. Benedek mr. aradi kanonok János prépost és az aradi 

kápt. nevében bemutatta Imre (Hemericus) királynak (H) többek között a Za-rand m.-i Sarus nevű birtokukról szóló privilégiumát, amelyből kérésére a 

csanádi kápt. pecsétjével megerősített oklevelében a vonatkozó részt átírja, 

megjegyezve, hogy a privilégiumban levő jobbágyok [!] neveit azok nagy szá-

ma miatt nem írják át, mivel megcsömörlöttek tőlük (quia nobis in rescribendo 

tedium generabant). Kelt Henrik (Herricus) mr. Maroson túli (ultra Morusien-
sis) főesp. keze által, amikor a préposti cím (prepositura katedralis) üresedésben 

van, Máté szentszalvátori (S. Salvator) prépost, az olvasókanonok nincs jelen 

(absens), Mihály éneklő-, Miklós őrkanonok, a Thimis-i főesp.-ség (sedes) üre-
sedésben, Péter Turuntal-i, Miklós Orod-i, Pál Karaso-i, János Sebus-i főesp., a. d. 1334. 
E.: Dl. 30 572. (Gyulafehérvári kápt. o. lt. Centuriae O. 27.) Hátlapján újkori kéztől 

származó tárgymegjelölés; függőpecsétre utaló bevágások és plicatura. K.: – R.: Juhász, Csanádi székeskápt. 100. (62. szám); Juhász, Aradi regeszták 8. (36. szám). Megj.: A kápt. Imre okleveléből (1202–1203 körül, l. Reg. Arp. 202. szám) annak elejét 

és Sarus határainak leírását írta át. 
636. 1334. 

Az egri kápt. e. egyik részről Louch-i Péter fia: László a fiaival: Buken ~ Beken-nel és Pállal a maguk és fr.-e: Aba nevében, a másik részről Péter fia: 

Domokos c. és Sandor fiai: Pál és István, Naprad-i nemesek a maguk és ue. 

Sandor fia: János nevében megjelenvén, előbbiek kinyilvánítják, hogy a Gumur m.-i, szintén Naprad nevű másik birtokból kihasított, Harypan, Pozoba és 
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Naprad birtokok között fekvő, az ország szokása szerinti 1 ekényi birtokrészü-ket – amelyet korábban az említett Péter, Lászlónak az apja, a kápt. más privile-
giális oklevelével 8 M.-ért, a néhai felesége, Gurges fia Damyan leánya u. járó 

hitbér és jegyajándék fejében kifizetett pénzen Mancha fia: Barch c.-től megvá-

sárolt, és amelynek a fele Damyan és fiai halála u. rokonság (linea generacionis) 
okán Domokos c.-hez és Sándor fiaihoz jutott – minden haszonvétellel együtt és 

a kápt.-nak a mondott, az előzőekben Péter, majd pedig László és fiai, továbbá 

Aba birtokjogát alátámasztó privilégiumának átadásával eladták Domokos, 

Sandor fiai és örököseik számára a mondott 8 M.-ért, semmiféle jogot v. tulaj-
dont tovább abban maguknak meg nem tartva. Erről a kápt. pecsétjével megerő-

sített oklevelet ad ki Miklós prépost, Márton éneklő-, János őrkanonok, Domo-kos Wyuar-i, Péter Zemlyn-i, János Patha-i, Péter Heues-i főesp. jelenlétében, a. d. 1334., amikor [I.] Károly király (H), Csanád esztergomi, László kalocsai ér-
sek, Miklós egri püspök. 
E.: Dl. 2861. (MKA. NRA. 323. 21.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján újkori kéztől 

származó tárgymegjelölés; függőpecsét és vörös fonata. K.: – 
637. 1334. 

Az egri kápt. e. egyik részről Edelyn-i László fia: Sándor mr. a maga és fi-
vére (uterinus fr.): János nevében ügyvédvalló levéllel, a másik részről Dok mr. 

litteratus, Miklós egri püspök serviens-e megjelenvén, Sándor elmondta, hogy 

mivel Dok nekik régtől fogva segítséggel és tanáccsal van minden ügyükben, s 

főleg, mivel amikor ők az Edelyn, Borsad, Olan és Chaztha nevű birtokaik 

ügyében Chulen [!] fia: Sándorral és annak fiaival: Miklóssal, Jánossal és Ja-
kabbal a király és az országbíró e. hosszasan pereskedtek, Dok a saját pénzéből 

30 M. garast költött rájuk, és sem saját magát, sem a lovait nem kímélte a per 

során, s bár Dok mindezen szolgálataiért és a 30 M. garasért sokkal többet ér-
demelne tőlük, de valamelyes viszonzásul mindezekért a Borsad m.-i, Boldwa folyó melletti Borsad birtokukon, az ottani Szt. Lőrinc-egyház temetője mellett 

levő telekhelyet, amely cserével háramlott rájuk Chulen [fia:] Sándortól és fiai-
tól, és szélességében egy wlgariter Feldwar nevű ároktól (fossatum) Ny felé 

tartva 42 királyi ölt (mensura seu amplexus regalis) foglal magában, hosszúsá-

gában pedig a temetőtől a Boldwa folyóig tart, minden haszonvétellel együtt, 

főleg a más földektől elkülönített szántóföldekkel és egy malomhellyel a 

Boldwa folyón – ahol az ő malmuk kára és akadályozása nélkül Dok malmot 

építhet malomgáttal (cum obstaculo seu clausura molendini) mindkét oldalon, 

és ha szükséges, hídhellyel (loco pontis) és kisebb-nagyobb utakkal, ha az ő bir-
tokaikról Dok ezen telekhelyére és malmához átkelés szükséges –, továbbá a mondott egyház és temető kegyúri joga részével Dok mr.-nek és örököseinek 

adták, semmiféle jogot v. tulajdont maguknak tovább meg nem tartva ezekben. 
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Ők, utódaik és a hozzájuk tartozók Dok malma alsó v. felső részén soha nem 

építhetnek másik malmot, amely Dok malmának kárt és jogsérelmet okozhat. 

Ha a Saap és Borsad birtokaikon lakó jobbágyaik Dok malmába akarnak menni 

őröltetni, ezt szabadon megtehetik, terményeiket odavihetik, László fiai v. örö-

köseik ettől őket nem tilthatják el. Dok és a hozzá tartozók jószágai (pecora, 

pecudes) a Borsad falvi hospesek nyájával a falu legelőhelyein ellentmondás 

nélkül haladhatnak át. Sándor, János és örököseik Dok-ot és utódait e telekhe-
lyek, malom és szántóföldek ügyében megvédik és szavatolják. A földrészt más 

földektől elválasztó határjelek helyei: Ny felől a Balahtpataka pataknál út, 

amely Borsad faluból megy Lad faluba, ue. patak Ke felé, ahol elkülönülnek 

Borsad és Balaht birtokok, előhegy oldala, ue. hegy lejtőjén kő-határjel, völgy-
ben ösvény, 1 hold hosszúságban szántóföldek. Erről a kápt. pecsétjével meg-
erősített privilegiális oklevelet bocsát ki Miklós prépost, Miklós olvasó-, Már-
ton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Péter Zemlen-i, János Patha-i, Péter Hewes-i, János Borsad-i főesp. jelenlétében, a. d. 1334., amikor 
[I.] Károly király (H), Csanád esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri 

püspök. 
E.: HML. 957. Egri kápt. h. h. lt. AC. 320. (Df. 210 859.) Felül chirographált (ABC). 

Hátlapján középkori és újkori kéztől származó tárgymegjelölések; függőpecsét fo-nata. 
Tá.: Szécsényi Tamás országbíró, 1353. márc. 13. Dl. 636. (MKA. Acta eccl. ordinum 

et monialium. Vet. Buda. 33. 20.) Eszerint eredetileg I. Károly király 1340. évi 

nyílt oklevelében – amely Anjou-oklt. XXIV.-ben nem szerepel – volt átírva. Eltérő 

névalakjai: Edelen, Dook, Borsod, Chazta, Chelen, Boldua, Feulduar. K.: – 
638. 1334. 

Az egri kápt. 1334-ben kiadott oklevele szerint színük e. Pongrác fia Péter 

fia: János, Jacabus fia: László és Jakab fia: János Pál c. országbíró privilegiális 

oklevelének – amely Nogfolw nevű közös birtokukról lett kibocsátva – vissza-
vételéért 5 budai M.-t fizettek Nogfolw-i Gábor fia: Pethew-nek, aki vállalta, 

hogy Jánosék ügyeiben Pál c. privilégiumát az ő ellenükben érvényteleníti. 
Tá.: Nagymartoni Pál országbíró, 1343. okt. 24. > leleszi konvent, 1455. márc. 1. Dl. 3545. (MKA. NRA. 1536. 74.) K.: –  
639. 1334. 

Pál c. országbíró 1334. évi oklevele szerint, amikor színe e. Bereck fia: Já-

nos és Pál fia Miklós fia: Pál többek között Gábor fia: Petew, Jacabus fia: Lász-
ló és Péter fia: János ellen Nogfolw birtok ügyében hosszabb pert folytattak, 
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Pethew e birtokot örökjoga címén visszaszerezte, és a m.-i nemesek közötti tu-
dományvétellel igazolta, hogy Lászlót, Jánost és elődeiket Pethew szülei, majd pedig Pethew Nogfolw birtokon eltartották, és ott telepedtek le. 
Tá.: Nagymartoni Pál országbíró, 1343. okt. 24. > leleszi konvent, 1455. márc. 1. Dl. 3545. (MKA. NRA. 1536. 74.) K.: –  
640. 1334. 

Az egri kápt. 1334-ben kiadott oklevele szerint színük e. egyik részről Nogfolw-i Gábor fia: Pethew, a másik részről Pongrác fia Péter fia: János a ma-
ga, továbbá ügyvédvalló levéllel Jacabus fia: László és Jakab fia: János (mind Nogfolw-iak) nevében megjelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy amikor őt, 

Jacabus fia: Lászlót, Jakab fia: Jánost és más Nogfolw-i nemes rokonaikat 
Bereck fia: János mr. és Pál néhai bán fia Miklós fia: Pál hosszabb perbe vonták 

Pál c. országbíró elé Nogfolw nevű birtokuk ügyében, az alperesek költségeik 

miatt mindent őrá, Pethew-re mint képviselőjükre bíztak, hogy Nogfolw-i joga-
ik védelmében eljárjon, ő pedig e jogokat Nogfolw birtok osztályos határjáró 

oklevelei tartalma alapján nekik visszaszerezte, magának csak a saját részét megtartva.  
Tá.: Nagymartoni Pál országbíró, 1343. okt. 24. > leleszi konvent, 1455. márc. 1. Dl. 3545. (MKA. NRA. 1536. 74.) K.: –  
641. 1334. 

Az egri káptalan 1334. évi privilegiális oklevele, amely magában foglalta 

Pál c. országbíró 1330. évi, Karaz birtok határait részletesen tartalmazó privilé-

giumának átírását, és amelynek kiállítására [I.] Károly király itt átírt, jún. 16-i 
parancslevele (l. 294. szám) nyomán került sor. 
Á.: Egri kápt., 1549. nov. 5. u. Arhivele Statului Maramureş. Baia Mare. (Nagybánya). Irinyi cs. lt. Oklevelek 17. 14. 726. (Df. 280 564.)  
Tá.: Garai Miklós nádor, 1382. máj. 12. Fk.: Dl. 96 575. (Vay cs. berkeszi lt. 567.) Megj.: Az 1330. évi oklevelet l. Anjou-oklt. XIV. 644. szám. Vö. fentebb, a 294. számú 

oklevélhez fűzött megjegyzéssel, amelynek alapján az irat keltének terminus post quem-je 1334. jún. 16-ban állapítható meg.  
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642. 1334. 
Az egri kápt. 1334. évi, Eghazasnyek ~ Nyek-i Lodomér fiai: Lőrinc, Ist-

ván, Domokos és László, ill. az ugyanoda való Acinctus ~ Acynctus fia Miklós 

fiai: Bethlen ~ Bethlem, György, Dávid és Sándor között kibocsátott egyezség-
levele ezen birtokosztályáról. 
Tá.:1. Egri kápt., 1339. febr. 21. > ua., 1373. nov. 28. BAZML. Borsod vm. 7. (Df. 247 955.) 

2. Egri kápt., 1339. febr. 21. > ua., 1373. nov. 28. Dl. 105 239. (Vétel. 1959. 408.) 
3. Egri kápt, 1339. ápr. 20. Dl. 40 799. (Múz. Ta. 1908. 28.)  
4. Tá. 3. > egri kápt., 1356. márc. 6. Dl. 3222. (MKA. NRA. 1711. 6.)  
5. Tá. 3. > egri kápt., 1430. dec. 13. Dl. 43. 869. (Múz. Ta. 1911. 42.)  
6. Tá. 3. > egri kápt., 1435. júl. 2. Dl. 89 929. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 43. 23.) 1750. szept. 12-én kelt hiteles Má.-ban. 
7. Tá. 4. > Pálóci Máté nádor, 1435. dec. 4. Dl. 107 790. (Bristow-gyűjt. 1982. 1421.) K.: AO. III. 537–538. (359. szám; Tá. 3. alapján). Megj.: Anjou-oklt. XXIII. 98. és 193. számok tévesen 1335. évvel szerepeltetik ezen oklevelet. 

643. 1334. 
Az egri kápt. e. egyik részről Forrow-i Aladár fia Aladár fia: Miklós, a má-

sik részről rokona, a Zathmar m.-i Pyscarkos-i Elekus fia György fia: Pouch mr. Zakala-i várnagy megjelenvén, előbbi kinyilvánítja, hogy Fonchal nevű Aba-wyuar m.-i örökbirtokát a Hornadwyze folyón levő malomhellyel (amelyben 3 

kereket lehet elhelyezni), valamint minden haszonvétellel együtt, azon joggal és 

régi határok alatt, amelyekkel ő és elődei eddig birtokolták, eladta Pouch mr.-nek és örököseinek 150 M.-ért, semmiféle jogot v. tulajdont tovább magá-

nak ezekben meg nem tartva. Miklós a pénzösszegből 100 M.-t már korábban 

megkapott a kápt. e. Pouch-tól, a fennmaradó 50 M.-t pedig most vette át. Mik-
lós kötelezte magát és örököseit, hogy Pouch mr.-t és utódait mindenkivel, főleg 

a fivérével (fr. uterinus), az ekkor a Posoga-i részeken levő birtokaikon lakó 

Imrével szemben a malom és haszonvételeik ügyében szavatolják, azok tulajdo-
nában megőrzik, és ha Imre bármikor is zaklatná Pouch mr.-t a birtok ügyében, 

Miklós – annak érdekében, hogy Pouch mr. és örökösei Fonchal birtokban sza-badon tudjanak megmaradni – vállalja, hogy azzal egyenértékű más birtokát 

fogja Imrének odaadni. Erről a kápt. pecsétjével megerősített privilegiális okle-
velet ad ki Miklós olvasó-, Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Péter Zemlyn-i, Dávid Zobouch-i, János Patha-i, Péter Hewes-i 
főesp.-ek jelenlétében, a. d. 1334., amikor [I.] Károly király (H), Csanád eszter-
gomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 
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E.: ŠA. Bytča. Joób-Fancsaly cs. lt. 33368. (Df. 266 907.) Helyenként foltos. Alul 

chirographált (ABC); függőpecsét és fonata. K.: –  R.: Iványi B., Száz. 1909. 903. 
644. 1334. 

Az egri kápt., miután színe e. Myske-i Zaheus fia Péter fiai: Leukus és Beke 

bemutatták [I. Károly] király itt átírt, 1334. febr. 22-i parancslevelét (l. 60. 

szám), eleget téve az abban foglaltaknak, camera-jában előkeresi és pecsétjével 

megerősített privilegiális oklevelében átírja saját, 1279. évi privilegiális okleve-
lét[, amely révén Chernyl fia: Zaheus és annak fia, Péter Myske földön részint 

adományként, részint 8 M. fejében János fia: Pétertől megszereztek egy 4 eké-

nyi részbirtokot a Gungus folyó mentén]. Kelt Miklós olvasó-, Márton éneklő-, 
János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Péter Zemlyn-i, Dávid Zabouch-i, János Patha-i, Péter Hewes-i főesp. jelenlétében, a. d. 1334., amikor [I.] Károly király 

(H), Csanád esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 
E.: Dl. 1054. (MKA. NRA. 432. 49.) Alul chirographálás; vörös és fehér sodraton függő kerek pecsét. K.: – Megj.: Az oklevél kiadásának terminus post quem-je a benne átírt királyi parancslevél 1334. febr. 22-i keltezéséből adódik. A parancs alapján átírásban újra kiadott 

1279. évi oklevél [ ] között megadott tárgyát az átíró oklevél nem jelzi közvet-
lenül.  

645. 1334. 
Az egri kápt., miután színe e. Myske-i Zaheus fia Péter fiai: Leukus és Beke 

bemutatták [I. Károly] király itt átírt, 1334. febr. 22-i parancslevelét (l. 60. 

szám), eleget téve az abban foglaltaknak, camera-jában előkeresi és pecsétjével 

megerősített privilegiális oklevelében átírja saját, 1279. évi privilegiális okleve-
lét[, amely bizonyságát adja egy Myske-ben lévő földrész Myske-i János és Myske-i Cherne fia: Zaheus között létrejött adásvételének]. Kelt Miklós olva-
só-, Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Péter Zemlyn-i, Dá-vid Zabouch-i, János Patha-i, Péter Hewes-i főesp. jelenlétében, a. d. 1334., 

amikor [I.] Károly király (H), Csanád esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós 

egri püspök. 
E.: Dl. 37 360. (MKA. NRA. 620. 10.) Kissé hiányos. Alul chirographálás, hátoldalán 

XIV. századi kéz írásával: Myske, XV. századi kéz írásával tartalmi összefoglaló.  K.: – Megj.: Az oklevél kiadásának terminus post quem-je a benne átírt királyi parancslevél 1334. febr. 22-i keltezéséből adódik. A parancs alapján átírásban újra kiadott 
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1279. évi oklevél [ ] között megadott tárgyát az átíró oklevél nem jelzi közvet-
lenül. Az 1279. évi iratot l. W. IX. 259–260. (178. szám).  

646. 1334. 
Az egri kápt. 1334. évi privilegiális oklevele, amely tartalmazta saját, 1325. 

évi privilegiális oklevelét. 
Tá.: Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1350. máj. 15. SNA. Szepesi kápt. h. h. lt. Okle-velek 11. 2. 12. (Df. 263 367.) K.: – Megj.: Az 1325. évi oklevelet l. Anjou-oklt. IX. 584. szám. 
647. 1334.  

Az esztergomi kápt., miután színe e. János, zágrábi egyházbeli Gerche-i 
főesp. a maga és a zágrábi kápt. nevében bemutatta [I.] Károly király (H) privi-
legiális oklevelét, kérésére – mivel a zágrábi kápt. pereinek intézésére félelmes 

okok miatt azt eredetijében nem merik magukkal vinni, bár a király és a bárók 

már sokszor megtekintették – azt átírja, és egy példányban pecsétje alatt átadja 

Jánosnak, a másik példányt pedig sekrestyéjében megőrzi. Kelt László olvasó-

kanonok keze által, a. d. 1334. 
Á.: Esztergomi kápt., 1346. márc. 5. HDA. Zágrábi kápt. lt. Acta antiqua 10. 47. A. (Df. 256 333.) K.: Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 144–145. (165. szám); Smič. X. 196–197. (140. szám). Megj.: Az átírt, 1323. nov. 29-i oklevelet l. Anjou-oklt. VII. 610. szám. 
648. 1334. 

A Kw-i kápt. e. egyik részről Mize fia: Eyzech mr., a másik részről Hynchee-i Keled fia Péter c. fia: János mr. litteratus megjelenvén, előbbi meg-vallotta, hogy a Budrug m.-i Thoty nevű birtokot, ti. Lakh-i Sebestyén fia: Mik-
lós c. és fiai: László, Sebestyén, Salamon és István (János litteratus rokonai) 

részét, amelyet Miklós és fiai a kalocsai kápt. privilegiális oklevelével egykor eladtak Eyze Budrug-i, tolnai és baranyai c.-nek, Eyzech fr.-ének, az ottani Szt. 

Mihály arkangyal-egyházzal, a mellette folyó Voyas vízzel, a Holt- (mortua) 
Voyas, Kakara és Kenchus halászóhelyekkel, erdőkkel és más tartozékokkal, 

valamint a mondott privilegiális oklevéllel együtt ugyanazon összegért eladta 

János litteratus-nak és örököseinek, s ha valamilyen peres oklevelet csalárdul megtartana e birtokról, az érvénytelen. Erről a kápt. a felek kérésére pecsétjével 

megerősített és chirographált privilegiális oklevelet ad ki. A. d. 1334., amikor 

János prépost, Péter olvasó-, Miklós éneklő-, János őrkanonok. A. 
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Á.: Kői kápt., 1353. máj. 2. Dl. 77 054. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 379.) 
Tá.: 1. Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1353. jún. 7. Dl. 77 066. (Uo. 211. B. 376.) 

Eltérő névalakjai: Inche, Bodrug, Thouty, Lak, Woyas, Kynchus. 
2. Kont Miklós nádor, 1366. júl. 30. Dl. 77 373. (Uo. 211. B. 454.) Eddigiektől el-

térő névalakjai: Toty, Myze. K.: Z. II. 511–512. (383. szám; Á. alapján); Z. II. 527–528. (395. szám; Tá. 1. alapján); Z. III. 307–308. (214. szám; Tá. 2. alapján). R.: Z. VII. 1. 65. Megj.: Az összegre, amelyet az oklevél nem ad meg (76 M.), l. a kalocsai kápt. említett, 

1301. évi oklevelét (Anjou-oklt. I. 150. szám). 
649. 1334. 

A Turoch-i konvent 1334. évi (a. d. 1334.) privilegiális oklevele, amely 

megerősítette Donch mr. Zolium-i c. 1332. dec. 6-i oklevelét. 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. Registrum, pag. 9a. (Df. 266 606.)  
Má.: 1. Dl. 236. (MKA. NRA. 1857. 50.) 1816. márc. 25-i.  

2. Dl. 64 680. (Péchy cs. lt.) 1816. máj. 4-i.  
3. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. Registrum (Df. 266 606.) 1816. júl. 1-jei.  
4. Dl. 102 952. (Illésházy cs. Batthyány lt. 25. 2. 2.) XIX. századi. (mind Reg. 

alapján).  K.: Érdy J., MTT. 1857. 33.; Horváth S., TT. 1902. 48. (mind Reg. alapján). R.: Horváth S., TT. 1904. 255. (219. szám); LTR. 41. (219. szám) (mind Reg. alapján). 
650. 1334. 

A várad-[elő]hegyi (mons Waradiensis) Szt. István első vértanú-egyház 

konventjének 1334. évi oklevele szerint színük e. Kolth-i Miklós fia: Jakab a Kolth-on levő birtokrésze negyedét a szintén jelenlevő Bencze c. fia: János mr.-nek, valamint annak fiainak adta az oklevélben leírt határok alatt. 
Tá.: Geréb Péter országbíró, 1496. máj. 30. Dl. 1694. (MKA. NRA. 376. 28.) K.: –  
651. 1334. 

A váradi kápt. 1334-ben kiadott oklevele szerint színük e. Zabary-i Miklós 

tiltakozott, miszerint amíg ő Erdélyben a király szolgálatában volt, a néhai 

Herthuigh vajda fia: Henrik az ő tudta és beleegyezése nélkül a Hornad és 

Barsunus folyók között fekvő Zaka nevű közös birtokukat eladta Fony-i Balázs mr.-nek és annak fr.-ének: Zonk-nak. 
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Tá.: Nagymartoni Pál országbíró, 1339. nov. 27. Dl. 597. (MKA. NRA. 1017. 10.) K.: –  
652. 1334. 

A váradi kápt. 1334. évi nyílt oklevele szerint a Zabolch m.-i Pooch birtok, amely egykor Guthgeled nb.-i Fyle fiaié: Fyle-é és Andrásé volt, Bator-i Bereck c.-hez és fiaihoz került részben vásárlás, részben szerzés címén. 
Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1397. máj. 30. ŠA. Brno. Seilern cs. lt. Révay és Serényi iratok 102. B. (Df. 249 156.)   2. Uő., 1397. máj. 30. Dl. 1749. (MKA. NRA. 413. 54.) 
Má.: Dl. 83 118. (Baranyay cs. lt. 4.) Tá. 1. alapján, újkori. K.: – 
653. 1334. 

A váradi kápt 1334. évi, azonos tartalmú privilegiális oklevele. 
Apparátusa megegyezik a 652. számú oklevélével. 
654. 1334. 

A vasvári kápt. 1334-ben (a. d. 1334.) kelt privilegiális oklevele szerint 

egyik részről színe elé járulván a Sopron m.-i Cher-ből való Chypanus ~ Chepa-
nus fia: Chepanus ~ Chepan, a másik részről pedig a Sopron m.-i Gerezd-i 
Zunya ~ Zunia fia: István – képviselve fiait: Egyedet és Zynia-t is –, előbbi a 

győri kápt. oklevelének bemutatásával tette nyilvánvalóvá, hogy mert ő 20 M. 
megfizetésének kötelezettségével kapcsolatban a vasvári kápt. e. mentességet 

biztosított a szintén Sopron m.-i Suthwr-i ~ Swthur-i Swr ~ Zwr fia: Jánosnak, 

utóbbi ezt ellentételezve teljes egészében Chepanus fia: Chepan-nak adta birtok-
lásra azt a hitbért és jegyajándékot (magának abból semmit meg nem tartva), 

amely az ő nőrokona (proxima et cognata), Swthur-i Swthur leánya – Zunia-i [! 
϶: Gerezd-i Zunia fia:] István néhai hitvese –, Erzsébet u. rokoni jogon járt neki 

Zunia fia: Istvántól annak birtokaiból, és amelyre ő rokoni jogon támaszthatott 

igényt és követelést, miként mindezeket a győri kápt. szóban forgó oklevele 

magában foglalta. A másik oldalról megjelent Gerezd-i Zunia fia: István viszont 

részint a néhai [első] feleségének – Swthur leányának, Zwr fia: János rokonának 

–, Erzsébetnek az említett 20 M-nyi tartozás alóli mentesítés révén Cher-i Chepanus-hoz került hitbére és jegyajándéka fele része fejében, részint István 

második feleségének, Bozeh-i István leányának: Erzsébetnek a teljes hitbére és 

jegyajándéka gyanánt, nemkülönben Gerezd-i Istvánnak az ezen Erzsébettől 

született Anglyth ~ Anglet nevű leányát – Chepanus néhai hitvesét (proxima) – 
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illető leánynegyed címén, amely utóbbi, Erzsébetnek járó hitbért, ill. a 

leánynegyedet Anglet fiai: Domokos és Chepanus javára szánva, tehát mind-
ezen elősoroltak rendezéseként az akkor kezén volt birtokrészeinek felét, ti. tel-
jes birtokállományának negyedét, ill. a Rabcha folyón lévő Gerezd-i malom 1 
kerekének a felét, valamint a birtoknegyedhez tartozó összes haszonvételt – tel-
keket, szántókat, erdőket, réteket, berkeket, vizeket – átadja vejének, Cher-i Chepanus-nak és az ő fiainak: Domokosnak és Chepanus-nak örökjogú birtok-
lásra. István azt is kijelenti, hogy a Chepanus-nak és fiainak átengedett birtok-
rész Gerezd-i István fiainak: Miklósnak és Jánosnak a szomszédságától és saját 

egész birtoka földjének ama felétől helyezkedik el, amely felet előzőleg ezen 

Miklósnak és Jánosnak adományozta. 
Tá.: Vasvári kápt., 1388. máj. 14. > Bebek Detre nádor, 1399. nov. 4. Dl. 2042. (MKA. NRA. 730. 19.) 
Má.: Pozsonyi kápt., 1771. febr. 7. (Uo., mint Tá., arról készült hiteles Má.) K.: Bgl. IV. 181–183. (286. szám; Tá.-ról). 
655. (1334.) 

A vasvári kápt. e. Jakab fia: Márton, annak fia: Pál, Péter fia: Pál és Sandur fia: Gergely, Jak nb.-i nemesek tiltakoztak, hogy Ujfalu, más néven Uraj birto-
kot ue. nb. Mihály fia: János és Ivan fiai: Jakab és Pál elfoglalták. 
K.: F. VIII. 1. 248. (205. szám; a Niczky cs. lt.-ból, 1234. évvel). Megj.: Karácsonyi, HH. 64–65. szerint 1334. évi oklevél. 
656. 1334. 

Csanád esztergomi érsek 1334. évi privilegiális oklevele szerint Louth-i 
Ewzen fia: Jakab özvegyének, Klárának az elmondásából arról értesült, hogy Jakab Louth-on levő birtokrészét, amelyet Klára és Jakab leánya: Chuca jegy-
ajándék és leánynegyed címén kaptak meg bírói úton, Iwan fia: Deseu, Jakab fr. patruelis-e 16 M.-ért visszavásárolta tőlük. 
Tá.: 1. Nagymartoni Pál országbíró, 1339. máj. 8. Dl. 58 502. (Forgách cs. lt. 139.) 

2. Tá. 1. > uő., 1339. szept. 16. Dl. 58 504. (Uo. 142.) 
3. Tá. 2. > Bebek Imre országbíró, 1391. jún. 9. Dl. 7665. (MKA. NRA. 120. 18.) K.: AO. III. 546. (363. szám; Tá. 1. alapján). 

657. 1334. 
Anno d. 1334., 2. ind., XXII. János pápa 19. évében. Márton testvér erdélyi 

fehérvári (Albensis in partibus Transsilvanis) domonkos perjel és Henrik, a 
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csanádi egyház Maroson túli (ultra Morisium) főesp.-e mint az apostoli szék 

kiküldött bírói, továbbá a szintén kirendelt István pécsi prépost subdelegatus-a: 
János, az egri egyház Vrs-i főesp.-e [!] igazolják, hogy megjelent előttük a Me-dyes-i dékánságból Wyland Medyes-i, Péter eceli (villa Hechylini), Miklós Kobs-i, Mihály Nymch-i, János farkastelki (villa Farkasii), Herman Musna-i 
plébános, valamint Cristianus Prochia-i plébános a távollevő, ue. dékánságba 

tartozó János Beretholm-i, Demeter riomfalvi (villa Ryhuini), Péter Alma-i, 
Márton fehéregyházi (Alba Willa), János Sarus-i, Farkas (Lupus) Waludia-i, 
Ulrich tabiási (villa Thobie) plébános képviseletében is, majd jelenlétükben 

András erdélyi püspöknek – a mondott rector-ok és plébánosok főpapjának és ordinarius-ának –, az erdélyi kápt. kanonokainak, valamint János mr. gyulafe-
hérvári főesp.-nek, a Medyes-i dékánság rector-ának a kérdésére elismerték, 

hogy ők a plébániáikban a templomból való kitiltást 15 napot követő 6 napra, ill. makacsság esetén újabb 6 napra korlátozzák, de a feloldozást maguknak v. 

feletteseiknek tartják fenn. 
Á.: Johannes Langom közjegyző, 1418. júl. 20. Dl. 36 297. (Gyulafehérvári kápt. o. lt. Lymbus.) K.: –  R.: Erdélyi Okm. II. 303. (832/2. szám). Megj.: XXII. János pápa 19. uralkodási éve 1334. szept. 5-től haláláig, 1334. dec. 4-ig 

tartott, így ezen oklevél e két dátum között keletkezhetett. 
658. (1334. ?) 

Druget Vilmos (Wyllermus) nádor, a kunok bírája oklevele szerint a Zatmar 

és Wgucha m.-i nemesektől és a szb.-któl megkeresésük alkalmával olyan vá-

laszt kapott, amelyben azok megerősítették, hogy [Beyr-i Tamás 3 évvel azelőtt aug. 20-án (in fe. S. regis Stephani cuius tunc 3. preterisset revolucio annualis) Byr faluban Bolug-i Miklós fia: Péter mr. Geztered falvi jobbágyai 34 ökrét, 1 

lovát és 9 szekerét hatalmaskodva elvette, 9 jobbágyát pedig elfogta és fogság-ban tartotta]. 
Tá.: Druget Vilmos nádor, 1337. febr. 10. Dl. 51 043. (Kállay cs. lt. 1300. 476.) K.: –  Megj.: Az oklevél évet nem ad, de 1334-re tételét a nádor másik oklevele (l. 403. 

szám), valamint az 1337-es oklevél szövegösszefüggései erősen valószínűsítik. Ezen 1334-re feltételezett irat keletkezési körülményeit a tartalmi átírást adó 

oklevél közelebbről nem részletezi, a [ ]-ben szereplő kiegészítés a nádornak 
ugyanitt átírt, 1337-ben egyidejűleg bemutatott, hivatkozott másik okleveléből 

származik. Vö. még a 404. és 457–458. számú oklevelekkel, valamint Anjou-
oklt. XXI. 60. számmal.  
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659. 1334. 
Drugeth Vilmos (Willermus) nádor e. [Salamon-i] Gyula fia: Miklós előad-

ta Baroth fia: Lőrinc Veszprém m.-i szb. ellenében, hogy abban a perben, ame-
lyet Antal veszprémi alispán, ezen Lőrinc szb. és Pál fia: Miklós szb. e. Bered [! 

: Pered-i] György az ő ellenében viselt, és amelynek során György megvádolta 

őt a határjelének lerombolásával és a Salamon nevű birtokrészén levő földré-

szek hatalmaskodó elfoglalásával, bár per volt függőben közöttük, Lőrinc szb. 

jogtalan döntést hozott. Amikor pedig emiatt a nádor 10 M.-ban elmarasztalta 
Lőrincet, ő Miklós házához menve annak nyájait (pecora) elvette, ezért Lőrinc 

hatalmaskodásban lett elmarasztalva. 1334. 
K.: F. VIII. 6. 127–128. (126. szám); Eszterházy 18. (15. szám). 
660. 1334. 

Pál c. országbíró 1334-ben (a. Christi 1334.) kelt oklevele szerint színe e. 

Nagy (Magnus) Péter fia: Tamás mr., Chokakv-i és Gestus-i várnagy előadva hű 

szolgálatait adományul kérte magának a Raaba folyó mellett fekvő, Vasvár m.-i 
Vamusfeulde birtokot, amelyről azt állította, hogy egykoron királyi mézadó 

(vulgariter mezadou) condicionarius népeké volt, ezért a király adományozási 

jogához tartozik. Az uralkodó Tamás mr. hűséges szolgálatainak viszonzásáról 

akarván gondoskodni, meghagyta a vasvári kápt.-nak, hogy tanúságtevőjük je-
lenlétében az ország szokásának megfelelően a szomszédok és határosok össze-
hívása u. Belpach fia: Egyed királyi ember a birtokot járja be és iktassa Tamás-
nak, az esetleges ellentmondókat pedig idézze a királyi jelenlét elé Tamás elle-
nében. Az iktatás során Zeuchud-i Tristan fia: András és Guge fia: Sebeuk el-
lentmondottak, ezért őket Tamás mr. ellenében megidézték a királyi jelenlét elé. 

Mivel András és Sebeuk Vamusfolde birtokot Pál országbíró e. visszaadták 

Tamás mr.-nek királyi adomány címén (ahogyan az a király privilégiumában is 

áll), ezért az országbíró meghagyván a vasvári kápt.-nak, hogy a Raba folyó 

mellett, a Hollos és Zeuchud birtokok között fekvő Vamusfeulde-t a mondott 
királyi ember kiküldött tanúságtevőjük jelenlétében iktassa Tamásnak, a birto-
kot minden tartozékával, bevételével és haszonvételével együtt régi határai sze-rint királyi adomány címén Tamás mr.-nek és örököseinek ítéli örök birtoklásra. 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1380. okt. 21. > uő., 1383. okt. 28. HHStA. Familienarchiv 

Erdődy. D 274. (83. 1. 2.)  K.: Süttő 2007. 28–29. (Tá.-ban).  R.: Süttő 2007. 25.; Erdődy 259a. szám. 
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661. 1334. 
Pál c. országbíró 1334. évi privilegiális oklevele, amely tartalmilag átírta a 

pécsi kápt. 1320. évi privilégiumát. 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1380. aug. 14. Dl. 6667. (MKA. Acta Paulinorum. Bodrog 2. 2.)  K.: F. VIII. 3. 757. (359. szám); F. IX. 5. 444–445. (236. szám; Tá.-ban). Megj.: A kápt. oklevelét l. Anjou-oklt. V. 982. szám. 
662. 1334. 

Kiküldött bírók 2 pecsétjével és közjegyzői kézzel megerősített 1334. évi 

privilégium, amely szerint Bozd tizedének a fele az erdélyi kápt.-t, a negyede 
pedig a gyulafehérvári főesp.-t illeti jog szerint. 
Tá.: Szántói Lack Jakab erdélyi vajda, 1405. szept. 1. Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdé-

lyi kápt. Oklevelek 2. 73. (Df. 277 447.) K.: F. X. 4. 465. (201. szám; Tá.-ban); ZW. I. 465. (512. szám.); ZW. III. 369. (1545. 
szám; Tá.-ban). R.: Erdélyi Okm. II. 303–304. (833. szám). Ford.: Doc. Trans. III. 312. (167. szám; román nyelvű). 

663. 1334. 
András, Calabria hercege – [I.] Károly király (V), Róbert nápolyi (Si) király nepos-ának a fia – udvartartásában levő nápolyi személyek, Róbert király ko-

mornyikjai és familiaris-ai, pl. káplán, fisicus, pajzshordozó, szakács, apothe-
carius részére kiutalt összegek számadása. 
K.: Wenzel, Dipl. eml. I. 328–330. (334. szám). Hivatkozott lelőhelye: Grande Achivio, Registri Angioini Q. 296. Reg. Roberti 90.; e dátummal. 
664. 1334. 

Róbert nápolyi (Si) király számadáskönyvének magyar vonatkozású kifize-
tései: a király nepos-a: Mo. (V) királya kardjába helyezett 2 esmaltus-ért; a ki-
rály nepos-a: András, Calabria hercege elefántcsont fésűjének áráért; a magyar 

(Vngarus) János futárnak, aki a királynak elhozta Mo.-i (V) Vid püspök levelét; 

a király által Vid testvérnek adott 3 vég selyemposztó, a szentek képeivel hím-
zett aranyozott szövet, 1 font és 6 uncia zöld selyemszövet, valamint 3 can-na-nyi és 3 tenyérnyi szövet áráért mindösszesen 61 tarenus, 3 uncia, 1 granum. 
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K.: Wenzel, Dipl. eml. I. 326–327. (332. szám) A nápolyi Grande Achivio-ban volt Registri Angioini X. 283. Reg. Roberti. Ratio Thesauri 204–209. alapján; e dátum-mal. 
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A 
Aba 379 (Szabolcs m.) 
– nemzetség 593 
– (Abaa), Aba fia 623 
–, Péter fia, lóci 636 
– fia Miklós, gömöri szb. 4 
– (Abaa) fiai: Aba, Péter és Pál 623 Abaa l. Aba 
Abádszalók l. Szalók 
Abaszéplak l. Széplak 
Abaújkér l. Kér 
Abaújnádasd l. Nádasd 
Abaújszina l. Szina 
Abaújvár (Abawyuar, Uyvar, Vyvar, Wyuar, Wywar) m. 52, 57, 186, 204–205, 207, 215, 227, 264–265, 400, 437, 441, 449, 458, 496, 515, 529, 607, 643 
abaújvári főesp. l. Domokos 
Abawyuar l. Abaújvár 
Abraam l. Ábrahám 
Abraham l. Ábrahám 
Ábrahám 9 
– (Abraham), jászói konvent provi-sor-a 496, 629 
– (Abraam), klerikus 145 
– (Abram), Márk fia, nyéki 342 
– (Abraam), János, Tamás, Mik-lós 

és Gál apja, kisjókai 598, 605 
– (Abraam), Mihály és János apja, laskodi 226, 536–537, 539 
– fia Jakab, kartali 389 
– (Abraam) fiai: Sebes és Péter, 

szentgyörgyi 201 
Abram l. Ábrahám, Ábrány 
Abrămuţ l. Ábrány 
Abran l. Ábrány 
Ábrány (Abram, Abran), ma Bükk-

ábrány 220 (Borsod m.) 
– (Mogosabraam, Mogosabram, Mogosabran), ma Vedresábrány 

(Abrămuţ, Ro.) 303–304, 447 
(Közép-Szolnok m.) 

Absolom fia Pedur, bogáti 456, 594 Abych (Abychk) fia Egyed, borsovai 400, 454–455, 508, 521 Abychk l. Abych 
Acél (Achyl dict.) János 429, 459 
Achyl l. Acél 
Acinctus (Acynctus) fia Miklós, 

nyéki 207, 215, 642 Acynctus l. Acinctus 
Ad (Od), ma Diósad (Dioşod, Ro.) 

336 (Közép-Szolnok m.) 
Adony (Odon, Odun), Ivánka apja 173, 261, 303, 469 
Adorján (Adrian), vár, Ro. 609 (Bi-har m.) 
–, Farkas fia, nagykemléki c. terre-stris 105 
– fia Lőrinc 151 
Adrian l. Adorján 
Adumpreth fia Bede, sári 113 Ady Endre l. Mindszent 
Ág (Agh dict.) Bertalan, Pál fia, za-laki 148 
– (Agh dict.) Péter, Pál fia, zalaki 148 Agagasadek (Agagassadek), hn. 547 

(Gömör m.) Agagassadek l. Agagasadek 
Agg (Og) fia János 59 
– (Ogh) fia István, garicsi 608 
Agmánd (Ogmand) fiai: Irnusd és 

János, varsányi 48 
Agoch 35 (Zemplén m.) Agria l. Eger Agyagos (Agyagus), ma Agyago-

szergény 29 (Sopron m.) 
Agyagosszergény l. Agyagos Agyagus l. Agyagos 
Ajka (Ayka) 300, 341 (Veszprém m.) Ajkarendek l. Rendek 
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Akach 328 (Csanád m.) 
Ákos (Akws) nemzetség 116 
Akws l. Ákos 
Aladár, Aladár fia, Miklós és Imre 

apja, forrói 643 
–, Aladár apja, forrói 643 
– fia Pelbárt, várdai 57, 274, 424, 402, 409 
Alba l. Fehérvár 
– Iulia l. Fehérvár 
– Regalis l. Fehérvár 
– Willa l. Fehéregyház Albano, Olaszo. 287 
Albensis l. Fehérvár 
– de Nandor l. Nándorfehérvár 
– de Nandur l. Nándorfehérvár 
Albert, erdélyi kápt. klerikusa 540 
–, Albert fia 220 
–, Jakab fia, Walt-i 472, 486 
–, Tamás fia, Mayad-i 104 
– fia Kelemen, patacsi nemes job-

bágy 420 
– fia Lőrinc 580 
– fia Simon, Pordan-i 277 
– fiai: Albert és Tamás 220 
Albus l. Fehér Alchy 183 (Bihar m.) 
Alek fia János 148 Alhegh, domb 306 
Allar l. Ollár Alma l. Almás 
– Vii l. Almás 
Almad l. almádi 
almádi (Almad) konvent 56 (Zala m.) 
Almas l. Almás 
Almás (Alma), ma Szászalmád 

(Alma Vii, Ro.) 657 (Szászföld) 
– (Almas), folyó 82, 250 
Almásmonostor (Almasmunustura) 250 (Kolozs m.) 
Almasmunustura l. Almásmonostor 
Almásszentmária l. Szentmária  
Almásszentmihály l. Szentmihály 

Alpar Superior l. Felsőalpár 
Alsóberecki l. Bereck 
Alsófalu l. Polyán 
Alsójára l. Jára 
Alsólak (Inferior Lack), ma Dénes-lak 113 (Vas m.) 
Alsólendva l. Lendva 
Alsólóc l. Lóc 
Alsóolsva l. Olsva  
Alsópokorágy l. Pokorágy  
Alsószeli l. Szeli  
Alsószenterzsébet l. Szenterzsébet  
Alsószkálnok l. Szkálnok 
Alsótelekes l. Telekes 
Alsózellő l. Zellő  
Altalozko l. Oszkó 
Altum Castrum l. Visegrád 
Amadé (Omodeus), János fia 342, 421, 425 
– (Omodeus), Miklós szlavón bán apja 313 
– (Omodeus) fia István, tyukodi 331 
Amadé (Omodeus) fiai [Aba nb.] 204, 607 Ampod (Ompod) fia Beke 1 
Anda, Miklós apja, tajnai 325, 345, 348, 380 
Andich (Andych) mr., Péter fia, ol-gyai 248 
András l. Gyeke András 
– l. Ördög András 
– l. Pásztor András 
– l. Szováti András 
– l. Vörös András 
– 102 
– 258 
–, devecseri 82, 250, 505–506, 540 
–, erdélyi püspök [szécsi] 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 422, 498, 503, 511, 515, 624, 657 
–, esztergomi prebendarius karpap 631 
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–, külső-szolnoki szb. 104 
–, magyar és calabriai herceg, I. Ká-roly fia 45, 95, 106, 137, 277, 385, 593, 616, 663–664 
–, II., magyar király 242, 247, 279, 523 
– (Endre), III., magyar király 419 
–, Palyazokuz-i plébános 625–626 
–, pap 422 
–, serviens 599 
–, szentgyörgyi plébános 585 
–, Szt. Kereszt-kolostor remete per-jele 177, 182, 558 
–, váradi püspök [bátori] 39, 264–265, 326–329, 357, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515, 609, 624 
– mr., vasvári alispán 568  
–, vízkeleti plébános 625–626 
–, vönöcki 196 
–, Balázs fia, keszői 622 
–, Bánk fia 310–311, 313 
–, Barabás fia 611–612 
–, Barta fia 404, 458 
– c., Budmer fia 33, 516  
–, Domokos fia 115 
–, Egyed fia, sebesi 254, 332, 498 
–, Farkas fia, kamarcai 475 
–, Folkus fia 16, 107, 244 
–, Füle fia, Gutkeled nb. 652–653 
–, Gergely fia, spácai 80 
–, György fia, Woda-i 331 
– mr., Imre fia, káldi 48, 282, 295  
–, Inok fia 598 
–, István fia, laki 534 
–, István fia, vitkai 95, 146, 343, 385 
–, Ivánka fia, endrédi 55 
–, János fia 338 c. 
– mr., Kemény fia, János és Miklós apja 433, 593  
–, Markalf fia 12, 25 
–, Mihály fia 12, 25 
–, Mihály fia, szőlősi 562 

–, Miklós fia, csöllei 262 c. 
–, Miklós fia, kürti 625–626 
– c., Miklós fia, György és Miklós 

apja, sánkfalvi 280  
–, Mog fia, antolovci 260 
–, Ördög fia, Miklós apja 337 
–, Pál fia, Tekele nb., szentgyörgyi 298, 577 
–, Persemel fia, aranyosi 3 
–, Péter fia, szőlősi 390 
–, Renold fia 176, 202, 346, 530–531, 581 
–, Salamon fia 391 
–, Sándor fia 115 
–, Tamás fia, visi 309 
–, Thyl fia, Chernich-i 260 
–, Tristan fia, szecsődi 660 
–, Turma fia, szolga 517–519 
–, Warysa fia 310–311, 313, 371 
–, Cristol apja 462, 497–597 
– mr., Domokos és Péter apja, csom-bordi 10, 53–54 
–, Lőrinc, Cherue János és Antal ap-ja, doborgazi 344, 352 
–, György apja, rakamazi 406 
– fia Bálint, Iwthas-i 24 
– fia Benedek, csicsvai 217, 219 
– fia János 137 
– fia János, szepesi kanonok, Nize-i 168–171 
– fia László 332 
– fia László, pályi 146, 343 
– fia Lopws János 450–453, 517–519, 543 
– fia Mihály, bogáti, Pedur-i 456, 594 
– fia Miklós, ozorai 488, 491 
– fia Pál 311, 313 
– fia Pál 595 
– fia Péter 358 
– fia Sebestyén, királyi ifjú 395 
– fiai: Miklós és Mikec 525 
– fiai: Tamás és Mihály, visi 299 
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Andreas Benemuti, Úr Sírja-rend ál-
talános vikáriusa 561 

Andrid l. Endréd 
Andronicus fia Miklós 178, 511 Anduch (Onduch), lullai 460, 533  Andych l. Andich 
Anglet (Anglyth), geresdi István le-

ánya 654 Anglyth l. Anglet 
Anna, Simon felesége 484 
Antal, veszprémi alispán 659 
– (Anthal), András fia, doborgazi 344, 352 
–, Elek fia, kisfaludi 461, 547 
–, György fia, balajti 163 
–, Kelemen fia, patacsi nemes job-

bágy 420 
–, Miklós fia, szinyei 180 
–, Pál fia 26 Antellouch l. Antolovc Anthal l. Antal  Antolovc (Antellouch), ma Kapan, 

Ho. 260 (Verőce m.) Antonius de Flisco, tournai kanonok 470 
Ányos, visi 299 Apa (Appa) fiai: Miklós, Gergely és Jakab 228, 266, 630 
Apaj (Opay) fia István, kamarcai 475 Apanagfalva l. Apanagyfalva Apanagyfalva (Apanagfalva, Apa-nagyfalwa, Apanogfalwa, Appa-nagfalua, Appanagfalva), ma 

Nagyfalu (Nuşfalău, Ro.) 228, 

266 (Belső-Szolnok m.) Apanagyfalwa l. Apanagyfalva Apanogfalwa l. Apanagyfalva 
Apátszentmihály l. Bagonya 
Apor (Opour) fiai: Pál és János, patyi 112 Appa l. Apa Appanagfalua l. Apanagyfalva 

Appanagfalva l. Apanagyfalva Appony (Opun), ma Oponice, Sz. 621 (Nyitra m.) 
Apulia l. Nápolyi Királyság Arad m. 34 
aradi (Orod) kápt. 34, 593, 635 (Arad m.) 
aradi főesp. l. Miklós Aranas l. Aranyos Arany (Arayn) 532 (Bodrog m.) Aranyos (Aranas) 3  Arayn l. Arany 
Areus fia János, szentlászlói 110 Ariminium l. Rimini 
Arnold (Ornold), kassai bíró 629 
– fia Sámson 148 
– c. fiai: Hanko és Jakab 37 Arramus 29 (Sopron m.) 
Ártánd (Arthand, Rykalch) 623 (Bi-har m.) 
Arthand l. Ártánd Arus 225 (Pozsony m.) 
Árva (Arwa), vár, Sz. 265 (Árva m.) 
Arwa l. Árva 
Aţel l. Ecel Athalfewlde 56 (Zala m.) Athanadhege, hegy 513 Athya l. Atya Athyna l. Atyina 
Atya (Athya), ma Vámosatya 379 (Bereg m.) 
Atyina (Athyna, Ochyna), ma Voćin, 

Ho. 479, 609 (Körös m.) Auinion l. Avignon Avignon (Auinion, Avinion), Fro. 5–8, 19–23, 39, 66–68, 155–161, 168–171, 208–214, 287–293, 360–370, 378, 392–393, 434, 470, 489 Avinion l. Avignon Ayka l. Ajka 
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B 
Baas l. Bás 
Baaz l. Bás 
Babapatak l. Bábapataka 
Babapataka l. Bábapataka 
Bábapataka (Babapatak, Babapata-ka), ma Balpataka (Babin Potok, 

Sz.) 298 (Sáros m.) Babarc (Boborch) 606 (Baranya m.) 
Babin Potok l. Bábapataka Babinch, patak 105 
Babócsa (Boboucha, Bobowcha) 503 (Baranya m.) Babonics (Babonigh, Bobonigh) fia 

János, szlavón bán, királynéi tár-nokmester 35, 416 Babonigh l. Babonics 
Bábony (Babun), ma Bábonymegyer 460 (Somogy m.) 
Bábonymegyer l. Bábony, Megyer 
Babun l. Bábony Babuspathaka, patak 266 
Bač l. bácsi Bachka l. Bacska 
Bacho fia Ravasz, surányi 13 Bachrapotok, patak 260 
Bačka l. Bacska 
Bački Monostor l. Bodrog 
Bács m. 305, 328, 575 
Bácsborsód l. Borsódszentlőrinc 
bácsi (ma Bač, Sze.) kápt. 132, 305, 

333 (Bács m.) 
Bacska (Bachka), ma Bačka, Sz. 402 

(Zemplén m.) 
Bad’an l. Bagyan 
Bădeşti l. Bádok 
Bádok (Badug), ma Bădeşti, Ro. 18 (Doboka m.) 
Badug l. Bádok Baganya l. Bagonya 
Bagath l. Bogát 
Bagathi l. Bogát 

Bagathy l. Bogát Bagicha, György leánya 273 Bagka l. Batyk 
Bagonya (Baganya), ma Apátszent-

mihály (Bohunice, Sz.) 80 (Po-zsony m.) 
Bagos (Boghus), ma Boghiş, Ro. 337 (Kraszna m.) 
– (Bogus), ma Csengerbagos (Bo-

ghiş, Ro.) 485 (Szatmár m.) Bagun l. Bagyan Bagutha 80 (Pozsony m.) Bagya 177, 203, 354, 359, 546, 558 (Baranya m.) 
Bagyan (Bagun), ma Bad’an, Sz. 327 (Hont m.) 
Bagych, Simon leánya 492–495 
Bagyn l. Bágyon 
Bágyon (Bagyn, Bagyun) fia Ugrin 564, 578 
Bagyun l. Bágyon Bajcs (Boych) 420 (Baranya m.) Bak fiai 576 
Baka, ma Devičany, Sz. 327 (Hont m.) 
Bakarwyze, folyó 465 
Bakó (Bokou dict.) Miklós fia Lő-rinc 372 
– (Bakow), Máté fia, Belezer-i 24 
Bakóca (Bakocha, Bakolcha, Boko-cha, Bokolcha, Bokoucha) 137, 433, 451–453, 464, 479, 517–519, 543, 593 
Bakócai (Bokocha-i dict.) Egyed mr., Péter fia, bakócai 137, 433, 450–453, 464, 479, 517–519, 543, 593 
Bakocha l. Bakóca 
Bakolcha l. Bakóca 
Bakony Péter, széki polgár 306 
– (Bakwn) fia Péter 31, 104 
Bakonybél l. béli 
Bakow l. Bakó 
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Baksa (Boxa), Barabás apja, Pordan-i 277 
– (Boxa) fia Péter 236, 254, 498 Bakwn l. Bakony 
Bala fia Balázs, nyéki 342 Balaholma l. Barlaholma Balaht l. Balajt Balahtpataka l. Balajtpataka Balajt (Balaht) 163, 637 (Borsod m.) Balajtpataka (Balahtpataka), patak 637 Balak 623 Balasey (Balaze) fia Jakab 515 
– fia János 558 
Balasfy l. Balázsfi Balaze l. Balasey 
Balázs l. Nagy Balázs 
– l. Tót Balázs 
–, Bala fia, nyéki 342 
–, csázmai al-éneklőkanonok, pap 311 
–, leleszi prépost 43, 51, 166, 193–194, 242, 247 
– c., olaszi 427  
– c., Dedoborius fia, kércsi 100  
– mr., Dobó fia, pányoki 52, 224  
–, Domokos fia 285 
–, Egyed fia, kisjókai 605 
– mr., Miklós fia, fonyi 227, 423, 441, 618–619, 651  
–, Senk fia, kajdacsi besenyő 200 
– fia András, keszői 622 
– fiai: Bertalan és Domokos, kajda-

csi besenyők 200 
Balázsfi (Balasfy) Máté, széki pol-

gár 306 
Bálint, András fia, Margit apja, Iwthas-i 24 
–, Mihály fia, semjéni 84, 124, 234, 259 
– fia Jakab, kátai 376 
– fia Kelemen, Mogkereky-i 308, 397 

Balkan l. Balkány 
Balkány (Balkan) 93, 145 (Szabolcs m.) 
Balog (Bolugh), ma Felsőbalog (Vel’ký Blh, Sz.) 547 (Gömör m.) 
– (Bolug) 403, 457, 658 (Szabolcs m.) 
– (Balogh), folyó 604 
– c., István fia 154 Balogh l. Balog Balogvize (Bolugwyze, Bolughwy-

ze), folyó 547 
Balpataka l. Bábapataka 
Balua, folyó 80 
Baluanpatakaberce l. Bálványpatak-

bérce Baluanpatakafei l. Bálványpatakfő 
Baluanus l. Bálványos 
Balvanus l. Bálványos 
Bálványos (Baluanus, Balvanus, Balwanus), vár, Ro. 266, 565, 630 

(Belső-Szolnok m.) 
Bálványpatakbérce (Baluanpataka-berce), hegy 250 
Bálványpatakfő (Baluanpatakafei), hegy 250 Balwanus l. Bálványos  
Balyar (Bolyar), Lőrinc fia, tóti 76 
Bana 538 (Komárom m.) 
– fia Lukács 468 Banatelke (Banateluke, Banathelke, Banatheluke, Banathelwke) 228, 

266 (Belső-Szolnok m.) Banateluke l. Banatelke Banathelke l. Banatelke Banatheluke l. Banatelke Banathelwke l. Banatelke 
Bank l. Bánk 
Bánk (Bank) 139, 166 (Szabolcs m.) 
– (Bank), András és Lőrinc apja 198, 310–311, 313 
Banoštor l. kői 
Banow c., Poog fia, kéri 100 
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Banya l. Bánya 
Bánya (Banya), ma Rimabánya 

(Rimavská Baňa, Sz.) 305, 575 (Hont m.) 
Barabás, Baksa fia, Pordan-i 277, 484 
– fia András 611–612 
– fia Thapan, haraszti 456 
Barakon fia János 338 Barana l. Baranya Barania l. Baranya Baranya (Barana, Barania) m. 122, 320, 359, 435, 503, 524, 558, 648 
Barasta 547 (Gömör m.) 
Baráthely (Prochia), ma Brateiu, Ro. 

657 (Szászföld) 
Barathkuth l. Barátkút 
Barátkút (Barathkuth, Brothculth) 179, 244 (Nyitra m.) Barc (Barch) c., Mancha fia 636 
– (Barch) fia Miklós 308, 569, 586 
– (Borch) fia Tamás 313 
Barca (Borca) fia Pál 335 
– l. Bárca 
Bárca (Barcha), ma Barca, Sz. 85, 

134, 238, 240, 256, 270 (Abaúj m.) Barch l. Barc 
Barcha l. Bárca Barchteleke l. Barctelke 
Barctelke (Barchteleke) 104 (Közép-Szolnok m.) Barlaholma (Balaholma), hegy 340 
Barlyad l. Borjád 
Baroth fia Lőrinc, veszprémi szb. 659 Barreus fia János, bossányi 27 Bars (Bors) m. 327–329, 413; l. még 

Töttös és Vesszős barsi c.-ek 
Barsunus, folyó 651 
Barta (Bortha) fia András 404, 458  
– (Bartha) fia Pál, külső-szolnoki szb. 104 

Bartavölgy (Barthaueulgy) 331 (Kö-

zép-Szolnok m.) Bartha l. Barta 
Barthaueulgy l. Bartavölgy 
Bas l. Bás 
Bás (Baas), Póka fia 352 
– (Bas, Baaz) fia Tamás 344 
– (Baas, Baaz) fiai: János és Péter, kisjókai 605 
Basan l. Bossány 
Basayzenthynar 260 (Verőce m.) 
Bath, hn. 260 (Verőce m.) 
– fia Gebe, szolga 517–519 Batha, Egyed fia, Pál és Pető apja, pataki 26, 513 
Bathean l. Battyán 
Bathiam l. Battyán 
Bathka l. Bátka 
Bátka (Bathka), Sz. 547 (Gömör m.) 
Bátmonostor (Bothmonostora) 413 (Bodrog m.) 
Bator l. Bátor 
Bátor (Bator), ma Nyírbátor 652–653 (Szabolcs m.) Batyk (Bagka, Boghk) 48 (Zala m.) 
Battyán (Bathiam), ma Szabad-

battyán 555, 582 (Fejér m.) 
– (Bathean), ma Bot’any, Sz. 402 

(Zemplén m.) 
Batyz fia Miklós, gömöri 143–144 Baydolt fia Imre, bihari szb. 609 Bayon 534 (Esztergom m.) 
Bazarab, havasalföldi fejedelem 145, 264 Bazin (Bozen), ma Pezinok, Sz. 201 (Pozsony m.) Beatus Molna, malom 56 Bebek (dict.) Domokos, Benedek 

fia, István, Domokos, György és 

Miklós apja, csetneki 143–144 Bebus (Bekus) 178, 322, 511 (Zala m.) Bech l. Becs 
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Beche l. Becse, Becsei Bechei l. Becsei Becheni l. Pele Bechey l. Becse Bechke l. Becske Becs (Bech), ma Tiszabecs 57 (Szat-
már m.) 

Bécs, ma Wien, Au. 29, 56, 111, 113, 142, 153, 162, 179, 262, 296, 415, 598 Becse (Bechey), ma Szigetbecse 327–329, 359, 442, 546, 589, 603, 
606 (Fejér m.) 

– (Beche) fia Miklós, Zuna-i 104 Becsei (Bechei-i, Beche-i dict.) Imre 
mr., Töttös és Vesszős apja, be-csei 126, 327–329, 359, 442, 532, 546, 589, 603, 606 

Becske (Bechke) 206 (Nógrád m.) Beda l. Bede Bede (Beda) mr., Adumpreth fia, sá-ri 113 Beeke l. Beke 
Beel l. Bél, béli Beelpathaka, patak 275 Beke, gorbonoki 476 
–, Pel-i 136, 446 
– c., Ampod fia 1  
–, Demeter fia 595, 607 
– (Bekee), István fia, gerdei 41 
–, Jakab fia, szentpáli 601 
–, János fia, Mihály apja 58–59 
–, János fia 345, 348, 380 
–, János fia, tajnai 325 
–, Joachim fia, földesi és kajdacsi 

besenyő 91, 118, 200, 271 
–, László fia, iklódi 228, 266 
– mr., Lőrinte fia, essegvári 432  
–, Miklós fia 215 
–, Mikó fia 465 
–, Öklelő Mihály fia, palkonyai 123, 135, 340, 391 
–, Péter fia, miskei 60, 644–645 

–, Tamás fia [Borsa nb.] 79 
– fia Endre 206 
– fia István 297 
– (Beeke) fia János 260 
– fia Miklós 461 Bekee l. Beke 
Beken l. Bökény Bekus, Zeped fia 534 
– l. Bebus 
Bél (Beel), ma Mónosbél 164–165, 167, 497, 599 (Borsod m.) 
Bela, folyó 64 
Béla, IV., magyar király, V. István apja 101, 283, 307, 593 Belchy 215 (Heves m.) Belech 267  
Belenyk fia Pál 401, 541, 551 
Belezer 24 (Gömör m.) 
bélháromkúti (Triumfontium de Beel) monostor 497 (Borsod m.) 
béli (Beel; ma Bakonybél) Szt. Mó-ric-monostor 617 (Veszprém m.) Belid, Belid fia, Osl nb. 62 
–, Belid apja, Osl nb. 62 Belpach fia Egyed 660 
Belső-Szolnok (Zonuk Interior) m. 506, 540 
Belvárdgyula l. Gyula 
Bely l. Bély 
Bély (Bely), ma Biel, Sz. 43 (Zemp-

lén m.) Bence (Bencze), Benedek fia, pribeli 382 
– (Bencze) c. fia János 650 
Bench fia Dénes, keszői 622 Bencze l. Bence 
Bene fiai: Miklós és István, semjéni 

jobbágyok 193 Beneaia l. Benealja 
Beneaiaberce l. Benealjabérce 
Beneaiaberche l. Benealjabérce Benealja (Beneaia) 250 (Doboka m.) 
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Benealjabérce (Beneaiaberce, Bene-aiaberche), hegy 250 Benedek l. Peres Benedek 
– 631 
– mr., aradi kanonok 635  
–, famulus 344 
–, kapornaki őrszerzetes 295 
– c., András fia, János, Lukács és 

László apja, csicsvai 217, 219, 441  
–, Domokos fia 115 
–, Izsó fia, István apja, sejteri 253, 377 
–, Koch fia, Pető apja, pribeli 382  
–, Kopasz Detre fia, Bebek Do-

mokos, Miklós, János, László és 

Péter apja, Ákos nb., csetneki 36, 116, 143–144, 441, 529, 500 
–, Lazthyna fia 198 
–, Márton fia 215 
–, Merse fia, Miklós apja, szinyei 180 
–, Pál fia 393 
–, Renold fia, Mogkereky-i 308, 569, 586 
–, Vid fia, spácai 80 
–, Yuasa fia, zágrábi kanonok 19–22 
–, Pál apja, Cheruehaza-i 535 
– fia János 104 
– fia János 621 
– fia Péter, jékei, székelyi 274, 398–399, 424, 474 
– fia Ponya, banai 538 
– fiai: Miklós, Dobos és Bence, pribeli 382 Benethe, Jeneu-i 451, 543 
Benk fia György, nagykemléki vár-

jobbágy 105 
Benke, Jakab fia, kisjókai 605 
Beograd l. Nándorfehérvár Bercheberce (Bercheberche), hegy 250 Bercheberche l. Bercheberce 

Bere, ma Berea, Ro. 331 (Szatmár m.) Berea l. Bere 
Bereck, ma Alsó- és Felsőberecki 35 

(Zemplén m.) 
– 60–61 között  
–, Sándor fia, Mogkereky-i 308, 397 
– c., János, Lőrinc és Miklós apja, 

Gutkeled nb., bátori 79, 405–406, 485, 613–614, 639–640, 652–653 
– fia Miklós, berei 331 
Bereen l. Berény Bereg (Beregh) m. 398–403, 405–406, 409 Beregh l. Bereg 
Beregszász l. Szász 
Berehovo l. Szász 
Berek fiai: Péter és Petres 311 
Berekyo l. Berettyó  
Berekyowyze l. Berettyó  Berente (Berenthe) 284 (Borsod m.) Berenthe l. Berente 
Berény (Bereen), ma Beriu, Ro. 615 

(Szászföld) Berethalom (Beretholm), ma Bier-
tan, Ro. 657 (Szászföld) Beretholm l. Berethalom 

Berettyó (Berekyo, Berekyowyze), 

folyó 356, 447, 465 
Berettyókirályi l. Királyi 
Beriu l. Berény 
Berke c., Kemény apja 593 
Berkez (Berkuz) fia György, zellői 276, 490 Berkuz l. Berkez  
Bertalan l. Ág Bertalan 
–, hévízi perjel 1 
–, pármai 208 
–, Balázs fia, kajdacsi besenyő 200 
–, János és Pető apja, bögöti 282, 295, 587 
– fia Daru Miklós, Terpen-i 576 
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Bertót (Pertolt), ma Bertotovce, Sz. 

44, 47 (Sáros m.) Bertotovce l. Bertót Berzel 441  
Berzenche, folyó 260 
Berzéte (Berzethe), vár és birtok, ma 

Brzotín, Sz. 143–144 (Gömör m.) 
– (Berzethe dict.) Miklós mr., király-

néi pohárnokmr., verőcei és orbá-szi c. 147, 477 
Berzethe l. Berzéte 
Bese fiai: Péter, Pál és László, polá-nyi 148 Besen 532 (Bodrog m.) 
Beseneu l. Besenyő 
Besenew l. Besenyő 
Besenu l. Besenyő 
Besenyő (Beseneu) 183 (Bihar m.) 
– (Besenew), ma Besenyőtelek 17 (Heves m.) 
– (Besenew) 331 (Szatmár m.) 
– (Bissenus, Bysenus) Gergely, Já-

nos fia, zsadányi besenyő 91, 118, 200, 271 
– (Besenu dict.) János, kajdacsi be-

senyő 312, 339 
– (Byssenus) János, serviens 592 
– (Bissenus) Mátyás, János fia, 

zsadányi besenyő 200, 271 
– (Bissenus, Byssenus) Miklós, kirá-

lyi képviselő 136, 152, 384, 446 
– (Bissenus) Tamás, János fia, 

zsadányi besenyő 200, 271 
besenyők 200, 312, 339 
Besenyőtelek l. Besenyő Beszterce (Beszterche, Biztricia, Bystricia, Byztricia, Byztricie), ma 

Bistriţa, Ro. 3–4 között, 11, 15, 185, 407–408, 555 (Szászföld)  Beszterche l. Beszterce Bethlem (Bethlen), Miklós fia, nyéki 207, 215, 642 
–, László apja 312 

Bethlen l. Bethlem  
Beud l. Bőd 
Beudiu l. Bőd Beyr l. Biri 
Bezeu l. Bező 
Bežovce l. Bező 
Bező (Bezeu), ma Bežovce, Sz. 527 (Ung m.) 
Bicla, szolgálónő 273 
Biel l. Bély Biertan l. Berethalom Bihar (Byhar, Byhor) m. 9, 183, 304, 356–357, 447, 465, 609, 623 
Bihardiószeg l. Diószeg 
Biharfélegyháza l. Félegyház 
Bikács (Bykach) nemzetség 152 
Bikad l. Bikád 
Bikád (Bikad, Bykad) 446 (Tolna m.) Biri (Beyr, Byr, Byri, Byry) 49, 72–73, 78, 138, 234, 259, 403–404, 457–458, 658 (Szabolcs m.) 
Bissenus l. Besenyő 
Bistriţa l. Beszterce Bisztraterebes l. Terebes 
Biter c. fia Péter, Seel-i 206 
Bitva (Bythwa), vár, Sze. 277 Biztricia l. Beszterce Blina l. Blinja 
Blinja (Blina, Blyna), Ho. 525 (Zág-

ráb m.) Blyna l. Blinja Bo l. Cseho. Bobonigh l. Babonics Boborch l. Babarc 
Boboucha l. Babócsa 
Bobowcha l. Babócsa Bobud 250 (Doboka m.) 
Bochnirese l. Boncnyíres 
Bodoli, völgy 525 Bodolo (Bodulo) fiai 332 
Bodon, Miklós és István apja 174, 441 
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Bodor (Budur), Markalf fia, János és Lothou apja 286 
– (Budur) fia Sándor, bögöti 282, 295  
– fiai: István és Péter, gorbonoki, Sagud-i 514 
Bodow l. Pető 
Bodrog, város, ma Monostorszeg 

(Bački Monostor, Sze.) 333 (Bod-rog m.) 
– (Bodrug, Bodrugh, Budrug) m. 75–75, 132, 277, 333, 484, 532, 648 
– (Bodrogh, Budrug, Budrugh), fo-

lyó 35, 149, 231, 496, 592 
– (Budrugh) fia Budow, keszői 622 Bodrogh l. Bodrog Bodrogolaszi l. Olaszi  Bodrogszentes l. Szentes Bodrug l. Bodrog Bodrugh l. Bodrog Bodulo l. Bodolo 
Bódva (Boldua, Boldwa), folyó 637 Bogacheua, folyó 105 
Bogát (Bugath) 149 (Tolna m.) 
– (Bagath, Bagathi, Bagathy) 456, 594 (Vas m.) 
Boghiş l. Bagos Boghk l. Batyk Boghus l. Bagos 
Bogud l. Bögöt 
Bogur, Simon leánya 492–495 Bogus l. Bagos 
Bogyoszló (Buguzlou), ma Rába-

bogyoszló 112 (Vas m.) Bohemus l. Cseh Bohunice l. Bagonya Bokan 453, 543  
Bokocha l. Bakóca, Bakócai 
Bokolcha l. Bakóca 
Bokou l. Bakó 
Bokoucha l. Bakóca 
Bol’ l. Boly  

Bolchyda 465 (Bihar m.) 
Boldua l. Bódva 
Boldwa l. Bódva Bolug l. Balog Bolugh l. Balog Bolughwyze l. Balogvize Bolugwyze l. Balogvize 
Boly, ma Bol’, Sz. 409, 499 (Zemp-

lén m.) Bolyar l. Balyar Bonch 465 (Bihar m.) 
Bonchida (Bonchyda), ma Bonţida, Ro. 18 (Doboka m.) 
Bonchnirese l. Boncnyíres Bonchyda l. Bonchida 
Boncnyíres (Bochnirese, Bonchnire-

se, Boncznyres), ma Bonţ, Ro. 18, 306 (Doboka m.) 
Boncznyres l. Boncnyíres 
Bonţ l. Boncnyíres 
Bonţida l. Bonchida 
Boorkuth, völgy 275 Borca l. Barca Borch l. Barc 
Borjád (Borlyad) 359 (Baranya m.) 
– (Barlyad, Borlyad) 96, 136, 446 (Tolna m.) 
Borlyad l. Borjád 
Boroszló, ma Wroclaw, Lo. 171 Bors l. Bars 
Borsa, ma Nagyborsa (Hrubá Borša, Sz.) 142 (Pozsony m.) 
Borša l. Borsi Borsad l. Borsod 
Borsi (Bursy), ma Borša, Sz. 35 (Zemplén m.) 
borsmonostori (Szt. Mária-hegyi; ma Klostermarienberg, Au.) ciszterci konvent 252 (Sopron m.) Borsod (Borsad) 637 (Borsod m.) 
– (Borsad) m. 284, 321, 338, 462, 534, 637 
borsodi főesp. l. János 
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– Szt. Lőrinc-egyház 637 
Borsódszentlőrinc (Borsoudzenth-

leurench), ma Bácsborsód 329 (Bodrog m.) 
Borsoudzenthleurench l. Borsód-szentlőrinc  Borsova (Borsua), ma Borzsava, Ukr. 400, 521 Borsua l. Borsova  Bortha l. Barta 
Borzás (Boziastelec, Buzias, Buzias-thelek, Bwzyas) 18, 266 (Doboka m.) 
– (Bozyas), völgy 306 Borzsava l. Borsova 
Bošany l. Bossány Bosou, Orman-i Nagy Balázs leánya 48, 282, 295 Bossan l. Bossány 
Bossány (Basan, Bossan), ma 

Bošany, Sz. 27, 583 (Nyitra m.) 
boszniai kápt. 503 
– püspöki szék üresedésben 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 624 
Bot’any l. Battyán 
Boteni l. Botháza 
Both fia László, farmosi 117, 205 
– fiai: Gál, László és István 565 Bothalma (Bothhalma) 75 (Bodrog m.) 
Bothaza l. Botháza 
Botháza (Bothaza), ma Boteni, Ro. 565 (Kolozs m.) Bothhalma l. Bothalma 
Bothmonostora l. Bátmonostor Boxa l. Baksa Boych l. Bajcs Boz l. Buzd Bozd l. Buzd Bozeh 654  Bozen l. Bazin 
Boziastelec l. Borzás 

Bozogwelge, völgy 245 
Bozyas l. Borzás 
Bőd (Beud), ma Beudiu, Ro. 228, 

266 (Belső-Szolnok m.) 
– (Beud), Fülöp fia 311, 313 
Bögöt (Bogud, Bugud, Buguth) 216, 272, 282, 295, 571, 587 (Vas m.) 
Bökény (Buken) nemzetség 582 
– (Beken, Buken), László fia, lóci 636 
– (Buken) fiai: János, Tamás és De-

meter, béli 164–165, 167 
Bőny (Bwn), ma Bőnyrétalap 538 

(Győr m.) 
Bőnyrétalap l. Bőny Brasthyanch l. Bristanch 
Brateiu l. Baráthely Bratislava l. Posony Brebouin, patak 525 
Brézó (Brezou), ma Rimabrézó 

(Rimavské Brezovo, Sz.) 305 (Hont m.) 
Brezou l. Brézó 
Brezovička l. Hamborg Bristanch (Brasthyanch, Byris-

tanch) 450 (Körös m.) 
Brobum fia Sándor, nagykemléki 

várjobbágy 105 
Brothculth l. Barátkút  
Brzotín l. Berzéte 
Bubad 485 (Szatmár m.) 
Buchu, Lőrinc fia, fancsikai 148 Bud, Lothardus fia, tornai 197 
–, Péter, Imre, László és Doncs apja 394, 412, 419 
Buda, város, ma Budapest része 1, 34, 46, 149–150, 190–192, 227, 244, 276, 284, 312, 366–367, 375, 378, 384, 395, 446, 462, 464, 512, 522, 543, 551, 564, 569, 578, 596, 629, 638 (Pilis m.) 
–, Gyuge fia 28 
– vetus l. Óbuda 
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budafelhévízi konvent l. hévízi 
budai (óbudai) kápt. és prépostja 17, 21, 34, 515, 534–535, 556, 574, 584, 623  
– Szt. István-kápolna 366–367 Budemer l. Budmer  Budicha (dict.) Jakab fia Gergely, serviens 4 Budislav Ugrinich 507 
Budizlaus fiai: Miklós és Benk 105 
Budmer (Budemer) fia András 33, 516 
Budow, Bodrog fia, keszői 622 Budrug l. Bodrog Budrugh l. Bodrog 
Budue (Budwe) 485 (Szatmár m.) Budur l. Bodor Budwe l. Budue Bugath l. Bogát 
Bugud l. Bögöt 
Buguth l. Bögöt 
Buguzlou l. Bogyoszló 
Buken l. Bökény Bulder (Buldir) 460, 464 (Somogy m.) Buldir l. Bulder  
Bulgária (Bu) 264–265, 327–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515 
Buntha fia Fábián, Kusmend-i 331 Bura, ma Tiszabura 535, 556 (Heves m.) Bursy l. Borsi Buturfalua (Buturfolwa) 305, 575 

(Bács m.) Buturfolwa l. Buturfalua Buy 114 (Vas m.) 
Buysa fia Márton 98 Buzd (Bozd), ma Boz, Ro. 662 (Fe-

hér m.) 
Buzias l. Borzás 
Buziasthelek l. Borzás Buzkue, hn. 355 (Kolozs m.) 

Bükkábrány l. Ábrány 
Bwzyas l. Borzás 
Byal 1 (Fejér m.) 
Bykach l. Bikács 
Bykad l. Bikád 
Bylge 264 (Veszprém m.) Byr l. Biri Byri l. Biri Byristanch l. Bristanch Byry l. Biri 
Bysenus l. Besenyő 
Byssenus l. Besenyő Bystricia l. Beszterce Bythwa l. Bitva Bythynium-i (dict.) János, fehérvári 

dékán 223, 533 Byztricia l. Beszterce Byztricie l. Beszterce 

C 
C l. Horváto. 
Čakovec l. Csáktornya Calabria, Olaszo. 106, 616, 663–664 
Calide Aque l. hévízi 
Callou l. Kálló  
Câlnic l. Kelnek Calvus l. Kopasz Camarcha l. Kamarca 
Căpleni l. Kaplony  
Carani l. Károly Carka l. Kerka Cassa l. Kassa 
Căstău l. Kasztó 
castrum Hedruh l. Hédervár 
Čazma l. Csázma 
Cean l. Csán 
Cehăluţ l. Csaholy 
Čel’adince l. Család Celen l. Cselen 
Celldömölk l. dömölki 
Čenad l. csanádi 
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Cenck l. Chenck 
Čerenčany l. Cserencsény 
Čermany l. Csermend 
Cetatea de Baltă l. Küküllővár 
Cetin (Cetyn), vár, Ho. 528 (Zágráb m.) Cetyn l. Cetin 
Chaakturnya l. Csáktornya 
Chaan l. Csány 
Chabanka, Pál és István apja, bolyi 473, 499 Chabia (Chabya) 387 (Esztergom m.) Chabragh (Chabraghpataka), patak 526–527 Chabraghpataka l. Chabragh Chabya l. Chabia Chadochucha, patak 525 Chahol l. Csaholy 
Chak l. Ják 
Chakal 226 (Szatmár m.) 
Chakman István, széki esküdt polgár 306 
Chala, erki Péter leánya 504 
–, György leánya 273 Chalad l. Család 
Chalanus 305, 575 (Bács m.) 
Challokuz l. Csallóköz Chama l. Csoma 
Chamakaz l. Csomaköz 
Chan l. Csán 
Chanadinus l. Csanád Chanava l. Hanva 
Chanow 154 (Körös m.) 
Chantar fia János 555 Chatar 177, 182, 203, 323, 354, 509, 558 (Baranya m.) Chathe 142 (Pozsony m.) Chatou 391 
Chazarinus, gyéresi officialis 183 Chazta (Chaztha) 637 (Borsod m.) Chaztha l. Chazta Chazy 504 (Heves m.) 
Chebe fia János, szolga 517–519 

Chedeunafeu 98 (Körös m.) Chegze fia Nata, lesznai 441, 529 Cheh l. Cseh Chehthuh (dict.) Péter, lippai és vi-segrádi hospes 34 Chelen l. Cselen 
Cheley, Miklós fia 535 Chenck (Cenck) c., Zalasun-i 324 Chenig l. Csenik Chenk 80 (Nyitra m.) Chentey (Chenthey) 132, 277, 333, 484 (Bodrog m.) Chenthey l. Chentey  Chenyk l. Csenik Chepan l. Csépán 
Chepanus l. Csépán 
Cher l. Csér Cheralyapotok, patak 533 
Cherenchen l. Cserencsény 
Chererz (dict.) János, ivánkabánházi 331 Cherg 14 (Pest m.) Chermen l. Csermend Cherne (Chernyl), Zaheus apja, mis-kei 644–645 
Chernich 260 (Verőce m.) Chernyl l. Cherne 
Cherue (Cherwe) dict.) János, András fia, Yolna apja, doborgazi 344, 352 Cheruehaza (Cherueyhaza, Cherwe-haza) 535, 556 (Heves m.) Cherueyhaza l. Cheruehaza Cherwe l. Cherue Cherwehaza l. Cheruehaza Chestreg l. Csesztreg Chestregh l. Csesztreg Chethnuk l. Csetnek Chetnek l. Csetnek 
Chetretechhel l. Csütörtökhely 
Cheu l. Csév Cheus (Cheuz) 202, 531, 581 (Vas m.) 
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Cheuz l. Cheus 
Chew l. Csév Cheyn, sziget 538 
Cheze (dict.) Miklós 632 Cheztregh l. Csesztreg Chidea l. Kide 
Chine (dict.) Péter 304 Chipkerek l. Csipkerek 
Chipkespathaka l. Csipkéspatak 
Chiraleu l. Királyi 
Chiribiş l. Terebes Chitnuch l. Csetnek 
Chizeni l. Középfalu 
Chmel’ovec l. Komlós 
Chobo, Fülöp fia 311, 313 
Choboyd 582 (Fejér m.) 
Chokakv l. Csókakő 
Chokakw l. Csókakő Chollokuz l. Csallóköz 
Cholloukuz l. Csallóköz Choma l. Csoma 
Chomkwtha, forrás 306 
Chomokaz l. Csomaköz Chomurlazlouteleke l. Csomorlász-

lótelke 
Chomurlazlouteluke l. Csomorlász-

lótelke 
Chongrad l. Csongrád Choon l. Csany 
Chopou fia Miklós 514 Chorba l. Csorba Chorloukuz l. Csallóköz 
Choukakw l. Csókakő 
Chowkakw l. Csókakő Chrabrany l. Harabor Christianus l. Cristianus 
Chuca, lóti Jakab leánya 656 Chuck, hegy 528 
Chuk (dict.) Pál, kaleci 561 Chulen l. Cselen  Chumburd l. Csombord Chumurlazloteluke l. Csomorlászló-telke 

Chunkur fia Jakab, szentpáli 601 
Chunradus l. Konrád Chuntus l. Csontos Chup l. Cup 
Chure fia Pető 598 
Churle l. Csölle 
Chuza l. Csúza 
Chuzfeld 481 (Veszprém m.) 
Chwkakew l. Csókakő Chychua l. Csicsva Chychwa l. Csicsva Chyk, hegy 306 Chymin l. Csemény Chynchepathaka, patak 220 Chyndice l. Hind 
Chypan l. Csépán 
Chypanus l. Csépán 
Chypkes l. Csipkés Chythnuk l. Csetnek Cibles (Cyblees, Cybles), ma Suplai, 

Ro. 506, 540 (Belső-Szolnok m.) 
Čierny Brod l. Vízkelet 
Cireşoaia l. Décse 
Ciugudu l. Füged Ciumbrud l. Csombord 
Ciumeşti l. Csomaköz Claratumba l. mogilai Cluj-Mănăştur l. kolozsmonostori Cluj-Napoca l. Kolozsvár Clus l. Kolozs Clusmonostra l. kolozsmonostori 
Clusvar l. Kolozsvár 
Cluswar l. Kolozsvár 
Co l. Kunország 
Coachy, halastó 35  Cojocna l. Kolozs 
Colkuna 485 (Szatmár m.) Colusmonustra l. kolozsmonostori 
Comlos l. Komlós 
Condradus l. Konrád 
Conrardus l. Konrád Coplen l. Kaplony 
Copşa Mica l. Kapus 
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Corardus l. Konrád 
Corlaththowa, tó 485 
Coroşu l. Kóród 
Corrardus l. Konrád Cossia (Cossya), halászóhely 416 Cossya l. Cossia Cosuh l. Kazsu 
Cracovia l. Krakkó 
Crakow l. Krakkó Craznahorca l. Krasznahorka 
Cricău l. Krakkó 
Crişeni l. Tótpéterháza 
Crisium l. Körös Crispus l. Fodor 
Cristianus, baráthelyi plébános 657 
– (Christianus) fia Miklós 311 Cristol, András fia 462, 497, 596–597 Criua l. Kriva Criwa l. Kriva 
Crus fia István, patacsi nemes job-

bágy 420 
Cu l. Kunország Culciu Mare l. Kolcs Culus l. Kolozs Cup (Chup) 332 (Zala m.) 
– (Chup), folyó 332 
Curtuiuşeni l. Körtvélyes Cyblees l. Cibles Cybles l. Cibles Cykodoyl 428  Csaholy (Chahol), ma Magyar-

csaholy (Cehăluţ, Ro.) 336 (Kö-

zép-Szolnok m.) 
– (Chohal), ma Nyírcsaholy 492 

(Szatmár m.) 
Csáktornya (Chaakturnya), vár, ma 

Čakovec, Ho. 265 (Zala m.) 
Család (Chalad), ma Családka (Če-

l’adince, Sz.) 487, 516 (Nyitra m.) 
– (Chalad), ma Hövej 29 (Sopron m.) 
Családka l. Család 

Csallóköz (Challokuz, Chollokuz, Cholloukuz, Chorloukuz) 225, 232, 281, 342, 352, 421, 425 
Csallóközkürt l. Kürt 
Csallóköznyék l. Nyék 
Csán (Chan), ma Tasnádcsán (Cean, Ro.) 278, 335 (Közép-Szolnok m.) 
Csanád m. 328 
– (Chanadinus), esztergomi érsek és 

örökös comes [telegdi] 155, 168, 208, 237, 245, 264–265, 276, 331, 326–329, 351, 376, 386–387, 389, 413, 415, 436, 443, 489, 498, 503, 510–511, 515, 549, 597, 601, 624, 636–637, 643–645, 656 
csanádi (ma Čenad, Ro.) kápt. 308, 397, 569, 586, 634–635, 657 

(Csanád m.) Csany (Choon), ma Csanytelek 584 
(Csongrád m.) 

Csány (Chaan), ma Zalacsány 74, 178, 322, 511 (Zala m.) Csanytelek l. Csany 
Csátalja l. Tárnok 
Csázma, ma Čazma, Ho. 313 (Körös m.) 
csázmai kápt. 98, 198, 279, 310–311, 313, 371, 383, 514 
Cseh (Bohemus) István 621 
– (Cheh dict.) János, dobokai szb. 18 
– (Cheh dict.) Mihály c., kolozsi szb. 448 csehek 535, 593 Cseho. (Bo, partes Bohemicales) 150, 593 Cselen (Celen, Chelen, Chulen), 

Sándor apja 101, 307, 326, 637 
Csemény (Chymin) 122, 435 (Bara-nya m.) Csengerbagos l. Bagos Csenik (Chenig, Chenyk) mr., lovag 535 
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Csépán (Chepanus) 332 
– (Chepan, Chepanus), Csépán fia, 

cséri 654 
– (Chypan), szentkirályi 104 
Csépán (Chepanus) fia Éliás, bögöti 571, 587 
– (Chepanus) fia István, Mogkereky-i 308, 397 
– (Chepanus) fia Zoárd, királyi 183, 303–304, 356–357, 465 
– (Chepanus) fiai: Imre és Péter 112 
– (Chepanus, Chypanus) fiai: Do-

mokos és Csépán, cséri 654 
– (Chepanus) fiai: Lőrinc és Gilét, 

székelyi 399, 474, 512 
Csér (Cher) 127, 654 (Sopron m.) 
Cserencsény (Cherenchen), ma Če-

renčany, Sz. 305 (Hont m.) Csermend (Chermen, Kyschermen, 
Turmas), ma Čermany, Sz. 583 (Nyitra m.) Csesztreg (Chestreg, Chestregh, Cheztregh) 332, 498 (Zala m.) csesztregi Szt. Móric-kőegyház 332 Csetnek (Chethnuk, Chetnek, Chit-
nuch, Chythnuk), ma Štítnik, Sz. 36, 116, 143–144, 500 (Gömör m.) 

Csév (Cheu, Chew), ma Piliscsév 99, 387 (Esztergom m.) Csicsva (Chychua, Chychwa, Fel-
chychua, Felchychwa), vár és bir-tok, Sz. 217, 219, 441, 529 (Zemp-
lén m.) 

– (Chychua), folyó 441 Csipkerek (Chipkerek) 275 (Vas m.) 
Csipkés (Chypkes), hegy 266 
Csipkéspatak (Chipkespathaka), pa-tak 275 
Csókakő (Chokakv, Chokakw, Chou-kakw, Chowkakw, Chwkakew), 

vár 70, 89, 132, 277, 460, 484, 520, 627–628, 660 (Fejér m.) 
Csokvaomány l. Omány 

Csoma (Chama) 586 (Temes m.) 
– (Choma), Gyula fia 37 
– (Chama), Ruben fia 533 
Csomaköz (Chamakaz, Chomokaz, Nogchumakud, Warchumakuza), 

ma Ciumeşti, Ro. 331, 485 (Szat-
már m.) Csombord (Chumburd), ma Cium-brud, Ro. 10, 53–54 (Fehér m.) 

Csomorlászlótelke (Chomurlazlou-teleke, Chomurlazlouteluke, Chu-murlazloteluke) 419, 496 (Zemp-
lén m.) 

Csongrád (Chongrad) m. 584 Csontos (Chuntus dict.) Gergely, 
Gyula fia, királynéi ifjú 263 

Csorba (Chorba dict.) Miklós fia Domokos 163, 186 
Csölle (Churle), ma Rovinka, Sz. 262 (Pozsony m.) 
Csúza (Chuza), ma Suza, Ho. 558 (Baranya m.) 
Csütörtökhely (Chetretechhel), ma 

Zelina, Ho. 553 (Zágráb m.) 

D 
Daba l. Doba Dablyon (Thoplon), ma Domnin, 

Ro. 104 (Közép-Szolnok m.) Dabronuk l. Dobronak Dada, ma Tiszadada 424 (Szabolcs m.) 
Dalmácia (Da, Sclauonia) 69, 264–265, 327–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515 
Damian l. Damján 
Damján (Damian) 395 (Somogy m.) 
– (Damyan), Gurges fia 636 
Damyan l. Damján Danch l. Doncs 
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Dániel fiai: Miklós és Mihály, kelneki 422 Danobius l. Duna Danubius l. Duna 
Danus fia Miklós 415 
Darabus (dict.) János 13 
Darau l. Dáró 
Dáró (Darau, Darow) 120, 302 (Tol-na m.) 
Daróc (Darolch, Darouch), ma Lé-

nárddaróc 462, 497, 596 (Borsod m.) 
Darolch l. Daróc Darolthpathaka (Darosthpataka), pa-tak 266 Darosthpataka l. Darolthpathaka 
Darouch l. Daróc 
Darow l. Dáró 

Daru (Darw dict.) Miklós, Bertalan fia, Terpen-i 576 
Daruhatára (Darwhathara) 306 (Dobo-ka m.) Darumpataka (Darumpatakafeye, Da-rumpathaka, Darumpathaka-feye), 

patak és völgy 547 Darumpatakafeye l. Darumpataka Darumpathaka l. Darumpataka Darumpathakafeye l. Darumpataka Darw l. Daru 
Darwhathara l. Daruhatára 
Dávid, szabolcsi főesp. 245, 443, 597, 643–645 
–, Miklós fia, nyéki 207, 215, 642 
Deák (Dyak) Péter, Mike fia, pozso-

nyi szb., kosóti 625–626 Debrente 491 (Tolna m.) 
Deche l. Décse 
Decycz (dict.) István fia Orbán 528 
Décse (Deche), ma Cireşoaia, Ro. 

228, 266 (Belső-Szolnok m.) Dedach 331 (Kraszna m.) 
Dedoborius fia Balázs, kércsi 100 

Demenk l. dömölki  

Demeter, kalocsai prépost 75–76, 575 
– mr., királyi tárnokmr. [nekcsei] 177, 182, 264–265, 320, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 460, 498, 503, 509, 511, 515, 558, 560, 624 
–, klerikus 533 
–, Koaznya-i 460, 533 
– mr., pozsegai kanonok 260 
–, riomfalvi plébános 657 
–, ürögi pálos perjel 420 
–, Bökény fia, béli 164–165, 167 
–, Gál fia, pataki esküdt 513 
–, Gogan fia 245 
–, Gurke fia 236, 246, 285 
–, Iván fia 310–311 
–, János fia 440 
–, János fia, Pordan-i 277 
– c., László fia, ományi 462, 497  
–, Lőrinc fia 296 
–, Péter fia, kisfaludi 461, 547 
–, Radnót fia, radnótfalvi 604 
–, Tamás fia, semsei 629 
–, Thende Miklós fia 377 
–, Turul fia 31 
–, Ugrin fia 629 

–, Finta és Pál apja, vitkai 95, 146, 385 
– fia Beke 595, 607 
– fia István, tárnoki 76 
– fia János, adi 336 
– fia Lőrinc 395 
– fia Máté, blinjai 525 
– fia Miklós 90, 133 
– fia Miklós 204 
– fia Miklós, Geche-i 217, 219 
– fia Nagy Leusták, verpeléti 535 
– fia Radnót, radnótfalvi 604 
Demianus, Mihály fia, Seu-i 117, 205 
Dénes, gömöri alispán 4 
–, királyi asztalnokmr., szörényi bán 

[szécsi] 264–265, 326–329, 376, 
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386–387, 389, 413, 497–498, 503, 511, 624 
–, Bench fia, keszői 622 
–, Kozma fia, oszkói 103, 114 
–, Loránd fia, szentimrei 109 
–, Péter fia, János apja 525 
–, Péter fia, farmosi 117 
–, Péter fia, lasztóci 426 
–, Porbozlow fia, gerdei 41 
– mr., Tekes fia, János apja, laki 534 
– fia Dezső 148 
– fia Gergely 92, 140, 349, 353, 410, 526 
– fia István, köcski 566–568 
– fia István, losonci 109 
– fia István, Osl nb. 29, 62 
– fia János, margittai 536–537, 539 
– fia Miklós 149 
– fiai: László és Tamás, járai 565 
Déneslak l. Alsólak 
Deseu l. Dezső 
Desew l. Dezső Detre l. Kopasz Detre 
– (Dettricus), Ipolitus fia, fáji 449 
– (Dettric) fia György, telekesi 629 
Dettel c., pannonhalmi várnagy 538 Dettric l. Detre Dettricus l. Detre Deuecher l. Devecser 
Deun, Endus fia, mezőpetri 331 
Deva l. Déva 
Déva (Devua, Dewa), vár, ma Deva, Ro. 337 (Hunyad m.) Devecser (Deuecher, Dewecher), ma Diviciorii, Ro. 82, 250, 505–506, 540 (Doboka m.) 
Devičany l. Baka Deviua, patak 525 
Devua l. Déva 
Dewa l. Déva Dewecher l. Devecser 
Dezső l. Nagy Dezső 
– (Deseu), Pezye-i 460 

– (Deseu), szolga 4 
– (Deseu), Dénes fia 148 
– (Deseu), Iván fia 656 
– (Deseu), Iván fia, Bikács nb. 97, 152  
– (Deseu), Lukács fia, endrédi 331 
Diósad l. Ad 
Diosig l. Diószeg 
Dioşod l. Ad 
Diószeg (Dyozeg, Gyozygh), ma Bi-

hardiószeg (Diosig, Ro.) 303, 404, 458 (Bihar m.) 
Divék (Dyek, Dyuek), ma Nyitra-

divék (Diviaky nad Nitricou, Sz.) 583 (Nyitra m.) 
Diviaky nad Nitricou l. Divék Diviciorii l. Devecser Doba (Daba), Ro. 104 (Közép-Szolnok m.) 
Dobó (Dobou) c. 313 
– (Dobou, Dobow) fiai: Miklós, Ja-

kab és Balázs, pányoki 52, 224 
Doboka, ma Görcsönydoboka 359, 589 (Baranya m.) 
– (Dubuka) m. 18, 306 Doborgaz (Doborgoz, Doburgaz), 

ma Dobrohošt’, Sz. 344, 352 (Po-zsony m.) Doborgoz l. Doborgaz Dobos (Dubus), ma Nagydobos 343 
(Szatmár m.) 

–, Benedek fia, pribeli 382 
Dobou l. Dobó 
Dobow l. Dobó Dobrafalua (Dobrafolwa) 450 (Kö-

rös m.) Dobrafolwa l. Dobrafalua 
Dobrohošt’ l. Doborgaz Dobronak (Dabronuk), ma Lendva-

vásárhely (Dobrovnik, Szl.) 332 (Zala m.) Dobrovnik l. Dobronak 
Dobsina 500 (Gömör m.) 
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Doburgaz l. Doborgaz Dobzegh, pribeli 382 Dok (Dook) mr., litteratus 17, 391, 637 
Dolecz 528 (Zágráb m.) 
Dolian fia István 538 
Dolné Lovčice l. Lóc 
– Salibay l. Szeli  Domahida l. Dománhida 
Domăneşti l. Dománhida 
Dománhida (Domanhyda), ma Do-mahida (Domăneşti, Ro.) 381 

(Szatmár m.) 
Domanhyda l. Dománhida Domnin l. Dablyon domodossolai (Domodossule) Szt. 

Gervasius és Prothasius-egyház, Olaszo. 23  Domodossule l. domodossolai Domokos l. Bebek Domokos 
– l. Nyíres Domokos 
– 60–61 között  
–, abaújvári főesp. 245, 443, 597, 636–637, 643–645 
– mr., egri kanonok 245, 255  
–, egri karpap, rector 205, 424 
–, erdélyi prépost [szécsi] 53–54, 334, 431, 440 
–, esztergomi prebendarius karpap 268, 324 
–, kércsi 454 
–, leleszi prépost 544 
–, szigetfői főesp. 542, 545, 563 
–, András fia, csombordi 54 
–, Balázs fia, kajdacsi besenyő 200 
–, Bebek Domokos fia, csetneki 143–144 
–, Csépán fia, cséri 654 
–, Csorba Miklós fia 163, 186 
–, Egyed fia 236 
–, Fener fia 391 
–, Fülpe fia, péderi 232, 245 
–, István fia 359, 589 

–, Jób fia 149, 231 
–, Labov Kázmér fia, bögöti 571, 587 
–, Lack fia, nádasdi 441, 560 
–, Lampert fia 411, 417 
–, Lodomér fia, nyéki 207, 215, 642 
–, Máté fia, farmosi 117, 205 
–, Miklós fia 236 
–, Miklós fia, gönyűi 70, 538 
–, Miklós fia, harsányi várnagy 372 
–, Miklós fia, mérai 54 
– mr., Osl fia, Osl nb. 62 
–, Péter fia 220 
–, Péter fia, náprágyi 636 c.  
–, Péter fia, Zalasun-i 472, 486 
–, Pósa fia, Melerthw-i 538 
–, Szentes fia, Imre apja 26 
–, Tholimerius fia, nagykemléki vár-

jobbágy 105 
–, Doncs zólyomi c. apja 265 
–, János apja, ládi 163 
– fia Balázs 285 
– fia János, bogáti 456, 594 
– fia János, Molnar-i 188, 386 
– fia Márk 34 
– fia Péter, lasztóci 426 
– fia Pós, ládi 52 
– fiai: András, Benedek és Mihály 115 
– fiai: János és Péter, boncnyíresi 18 
Donatus, fehérvári johannita pre-

ceptor és őrszerzetes 564 Donch l. Doncs Doncs (Donch), Bud fia 394, 412, 419, 496 
– (Danch, Donch) mr., Domokos fia, 

zólyomi és komáromi c. 28, 265, 467, 649 
– (Donch), Inok fia 85, 134, 238, 240, 256, 501, 522 
– (Donch), Miklós fia, kelecsényi 319, 358 
– (Donch) fia László 592 
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Donji Sredjani l. Peker 
Donk, ládi jobbágy 163, 186 Dook l. Dok  
Dorog (Drug, Durug), Péter és Mik-

lós apja, Gutkeled nb. 304, 447, 609 
Dosa l. Dózsa 
Dózsa (Dosa) nádor, Jakab, Pál és 

Dózsa apja [debreceni] 274, 424 
– (Dosa), Dózsa nádor fia 274, 424 
Döge (Duge) 57 (Szabolcs m.) 
dömölki (Demenk; ma Celldömölk) 

Boldogságos Szt. Szűz-monostor 
és konventje 176, 202, 216, 272 (Vas m.) 

dömösi (Dymis) prépost 366 (Pilis m.) 
Drag c., Péter és Erzsébet apja, raj-

csányi 415 Dragach, szolga 273 
Dragmer, kenéz 448 
Dragona fia Malchech, nagykemléki 

várjobbágy 105 
Dragoyk fia Wlkoy, nagykemléki 

várjobbágy 105 
Draua l. Dráva  
Dráva (Draua, Drava), folyó 265, 450 
Drava l. Dráva Drienov l. Somos Drobeta-Turnu Severin l. Szörény Drogus 171 Drug l. Dorog Drugech, szolga 273 
Druget Fülöp, királynéi tárnokmr. 149  
Druget János, nádor 187 
– Vilmos (Drugeter ~ Drugeth ~ Drugetter ~ Drugetth ~ Drwgeth Vilhelmus ~ Villermus ~ Vyller-mus ~ Wilhermus ~ Willermus ~ Wylhelmus ~ Wylhermus ~ Wyl-

lermus) mr., nádor, nádori helyet-

tes, kunok bírája, abaújvári, sze-
pesi, zempléni, gömöri és sárosi c. 4, 12, 25, 36, 43, 51–52, 57, 85, 110, 116–117, 134, 141, 163, 165, 167, 186, 205, 207, 215, 224, 227, 241, 256–257, 264–265, 269, 284, 298, 312, 326–329, 339, 342, 356–357, 376, 381, 386–387, 389, 398–406, 411, 413, 419, 423, 426–428, 437, 441, 457–458, 461–462, 474, 485, 492, 494–498, 501, 503, 508, 515, 511–512, 521–522, 529, 541, 544, 547, 551, 569, 586, 596–587, 610, 613–614, 618–619, 623–624, 658–659 Drugeter l. Druget  Drugeth l. Druget  Drugetter l. Druget Drugetth l. Druget  Drwgeth l. Druget 

Dub (Luchynch), ma Dubovány (Dubovany, Sz.) 111 (Nyitra m.) Dubica (Dubicha) m. 480 Dubicha l. Dubica Dubovany l. Dub 
Dubovány l. Dub Dubrovnik l. Raguza Dubuka l. Doboka Dubus l. Dobos 
Duduag l. Dudvág 
Duduagzeg l. Dudvágszeg 
Dudvág (Duduag, Dudwag), folyó 111, 625–626 
Dudvágszeg (Duduagzeg, Dudwag-zeg) 625–626 (Pozsony m.) 
Dudwag l. Dudvág 
Dudwagzeg l. Dudvágszeg 
Duge l. Döge 
Duka, ma Vácduka 14 (Pest m.) 
Duna (Danobius, Danubius), folyó 76, 152, 263, 265, 268–269, 324, 509, 538, 601 
Dunaföldvár l. Földvár  
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Dunajec (Dunauychz), folyó 64 Dunapataj l. Pataj Dunaszentbenedek l. Szentbenedek Dunauychz l. Dunajec Duplasticha, patak 525 
Dupuş l. Tóbiás 
Durazzo, ma Durrës, Albánia 38 
Durrës l. Durazzo Durug l. Dorog Dusnuk 284 (Borsod m.) 
Dvory nad Žitavou l. Udvard 
Dws 452, 543, 582 (Fejér m.) 
Dyak l. Deák Dyek l. Divék 
Dymis l. dömösi 
Dyozeg l. Diószeg 
Dyuek l. Divék 

E 
Ebed, ma Obid, Sz. 268 (Esztergom m.) Eboracensis l. York 
Ebres 260 (Verőce m.) 
Ecel (villa Hechylini), ma Aţel, Ro. 

657 (Szászföld) Eched l. Ecsed 
Ecsed (Eched, Hywseg), vár, birtok, ma Nagyecsed 79 (Szatmár m.) 
Edelen l. Edelény 
Edelény (Edelen, Edelyn) 637 (Bor-sod m.) 
Edelyn l. Edelény Edes l. Edus 
Edeuch c. fia Miklós, zellői 276, 490 
Edus (Edes), Éliás, Ugron, Egyed és 

Imre apja, bárcai 37, 270 
Eged László, széki esküdt polgár 306 Eger (Agria) 17, 100, 124, 357, 504 

(Heves m.); l. még egri Egerfarmos l. Farmos 

Egerszalók l. Szalók Egerszeg (Egerzeegh, Egerzeg, Eger-zegh), ma Nyitraegerszeg (Jelšov-ce, Sz.) 107, 179, 244 (Nyitra m.) 
Egervár (Egurwar) 113 (Vas m.) Egerzeegh l. Egerszeg Egerzeg l. Egerszeg Egerzegh l. Egerszeg 
Egethew l. Égető 
Égető (Egethew dict.) János 218 
Eghazasnyek l. Nyék 
Eghazaszalanch l. Szalánc 
Egkew l. Hegykő 
Egregh, folyó 56 
egri kápt. 24, 57, 60, 92, 100, 124, 109, 117, 123, 133, 135, 140, 146, 149, 163, 174, 186, 204–205, 207, 215, 217, 219–220, 233, 245, 255, 259, 270, 274, 280, 294, 319, 321, 338, 340, 343, 349–350, 353, 358, 385, 391, 410, 412, 424, 439, 443, 454, 457–458, 461–463, 465, 473, 497, 499–502, 504, 512, 526–527, 534, 547, 552, 554, 563, 570, 579, 595–597, 609, 611–612, 636–638, 640–646, 657 (He-ves m.) 
– Szt. László király-egyház 205 
– Szt. Miklós hitvalló-oltár 186 Eguk l. Egyek 
Egurwar l. Egervár 
Egyed l. Bakócai Egyed 
–, atyinai 609  
– mr., becsei 359  
–, egri karpap 353 
–, kéri 461, 533 
–, váradi karpap 355, 469 
–, Abych fia, borsovai 400, 454–455, 508, 521 
–, Belpach fia 660 
–, Edus fia 37 
–, Fülpe fia, Erzsébet apja 303–304, 447 
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–, Gergely fia 593 
–, István fia, geresdi 654 
–, László fia 237, 249, 331  
–, Mihály fia, bertóti 44, 47 
–, Péter fia, somosi 174 
–, Poog fia, kéri 100  
–, Tamás fia, Lőrinte nb. 300, 341, 432 
–, János apja, semjéni jobbágy 88, 131, 193–194, 314, 316, 445 
– fia András, sebesi 254, 332, 498 
– fia Batha, pataki 513 
– fia Domokos 236 
– fia Mike, szolga 517–519 
– c. fia Tamás, sárosi 473, 499 
– fiai: Pál, Balázs és János, kisjókai 605 Egyek (Eguk, Egyuk) 611–612 (Szabolcs m.) 
egyeki Szt. István király-egyház 611–612 
Egyházashollós l. Hollós Egyuk l. Egyek 
Ehelleus l. Ehellős 
Ehellős (Ehelleus), Miklós és Mi-

hály apja, alsólaki 113, 286 Ekch, Elek fia, Salamon apja 347, 379 Eleek l. Elek 
Elefánt (Elefant, Elefanth, Elephant, Elephanth), ma Lefantovce, Sz. 33, 179, 199, 222, 244, 621 (Nyit-ra m.) 
Elefant l. Elefánt 
Elefanth l. Elefánt Elek (Elex), Farkas fia, Ekch apja 347, 379 
– fia Loránd 104 
– (Eleek) fia Mikocsa, csévi 99, 387 
– (Eleek) fiai: Antal, Miklós és Ist-

ván, kisfaludi 461, 547 
Elekes (Elekus) fia György, piskár-kosi 653 

Elekus l. Elekes Elena l. Ilona 
Elephant l. Elefánt 
Elephanth l. Elefánt Elex l. Elek Elias Gewchy l. Göci Éliás 
Éliás l. Göci Éliás 
–, notarius 36 
–, nyitrai karpap, alesp. 32 
–, Csépán fia, bögöti 571, 587 
– (Elyas), Edus fia, bárcai 37, 270 
– c., Petus fia, nagykemléki várjob-

bágy 105 
– fia János 25 
– fia László, Kayand-i 132, 333 
Elleus l. Ellős 
Ellős (Elleus), Ellős fia, csermendi 583 
– (Elleus), Miklós fia 402 
– (Elleus), Miklós, Ellős és Klára ap-ja, csermendi 583 
Elsa, László leánya 195 
– l. Olsva 
Elyas l. Éliás Elysius fia Jakab 333 
Emych (Eymuch), Gergely és Simon apja 454, 492 Endere l. Endre Endre (Endree), gorbonoki 476 
– (Endree) c., Beke fia 206  
– (Endere), Rempe fia 335 
– (Endree) fia Miklós 482 
– l. még András 
Endred l. Endréd 
Endréd (Endred), ma Fertőendréd 55 (Sopron m.) 
– (Endryd), ma Érendréd (Andrid, 

Ro.) 331 (Szatmár m.) Endree l. Endre 
Endryd l. Endréd 
Endus fia Deun, mezőpetri 331 Enest 420 (Baranya m.) Enuske l. Enyicke 
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Enyicke (Enuske), ma Haniska, Sz. 
52 (Abaúj m.) 

Epemezew l. Epemező 
Epemező (Epemezew, Epyndorf) 184–185, 407–408 (Szászföld) 
Epyndorf l. Epemező 
Er l. Ér 
Ér (Er), folyó 465 
Erdély (partes Transsilvane) 307, 

630, 651, 657; l. még Tamás erdé-lyi vajda 
erdélyi (gyulafehérvári) kápt. 10, 53–54, 82, 218, 228, 250, 266, 301, 334, 422, 431, 440–441, 505–506, 529, 540, 565, 630, 657, 

662 (Fehér m.) Erdetetelke 527 (Ung m.) 
Erdeu, szentkirályi 104 
Érendréd l. Endréd 
Érfancsika l. Fancsika 
Érhatvan l. Hatvan Eriu-Sâncrai l. Szentkirály Erk (Erky) 215, 504, 552 (Heves m.) 
Érkörtvélyes l. Körtvélyes Erky l. Erk 
Érmindszent l. Mindszent Ernei l. Ernye Erney l. Ernye Ernye (Erney), bán, országbíró 283 
– (Ernei, Erney) c., János fia, Konch, 

Miklós, Ilona és Katalin apja, 

egyeki, márki 455, 611–612 
– (Erney) fiai 112 
Érszentkirály l. Szentkirály 
Erzsébet, Bozeh-i István leánya 654 
–, Egyed leánya 303–304 
–, káldi Ramacha leánya 286 
–, magyar királyné, I. Károly felesé-ge 30–32, 35, 104, 147, 247, 263, 268, 271, 307, 322, 370, 376, 378, 416, 427 
–, rajcsányi Drag leánya 415 
–, Rudna-i Fekete Lőrinc leánya 121 

–, sejteri Sejter leánya 654 
–, szinyei Miklós leánya 180 
–, turóci Péter leánya 180 
–, Tyuak leánya 296 
Erzsébetkápolna l. Kápolna 
Essegvár (Seguar), vár 264 (Vesz-

prém m.) 
Esze (Eze dict.) Péter 462 
Esztergom (Strigonium), város 436, 490, 534, 601 (Esztergom m.) 
– m. 99, 263, 269, 324 
esztergomi egyházm. 168, 170, 366, 510, 549; l. még Csanád eszter-

gomi érsek 
– kápt. és prépostja 13, 116, 119, 126, 143–144, 206, 263, 265, 268–269, 317, 324, 351, 387, 414, 631, 647 
– Szt. István király-ispotályos ház kereszteseinek konventje 99, 187, 268, 327, 351, 373, 387, 490, 549, 601 
Etheruth fia János 232 Euzed 57 (Szabolcs m.) 
Ewche (Wche), Lodomér fia, szalóki 39, 123, 135, 340 Ewsy 150 (Tolna m.) 
Ewzen fia Jakab, lóti 656 Eymuch l. Emych 
Eyze, Mizse fia, bodrogi, tolnai és baranyai c. 648 Eyzech mr., Mizse fia 648 Eze l. Esze 

F 
Fábián, biri 72 
–, csázmai őrkanonok 279 
–, vaskai prépost 608 
–, Buntha fia, Kusmend-i 337 
–, Iván fia, kajdacsi besenyő 200 
–, János fia 347, 379 
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Fáj (Fay) 117, 205, 449 (Abaúj m.) Fanchka l. Fancsika 
Făncica l. Fancsika 
Fancsal (Fonchal) 643 (Abaúj m.) 
– (Fonchal) 465 (Bihar m.) Fancsika (Fonchaka, Fonchoka), ma 

Érfancsika (Făncica, Ro.) 465 (Bihar m.) 
– (Fanchka) 148 (Zala m.) Farcasius l. Farkas 
Faristar l. Felistál 
Farkas (Lupus), váldhídi plébános 657 
– (Farkasius), Fodor Miklós fia, 

körtvélyi 136, 152, 446 
–, Fülöp fia 311, 313 
– (Farcasius) fia Adorján, nagy-

kemléki c. terrestris 105 
– (Farcasius) fia András, kamarcai 475 
– (Forkas) fia Péter 540 
– fiai: Elek és Nándor 379 Farkasfalva (Farkasfolua), ma Tisza-farkasfalva (Vovcsanszke, Ukr.) 465 (Ugocsa m.) Farkasfolua l. Farkasfalva Farkasius l. Farkas Farkaspataka (Forkaspataka), patak 250 Farkastelke (villa Farkasii), ma 

Lupu, Ro. 657 (Fehér m.) 
Farkthonya, halászóhely 538 Farmos (Fornus), ma Egerfarmos 117, 205 (Heves m.) 
Fay l. Fáj 
Fazekasrét l. Lucska 
Fehér (Feyer, Feyr dict.) Jakab 554 
– (Feyer, Feyr dict.) János 359, 589 
– (Albus) Mihály 554 
Fehéregyház (Alba Willa), ma 

Szászfehéregyház (Viscri, Ro.) 

657 (Szászföld) 
Fehérkút l. Pribel 

Fehérvár (Alba, Alba Regalis), ma 

Székesfehérvár (Fejér m.) l. fe-
hérvári 

– (Albensis), ma Gyulafehérvár (Al-
ba Iulia, Ro.) 657 (Fehér m.) 

fehérvári ispotályos ház keresztesei Josephushannita konventje 152, 
453, 519, 533, 543, 564 (Fejér m.) 

– kápt. 136, 152, 223, 269, 384, 446, 450, 452, 460, 464, 488, 491, 510, 518, 533, 543, 555, 578, 582 
(Fejér m.) 

Fejér m. 555, 575 
Fekete (Niger) János 320 
– (Niger) János 558 
– (Niger) Lőrinc, Helbrandus és Er-

zsébet apja, Rudna-i 121 
– (Niger) Miklós fiai: Mikó és János, 

bárcai 204, 270 
Feketepatak, folyó 527 Felchychua l. Csicsva Felchychwa l. Csicsva 
Feldwar l. Földvár 
Feled, ma Jesenské, Sz. 547 (Gömör m.) 
Feleghaz l. Félegyház 
Félegyház (Feleghaz), ma Bihar-

félegyháza (Roşiori, Ro.) 469 (Bihar m.) 
Felicián, Miklós fia 631 
Felicián, Záh fia 13, 326, 307  
– fia János, tornaljai 439, 443 
– fia Mihály, Zelemer-i 406 
Felistál (Faristar), ma Horný Štál, Sz. 225 (Pozsony m.) Felkerusberch, hegy 355 
Felpaly l. Felpályi 
Felpályi (Felpaly), ma Hegyközpályi (Paleu, Ro.) 183 (Bihar m.) 
Felsőalpár (Alpar Superior), ma Ti-

szaalpár 574 (Szolnok m.) 
Felsőbalog l. Balog 
Felsőberecki l. Bereck 
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Felsőkázmér l. Kázmér 
Felsőolsva l. Olsva 
Felsőpokorágy l. Pokorágy 
Felsőrás l. Rás 
Felsőszeli l. Szeli 
Felsőszenterzsébet l. Szenterzsébet 
Felsőtelekes l. Telekes 
Felsővály l. Vály 
Felsőzellő l. Zellő 
Félszerfalva l. Herény 
Feltelek 634 (Zaránd m.) 
Felthonya, halászóhely 538 Fener fia Domokos 391 
Fényeslitke l. Litke 
Ferenc, hódi 111 
– fia Pogány István, Hontpázmány nb. 82, 505–506 
– (Ferench) fia Tamás, semsei 629 Ferench l. Ferenc Ferrarius fia Jacobinus, domodosso-lai kanonok 23 
Fertőendréd l. Endréd 
Feuldes l. Földes Feuldric fiai, olaszi 427 
Feulduar l. Földvár 
Feuldwar l. Földvár Fewenyes, sziget 538 
Fewldwar l. Földvár 
Feyer l. Fehér 
Feyr l. Fehér 
Fhylippus l. Fülöp Filip (Phylip) 320, 372 (Baranya m.) Finta (Fynta, Fyntha, Phynta), De-meter fia, vitkai 95, 146, 385 
–, Sceme fia, szolga 517–519 Flisco 434  Fodor 420  
– (Crispus, Fudor, Fudur) Miklós fia 

Farkas, körtvélyi 136, 152, 446 Fokou mr., olgyai 467 
Fold… l. Földvár 
Folkus fia András 16, 107, 244 Fonchaka l. Fancsika 

Fonchal l. Fancsal Fonchoka l. Fancsika Foni l. Fony  Fony (Foni) 227, 423, 441, 618–619, 
651 (Abaúj m.) Forcalquerium l. Forcalquier Forcalquier (Forcalquerium), Fro. 45  

Forchtenstein l. Fraknó Forkas l. Farkas Forkaspataka l. Farkaspataka Fornus l. Farmos 
Forró (Forrou, Forrow) 449, 643 

(Abaúj m.) 
Forrou l. Forró 
Forrow l. Forró Forumiuliense l. Friuli 
Földes (Feuldes) 91, 118, 271 (Tolna m.) 
Földvár (Feldwar, Feulduar), árok 637 
– (Feuldwar, Fewldwar, Fold…), ma 

Dunaföldvár 128, 312, 339, 560 (Tolna m.) 
földvári Szt. Péter-monostor és kon-ventje 128, 312, 339 (Tolna m.) 
Frachno l. Fraknó 
Fraknó (Frachno), ma Forchtenstein, Au. 55 (Sopron m.) Fridman (Frydman), ma Frigyesvágá-sa (Frydman, Sz.) 64 (Szepes m.) Frigyesvágása l. Fridman Friuli (Forumiuliense), Olaszo. 45 Frydman l. Fridman Fudor l. Fodor Fudur l. Fodor 
Füged (Fygud), ma Ciugudu, Ro. 

301 (Székelyföld) 
Füle (Fyle), Füle fia, Gutkeled nb. 652–653 
– (Fyle) fiai: Füle és András, Gutke-led nb. 652–653 
Fülöp l. Druget Fülöp 
–, pécsi dékán 283, 302 
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–, seneschal, Sangineto-i 45 
– (Fhylippus, Phyle, Phylpe), Fülöp fia 311, 313 
– fia Péter, váci kanonok 391 
– fiai: Farkas, Chobo, Bőd és Fülöp 311, 313 
Fülpe (Phylpe) fia Domokos, péderi 232, 245 
– (Philipe, Philpe, Phylpe) fia Egyed 303–304, 447 
Fülpös (Phyllipus, Phylpus), bor-

jádi, gerdei 359, 589 
Füred (Fyred), ma Tiszafüred 611 (Szabolcs m.) 
Füves (Fyues) 34 (Arad m.) 
Füzesd (Fyzesd), folyó 41 
Füzesszentpéter l. Szentpéter Fvkerynfver, hegy 220 Fyagh, folyó 538 
Fygud l. Füged 
Fyle l. Füle Fynta l. Finta Fyntha l. Finta 
Fyred l. Füred 
Fyues l. Füves 
Fyur 628 (Valkó m.) 
Fyzesd l. Füzesd 

G 
G l. Galícia Gaan 460, 533 (Somogy m.) 
Gábor, győri dékán, kanonok 538 
– (Gabrianus) fia Gebech 372 
– (Gabrianus) fia János, székelyi 139, 166 
– fia Pető, nagyfalvi 638–640 
Gabrianus l. Gábor 
Gál, szováti 60–61 között  
–, Ábrahám fia, kisjókai 605 
–, Both fia 565 
– mr., Miklós fia, klerikus 308, 397 

–, Miklós és Pető apja 232, 245 
– fia Demeter, pataki esküdt 513 
– fia Péter, gömöri szb. 4 
Gala (Galafeu), erdő és völgy 332 Galafeu l. Gala 
Galícia (G) 264–265, 327–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515 
Galnazo (Galnazowelg), völgy 332 Galnazowelg l. Galnazo Gara 75 (Bodrog m.) 
Garadunuelg, völgy 332 garamszentbenedeki (Goron ~ Go-rom ~ Gron melletti, szentbenede-

ki, S. Benedictus; ma Hronský Beňadik, Sz.) Szt. Benedek-mo-nostor és konventje 318, 325, 345, 348, 373, 380, 559, 574, 584, 610, 623 (Bars m.) Garan 183 (Bihar m.) 
Garić l. Garics Garics (Garig), ma Garić, Ho. 313, 

393, 481, 608 (Körös m.) Garig l. Garics 
Gáspár fia Miklós 17 
Gathal nemzetség 283 
– fia László, endrédi 55 
Gaucelinus, albanói püspök 287 Gebe, Bath fia, szolga 517–519 
Gebech, Gábor fia 371 
Geblinus fia János 3–4 között  Gechche l. Geche Geche (Gechche) 217, 219, 441 

(Abaúj m.) 
Géder (Gedur), ma Géderlak 575 

(Fejér m.) 
Géderlak l. Géder 
Gedur l. Géder 
Gekeuelge, völgy 355 
Gekminus c., óbudai 1 
Gelénes (Gelianus, Gylianus) 331, 

381 (Szatmár m.) 
Gelianus l. Gelénes  
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Gemer l. Gömör Gender l. Göndör 
Genyew l. Gönyű Gepusberche, hn. 355 (Kolozs m.) Gerche l. Gercse, gercsei 
Gercse (Gerche) 476 (Zágráb m.) 
gercsei (Gerche, Guerche) főesp. l. 

János Gerde (Geredey) 41, 359, 589 (Ba-ranya m.) 
Gerech 305, 575 (Bács m.) 
– 305, 575 (Szerém m.) Geredey l. Gerde Gereky 621 (Nyitra m.) Gerend, ma Luncani, Ro. 301 (Tor-da m.) 
Geres l. Gyéres Geresd (Gerezd), ma Nagygeresd 127, 654 (Sopron m.) Gereu 448 
Gereuen fia Lőrinc 441 Gerezd l. Geresd 
Gergely l. Besenyő Gergely 
– l. Csontos Gergely 
– l. Orros Gergely 
– l. Saytias Gergely 
–, egri karpap, tarnóci pap 526 
–, serviens 423 
–, szerémi püspök 287–293, 392 
–, tarpaszigeti perjel 72–73, 77–78, 129 
–, váradi karpap 249 
–, vasvári kanonok 114 
–, Apa fia 228, 266, 630 
–, Budicha Jakab fia, serviens 4 
–, Dénes fia 92, 140, 349, 353, 410, 526 
–, Emych fia, Mihály apja 454, 493–494 
–, Ithemer fia, Tekele nb. 573, 585 
–, Jakab fia, Zedreg-i besenyő 86, 128, 312, 555 
–, Lampert fia 411, 417 

–, László fia 618–619 
–, László fia, endrédi 55 
–, Lőrinc fia, tóti 76 
–, Márton fia, pataki esküdt 513 
–, Máté fia 98 
–, Máté fia 502, 527 
–, Miklós fia 553 
–, Pál fia, Tekele nb. 298 
–, Sándor fia, Ják nb. 655 
–, Vid fia, András apja, spácai 80 
– fia Egyed 593 
– fia Gergen 310–311, 313 
– fia György, rozsályi 381 
– fia Ivánka, palatkai 604 
– fia János 48 
– fia Lőrinc, petri 381 
– fia Mihály, Chentey-i 132, 277 
– c. fia Miklós, keszi 56 
– fia Sebestyén 554 
– fia Tamás, marócsai c. terrestris 553 Gergen, Gergely fia 310–311, 313 Gerges 631 Gestus l. Gesztes 
Geszteréd (Geztered) 403, 658 (Sza-bolcs m.) Gesztes (Gestus, Geztes, Geztus), 

vár, ma Várgesztes 70, 277, 660 

(Komárom m.) 
Geudyn (Gevdyn) 592 (Zemplén m.) 
Geur l. Győr 
Geurguar l. Györgyvár 
Geurud l. Győröd Gevdyn l. Geudyn 
Gewr l. Győr 
Gewrguar l. Györgyvár 
Gewse c., endrédi 55 
Geztered l. Geszteréd Geztes l. Gesztes Gezthe 297 (Baranya m.) Geztus l. Gesztes 
Gheus l. Gős 



  353 

Gilét (Gyletus), Csépán fia, székelyi 474, 512 
Gimes (Gymes, Gymus), vár, ma Jelenec, Sz. 172, 267 (Nyitra m.) 
Girişu de Criş l. Gyéres Gogan fia Demeter 245 
Golgocha, folyó 608 
Gombosszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Goor (dict.) Miklós 351 Gorbonok (Gorbonuk, Gorbounok), ma Kalinovac, Ho. 476, 514 (Kö-

rös m.) 
– (Gorbonuk), folyó 514 
gorbonoki Szt. Miklós-egyház 514 Gorbonuk l. Gorbonok Gorbounok l. Gorbonok Gorom l. garamszentbenedeki Goron l. garamszentbenedeki Gortva l. Kisfalud Gortvakisfalud l. Kisfalud Gosztola (Goztula) 332 (Zala m.) 
Gothardus, egri kápt. notarius-a 100, 124 
Gotius, ravennai kanonok, pápai 

káplán 22 Goztinchech l. Goztouinchech Goztinouchech l. Goztouinchech Goztouinchech (Goztinouchech, Goztinchech), folyó 105 Goztula l. Gosztola 
Göci Éliás (Elias Gewchy) 306 
Gömör (Gumur, Gwmur), ma Sajó-

gömör (Gemer, Sz.) 143–144, 
280 (Gömör m.) 

Gömör (Gumur) m. 4, 13, 232, 280, 305, 326, 411, 417, 636 
Gömörszőlős l. Poszoba 
Göndör (Gender dict.) Jakab mr., ki-

rályi ifjú 297 
Gönyű (Genyew, Gunyew, Gw-

nyew) 70, 520, 538 (Győr m.) 
Görcsönydoboka l. Doboka 

Gős (Gheus), ma Gősfa 114 (Vas m.) 
Gősfa l. Gős 
Grebrek, kút 528 Gron l. garamszentbenedeki 
Gud, zempléni alispán 426 Guerche l. gercsei Guge fia Sebeuk 660 Guke mr. 48 
–, György fia 273 Gummelchycha, patak 525 Gumulchen (Gymulchin) 305, 575 

(Bács m.) 
Gumur l. Gömör 
Gungus l. Gyöngyös 
Gunter l. Günter 
Guntir l. Günter 
Gunyew l. Gönyű 
Gurges fia Damján 636 Gurke fia Demeter 236, 246, 285 Guth 379 (Szabolcs m.) 
– (Gwth) fiai, adi 336 
Guthfelde 383 (Körös m.) Guthgeled l. Gutkeled  Guthkeled l. Gutkeled  Gutkeled (Guthkeled, Guthgeled) 

nemzetség 79, 304, 447, 652–653 
Guze, Lampert leánya 629 
Günter (Gunter, Guntir) fia Lothar-dus 505–506 Gwlch 377  
Gwmur l. Gömör 
Gwngus l. Gyöngyös 
Gwngws l. Gyöngyös Gwnkwd l. Gyunkud 
Gwnyew l. Gönyű Gwth l. Guth Gwthfelde l. Hetye Gwthfewlde l. Hetye 
Gyal l. Gyál 
Gyál (Gyal) 515 (Pest m.) 
Gyapul 266 (Belső-Szolnok m.) 
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Gyarmat (Gyarmath), ma Kőhíd-
gyarmat (Kamenný Most, Sz.) 263, 268–269, 317, 324 (Eszter-gom m.) Gyarmath l. Gyarmat Gyarmatscigete, sziget 268 

Gyeke András, széki esküdt polgár 306 
Gyéres (Geres), ma Körösgyéres (Gi-

rişu de Criş, Ro.) 183 (Bihar m.) 
Gyeured l. Győröd 
Gyletus l. Gilét 
Gylianus l. Gelénes Gymes l. Gimes Gymulchin l. Gumulchen  Gymus l. Gimes 
Gyngws l. Gyöngyös Gyog (Gyood, Gyoog) 450–453, 517 –519, 543, 564, 578 (Somogy m.) Gyood l. Gyog Gyoog l. Gyog 
Gyour l. Győr 
Gyozygh l. Diószeg 
Gyöngyös (Gyungus) 192 (Heves m.) 
– (Gungus, Gwngus, Gwngws, 

Gyngws), folyó 562, 594, 644 
Gyöngyöshermán l. Hermán 
Gyöngyöspata l. patai 
Gyöngyösszőlős l. Kisszőlős 
Győr (Jaurinum) 538 (Győr m.) 
– (Geur, Gewr, Gyour), ma Győ-

röcske 402, 409 (Zemplén m.) 
– m. 70, 631 
győri egyházm. 67, 631; l. még Mik-

lós győri püspök 
– kápt. 29, 352, 520, 538, 654 (Győr m.) 
– minorita konvent 352 (Győr m.) 
György l. Kun György 
–, csázmai főesp. 471 
–, dömölki apát 216, 272 
–, hévízi perjel 330 

–, piriti 659 
–, szerémi püspök 287 
–, András fia, János és Mihály apja, rakamazi 405–406, 613 
–, András fia, sánkfalvi 280 
–, Bebek Domokos fia, csetneki 143–144 
–, Benk fia, nagykemléki várjobbágy 105  
–, Berkez fia, zellői 276, 490 
–, Detre fia, telekesi 629 
–, Elekes fia, Pócs apja, piskárkosi 653 
–, Gergely fia, rozsályi 381 
–, István fia, szengyeli 431 
– mr., Jakab fia, bitvai alvárnagy 277 
–, János fia, Gaan-i 460, 533 
–, János fia, kajdacsi besenyő 200 
–, Loránd fia, szentimrei 109 
–, Miklós fia, nyéki 207, 215, 642 
–, Pál fia, kajdacsi besenyő 200 
–, Péter fia 286 
–, Várda fia, bögöti 571, 587 
–, István, Márton, Guke, Chala és Bagicha apja 273 
– fia András, Woda-i 331 
– fia Antal, balajti 163 
– fia János, bartavölgyi 331 
– fia János, béli 497 
– fia János, somosi 174, 441 
– fia Lukács, nagykemléki várjob-

bágy 105 
– fia Orros Péter, szentmihályi, 

dudvágszegi 625–626 
– mr. fia Péter, sóvári 110  
Györgyvár (Geurguar, Gewrguar), 

ma Győrvár 108, 275 (Vas m.) 
Győröcske l. Győr 
Győröd (Gyeured, Geurud), ma 

Nagygyőröd (Vel’ký Ďur, Sz.) 181, 373–375 (Bars m.) 
Győrvár l. Györgyvár 
Gyrewthonya, halászóhely 538 
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Gyuge fia Buda 28 
Gyuke mr., országbírói bírságszedő 512 
Gyula, ma Belvárdgyula 122, 435 (Baranya m.) 
– (Jula) fia Csontos Gergely, király-

néi ifjú 263 
– (Jula) fia Jakab 359, 589 
– fia Miklós, salamoni 659 
– (Jula) fiai 583 
– (Jula) c. fiai: Hanko, Csoma, Péter 

és Pál 37 
– (Ywla) fiai: László és István 549 
Gyulafehérvár l. Fehérvár 
gyulafehérvári főesp. l. János 
– kápt. l. erdélyi  Gyulakeszi l. Keszi 
Gyungus l. Gyöngyös Gyunkud (Gwnkwd, Gyvnkud) 450–453, 517–519, 543 (Somogy m.) 
Gyurge fia Miklós, nyéki 342 Gyurk 34 (Arad m.) 
Gyurke fia Pál 583 Gyvnkud l. Gyunkud 

H 
H l. Magyaro. 
Haholth l. Hahót 
Hahót (Haholth) fia István 223 
Halastó (Halastou, Halastow, Haloz-to) 332 (Zala m.) Halastou l. Halastó 
Halastow l. Halastó 
Halozto l. Halastó Halumdumb, domb 496 
Hámbor l. Hamborg Hamborg (Hamburg, Heymborch), 

ma Hámbor (Brezovička, Sz.) 65 

(Sáros m.) Hamburg l. Hamborg 
Hámosfalva l. Rozlozsnya 

Hamva l. Hanva Haniska l. Enyicke Hanko, Arnold fia 37 
–, Gyula fia 37 
Hannus c., Zonk és Zeurus apja 195 Hanva (Hamva, Honwa), ma Chana-

va, Sz. 232 (Gömör m.) 
Harabor (Harabur), ma Nyitragaráb (Chrabrany, Sz.) 516 (Nyitra m.) Harabur l. Harabor Harazti 456 (Vas m.) Haraztouichan l. Hrastovica 
Harsan l. Harsány  
Harsány (Harsan), vár és birtok, ma Nagyharsány 372, 524 (Baranya m.) 
Haryhua, folyó 527 
Harypan 636 (Gömör m.) 
Hăşdate l. Hesdát 
Haskwth, forrás 306 Hatvan (Hothvon, Hotwon) 14 (He-ves m.) 
– (Hothuon), ma Érhatvan (Hotoan, 

Ro.) 337 (Közép-Szolnok m.) 
hatvani Szt. Szűz Margit-monostor 

és konventje 14 Hatzak 243 (Szolnok m.) 
Havasalföld (partes Transalpine, terra Transalpina) 328, 376, 394, 535 Hayd 112 (Vas m.) 
Héder (Heydreh, Heydruh) fia János 359, 546, 589 
Hédervár (castrum Hedruh) 352 

(Győr m.) Heghye l. Hetye Hegmegy l. Hegymeg Hegmeky l. Hegymeg Hegye l. Hetye 
Hegykő (Egkew) 299 (Sopron m.) 
Hegyközpályi l. Felpályi  Hegymeg (Hegmeky) 163 (Borsod m.) 
– (Hegmegy) 36 (Gömör m.) 
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Hehth l. Hét Heim l. Him 
Helbrandus, Fekete Lőrinc fia, Rud-na-i 121 Helemych l. Helmec Helmec (Helemych, Helmuch) 400, 454–455, 521 (Bereg m.) Helmuch l. Helmec Hemericus l. Imre Hench, fuvaros 601 
– c. fia János, mosoni c., óvári vár-nagy 1, 488, 491 
– fia Péter, pataki esküdt 513 
Henel (Henul dict.) János mr., besz-tercei 11, 15, 184–185, 407–408 
Henke (dict.) Péter c., kolozsi szb. 448 
Henneng fia Péter 3–4 között Henrik l. Nagy Henrik 
– (Herricus) 349 
–, boroszlói kanonok, Drogus-i 171 
– (Herricus) mr., Maroson túli fő-esp. 635, 657 
– (Herricus), serviens 554 
–, veszprémi püspök 155–156 
–, Herthuigh fia 651 
– mr., Rikalf fia 61, 64 Henul l. Henel  Herbold l. Herbord Herbord (Herbordus) 332  
– (Herborth) 520 
– (Herbold) fia István, Osl nb. 62 
– (Herborth) fia Miklós, nagy-

kemléki várnagy 105 Herbordus l. Herbord Herborth l. Herbord 
Hereen l. Herény 
Herény (Hereen), ma Félszerfalva (Hirm, Au.) 29, 62 (Sopron m.) 
Hermán (Herman), ma Gyöngyös-

hermán 456, 562, 594 (Vas m.) Herman (Hermannus) 121 
–, muzsnai plébános 657 

– (Hermanus), tilaji 196, 275 
– (Hermanus), Herman fia 562 
– (Hermanus), Herman apja 562 
– (Hermannus) fia Miklós 505 
– l. Hermán Hermannus l. Herman Hermanus l. Herman 
Hernád (Hornad, Hornadwyze), fo-

lyó 643, 651 
Hernádkércs l. Kércs 
Hernádszokoly l. Szokoly 
Herrand (Herranth) fia Péter 74, 178, 322, 511 Herranth l. Herrand  Herricus l. Henrik Herthuigh, vajda, Henrik apja 651 Hertleb, Vojteh fia 487, 516 
Hesdát (Hosdathy), ma Szamos-

hesdát (Hăşdate, Ro.) 306 (Do-boka m.) 
Hét (Hety) 284 (Gömör m.) 
– (Hehth), ma Hideghét (Studené, Sz.) 262 (Pozsony m.) Hethe l. Hetye Hethkutus l. Kutas Hetkutus l. Kutas 
Hety l. Hét Hetye (Gwthfelde, Gwthfewlde, He-ghye, Hegye, Hethe, Zethefelde, Zethefewlde), ma Hetyefő 251, 253, 377 (Vas m.) 
Hetyefő l. Hetye Heues l. Heves Heueswywar l. Heves Heves (Heues, Hewes) 17 (Heves m.) 
– (Heueswywar, Hewesvywar, He-weswyuar, Heweswywar) m. 17, 164–165, 167, 192, 376, 535, 599 
hevesi főesp. l. Péter 
hévízi (Calide Aque; budafelhévízi) 

Szentháromság-egyház és keresz-
tes konventje, ma Budapest része 1, 76, 330, 542, 545, 563 (Pilis m.) 
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Hewes l. Heves Hewesvywar l. Heves Heweswyuar l. Heves Heweswywar l. Heves 
Heydreh l. Héder 
Heydruh l. Héder Heym l. Him Heymborch l. Hamborg 
Hidasnémeti l. Németi 
Hideghét l. Hét 
Hidegwelg (Hydeguelg), völgy 332 
Hídmező (Hydmezeu) 505 (Belső-Szolnok m.) Him (Heym), Him fia 429, 459 
– (Heim, Heym), Him apja 429, 459, 634 
– (Heym) fia Péter 301 Hind (Hymd), ma Chyndice, Sz. 30, 32 (Nyitra m.) 
Hirm l. Herény 
Hithuynluk l. Hosszúbükk 
Hobur, Mihály fia, jánosi 132 
Hódi (Hody), ma Hody, Sz. 111 (Pozsony m.) 
Hodos (Hudus), ma Jákóhodos (Ho-

doş, Ro.) 304 (Bihar m.) 
– (Hudus) 46 (Tolna m.) 
Hodoş l. Hodos 
Hody l. Hódi 
Hollos l. Hollós 
Hollós (Hollos), ma Egyházashollós 660 (Vas m.) 
Holthan (dict.) János 224 Homokhegy, domb 538 
Homorow, folyó 225  Hont (Hunt) m. 119, 175, 191, 305, 575, 632 
– (Hunth) fia János, hanvai 232, 245 
Hontpázmány (Hunthpaznan) nem-

zetség 506 Honwa l. Hanva 
Hord 555 (Fejér m.) 
Hornad l. Hernád  

Hornadwyze l. Hernád 
Horné Saliby l. Szeli 
Horný Štál l. Felistál 
Horváto. (C) 264–265, 327–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515 
Hosdathy l. Hesdát 
Hostethuo, hn. 525 (Zágráb m.) 
Hosszúbükk (Hithuynluk, Hwzyw-

byk), erdő 266 
Hosszúér (Huziuser, Hwzywher), 

erdő 565 
– (Hozywer), völgy 306 
Hosszúfalu (Hozwfolu) 312 (Tolna m.) 
Hosszútelek (Hozyutheluk) 485 (Szatmár m.) 
Hosszúvölgy (Ozywuuelgh), völgy 509 Hothuon l. Hatvan Hothvon l. Hatvan Hotoan l. Hatvan Hotwon l. Hatvan 
Hozwfolu l. Hosszúfalu 
Hozyutheluk l. Hosszútelek 
Hozywer l. Hosszúér 
Hövej l. Család 
Hrabrowcz, kút 528 Hrastovica (Haraztouichan, Hrazto-wicza, Hraztowycza), Ho. 302, 

528 (Zágráb m.) Hraztowicza l. Hrastovica  Hraztowycza l. Hrastovica 
Hronský Beňadik l. garamszentbene-deki 
Hrubá Borša l. Borsa 
Hubošovce l. Szentgyörgy Huchinapataka, patak 516 Hudus l. Hodos 
Hulloudzalasa 197 (Sáros m.) 
Humay l. Omány Hunad l. hunyadi Hunt l. Hont  
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Hunth l. Hont 
Hunthpaznan l. Hontpázmány 
hunyadi (Hunad) főesp. l. Miklós 
Hutina, víz 528 
Huziuser l. Hosszúér 
Hwzywbyk l. Hosszúbükk  
Hwzywher l. Hosszúér Hydeguelg l. Hidegwelg 
Hydmezeu l. Hídmező Hylyen 351 Hymd l. Hind Hynchee l. Inche Hywseg l. Ecsed 

I 
Iara l. Jára 
Iclod l. Iklód 
Ida, ma Nagyida (Vel’ká Ida, Sz.) 

227 (Abaúj m.) 
–, ma Viile Tecii, Ro. 185 (Kolozs m.) Igal (Igol) 550 (Somogy m.) Igen (Igun), ma Igiu, Ro. 615 (Fehér m.) Igiu l. Igen 
Igklod l. Iklód Igol l. Igal Igun l. Igen 
Iklod l. Iklód 
Iklód (Igklod, Iklod, Vgklod), ma Iclod, Ro. 228, 266 (Doboka m.) 
Ilbeg, besenyő esküdt, szentágotai 312, 339 Ilbu, Hayd-i 112 
Ilerk fia Péter 286 Ilona (Elena), egyeki Ernye leánya 611 
–, kóródi Jakab leánya 10, 53 
–, Simon özvegye 492–495 
–, szentmihályi Orros Péter felesége 625–626 

Ilonch, István leánya 24 
–, Simon leánya 484 Iluag 332 (Zala m.) Imre l. Becsei Imre 
–, Keztelen-i 80 
–, Szt., magyar herceg 366–367 
– (Hemericus), magyar király 635 
–, Perked-i 139, 455 
–, Szt. Üdvözítő-kolostor remete perjele 177, 182, 558 
–, Aladár fia, forrói 643 
– mr., Baydolt fia, bihari szb. 609 
–, Bud fia 394, 412 
–, Csépán fia 112 
–, Domokos fia 26 
–, Edus fia, bárcai 37 
–, János fia, Turul nb. 303–304 
–, Loránd fia, szentimrei 109 
–, Lőrinc fia, Mogkereky-i 308, 397 
–, Nagy Ábrahám fia, szentpéteri 334 
–, Öklelő Mihály fia, palkonyai 123, 135, 340, 391 
–, Radnót fia, radnótfalvi 604 
–, Renold fia 237 
–, Simon fia, kónyi 150 
–, Turma fia, szolga 517–519 
– fia András, káldi 48, 282, 295 
Ince, yorki főesp., Flisco-i 434 Inche (Hynchee) 648 (Bodrog m.) 
Inferior Lack l. Alsólak 
– Raas l. Rás Inipnopotok, patak 260 
Inok, Doncs és Pál apja, bárcai 85, 134, 238, 240, 256, 270, 501, 522 
– (Ynak) fia András 598  insula Budensis l. Nyulak szigeti Ioachynus l. Joachim Iowachinus l. Joachim Iowachynus l. Joachim 
Ipolitus, Péter fia, rajcsányi 415 
– fia Miklós 509 
– fiai: Pál és Detre, fáji 449 
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Ipoly (Ipul, Ipwl), folyó 190, 276 
Ipolyság l. sági Ipul l. Ipoly Ipwl l. Ipoly 
Irnusd, Agmánd fia, varsányi 48 Irsa (Jarsa) 332 (Zala m.) 
Irug l. Ürög 
Iseph l. Izsép 
Isopou l. Izsopó 
Isoufaya l. Izsófája 
Isow l. Izsó 
Ispáca l. Spáca 
Ispánlese (Spanlesy), hegy 266 
István l. Chakman István 
– l. Cseh István 
– l. Decycz István 
– l. Marhas István 
– l. Pogány István  
– l. Tharo István 
– 452, 543 
– c., Bagya-i 177, 203, 354, 359, 546, 558  
–, Bökény nb. 582 
–, egri karpap, oltármr. 140, 186, 353, 526–527 
–, erdélyi karpap 250 
– mr., gimesi alvárnagy 267 
–, kalocsai olvasókanonok 75–76, 575 
–, keszi pap, tapolcai alesp. 56 
– mr., királyi specialis notarius 243, 350, 376, 535, 556  
– mr., litteratus 558  
–, I., Szt., magyar király 366–367 
–, V., magyar király, ifjabb király, 

erdélyi herceg, IV. Béla fia 252, 307, 534  
–, nádor 534 
– mr., nyitrai olvasókanonok 516 
–, pécsi prépost 7, 68, 363, 657 
– c., perényi 629 
–, piricsei 237 
–, sági prépost 243 

–, serviens 117, 205 
– c., szatmári alispán 485  
–, szolga 4 
–, töttösi 589 
–, tövisi 237 
– mr., veszprémi őrkanonok 230, 418  
– mr., c., visegrádi várnagy 55, 99, 188–189, 260, 386–387  
–, Agg fia, Miklós apja, garicsi 608 
–, Amadé fia, tyukodi 331 
–, Apaj fia, kamarcai 475 
–, Bebek Domokos fia, csetneki 143–144 
– mr., Beke fia 297  
–, Bene fia, semjéni jobbágy 193 
–, Benedek fia, sejteri 253, 377 
–, Bodon fia 174, 441 
–, Bodor fia, gorbonoki, Sagud-i 514 
–, Both fia 565 
–, Chabanka fia, bolyi 473 
–, Crus fia, patacsi nemes jobbágy 420 
–, Csépán fia, Mogkereky-i 308, 397 
–, Demeter fia, tárnoki 76 
– mr., Dénes fia, köcski 566–568  
– mr., Dénes fia, losonci 109  
–, Dénes fia, Osl nb. 29, 62 
–, Dolian fia 538 
–, Elek fia, kisfaludi 461, 547 
–, György fia 273 
–, Gyula fia 549 
–, Hahót fia, Miklós királynéi lo-

vászmr. apja, lendvai 74, 178, 223, 254, 322, 332, 432, 498, 511 
–, Herbord fia, Osl nb. 62 
–, István fia 609 
– mr., c., István fia, Miklós apja, aj-kai 300  
–, István fia, gerdei 41 
–, István fia, győrödi 373 
–, István fia, laki 534 
–, István fia, monoszlói 481 
–, István fia, Stichnak-i 189 
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–, Ivánka fia 261 
–, Ivánka fia, pap 462, 497, 596–597 
–, Jakab fia, kisjókai 605 
– mr., János fia 600, 602  
–, János fia, patyi 112 
–, Kondakur fia, hermáni 562 
–, Konrád fia, fehérvári kanonok, karcsai 510 
–, Lack fia, királyi lovászmr., lovag 67, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515, 555, 624 
–, László fia 195 
–, László fia 215 
–, László fia 453, 543 
–, Layus fia 33, 71 
–, Lodomér fia, nyéki 207, 215, 642 
–, Lőrinc fia, kéri 96, 136, 384, 446 
–, Lukács fia 303–304 
–, Lukács fia 441 
–, Márk fia 133 
–, Márk fia 419 
–, Márk fia, geresdi 127 
–, Markeph fia, pribeli 382 
–, Márton fia, elefánti 621 
–, Márton fia, szentivánfalvi 196 
–, Máté fia 98 
–, Mihály fia, Koromzow-i 464 
–, Mihály fia, Lengyel János apja, 

semjéni, napkori 139, 166, 193–194, 234, 259, 398–399, 401, 541, 551  
–, Miklós fia, hegymegi 36 
–, Miklós fia, laki 648 
–, Miskolc fia, vattai 220 
–, Ortholf fia 286 
–, Pál fia 335 
–, Pál fia 534 
– mr., Pál bán fia, körösi c. 154, 198, 273 
–, Persemel fia, Miklós és Máté apja, aranyosi 3 
–, Péter fia 75 
–, Péter fia 286  

– c., Péter fia 593  
–, Péter fia, győrödi 181, 373–375 
–, Péter fia, lasztóci 426 
– c., Péter fia, nógrádi alispán 486  
–, Péter fia, Stichnak-i 386 
–, Pezda fia 593 
– mr., Salamon fia, Miklós és Péter 

apja, dárói 120, 302 
–, Sándor fia, náprágyi 636 
–, Tamás fia, István apja 609 
– mr., Tegzew fia, Péter és András apja, laki 534 
– mr., Tekes fia, István és Loránd 

apja, királyi szekérnagy, laki 534 
– mr., Woyk fia, egri kanonok 100, 124 
–, Zunya fia, Egyed, Zunya és Anglet apja, geresdi 127, 654 
–, Erzsébet apja, Bozeh-i 654 
–, Katalin, Renold és Lőrinc apja, 

divéki 153, 162 
–, János, István, Jakab és Péter apja, 

győrödi 181, 373–375 
–, Ilonch apja, szabó 24 
– fia András, vitkai 95, 146, 343, 385 
– fia Balog 154 
– fia Domokos 359, 589 
– fia György, szengyeli 431 
– fia István, ajkai 300 
– fia István, monoszlói 481 
– fia Jákó 632 
– fia János 46 
– fia János, külső-szolnoki szb. 104 
– fia Jóka, divéki 153, 162 
– fia Loránd, zsadányi 149, 231 
– fia Miklós, Tekele nb. 573, 585 
– fiai: Jakab és László 225 
– fiai: Miklós és János, cséri, geresdi 127, 654 
– fiai: Beke és István, gerdei 41 
– fiai: Mors Péter és János, tóti 590 
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– fiai: László és János, Zazd-i 90, 133 
Isztáncs l. Sztáncs 
Item (Ithem dict.) Miklós fia László, bolyi 402, 409 Ithem l. Item 
Ithemer fiai: Gergely és Tamás, Tekele nb. 573, 585 
Iuan l. Iván 
Iuanka l. Ivánka 
Iuanko, János fia, nagykemléki vár-

jobbágy 105 
Iuech (Yuech), János fia 383 
–, Pál fia, nagykemléki várjobbágy, centurio 105 Ivachinus l. Joachim Ivachynus l. Joachim 
Ivan l. Iván 
Iván (Iwan), Jakab fia, nyéki 342 
–, János fia, nagykemléki várjob-

bágy 105 
– (Iuan) fia Demeter 310–311 
– (Iwan) fia Dezső 656 
– (Iwan) fia Dezső, Bikács nb. 97, 152 
– (Iwan) fia Fábián, kajdacsi bese-

nyő 200 
– (Iwan) bán fia Jakab 277 
– fia Márk, nagykemléki várjobbágy 105 
Iván (Ivan) fiai: Jakab és Pál, Ják nb. 655 
Ivánc (Iwanch) fia Péter, erki 215, 504, 552 Ivanics (Iwang), comitatus 608 
Ivánka (Iwancha), Adony fia, Mik-

lós, Tamás, István, Lökös és Ja-kab apja 173, 261, 303–304, 469 
– (Iuanka, Iwanka), Gergely fia, Mik-

lós apja, palatkai 218, 355, 604 
– (Iwancha), Kis Kozma fia, János apja 173, 261 
– (Ywanka), Miklós fia, tóti 76 

– (Iwanka), Péter fia, somosi 174 
– (Iwanka), István, Mike és János apja 462, 497, 596 
– (Iwanka) c., Pál országbírói prothonotarius apja, ugali 120, 150, 460, 464, 533 
– (Iwanka) fia András, endrédi 55 
– (Iwanka) fia János 308, 397 
– (Jowancha) fia János, adi 336 
– (Iwanka) fia János, kajdacsi bese-

nyő 200 
Ivankabanhaza l. Ivánkabánháza 
Ivánkabánháza (Ivankabanhaza) 331 

(Szatmár m.) Iwa 243 (Szolnok m.) Iwachinus l. Joachim Iwachynus l. Joachim Iwahun l. Joachim 
Iwan l. Iván 
Iwanch l. Ivánc 
Iwancha l. Ivánka Iwang l. Ivanics 
Iwanka l. Ivánka 
Iwen fiai: Pál és János, Swl-i 236, 246, 285 
Iwthas 24 (Gömör m.) 
Izdench 476 (Zágráb m.) 
Izsáktelke (Ysaacteluke, Ysaak-telu-ke) 80 (Nyitra m.) 
Izsép (Iseph), ma Zsip (Žíp, Sz.) 547 

(Gömör m.) 
– (Iseph) fia Miklós, Ozyuagy-i 283 
– (Iseph) fia Pál, Ond-i 283 
Izsó (Isow), Benedek apja, sejteri 253 
Izsófája (Isoufaya), fa 46 
Izsopó (Isopou), ma Tapolyizsép 

(Vyšný Žipov, Sz.) 441, 529 (Zemplén m.) 
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J 
Jaad l. Jád Jacabus l. Jakabos 
Jaco l. Jákó Jacobinus, Ferrarius fia, domodosso-lai kanonok 23 
Jad l. Jád 
Jád (Joad), ma Somogyjád 533 (So-mogy m.) 
– (Jaad, Jad), ma Livezile, Ro. 185, 407–408 (Szászföld) 
jádi Szt. Mihály arkangyal-egyház 533  
Jadra l. Zára 
Jak l. Ják 
Ják (Jak) nemzetség 655 
– (Chak, Thyak, Tyak) fiai: Márton 

és Mihály 176, 202, 346, 530–531, 581 Jakab l. Budicha Jakab 
– l. Fehér Jakab 
– l. Göndör Jakab 
– mr., budai kanonok 556 
Jakab, csanádi püspök [piacenzai] 39, 548, 624 
–, Dws-i 452, 543 
–, esztergomi keresztes ispotályos mr. 268, 490, 549 
– mr., gömöri alispán 411, 417  
–, jádi pap 533 
–, kálozi 187 
–, kidei 331 
–, kisberényi pap 533 
–, litteratus 544 
–, muzslai 263, 268 
–, plébános 629 
–, Ábrahám fia, Mihály és Péter ap-ja, kartali 389 
–, Apa fia 228, 266, 630 
–, Arnold fia 37 
–, Balasey fia 515 
–, Bálint fia, kátai 376 

–, Chunkur fia, Beke apja, szentpáli 601 
–, Dobó fia, pányoki 52 
– mr., Dózsa nádor fia, szabolcsi c. 40, 42, 49, 274, 424  
–, Elysius fia 333 
–, Ewzen fia, Chuka apja, lóti 656 
–, Gyula fia 359, 589 
–, István fia 225 
–, István fia, győrödi 181, 373–375 
–, Iván bán fia, György apja 277 
–, Iván fia, Ják nb. 655 
–, Ivánka fia 261 
–, János fia 301 
–, Kemény fia, pataki esküdt 513 
–, Kis Kozma fia 469 
–, Kondakur fia, hermáni 562 
–, Korkou fia, Ilona apja, kóródi 10 
–, László fia, szentlászlói 110 
–, Loránd fia, szentimrei 109 
–, Lőrinc fia, Aba nb. 593 
–, Máté fia 98 
–, Máté fia, királyi notarius, becskei 206 
–, Mihály fia, Miklós apja 538 
–, Mihály fia, toldalagi 440 
–, Miklós fia 17 
–, Miklós fia, Kolth-i 650 
–, Miklós fia, Kulked-i 590 
–, Miklós fia, Melerthw-i 538 
–, Mochel fia, keszi 56 
–, Pál fia, Tekele nb. 298 
–, Pete fia, serviens 4 
–, Péter bán fia 555 
–, Renold fia 176, 202, 346, 530–531, 581 
– mr., Sándor fia 101, 326, 637 
–, Sándor fia, gelénesi 331 
–, Sándor fia, margittai 536–537, 539 
–, Usz fia 391 
–, Vid fia, spácai 80 
–, Miklós és Pető apja, koloni 30, 32 
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–, Gergely, Máté és Mihály apja, Zedreg-i besenyő 86, 128, 312, 555 
– fia Albert, Walt-i 472, 486 
– fia János 147 
– fia János 224 
– fia János, nagyfalvi 638, 640 
– fia Márton, Ják nb. 655 
– fia Mathyuka 597 
– fia Miklós, gönyűi 70 
– fia Miklós, Kulked-i 590 
– fia Pál 222 
– fia Pető, pataki bíró 513 
– c. fiai: Miklós és Konrád 122, 435, 524  
Jakab fiai: Tamás, Pál és Miklós 172 
– fiai: Tamás és Pál, királyi tárnokok 263, 268–269, 324, 414 
– fiai: István és Benke, kisjókai 605 
– fiai: Iván és János, nyéki 342 
– fiai: Miklós és János, Seu-i 117, 205 
Jakabos (Jacabus) fia László, nagy-falvi 638–640 
Jákó l. Nagy Jákó 
– (Jakou), István fia, Miklós apja 632 
Jákóhodos l. Hodos 
Jakou l. Jákó 
János l. Acél János 
– l. Besenyő János 
– l. Bythynium-i János 
– l. Chererz János 
– l. Cherue János 
– l. Darabus János 
– l. Druget János 
– l. Égető János 
– l. Fehér János 
– l. Fekete János 
– l. Henel János 
– l. Holthan János 
– l. Kerek János 
– l. Lapus János 

– l. Lengyel János 
– l. Nábrádi János 
– l. Nagy János 
– l. Nyíres János 
– l. Szakállas János 
– l. Vr János 
– l. Zágrábi János 
– l. Zonk János 
–, aradi prépost 635 
–, berethalmi plébános 657 
–, bogáti 594 
–, borsodi főesp. 637 
–, budai karpap 584, 623 
–, cseh király 221 
–, Dudvág melletti alesp. 625–626 
–, durazzói herceg 38 
– mr., egri karpap, klerikus 343, 465  
–, egri őrkanonok 245, 443, 597, 636–637, 643, 644–645 
– mr., egri prépost és püspöki hely-

nök 84, 100, 124  
–, esztergomi prebendarius karpap 126 
–, farkastelki plébános 657 
– mr., fehérvári al-őrkanonok 582, 593  
–, fehérvári prépost, küküllői főesp., 

királyi alkancellár 593 
–, földvári őrszerzetes 339 
–, futár 664 
–, garamszentbenedeki karpap 574 
–, gercsei főesp. 471, 647 
–, gyulafehérvári főesp. 657, 662 
–, hédervári plébános 352 
–, igeni plébános 615 
–, kalocsai őrkanonok 75–76, 575 
–, kasztói plébános 615 
–, kelédi 253 
–, klerikus 4 
–, kői őrkanonok 648 
– mr., kői prépost 628, 648  
– mr. 448  
–, nyári 460, 533 
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–, örsi főesp. 657 
–, pányi pap 629 
–, pap 615 
– mr., pap, klerikus 17 
–, XXII., pápa 5–8, 19–23, 39, 45, 66–68, 155–161, 168–171, 208–214, 287–293, 360–370, 378, 392–393, 434, 470, 489, 561, 657 
–, patai főesp. 245, 443, 597, 636–637, 643–645 
– mr., pécsi olvasókanonok 283, 302  
–, sárosi plébános 657 
–, sebesi főesp. 635  
–, serviens 117, 205 
– mr., soproni alispán 309  
–, szepsi 167 
– mr., szerémi prépost 277, 360–363 
–, szováti 60–61 között 
–, Tereche-i 331 
–, tímár 601 
– mr., vasvári kanonok 562  
– mr., veszprémi prépost, királynéi 

alkancellár 230, 418  
–, Ábrahám fia, kisjókai 598, 605  
–, Ábrahám fia, laskodi 226, 536–537, 539 
–, Agg fia, Beke apja 59 
–, Agmánd fia, varsányi 48 
–, Alek fia 148 
–, András fia 137 
–, András fia 433, 593 
–, András fia, szepesi kanonok, Ni-ze-i 168–171 
–, Apor fia, Miklós, István és János apja, patyi 112 
–, Areus fia, szentlászlói 110 
– mr., Babonics fia, szlavón bán, ki-

rálynéi tárnokmester 35, 416 
–, Balasey fia 558 
–, Barakon fia, András apja 338 
–, Barreus fia, bossányi 27 
–, Bás fia, kisjókai 605 
–, Beke fia 260 

– mr., Bence fia 650 
–, Benedek fia 104 
–, Benedek fia 621 
– mr., Benedek fia, csetneki 143–144, 441 
–, Benedek fia, csicsvai 217, 219 
– mr., Bereck fia, Gutkeled nb., szat-

mári c., bátori 79, 405–406, 486, 613–614, 639–640  
–, Bertalan fia, bögöti 282, 295 
–, Bodor fia 286 
–, Bökény fia, béli 164–165, 167 
–, Chantar fia 555 
–, Chebe fia, szolga 517–519 
–, Demeter fia, adi 336 
–, Dénes fia 525 
–, Dénes fia, laki 534 
–, Dénes fia, margittai 536–537, 539 
–, Dobó fia 224 
–, Domokos fia, bogáti 456, 594 
–, Domokos fia, boncnyíresi 18 
–, Domokos fia, ládi 163, 186 
–, Domokos fia, Molnar-i 188, 386 
–, Egyed fia, kisjókai 605 
–, Egyed semjéni jobbágy fia 193, 314, 316, 445 
–, Éliás fia 25 
–, Etheruth fia 232 
– c., Fekete Miklós fia, bárcai 270  
–, Felicián fia, tornaljai 439, 443 
–, Gábor fia, székelyi 139, 166 
–, Geblinus fia 3–4 között 
–, Gergely fia, Mihály apja 48 
–, György fia, bartavölgyi 331 
–, György fia, béli 497 
– mr., György fia, rakamazi 405–406, 613 
– mr., György fia, somosi 174, 441  
–, Héder fia 359, 546, 589 
– mr., Hench fia, Miklós apja, mosoni 

c., óvári várnagy 1, 488, 491 
–, Hont fia, hanvai 232, 245 
–, István fia 46 
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–, István fia, cséri, geresdi 127, 654 
–, István fia, győrödi 373 
–, István fia, külső-szolnoki szb. 104 
–, István fia, tóti 590 
–, István fia, Zazd-i 90, 133 
– mr., Ivánka fia 173, 261  
–, Ivánka fia 308, 397 
–, Ivánka fia 462, 497, 596–597 
–, Ivánka fia, adi 336 
–, Ivánka fia, kajdacsi besenyő 200 
–, Iwen fia, Swl-i 236, 246, 285 
–, Jakab fia 147 
–, Jakab fia 224 
–, Jakab fia, nagyfalvi 638, 640 
–, Jakab fia, nyéki 342 
–, Jakab fia, Seu-i 117, 205 
–, János fia, Izdench-i 476 
–, János fia, Kaplony nb. 485 
–, János fia, kónyi 150 
–, János fia, palatkai 604 
–, János fia, patyi 112 
–, Joachim fia 426 
–, Kázmér fia 195 
–, Kemény fia, fehérvári őrkanonok, 

királyi káplán 137, 223, 433, 450–453, 517–519, 533, 543, 564, 578, 582, 593 – mr. 
–, Kene fia 28 
–, Kozma fia, oszkói 103, 196, 114 
–, Kövér Miklós fia 632 
–, László fia 419, 496 
– mr., László fia 441 
–, László fia, besenyői 17 
–, László fia, csáni 278, 335 
–, László fia, edelényi 637 
–, László fia, laki 534 
– mr., László fia, László apja, csics-vai 441, 529  
–, László fia, szentmártoni 334 
– mr., László fia, tornai 232 
–, László fia, várdai 57, 402, 409 

–, Lothardus fia, Amadé és Lothar-dus apja 229, 232, 281, 342, 421, 425 
– mr., Lőrinc fia, Aba nb., atyinai 147, 479, 593  
–, Lőrinc fia, László és Fábián apja, 

balkányi 93, 145, 347, 379 
–, Lőrinc fia, győrödi 181, 373–375 
–, Lőrinc fia, kéri 96, 136, 384, 446 
–, Lugretus fia, macsói bán, szerémi c. 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 558, 600, 602, 624 
–, Marcell fia, Márton és Simon ap-ja, dubi, Mogh-i 111, 296 
–, Márton fia, dobokai alispán, 

mórici 18 
–, Martonos fia 423 
–, Mátyás fia 199, 222 
–, Mátyás fia, elefánti 33, 71 
–, Mihály fia, Demeter és Tamás ap-ja 440 
–, Mihály fia, Ják nb. 655 
János, Mihály fia, keszi 56 
–, Miklós fia 340  
–, Miklós fia, besenyő esküdt 312 
–, Miklós fia, Kulked-i 590 
–, Miklós fia, Pezye-i 460 
– mr., Miklós fia, szencsei 483 
–, Nagy Ábrahám fia, szentpéteri 334 
–, Nagy Henrik bán fia [kőszegi] 264, 593 
–, Nagy Péter fia, mátyóci 439, 443 
–, Nogouan fia 553 
–, Orbán fia 349 
–, Orbán fia, kamarcai 475 
–, Orbán fia, Miklós és Iuech apja 383 
– mr., Osl fia, Osl nb. 62 
–, Öklelő Mihály fia, palkonyai 123, 135, 340, 391 
– mr., Pál fia 227 
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–, Pál fia 335 
– mr., Pál fia 600, 602  
–, Pál fia, ajkai 300, 341 
–, Pál fia, Bebus-i 178, 322, 511 
–, Pál fia, bögöti 282, 295 
–, Pál fia, irsai 332 
–, Pál fia, Mogkereky-i 308, 569, 586 
–, Pál fia, szentvidkáli 230 
–, Pál fia, szolga 517–519 
–, Pál fia, tornaljai 439, 443 
–, Peres Benedek fia 239, 241, 257 
–, Persemel fia, aranyosi 3 
–, Péter fia 31 
–, Péter fia 132, 333 
–, Péter fia 251 
–, Péter fia 411, 417 
–, Péter fia 502 
–, Péter fia 544 
–, Péter fia 604 
–, Péter fia, Simon és János apja, Kaplony nb., csomaközi 485 
–, Péter fia, földesi és kajdacsi bese-

nyő 91, 118, 200, 271 
– mr., Péter fia, litteratus, Inche-i 648 
–, Péter fia, nagyfalvi 638–640 
–, Péter fia, pataki bíró 26 
–, Péter fia, szengyeli 431 
–, Péter fia, tornaljai 439, 443 
–, Péter fia, Zalasun-i 472, 486 
–, Péter fia, zobori 218, 355, 388 
–, Pető fia 46 
– mr., Petőcs fia 441 
–, Póka fia, szentesi 43, 51 
–, Pongrác fia, besenyői 331 
–, Pósa fia 501, 522 
–, Pünkösd fia 611–612 
–, Radnót fia, radnótfalvi 604 
–, Ratolth fia, béli 164–165, 167 
– mr., Rikalf fia 64–65 
–, Roh fia 481  
–, Rubinus fia, Chernich-i 260 
–, Salamon fia, körtvélyesi 331, 347, 379 

–, Sándor fia 115 
–, Sándor fia, hanvai 232, 245 
– mr., Sándor fia, királynéi al-asztal-nokmr. 13, 101, 307, 326, 637  
–, Sándor fia, náprágyi 636 
–, Simon fia 146, 343 
–, Simon fia, hosszúfalvi 312 
–, Simon fia, kónyi 150 
–, Swr fia, sejteri 654 
–, Szomor fia, szentlászlói 110 
–, Tamás fia, egerszegi 107, 179, 244 
–, Tamás fia, Lőrinte nb., essegvári 264, 300, 341, 432 
–, Tekes fia, laki 534 
–, Thaba fia, György, Pál és Tamás 

apja, kajdacsi besenyő 200 
–, Tors fia 260 
–, Usz fia, Tekele nb. 573, 585 
–, Várda fia, bögöti 571, 587 
–, Vid fia, Demeter és Péter apja, Pordan-i 277 
–, Vid fia, spácai 80 
–, Vr János fia, Imre apja, Turul nb. 303–304 
–, Vrkun fia, Jakab apja 301 
–, Warow fia, nyéki 342 
–, Zebina fia 311 
–, Zonchuk fia 325, 574, 584 
–, Zsidó Mihály fia, vasi 538 
–, Péter apja, miskei 644–645 
– fia Beke 345, 348, 380 
– fia Beke, tajnai 325 
– fia Ernye, egyeki 611–612 
– fia István 600, 602 
– fia János, Izdench-i 476 
– fia János, palatkai 604 
– fia Kilián 148 
– fia László, rozgonyi 239, 241, 257, 437  
– fia Lökös, szencsei 483 
– fia Lőrinc, lovag 66 
– fia Miklós, divéki 153, 162 
– fia Miklós, ollári 113 
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– fia Pál 92, 349, 410 
– fia Pál, Tuul-i 550 
– fia Péter 204, 255, 595, 607  
– fia Simon, bagosi 337 
– fia Tamás 598 
– fia Tamás, bárcai 85, 134, 238, 240, 256 
– fia Tiba, kidei 331 
– fia Tyúk Tamás, királyi képviselő 515 
– fia Zeuchyck, németi 25 
– fiai: Miklós és Pál 419, 496 
– fiai, adi 336 
– fiai: Miklós és György, Gaan-i 460, 533 
– fiai: Simon és János, kónyi 150 
– fiai: Iván és Iuanko, nagykemléki 

várjobbágyok 105 
– fiai: Besenyő Gergely, Besenyő 

Tamás és Besenyő Mátyás, zsadá-
nyi besenyők 91, 118, 200, 271 

Jánosfalva (Janusfalua) 275 (Vas m.) 
Jánosi (Yuanusy) 132 (Bodrog m.) 
– (Janosii) 172  
Janosii l. Jánosi 
Janusfalua l. Jánosfalva 
Jara l. Jára 
Jára (Jara), ma Alsójára (Iara, Ro.) 565 (Torda m.) Jarsa l. Irsa 
Jascenouec 553 (Körös m.) 
Jasov l. jászói 
jászói (Jazo, Jazou, Jazow; ma Ja-

sov, Sz.) Keresztelő Szt. János-
monostor és konventje 149, 231, 284, 391, 419, 496, 534, 599, 618–619, 629 (Abaúj m.) Jatovnice l. Jernye 

Jaurinum l. Győr 
Jazo l. jászói 
Jazou l. jászói 
Jazow l. jászói 
Jéke (Yeke) 274 (Szabolcs m.) 

Jelenec l. Gimes 
Jelka l. Kisjóka, Nagyjóka 
Jelšovce l. Egerszeg 
Jeneu 451, 517, 543 (Fejér m.) Jenke, ma Jenkovce, Sz. 428, 527 (Ung m.) Jenkovce l. Jenke Jerene l. Jernye Jernye (Jerene), ma Jarovnice, Sz. 

180 (Sáros m.) 
jernyei Szt. Antal hitvalló-egyház 180 
Jesenské l. Feled Jestice l. Jeszte 
Jeszenő (Jezeneu), folyó 527 
Jeszenői (Jezeneu-i dict.) Péter mr., litteratus 319, 358, 580 Jeszte (Jezte), ma Jestice, Sz. 13, 326 

(Gömör m.) 
Jezeneu l. Jeszenő, Jeszenői 
Jezew, vízfolyás 528 Jezte l. Jeszte Joachim (Iwachinus, Iwachynus, Iwahun, Yuachin) mr., Péter fia, kunok bírája, diószegi 303–304, 404, 447, 458 
– (Ioachynus, Iowachinus, Iowa-chynus, Ivachinus, Ivachynus, Iwachinus, Joachynus), Péter fia, 

Konrád, Miklós, Beke és Tamás 

apja, kajdacsi besenyő 91, 118, 200, 271 
– (Joachinus) fia János 426 Joachinus l. Joachim Joachynus l. Joachim 
Joad l. Jád 
Jób fiai: Domokos és Miklós 149, 231 
Johanna, Károly calabriai herceg le-

ánya 45 
Joka l. Jóka 
Jóka (Joka) c., István fia, divéki 153, 162 
– l. Kisjóka, Nagyjóka 
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Jowancha l. Ivánka Jula l. Gyula 

K 
K. l. Károly 
Kaal S. Vithi l. Szentvidkál 
Kaazmeyr l. Kázmér Kajdacs (Kaydach) 118, 200, 271, 312, 339 (Tolna m.) 
Kakara, halászóhely 648 Kakas (Kokos) mr., Rikalf fia 61, 64 
Kalachakutha, forrás 114 Kalc l. Kalec Kald l. Káld  
Káld (Kald) 48, 282, 295, 286, 377 (Vas m.) Kalec (Kalc), ma Tkalec, Ho. 561 

(Körös m.) 
kaleci Boldogságos Szűz-egyház 561 Kalinovac l. Gorbonok 
Kálló (Callou, Kallow), ma Nagy-

kálló 40, 42, 49 (Szabolcs m.) 
Kállósemjén l. Nagysemjén, Semjén 
Kallow l. Kálló  
Kálmán, magyar herceg, I. Károly fia 39, 549, 631 
Kalnik l. Nagykemlék Kalnokzeg (Kalnukzeegh, Kalnuk-

zegh), hn. 149, 231 (Zemplén m.) Kalnukzeegh l. Kalnokzeg Kalnukzegh l. Kalnokzeg 
kalocsai egyházm. 23, 362, 393, 

434, 470; l. még László kalocsai 
érsek 

– főesp l. Péter 
– kápt. 75–76, 305, 360, 532, 575, 

648 (Fejér m.) 
Káloz (Kaluz) 187 (Fejér m.) 
Kaluz l. Káloz 
Kaluzkuta, forrás és völgy 332 

Kamarca (Camarcha, Kamarcha), 
ma Komarnica Ludbreška, Ho. 

98, 475 (Körös m.) Kamarcha l. Kamarca Kamarun l. Komárom 
Kamenica l. Tarkő 
Kamenný Most l. Gyarmat 
Kaminus, Miklós zágrábi kanonok apja 5 
Kanya 260 (Verőce m.) 
– l. Kányó 
Kányó (Kanya), ma Slovenská 

Kajňa, Sz. 441 (Zemplén m.) Kapan l. Antolovc 
Kaplná l. Kápolna 
Kaplony (Koplen, Koplon), ma Căp-

leni, Ro. 343, 385 (Szatmár m.) 
– (Kopplen) nemzetség 485 
– (Coplen, Kopleen, Koplen) fia 

Miklós, vitkai 95, 146, 343, 385 
kaplonyi Szt. Márton-monostor 343, 385 
Kápolna (Kapulna), ma Erzsébet-

kápolna (Kaplná, Sz.) 467 (Po-zsony m.) Kapoly (Kopul) 460, 533 (Somogy m.) kapornaki (Kapornok, Kopurnuk; 
ma Nagykapornak) Szt. Üdvözí-

tő-monostor és konventje 282, 295, 576 (Zala m.) Kapornok l. kapornaki 
Kaprunchazegh, víz 416 Kaptol l. pozsegai 
Kapulna l. Kápolna 
Kapus (Kobs), ma Kiskapus (Copşa 

Mica, Ro.) 657 (Szászföld) 
–, (Kopus), hegy 250 
Kapusd, út 266 Kara 460, 533 (Somogy m.) 
Karaa 575 (Fejér m.) Karachafoka, hn. 509 (Baranya m.) 
Karachanfolu l. Karácsfalva 
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Karácsfalva (Karachanfolu), ma Ka-racsin, Ukr. 465 (Ugocsa m.) 
Karacsin l. Karácsfalva 
Karaso l. krassói 
Karász (Karaz), ma Nyírkarász 641 (Szabolcs m.) 
Karaszkó (Karazkou) ma Kraskovo, Sz. 305 (Hont m.) 
Karaz l. Karász 
Karazkou l. Karaszkó Karazna l. Kraszna, krasznai Karcha l. Karcsa Karcsa (Karcha) 248, 425, 510 (Po-zsony m.) karcsai Szt. Bertalan-egyház 425 Karka l. Kerka 
Károly (Karul), ma Mercyfalva (Carani, Ro.) 308, 586 (Temes m.) 
– (K., Karulus), I., magyar király, 

András és Kálmán apja, Erzsébet 

férje 3–4 között, 5, 11, 13, 15, 33–34, 38–39, 45, 50, 52, 55, 58–60, 61–65, 69–71, 74, 79, 82–83, 95–97, 101–103, 106–108, 114, 119–120, 123, 126–127, 132, 136, 139–141, 145–147, 150, 152, 161, 166, 172, 174–175, 178, 182, 184–185, 188–192, 196, 200, 203–204, 214, 216, 218, 221, 223–224, 227–228, 231, 233, 240, 242, 245, 250, 252–256, 260, 263–266, 268–269, 271–272, 274–277, 293–294, 297, 299, 305–308, 313, 317–318, 322–326, 327–330, 332–333, 343, 349–350, 352–353, 355, 358, 364–365, 368–369, 373, 376–377, 382, 384–391, 394–397, 407–408, 412–414, 421, 424–425, 427, 441, 443, 446, 450–458, 460, 463–465, 472, 475–483, 486–487, 491, 498, 503, 506–507, 510–511, 515–520, 526–529, 533–536, 538–539, 543, 551, 554–556, 558–560, 562, 574–575, 580–

582, 584, 588, 593–595, 597, 604, 606–607, 613–614, 616, 620–621, 624, 627–628, 630–634, 636–637, 641, 643–645, 647, 651, 660, 663–664 
–, Róbert nápolyi király fia, Johanna apja, calabriai herceg 45 Kartal 389 (Pest m.) 
Karul l. Károly 
Karulus l. Károly 
Kassa (Cassa), város, ma Košice, Sz. 255, 437, 441, 529, 607, 629 

(Abaúj m.) Kasuh l. Kazsu 
Kasztó (Koztow), ma Căstău, Ro. 

615 (Szászföld) 
Káta (Katha), ma Nagykáta 376 (Pest m.) 
Katalin, divéki István leánya 153, 162 
– (Kathlyn, Katlyn), egyeki Ernye 

leánya 611 
–, örsi Miske özvegye 94, 151 
–, semsei Tamás leánya 629 
–, szinyei Miklós leánya 180 
Katha l. Káta Kathlyn l. Katalin Katlyn l. Katalin Kayand 132, 333 (Bodrog m.) Kaydach l. Kajdacs Kayl 174  
Kazimír l. Kázmér 
Kazmer l. Kázmér 
Kázmér l. Labov Kázmér 
– (Kazmer), ma Kazimír, Sz. 544 

(Zemplén m.) 
– (Kaazmeyr), ma Felsőkázmér 

(Ruský Kazimír, Sz.) 441 (Zemp-
lén m.) 

–, III., lengyel király 168, 221 
–, notarius 36 
– fia János 195 
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– fiai: Péter és Tamás, Mogkereky-i 308, 569, 586 Kazsok (Kosuk) 550 (Somogy m.) Kazsu (Cosuh, Kasuh, Kozuh, Ku-
suh), ma Kožuchov, Sz. 204, 358, 

544, 607 (Zemplén m.) 
Keech l. Kércs 
Keer l. Kér 
Keethraas l. Rás 
Kekche l. Kékcse 
Kékcse (Kekche), ma Kötcse 120 (Somogy m.) 
Kekenesuelge l. Kökényesvölgy 
Kelechen l. Kelecsény 
Kelecsény (Kelechen), ma Zemplén-

kelecsény 319, 358 (Zemplén m.) 
Keléd (Kyled) 253 (Vas m.) 
Keled, Miklós fia 609 
– fia Péter, Inche-i 648 Kelemen mr., egri karpap 343 
–, hrastovicai pap 528 
–, Albert fia, Antal és Pál apja, 

patacsi nemes jobbágy 420 
–, Bálint fia, Mogkereky-i 308, 397 
–, Miklós fia, mérai 54 
– mr., Rikalf fia 61, 63–65 
–, Vincló fia 112 
– fia Mihály 75 Kelnek (Kelnuk), ma Câlnic, Ro. 

422 (Szászföld) Kelnuk l. Kelnek 
Keme fia Péter 75 
Kemen l. Kemény 
Kemendollár l. Ollár 
Kemény (Kemen, Kemin) c., Berke 

fia, János, Márton és Pál apja 517–519, 593 
– (Kemen, Kemeyn, Kemyn), Mik-

lós és Mihály apja 176, 202, 346, 530–531, 581 
– (Kemen) fia Jakab, pataki esküdt 513 

– (Kemin, Kemyn) fia Konrád, 

cseményi 122, 435 
– (Kemyn) fiai: Péter és Pál 377 
Kemeyn l. Kemény 
Kemin l. Kemény 
Kemluch l. Nagykemlék 
Kemyn l. Kemény 
Kenchus (Kynchus), halászóhely 648 Kenderesfeld (Kenderfelde), szántó 248 (Pozsony m.) Kenderfelde l. Kenderesfeld 
Kendermal, völgy 250 Kendermalberche (Kendurmalber-che), hegy 250 
Kenderusweugh, völgy 355 Kendurmalberche l. Kendermalber-che 
Kene fia János 28 
Kér (Keer), ma Abaújkér 100, 441 

(Abaúj m.) 
– (Keer) 557 (Nógrád m.) 
– (Keer) 460, 533 (Somogy m.) 
– (Keer) 29, 62 (Sopron m.) 
– (Kery) 96, 136, 446 (Tolna m.) 
Keraly l. Királyi Kercaszomor l. Kerka 
Kerch l. Kércs 
Kércs (Keech), ma Hernádkércs 100 

(Abaúj m.) 
– (Kerch), ma Nyírkércs 454 (Sza-bolcs m.) Kerecktou, hn. 112 (Vas m.) 
Kerek (dict.) János 237 Kerekoduor l. Tyukod Kerka (Carka, Karka), ma Kercaszo-mor 332 (Vas m.) 
– (Karka), folyó 332 Kerkakutas l. Kutas 
Kery l. Kér 
Kestetum l. Kesznyéten 
Kestetwm l. Kesznyéten Keszi (Kezy), ma Gyulakeszi 56 (Zala m.) 
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Kesznyéten (Kestetum, Kestetwm) 

227 (Zemplén m.) 
Kesző (Kezew), ma Keszü 622 (Ba-ranya m.) 
Keszü l. Kesző Kethkulch l. Kolcs 
Kezew l. Kesző Keztelen 80 (Nyitra m.) Kezy l. Keszi Kide (Kyde), ma Chidea, Ro. 331 

(Szatmár m.) 
Kilián (Kylianus), János fia 148 
– fia Miklós, Zoor-i 467 
Királyi (Keraly, Kyrali, Kyraly), ma 

Berettyókirályi (Chiraleu, Ro.) 

356, 465 (Közép-Szolnok m.) 
királyi kápolnaispán 34, 118, 146, 271, 305, 385, 558 
Kis (Parvus) Kozma, Ivánka és Ja-kab apja 173, 261, 469 
Kisberény (Kyusberyn) 533 (So-mogy m.) 
kisberényi Szt. Demeter-egyház 533 Kisfalu (Kysfolu, Kysfolw) 340 (Borsod m.) Kisfalud (Kysfalud, Kysfolud), ma Gortvakisfalud (Gortva, Sz.) 461, 

547 (Gömör m.) 
– (Kysfolud) 126 (Hont m.) 
Kisföveny (Kysfewen), föveny 538 
Kisjóka (Minor Ylka), ma Jóka (Jelka, Sz.) 605 (Pozsony m.) Kiskapus (Kyskapws), szoros 306 
– l. Kapus 
Kiskemlék (Minor Kanich ~ Kem-

luk), vár 105, 553 (Körös m.) 
Kisnémedi l. Németi 
Kisnyárád l. Nyárád 
Kisperlász l. Perlász 
Kisrécse l. Récse 
Kissomlyó l. Somlyó Kisvárda l. Várda 
Kisszalánc l. Szalánc 

Kisszőlős (Kyszeuleus, Zeuleus, Zeu-
levs), ma Gyöngyösszőlős 390, 562 (Vas m.) 

Klára, csermendi Ellős leánya 583 
–, lóti Jakab özvegye 656 
–, Ugrin özvegye 578 
Klčov l. Kolcsó Klostermarienberg l. borsmonostori Koaznya (Kvaznya) 460, 533 (So-mogy m.) Kobs l. Kapus Koch fia Benedek, pribeli 382  
Koka l. Kóka 
Kóka (Koka) 535 (Pest m.) Kokos l. Kakas 
Kolchwan l. Kolcsó Kolcs (Kethkulch), ma Nagykolcs (Culciu Mare, Ro.) 485 (Szatmár m.) 
Kolcsó (Kolchwan), ma Klčov, Sz. 65 (Szepes m.) 
Kolgaruelg, völgy 332 
Kolíňany l. Kolon 
Kolon (Kolun, Kulun), ma Kolí-

ňany, Sz. 30, 32 (Nyitra m.) Kolozs (Culus), ma Cojocna, Ro. 60–61 között (Kolozs m.) 
– (Clus, Culus) m. 10, 53–54, 60–61 

között, 218, 334, 448, 565, 604 kolozsmonostori (Clusmonostra, Co-lusmonustra; ma Cluj-Mănăştur, 

Ro.) Boldogságos Szűz Mária-
egyház és konventje 306, 604 (Kolozs m.) 

Kolozsvár (Clusvar, Cluswar), ma Cluj-Napoca, Ro. 448, 604 (Ko-lozs m.) Kolta, ma Nemeskolta 456, 594 (Vas m.) Kolth 650 (Bihar m.) Kolun l. Kolon 
Komarnica Ludbreška l. Kamarca 
Komárno l. Komárom 
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Komárom (Kamarun, Komaron), 

vár, ma Komárno, Sz. 265, 538 

(Komárom m.) 
– (Kamarun, Komarun) m. 265, 467, 549 
Komaron l. Komárom 
Komarun l. Komárom 
Komlós (Comlos), ma Tapoly-

komlós (Chmel’ovec, Sz.) 63 (Sá-ros m.) Kompolt 167, 599 (Heves m.) 
Konch (Kunch), Ernye fia, Mihály apja, egyeki 611–612 
Kondakur (Kundakur), Mihály, Ja-

kab és István apja, hermáni 390, 562 Kongyan (Konthian, Konthyan) 450, 
593 (Körös m.) 

Konia l. Kónya  Konkol 164–165, 167 (Heves m.) 
Konrád (Corrardus), diószegi 404, 458 
– mr. 126 
– (Conrardus, Corardus), nagyszom-

bati bíró 467 
– (Corrardus), Nema-i 538 
– (Chunradus), pozsonyi szb., szeli 625–626 
– (Corrardus), tordosi plébános 615 
– (Korrardus), zalai konvent tagja 275 
– (Corrardus) mr., Jakab fia 122, 435, 524  
– (Condradus, Corardus), Joachim 

fia, földesi és kajdacsi besenyő 91, 118, 200, 271 
– (Corrardus) mr., Kemény fia, 

cseményi 122, 435 
–, Konrád fia 94, 151 
– (Corrardus) fia István, fehérvári kanonok, karcsai 510 
– (Corrardus) fia Miklós, verebélyi 542, 545, 563 

– (Corrardus) fiai: Miklós és Konrád 94, 151 Konthian l. Kongyan Konthyan l. Kongyan 
Konya l. Kónya  
Kónya (Konia ~ Konya dict.) Mik-

lós, Tamás erdélyi vajda fia, ki-
rálynéi asztalnokmr. 305, 326, 575 

Kónyi (Kulny), ma Nagykónyi 150 (Tolna m.) 
Koogh, tó 260 
Kopasz (Kopaz), Tamás fia [Borsa nb.] 79 
– (Kopoz) mr., Vörös Salamon fia 332 
– (Calvus) Detre fia Benedek, Ákos nb., csetneki 116 Kopaz l. Kopasz Kopleen l. Kaplony Koplen l. Kaplony Koplon l. Kaplony Kopoz l. Kopasz Kopplen l. Kaplony Kopul l. Kapoly Kopurnuk l. kapornaki Kopus l. Kapus 
Korkou fia Jakab, kóródi 10 
Kóród (Koroug, Korowg, Korowgh) 

506, 540 (Belső-Szolnok m.) 
– (Korog, Koroug), ma Coroşu, Ro. 10, 53–54 (Kolozs m.) 
Korog l. Kóród  Korogh l. Kórógy 
Kórógy (Korogh), vár 62 (Valkó m.) Koromzow 464 (Tolna m.) 
Koroug l. Kóród 
Korowg l. Kóród 
Korowgh l. Kóród 
Korrardus l. Konrád 
Košice l. Kassa 
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Kosót (Kosouth, Kusoth), ma Ne-
meskosút (Košúty, Sz.) 625–626 (Pozsony m.) 

Kosouth l. Kosót Kosuk l. Kazsok 
Košúty l. Kosót Kouarch l. Kovarc 
Kouch, Miklós fia 601 Kovarc (Kouarch), ma Kovarce, Sz. 516 (Nyitra m.) Kovarce l. Kovarc Kozma l. Kis Kozma 
– 379 
–, Udvaros fia, borsai 142 
–, Dénes és János apja, oszkói 103, 114, 196 
– fia Miklós, dobai 104 
Kozmadamján (villa Cosme et Da-miani), ma Kozmadombja 332 (Zala m.) 
Kozmadombja l. Kozmadamján 
Koztow l. Kasztó 
Kožuchov l. Kazsu Kozuh l. Kazsu 
Kozyac, szőlő 273  
Köcsk (Kuchk) 566–568 (Vas m.) 
Kőhalom (Kwhalm), vár, ma Rupea, 

Ro. 604 (Szászföld) 
Kőhídgyarmat l. Gyarmat 
kői (Kw; ma Banoštor, Sze.) kápt. 627–628, 648 (Szerém m.) 
Kökényes (Kukenus) 532 (Bodrog m.) 
Kökényesvölgy (Kekenesuelge), 

völgy 275 
Kökényszilvakerek (Kukenzylwake-

rek, Kukynzylwakerek), fák 496 
Kölcse (Kulche) fia Miklós, adorjáni 

várnagy 609 
Körös (Crisium), ma Križevci, Ho. 

154, 273 (Körös m.) 
– (Cris) m. 154, 198, 273, 478 
– (Cris), folyó 357 

Körösgyéres l. Gyéres 
Körtvély (Kurtuel) 97, 152 (Tolna m.) 
Körtvélyes (Kurthuelus), ma Ér-

körtvélyes (Curtuiuşeni, Ro.) 331 

(Szatmár m.) 
– (Kwrthuelyes), sziget 538 
– (Kurthueles) 534  
Körtvélyesbérc (Kurtuilusberch), hegy 540 
Kötcse l. Kékcse 
Kövér (Kwer dict.) Miklós fia János 632 
Köveskál l. Szentvidkál 
Kövesút (Kweswth), út 538 
Közbérc (Kuzberch), hegy 355, 540  
Középfalu (Kuzepfalu), ma Chizeni, 

Ro. 540 (Belső-Szolnok m.) 
Középtanya (Kwzepthonya), halá-

szóhely 538 
Krakkó (Cracovia), Lo. 169, 221 
– (Crakow), ma Cricău, Ro. 615 

(Fehér m.) 
Kraskovo l. Karaszkó 
Krásna nad Hornádom l. Széplak 
krassói (Karaso) főesp. l. Pál Kraszna (Karazna), folyó 485 
Krasznahorka (Craznahorca), vár és birtok 143–144 (Gömör m.) 
krasznai (Karazna) főesp. l. Pál Kravarsko (Krawarzka), Ho. 528 

(Zágráb m.) Krawarzka l. Kravarsko Kriva (Criua, Criwa, Krywa), ma 
Krivány (Krivany, Sz.) 63–65 
(Sáros m.) Krivany l. Kriva 

Krivány l. Kriva 
Križevci l. Körös Krk l. Vegla 
Krnya 260 (Verőce m.) Krywa l. Kriva 
Kuchk l. Köcsk 



  374 

Kugya 461 (Gömör m.) 
Kukenus l. Kökényes 
Kukenzylwakerek l. Kökényszilva-kerek 
Kukuliensis l. küküllői 
Kukulleuar l. Küküllővár 
Kukuthzeg, kaszáló 46 
Kukynzylwakerek l. Kökényszilva-kerek 
Kulche l. Kölcse Kulked 590 (Somogy m.) 
Kulny l. Kónyi Kulun l. Kolon 
Kun (dict.) György fia Pál, Presni-che-i 27 Kunch l. Konch  Kundakur l. Kondakor Kundra fiai 112 
kunok (bírája) l. Druget Vilmos, Joa-chim 
Kunország (Co, Cu) 264–265, 327–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515 
Kurth l. Kürt 
Kurthueles l. Körtvélyes 
Kurthuelus l. Körtvélyes 
Kurtuel l. Körtvély 
Kurtuilusberch l. Körtvélyesbérc 
Kusmend 331 (Szatmár m.) 
Kusoth l. Kosót Kusuh l. Kazsu Kutas (Hethkutus, Hetkutus, Kutus, Myhon, Zathafolua), ma Kerka-kutas 332, 498 (Zala m.) 
– (Kutus), völgy 332 Kutus l. Kutas 
Kuzberch l. Közbérc 
Kuzepfalu l. Középfalu 
küküllői (Kukuliensis) főesp. l. Já-nos 
Küküllővár (Kukulleuar), vár, ma Ce-

tatea de Baltă, Ro. 82 (Küküllő m.) 

Külső-Szolnok (Zonuk ~ Zolnok ~ Zolnuk Exterior) m. 31, 104, 81–82, 228, 250, 278, 335–337, 536–537, 539  
Kürt (Scentthamaskywrthw, Zentha-maskyurth), ma Strekov, Sz. 549 

(Komárom m.) 
Kürt (Kurth, Kyurth), ma Csalló-

közkürt (Ohrady, Sz.) 625–626 (Pozsony m.) 
kürti Szt. Tamás-kőegyház 549 
Kürtös (Kyurthus), folyó 206 Kvaznya l. Koaznya 
Kw l. kői 
Kwer l. Kövér 
Kwesewren, árok 538 
Kweswth l. Kövesút 
Kwhalm l. Kőhalom 
Kwpe, Sámuel fia, csúzai, Nana-i 177, 354, 509, 558 
Kwrthuelyes l. Körtvélyes Kwschemid, sziget 538 
Kwzepthonya l. Középtanya 
Kwzereukw, hn. 441 (Zemplén m.) Kyde l. Kide 
Kyled l. Keléd 
Kylianus l. Kilián Kynchus l. Kenchus 
Kyrali l. Királyi 
Kyraly l. Királyi Kyschermen l. Csermend Kysfalud l. Kisfalud 
Kysfewen l. Kisföveny Kysfolu l. Kisfalu Kysfolud l. Kisfalud Kysfolw l. Kisfalu Kyskapws l. Kiskapus 
Kysuluswa, folyó 540 
Kyszeuleus l. Kisszőlős 
Kyurth l. Kürt 
Kyurthus l. Kürtös 
Kyusberyn l. Kisberény 
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L 
L l. Lodoméria Laachk l. Lack 
Laad l. Lád Laak l. Lak Laaz 395 (Somogy m.) 
–, patak 441 
Labov Kázmér fiai: Várda és Do-

mokos, bögöti 571, 587 
Lachena, folyó 260 
Lachina 260 (Verőce m.) Lachk l. Lack Lachynapotok, patak 260 
Lack (Lachk, Laczk, László) mr., 

székelyispán, besztercei c., István 

királyi lovászmr. apja 11, 15, 67, 184–185, 356, 407, 555, 582  
– (Laachk), Luka fia, Lucua-i 280 
– (Lock) mr., Mikó fia, béli 164–165, 167, 599 
– (Lachk) fia Domokos, nádasdi 441, 560 
– (Lachk) fia Miklós, laki 534 Laczk l. Lack 
Lad l. Lád 
Lád (Laad, Lad), ma Szendrőlád 52, 163, 186, 637 (Borsod m.) 
Ladan l. Ladány 
Ladány (Ladan) 133  
Ladomertheloky l. Lodomértelke Lak (Lakh) 648 (Bodrog m.) 
– (Laak) 534 (Borsod m.) 
Lakgywud 538 (Győr m.) Lakh l. Lak 
Lampert mr., országbíró 328 
–, Guze apja 629 
– fia Péter, külső-szolnoki szb. 104 
– fiai: Gergely, Lázár és Domokos 411, 417 
Landek, ma Lándok (Lendak, Sz.) 

63 (Sáros m.) 
Lándok l. Landek 

Lapis Refugii l. menedékkői 
Lapohtheu (Lopuhav) 146 (Zemplén m.) Lapsa 196, 275 (Vas m.) 
–, völgy 275 
Lapus (Lopws dict.) János, András fia 450–453, 517–519, 543 Laskod (Loskud) 226 (Szabolcs m.) 
Lastovce l. Lasztóc 
László l. Eged László  
– 102 
– 631 
–, Bagya-i 177, 203, 354, 509 
–, budai olvasókanonok, váradi püs-

pöki vikárius 609 
–, Dedach-i 331 
–, egri prépost és püspöki vikárius 504, 552 
– mr., esztergomi olvasókanonok 206, 647 
–, fáji 117, 205 
– mr., hevesi alispán 164, 167, 599 
–, kalocsai érsek, királyi kancellár 

[jánki] 245, 264–265, 292, 305, 326–329, 360, 366, 376–387, 389, 413, 443, 498, 503, 511, 515, 532, 575, 597, 624, 636–637, 643–645 
–, Kugya-i 461, 547 
–, I., Szt., magyar király 366–367 
–, IV., magyar király 148–149, 197, 279, 439, 443, 534, 633 
–, murányi 308, 569 
–, pécsi püspök [szeglaki] 200, 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 420, 498, 503, 511, 515, 546, 603, 606, 622, 624 
–, serviens 117, 205 
– mr., váradi kanonok 249, 331 
–, zágrábi püspök [kaboli] 264–265, 279, 302, 326–329, 376, 386–387, 389, 395, 413, 436, 460, 471, 
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475–483, 498, 503, 515, 511, 608, 624 
–, Zaky-i 132 
–, András fia 332 
–, András fia, pályi 146, 343 
– mr., Benedek fia, Ákos nb., csetneki 36, 116, 500  
–, Benedek fia, csicsvai 217, 219 
–, Bese fia, polányi 148 
–, Bethlem fia 312, 339 
–, Both fia 565 
–, Both fia, farmosi 117, 205 
–, Bud fia 394, 412 
–, Dénes fia, járai 565 
– mr., Doncs fia 592  
–, Éliás fia, Kayand-i 132, 333 
–, Gathal fia, Gergely és Miklós ap-

ja, endrédi 55 
–, Gyula fia 549 
–, István fia 225 
–, István fia, Zazd-i 90, 133 
–, Item Miklós fia, bolyi 402, 409 
–, Jakabos fia, nagyfalvi 638–640 
–, János fia, balkányi 93, 145, 347, 379 
–, János fia, csicsvai 441, 529 
–, János fia, rozgonyi 239, 241, 257, 437 
–, László fia, csáni 335 
–, Lodomér fia, nyéki 207, 215, 642 
–, Loránd fia, szentimrei 109 
–, Márton fia, fancsikai 465 
– c., Márton fia, Ond-i 283 
–, Mihály fia, olsvai 591 
– mr., Mihály fia, semjéni, nagysem-

jéni, székelyi 40, 42, 84, 87–88, 124, 130–131, 193–194, 234–235, 258–259, 314, 316–317, 398–401, 438, 444–445, 454–455, 468, 474, 508, 512, 521, 541, 551, 572, 588  
–, Miklós fia, bélyi 43, 51 
– mr., Miklós fia, Gathal nb. 283 

–, Miklós fia, Geche-i 217, 219 
–, Miklós fia, laki 648 
–, Miklós fia, mérai 54 
–, Miklós fia, penészleki 331  
–, Nagy Péter fia, mátyóci 439, 443 
–, Pamlinus fia, tárnoki 80 
–, Péter fia, hatvani 337 
–, Péter fia, keszi 56 
–, Péter fia, Bökény és Pál apja, lóci 636 
–, Péter fia, szengyeli 431 
–, Péter fia, tornaljai 439, 443 
–, Pongrác fia, sztáncsi 580 
–, Radnót fia, radnótfalvi 604 
–, Rátót fia, béli 599 
–, Renold fia, Mogkereky-i 308, 569, 586 
–, Sebestyén fia, Weythyh-i 86, 128 
–, Simon fia, keszi 56 
– mr., Szigfrid fia, káldi 253, 377 
–, Tamás fia, Mihály apja, Geudyn-i 592 
–, Tamás fia, győrödi 375 
–, Tekes fia, János apja, sárosi alis-

pán, laki, tornai 232, 534 
–, Ugrin fia 460, 533, 564, 578 
– mr., Vecse Miklós fia, putnoki 4, 321, 338  
–, Wsetha fia 198 
–, Zeped fia 534 
–, Zoltán fia 102 
–, István, Elsa és Margit apja 195 
–, Demeter apja 462 
–, János, Miklós és László apja, 

csáni 278, 335 
– fia Beke, iklódi 228, 266 
– fia Demeter, ományi 497 
– fia Egyed 237, 249, 331 
– fia Gergely 618–619 
– fia István 215 
– fia István 453, 543 
– fia János 419, 496 
– fia János 441 
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– fia János, besenyői 17 
– fia János, várdai 57, 402, 409 
– fia Miklós 81 
– fia Miklós, mesteri 566–568 
– fia Miklós, nagyjókai 598 
– fia Péter, rozgonyi 239, 241, 257, 437 
– fia Tharo István, felistáli 225 
– fia Ugrin 460, 533 
– fiai: János és Péter, csicsvai 441, 529 
– fiai: Sándor és János, edelényi 637 
– fiai: Miklós, Pál és Jakab, 

szentlászlói 110 
– fiai: Simon és János, szent-mártoni 334 
– l. még Lack 
Lasztóc (Laztouch), ma Lastovce, 

Sz. 426 (Zemplén m.) Lathozam, rév 538 Laymer 359, 546 (Baranya m.) Laymer-i Szt. Kereszt-kőegyház 359, 589 
Layus fia István 33, 71 
Lázár, Lampert fia 411, 417 
Lázárfalva (Lazarfolua, Lazarfolwa) 

305, 575 (Bács m.) 
Lazarfolua l. Lázárfalva 
Lazarfolwa l. Lázárfalva  Lazthyna fia Benedek 198 
Laztouch l. Lasztóc 
Lechnice l. Lég 
Ledegerus fia Pál 112 Lees, hegy 441 
Lefantovce l. Elefánt 
Leg l. Lég 
Lég (Leg, Legh), ma Nagylég (Lech-nice, Sz.) 232, 281, 342 (Pozsony m.) 
Legen l. Légen 
Légen (Legen, Legyen, Ligyn), ma Legii, Ro. 218, 355, 604 (Kolozs m.) 

Legh l. Lég 
Legii l. Légen 
Legyen l. Légen Lele (Leley), ma Lelei, Ro. 337 

(Közép-Szolnok m.) Lelei l. Lele Leles l. leleszi leleszi (Lelez; ma Leles, Sz.) Szt. Kereszt-egyház és konventje 43, 51, 131, 139, 149, 166, 193–194, 242, 247, 258, 410, 438, 468, 512, 
544, 554, 592 (Zemplén m.) Leley l. Lele Lelez l. leleszi 

Lénárddaróc l. Daróc Lendak l. Landek Lendava l. Lendva Lendva (Lindua, Lyndua, Lyndva, 
Lyndwa), vár, ma Alsólendva (Lendava, Szl.) 74, 178, 223, 254, 322, 498, 511 (Zala m.) 

Lendvavásárhely l. Dobronak Lengel l. Lengyel Lengen l. Lengyel Lengyel (Lengel, Lengen dict.) Já-

nos, István fia, semjéni, nagysem-
jéni, napkori 72, 77, 87–88, 129–131, 139, 166, 193–194, 234–235, 258–259, 314, 316–317, 398–399, 401 

– (Polonus) Péter, pozsonyi őrkano-nok 598, 625–626 Lengyelo. (P) 168, 221 
Lengyeltóti l. Tóti Leonth fiai 377 Lepoldus 126 
Lesné l. Leszna 
Leszna (Lyzna), ma Lesné, Sz. 441, 

529 (Zemplén m.) 
Leua l. Léva  
Leuke fia Tamás 465 
Leukus l. Lökös 
Leukws l. Lökös 
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Leurent l. Lőrinte 
Leurente l. Lőrinte 
Leurenthe l. Lőrinte Leusnapataka, patak 516 
Leustach l. Leusták 
Leustachius l. Leusták 
Leusták l. Nagy Leusták 
– (Leustach), karai 460, 533 
– (Leustach), Sebestyén fia 534 
Léva (Leua, Lewa), vár, ma Levice, Sz. 327–329, 413, 503 (Bars m.) 
Levice l. Léva Lew fiai 121 
Lewa l. Léva 
Lezkouch 608 (Körös m.) Liget (Lyget), hegy 266 
Ligyn l. Légen Lindua l. Lendva 
Liponuk 307 (Gömör m.)  Lipova l. Lippa Lippa (Lyppa), ma Lipova, Ro. 34 (Arad m.) 
– (Lipua) 147 (Verőce m.) Lipua l. Lippa 
Litke, ma Fényeslitke 57 (Szabolcs m.) 
Livezile l. Jád 
Lobor, Péter fia, bögöti 216, 272 
Lóc (Louch) 636 (Gömör m.) 
– (Loch), ma Alsólóc (Dolné Lovči-ce, Sz.) 80 (Pozsony m.) Locauch, patak 525 
Loch (dict.) Miklós mr. 558 
– l. Lóc Lochonch l. Losonc Lock l. Lack 
Locus novus l. Újhely 
Lodomér, Ewche apja, szalóki 135, 340 
– fiai: Lőrinc, István, László és Do-

mokos, nyéki 207, 215, 642 
Lodomértelke (Ladomertheloky) 

260 (Verőce m.) 

Lopuhav l. Lapohtheu Lopws l. Lapus 
Loránd, Elek fia 104 
–, Ilerk fia, Mihály és Márton apja 286 
–, István fia, laki 534 
–, István fia, zsadányi 149, 231 
– (Lourand) mr., Loránd fia, vasvári 

és soproni c. 252, 299, 566, 568 
–, Péter fia, lasztóci 426 
–, Sebestyén fia, György, Pál, Jakab, 

Imre, Tamás, László, Dénes és 

Sebestyén apja, szentimrei 109, 274 
–, Loránd soproni c. apja 252 
– fia Miklós 344 
– fia Miklós, Chazy-i 504 Loskud l. Laskod 
Losonc (Lochonch), ma Lučenec, 

Sz. 109 (Nógrád m.) 
Lót (Louth), ma Újlót (Vel’ké Lovce, 

Sz.) 656 (Komárom m.) 
Lothardus (Lothhardus), Günter fia, 

Tamás apja 505–506, 540 
–, János fia 421, 425 
–, Lothardus fia 342 
– fia Bud, tornai 197 
– fia János 229, 232, 281, 342, 421, 425 Lothhardus l. Lothardus Lothou, Bodor fia 286 
Louch l. Lóc 
Lourand l. Loránd 
Louth l. Lót 
Lökös (Leukus), Ivánka fia 261, 303–304 
– (Leukus) mr., János fia, szencsei 483 
– (Leukws), Lőrinc fia 395 
– (Leukus), Lőrinc fia, Mogkereky-i 308, 397 
– (Leukus) mr., Mikó fia, verbőci 303–304, 357, 463, 465 
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– (Leukus), Péter fia, miskei 60, 644–645 
Lőrinc l. Fekete Lőrinc 
–, berényi plébános 615 
–, Bokan-i 453, 543 
–, Bökény nb. 582 
–, királyi tárnok 119, 126 
–, pelei 104 
–, váradi karpap 104 
–, Albert fia 580 
–, András fia, doborgazi 344, 352 
– mr., Bakó Miklós fia 372 
–, Bánk fia 198 
–, Baroth fia, veszprémi szb. 659 
–, Bereck fia, Gutkeled nb. 79 
–, Csépán fia, székelyi 4744, 512 
–, Demeter fia, Péter és Lökös apja 395 
–, Gereuen fia 441 
–, Gergely fia, petri 381 
–, István fia, divéki 153, 162 
–, János fia, lovag 66 
–, Lodomér fia, nyéki 207, 215, 642 
–, Lőrinc fia, kéri 96, 136, 384, 446 
–, Mikó fia, hegymegi 163, 186 
–, Pál fia, János apja 347, 379 
–, Pál fia, patyi 112 
–, Pazman fia, Terpen-i 576 
–, Péter fia, keszi 56 
–, Sándor fia 595 
– mr., Simon fia, zarándi c., nagy-martoni 29, 55, 62  
–, Thende Miklós fia 377 
–, Wachta fia 465 
–, Miklós, János, Jakab és Péter apja, Aba nb., atyinai 147, 479, 593 
–, István, Lőrinc, Mihály és János 

apja, kéri 96, 136, 446 
– fia Demeter 296 
– fia János, győrödi 181, 373–375 
– fia Miklós, ábrányi 447 
– fia Péter 505–506 
– fiai: Zeped és Miklós 534 

– fiai: Buchu és Máté, fancsikai 148 
– fiai: Lökös és Imre, Mogkereky-i 308, 397 
– fiai: Gergely, Balyar és Pete, tóti 76 
Lőrinte (Leurenthe) nemzetség 300 
– (Leurent, Leurente, Leurenthe), 

Beke és Tamás apja, Lőrinte nb., 

essegvári 264, 300, 341, 432 
Luakal, völgy 355 
Lučenec l. Losonc Luchka l. Lucska Luchynch l. Dub 
Lúčka l. Lucska 
Lucua 280 (Gömör m.) 
Lucska (Luchka), ma Fazekasrét 

(Lúčka, Sz.) 298 (Sáros m.) 
Ludbreg, Ho. 475, 561 (Körös m.) 
Luderus, német lovagrendi nagymr. 221 
Lugas 305, 575 (Bács m.) 
Lugretus, János macsói bán apja 326 Luk, malom 465 
Luka, hermáni 456 
– fiai: Sándor, Lukács, Rodnalcus és Lack, Lucua-i 280 
Lukács, serviens 512 
–, Bana fia 468 
–, Benedek fia, csicsvai 217, 219 
–, György fia, nagykemléki várjob-

bágy 105 
– mr., Luka fia, litteratus, Lucua-i 280 
– mr., Lukács fia, Ákos nb. 116 
–, Máté fia, nagyberényi nemes job-

bágy 418 
–, Pál fia 26 
–, Usz fia 215 c. 
– fia Dezső, endrédi 331 
– fia István 303–304 
– fia István 441 
– fia Lukács, Ákos nb. 116 
– fia Miklós 46 
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Lulla (Lulya, Lwla, Lywla) 450–453, 517–519, 533, 543 (Somogy m.) Lulya l. Lulla Luncani l. Gerend 
Lungh (Lvngh), erdő 35, 416 Lupu l. Farkastelke Lupus l. Farkas Lvngh l. Lungh Lwla l. Lulla Lyaba 450–453, 517–519, 543 (So-mogy m.) Lyget l. Liget Lyndua l. Lendva Lyndva l. Lendva Lyndwa l. Lendva 
Lyphardus, Reche Péter fia 262 Lyppa l. Lippa 
Lyteri 227 (Abaúj m.) Lywla l. Lulla Lyzna l. Leszna 

M 
M. l. Mesko, Mihály 
Macho l. Macsó 
Machou l. Macsó 
Machov l. Macsó 
Machow l. Macsó 
Macsó (Macho, Machou, Machov, Machow), ma Mačov, Sze. 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 558, 600, 602 Madacha l. Madocsa Madocsa (Madacha) 46 (Tolna m.) 
Magalo (Magalou), folyó 311 Magalou l. Magalo Magapataka, patak 245 Magnus l. Nagy 
Magyar (dict.) Pál mr., gimesi vár-nagy 172, 438, 468, 572, 588, 634 
Magyarad l. Magyarád 

Magyarád (Magyarad), ma Vágma-gyarád (Modranka, Sz.) 80 (Po-zsony m.) Magyarcsaholy l. Csaholy Magyaro. (H, U, V, regnum Vn-garie) 106, 264–265, 327–329, 364–365, 376, 386–387, 389, 413, 430, 498, 503, 507, 511, 515, 
616, 664; l. még András, Béla, 

István, László, Károly magyar ki-
rályok 

Magyarszecsőd l. Szecsőd Magyarzsombor l. Zsombor 
Maharrewy l. Moholréve 
Maharryvy l. Moholréve maior comitatus Posoniensis l. Po-zsony 
Maior Kemluk l. Nagykemlék 
– Martinus l. Nagymarton 
– Ylka l. Nagyjóka 
Majos (Moius) fia Sándor 476 Majs (Moysa) 503, 606 (Baranya m.) 
– (Moysa) 305 (Gömör m.) 
Majs (Moys), bárcai 270 Makod (Mockudteluke), ma Mocod, 

Ro. 506, 540 (Belső-Szolnok m.) Makranc (Mokranch), ma Mokrance, 
Sz. 441 (Abaúj m.) Malchech, Dragona fia, nagy-
kemléki várjobbágy 105 

Malé Tirjakovce l. Törék 
– Zlievce l. Zellő  
Malin l. Málom 
Málom (Malun, Valon), ma Malin, 

Ro. 228, 266 (Belső-Szolnok m.) 
Malun l. Málom Mancha fia Barc 636 
Máramaros (Maramorosius, Mara-morus), hegy 250 
Maramorosius l. Máramaros 
Maramorus l. Máramaros 
Marc l. Márk 
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Marcell, Miklós és János apja, dubi, Mogh-i 111, 296 Marcolf l. Markalf Marghita l. Margitta Marghyta l. Margitta 
Margit (Margurit), Balog felesége 154 
–, csermendi Ellős özvegye 583  
–, dukai Tádé leánya 14 
– (Markyth), Iwthas-i Bálint leánya 24 
–, László leánya 195 
–, szentmihályi Orros Péter leánya 625–626 
–, szinyei Miklós leánya 180 
–, toldalagi Mihály leánya 440  
–, visi András özvegye 299, 309 Margitsziget l. Nyulak szigeti Margitta (Marghyta, Margytha), ma Marghita, Ro. 356, 536–537 (Bi-har m.) Margurit l. Margit Margytha l. Margitta 
Marhardus, Ördög András fia, olcs-vai 95, 146, 343, 385 
– (Merhardus) fia Pál 227 
Marhas István, széki esküdt polgár 306 
Máriapócs l. Pócs 
Mark l. Márk 
Márk (Mark), ma Markovce, Sz. 455 

(Zemplén m.) 
– (Marc), gyulai plébános, káplán 435 
– (Marc), serviens 602 
– (Marc) c., szklabinyai várnagy, tu-

róci officialis 466 
– (Mark) mr., veszprémi éneklőka-nonok 230, 418, 517–519 
– (Mark), Domokos fia 34 
– (Mark), Iván fia, nagykemléki vár-

jobbágy 105 
– (Mark), Pósa fia, kamarcai 475 

– (Marc), Miklós pozsonyi kanonok apja 598, 625 
– (Mark) fia Ábrahám, nyéki 342 
– (Markus) fia István 133 
– (Mark) fia István 419 
– fia Miklós, Pel-i 46 
– (Mark) fia Péter 92, 140, 349, 353, 410, 502, 527 
– (Mark) fia Péter 462, 497, 596 
– (Marc) fia Péter, jobbágy 524 
– (Mark) fiai: Péter, István és Sán-dor, geresdi 127 
Markalf (Marcolf) fia András 12, 25 
– (Morkolpus) fia Bodor 286 
Markalf (Morkolphus) fia Miklós 425 Markepfelde l. Pribel 
Markeph fia István, pribeli 382 
Markovce l. Márk 
Markus l. Márk Markyth l. Margit 
Marócsa (Moroucha), ma Moravče, 

Ho. 553 (Zágráb m.) 
Maros (Morisium, Morus), folyó 635, 657 Marosina, patak 105 Marosszentimre l. Szentimre 
Marót (Morolt, Morouth) fia Mátyás 524, 589 
Márton l. Székely Márton 
–, bácsi dékán, kanonok 333 
–, borsmonostori apát 252 
– c., dévai várnagy 337  
– mr., egri éneklőkanonok 245, 340, 443, 597, 636–637, 643–645 
–, fehéregyházi plébános 657 
–, gyulafehérvári domonkos perjel 657 
–, váradi kanonok, főesp. 609 
–, Buysa fia, Máté és Pósa apja 98 
–, György fia 273 
–, Ják fia 176, 202, 581, 346, 530–531 
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–, Jakab fia, Pál apja, Ják nb. 655 
–, János fia, Mogh-i 296 
–, Kemény fia 450–453, 517–519, 543 
–, Loránd fia 286 
–, Máté fia, Belezer-i 24 
–, Péter fia 137, 433, 564, 578 
–, Péter fia 466 
– mr., Péter fia, Kaplony nb., cso-

maközi 331, 485 
– fia Benedek 215 
– fia Gergely, pataki esküdt 513 
– fia István, elefánti 621 
– fia István, szentivánfalvi 196 
– fia János, dobokai alispán, mórici 18 
– fia László, fancsikai 465 
– fia László, Ond-i 283 
– fia Péter 466 Martond (Mortund) 119, 126 (Hont m.) Martonos (Mortunus), Zachud fia, 

János apja 423 
Mártontelke (Mortunteluky) 276 

(Nógrád m.) 
Mat’ovce l. Mátyóc 
Máté l. Balázsfi Máté 
– l. Nater Máté 
–, kápolnai 467 
–, szentszalvátori prépost 635 
–, Demeter fia, blinjai 525 
–, István fia, aranyosi 3 
– (Mathe), Jakab fia, Zedreg-i bese-

nyő 86, 128, 312, 555 
–, Lőrinc fia, fancsikai 148 
–, Márton fia, Wachta és István apja 98 
–, Mike fia 121 
–, Olivér fia, Gergely, Péter és Jakab apja 98 
– mr., Péter fia, pányoki 92, 140, 224, 349, 353, 410, 439, 443, 526, 554 

– (Mathe) fia Domokos, farmosi 117, 205 
– fia Gergely 502, 527 
– (Mathe) c. fia Jakab, királyi nota-rius, becskei 206 
Máté fia Mike 310–311 
– fia Miklós, fügedi 301 
– fia Nábrádi János, nábrádi 383 
– fiai: Bakó és Márton, Belezer-i 24 
– (Mathe) fiai: Miklós, Pál és Lu-

kács, nagyberényi nemes jobbá-gyok 418 
– fiai: Pál és Miklós, nagyjókai 598 
Mateuch l. Mátyóc 
Mathe l. Máté 
Matheuch l. Mátyóc Mathyuka, Jakab fia 597 
Mátraverebély l. Verebély Mattersburg l. Nagymarton 
Mátyás l. Besenyő Mátyás 
– mr. 324  
–, Marót fia 524, 589 
–, Mátyás fia, elefánti 33, 71, 199, 222 
–, Ragad fia, mindszenti 331 
–, Miklós, János, Mátyás és Tamás 

apja, elefánti 33, 71, 179, 199, 222, 244 
Mátyóc (Mateuch, Matheuch), ma 

Mat’ovce, Sz. 439, 443 (Ung m.) 
Mayad 104 (Közép-Szolnok m.) 
Mayna 575 (Gömör m.) 
Maynolth, bogáti 594 Mechnek 332 (Zala m.) 
Medgyes (Medyes), ma Mediaş, Ro. 

657 (Szászföld) 
Mediaş l. Medgyes Medyes l. Medgyes Meelsyd (Meylsyd), patak 540 Mege l. Megye Meger l. Megyer Megye (Mege), hn. 324 (Esztergom m.) 
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Megyer (Meger) 631 (Győr m.) 
– (Meger), ma Bábonymegyer 460 (Somogy m.) Mekyn, patak 525 
Melerthw 538 (Komárom m.) 
Melkyn, erdő 525 Melyespataka (Melyespathaka), pa-tak 266 Melyespathaka l. Melyespataka Mendscend l. Mindszent Mendscent l. Mindszent Mendzent l. Mindszent Mendzenth l. Mindszent 
menedékkői (Lapis Refugii) kartha-uzi konvent 65 (Szepes m.) Menold, famulus 126 Menthzent l. Mindszent 
Mera l. Méra 
Méra (Mera), ma Mera, Ro. 53–54, 82, 250 (Kolozs m.) 
Mercyfalva l. Károly Merhardus l. Marhardus Merse fia Benedek, szinyei 180 Mescho l. Mesko Mesco l. Mesko Mese, famulus 222 
– (dict.) Miklós 510 Mesko (M., Mesco, Mescho), nyitrai 

és veszprémi püspök, királynéi kancellár 155–161, 208–209, 230, 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 418, 498, 503, 511, 624 Mester l. Mesteri Mesteri (Mester) 566–568 (Vas m.) 
Meszesszentgyörgy l. Szentgyörgy Metefevlde 175 (Hont m.) Meylsyd l. Meelsyd Mezewpetri l. Petri 
Mezőpetri l. Petri 
Mezőszengyel l. Szengyel 
Mezőszentmárton l. Szentmárton 
Mica l. Mikeháza 

Mierţa l. Nyerce 
Mihálc (Myhalch) fia Miklós, szen-csei 483 
Mihály l. Cseh Mihály 
– l. Fehér Mihály 
– l. Öklelő Mihály 
– l. Zsidó Mihály 
–, Buy-i 114 
–, csanádi éneklőkanonok 635 
– mr., egri al-olvasókanonok 140, 609 
– mr., egri dékán, kanonok 220, 391, 547 
–, egri karpap, ungvári pap 527 
–, hatvani prépost 14 
– mr., hevesi alispán 164, 167, 599 
–, karcsai plébános 425 
–, krivai plébános 63–65 
–, nemesi plébános 657 
–, serviens 331 
– mr., vasvári éneklőkanonok 377, 594 
–, zamárdi 460, 533 
–, Ábrahám fia, laskodi 226 
–, András fia, bogáti, Pedur-i 456, 594 
–, András fia, visi 299 
–, Beke fia 58–59 
–, Bosou fia 282, 295 
–, Dániel fia, kelneki 422 
–, Domokos fia 115 
–, Ehellős fia 286 
–, Felicián fia, Mihály apja, Zele-mer-i 40, 42, 49, 93, 145, 406, 614 
–, Gergely fia 493–494 
–, Gergely fia, Chentey-i 132, 277 
–, György fia, rakamazi 405, 613 
–, Ják fia 176, 202, 581, 346, 530–531 
–, Jakab fia, királyi ifjú, kartali 389 
–, Jakab fia, Zedreg-i besenyő 86, 128, 555 
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–, János fia 48 
–, Kelemen fia 75 
–, Kemény fia 176, 202, 346, 531, 581 
–, Kondakur fia, hermáni 390, 562 
–, Kunch fia, egyeki 611 
–, László fia, Geudyn-i 592 
–, Loránd fia 286 
–, Lőrinc fia, kéri 96, 136, 384, 446 
– mr., Mihály fia, szabolcsi al-ispán, Zelemer-i 40, 42, 49, 93, 145, 406, 614 
–, Miklós fia 111 
–, Miskolc fia, vattai 220 
–, Nagy Péter fia, mátyóci 439, 443 
–, Ördög András fia, olcsvai 95, 146, 343, 385 
–, Pál fia 187 
–, Péter fia, keszi 56 
–, Péter fia, István apja, Koromzow-i 464 
–, Péter fia, lasztóci 426 
–, Péter fia, András apja, szőlősi 390, 562 
–, Tamás fia, lóci 80 
– mr., Tamás erdélyi vajda fia, po-

zsonyi prépost [szécsényi] 305, 575, 598, 625–626  
–, Tiba fia 377 
–, Zaloch fia, Péter apja 398 
–, Zeped fia, Miklós apja 534 
– (M.), Bálint, Miklós és László ap-

ja, semjéni 84, 124, 234, 259  
–, László és István apja, semjéni, 

nagysemjéni, napkori, székelyi 40, 42, 84, 87–88, 124, 130–131, 193–194, 234–235, 258–259, 314–316, 398–401, 438, 444–445, 454–455, 468, 474, 508, 512, 521, 541, 551, 572, 588 
–, Jakab és Margit apja, toldalagi 440 
– fia András 12, 25 

– fia Demianus, Seu-i 117, 205 
– fia Egyed, bertóti 44, 47 
– fia Hobur, jánosi 132 
– fia Jakab 538 
– fia János 440 
– fia János, Ják nb. 655 
– fia János, keszi 56 
– fia Nagy Dezső, elefánti 621 
– fia Pál 401 
– fia Pál, kajdacsi besenyő 200 
– fia Pál, nagyjókai 598 
– fia Péter 385 
– fia Péter, Chentey-i 89, 132, 333 
– fia Péter, klerikus 146 
– fia Péter, vizsolyi 331 
– fiai: Miklós, János, Beke és Imre 340 
– fiai: László és Péter, olsvai 591  Mihne (Myhne) 332 (Zala m.) Mikch l. Mikcs Mikcs (Mikch, Mychk, Mykch), szlavón bán 105, 264–265, 283, 310–311, 313, 326–329, 371, 376, 386–387, 389, 413, 471, 498, 503, 511, 515, 528, 624 
Mike (Myke), bálványosi várnagy 565 
– (Myke), Egyed fia, szolga 517–519 
– (Myke), Ivánka fia 462, 497, 596–597 
– (Myke), Máté fia 310–311 
– (Myke), Miklós fia, mikeházi 228 
– (Myke), Péter fia 286 
– (Myke) fia Deák Péter, pozsonyi 

szb., kosóti 625–626 
– fia Máté 121 
– (Myke) fia Pobor 181, 373–375 
Mikec (Mykech), András fia 525 
Mikeháza (Mykehaza), ma Mica, Ro. 228 (Kolozs m.) 
Miklós l. Bakó Miklós 
– l. Berzéte Miklós 
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– l. Besenyő Miklós 
– l. Cheze Miklós 
– l. Csorba Miklós 
– l. Daru Miklós 
– l. Fekete Miklós 
– l. Fodor Miklós 
– l. Goor Miklós 
– l. Item Miklós 
– l. Kónya Miklós 
– l. Kövér Miklós 
– l. Loch Miklós 
– l. Nagy Miklós 
– l. Orros Miklós 
– l. Peres Miklós 
– l. Szatmári Miklós 
– l. Szőke Miklós 
– l. Thende Miklós 
– l. Tompa Miklós 
– l. Tőzsér Miklós 
– l. Treutul Miklós 
– l. Vagwch Miklós 
– l. Vas Miklós 
– l. Vecse Miklós 
– 9 
– 143–144 
– 206 
–, aradi főesp. 635 
– mr., baranyai alispán 524  
–, battyáni 402 
–, bélháromkúti apát 497 
–, béli apát 617 
–, Belchy-i 215 
–, csanádi őrkanonok 635 
– mr., csázmai kanonok 302  
–, dobokai 359 
–, egri karpap 497 
– mr., egri olvasókanonok 17, 245, 443, 597, 637, 643, 644–645  
–, egri prépost 443, 597, 636–637 
– (N.), egri püspök [dörögdi] 17, 84, 124, 100, 245, 264–265, 344, 357, 443, 504, 511, 515, 552, 597, 624, 636–637, 643–644–645  

–, erdélyi prépost 266 
– mr., fehérvári al-olvasókanonok 384 
– mr., fehérvári dékán 578 
–, győri püspök [kőszegi] 264–265, 299, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515, 566–568, 624, 631 
–, héti 284 
– mr., hunyadi főesp., erdélyi dékán 334, 431, 440  
–, kalocsai éneklőkanonok 75–76, 575 
–, kapusi plébános 657 
–, kolozsi c., Domokos, László, Miklós és Kelemen apja, mérai 53–54, 82, 60–61 között, 250 
–, kovács 49 
–, kőhalmi várnagy, Zabary-i 604, 651 
–, kői éneklőkanonok 648 
–, nádor 148  
–, nádori és nádorhelyettesi al-bíró, 

királynéi tárnokmr.-helyettes, sáro-
si alispán és várnagy, perényi 12, 25, 36, 43–44, 47, 51–52, 85, 110, 116–117, 134, 149, 163, 186, 205, 207, 215, 224, 238–241, 256–257, 294, 298, 398, 400, 441, 573, 577, 585 

–, pannonhalmi apát 436 
–, pécsi éneklőkanonok 283, 302 
– mr., pécsi prebendarius 509 
– mr., pesti főesp. 123  
– mr., pozsonyi alispán 232, 281, 342 
– mr., pozsonyi kanonok 80  
–, szászvárosi plébános 615 
–, szikszói jobbágy 17 
–, szováti 60–61 között 
– mr., valkói alispán 600, 602  
–, várnagy 497 
– mr., vasvári karpap 112  
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–, vécsi 535 
–, zobori 218, 355, 388 
–, Aba fia, gömöri szb. 4 
–, Ábrahám fia, kisjókai 605 
–, Acinctus fia, Bethlen, György, 

Dávid és Sándor apja, nyéki 207, 215, 642 
–, Aladár fia, forrói 643 
–, Amadé fia, szlavón bán 313 
–, Anda fia 345, 348, 380 
–, András fia 525 
–, András fia 593 
–, András fia, ozorai 488, 491 
–, András fia, sánkfalvi 280 
–, Andronicus fia 178, 511 
–, Apa fia 228, 266, 630 
–, Barc fia 308, 569, 586 
– mr., Batyz fia, gömöri 143–144 
–, Bebek Domokos fia, csetneki 143–144 
–, Beche fia, Zuna-i 104 
–, Beke fia 461 
–, Bene fia, semjéni jobbágy 193 
– mr., Benedek fia, csetneki 143–144, 441  
–, Benedek fia, pribeli 382 
– mr., Benedek fia, Antal, Salamon, 

Erzsébet, Margit és Kata-lin apja, szinyei 180  
–, Bereck fia, berei 331 
–, Bereck fia, Gutkeled nb. 79 
–, Bodon fia 441 
–, Chopou fia 514 
–, Christianus fia 311 
–, Dániel fia, kelneki 422 
–, Danus fia 415 
–, Demeter fia 90, 133 
–, Demeter fia 204 
–, Demeter fia, Tamás és László ap-ja, Geche-i 217, 219 
–, Dénes fia 149 
–, Dobó fia, pányoki 52, 224 
–, Dorog fia, Keled apja 609 

–, Edeuch fia, zellői 276, 490 
– mr., Ehellős fia, alsólaki 113, 286  
–, Elek fia, kisfaludi 461, 547 
–, Ellős fia, csermendi 583 
–, Endre fia 482 
–, Ernye fia, egyeki 611–612 
–, Gál fia 232, 245 
–, Gáspár fia, Jakab apja 17 
–, Gergely fia, keszi 56 
–, Gyula fia, salamoni 659 
–, Gyurge fia, nyéki 342 
–, Herborth fia, nagykemléki vár-nagy 105 
–, Herman fia 505 
–, Ipolitus fia 509 
–, István fia, ajkai 300 
–, István fia, aranyosi 3 
–, István fia, cséri, geresdi 127, 654 
– mr., István fia, dárói 120, 302 
–, István fia, garicsi 608 
– mr., István fia, királynéi lovászmr., zalai c., lendvai 84, 23, 178, 251, 254, 322, 332, 396, 432, 498, 511 
–, István fia, Stichnak-i 189, 260 
–, István fia, Tekele nb. 573, 585 
– mr., Ivánka fia 173, 261, 303–304, 469  
–, Ivánka fia, palatkai 604 
–, Izsép fia, Ozyuagy-i 283 
– mr., Jakab fia 122, 435, 524 
–, Jakab fia 172 
–, Jakab fia, Domokos apja, gönyűi 70, 538 
–, Jakab fia, koloni 30, 32 
–, Jakab fia, Miklós, János és Jakab apja, Kulked-i 590 
–, Jakab fia, Seu-i 117, 205 
–, Jákó fia, Miklós apja 632 
Miklós, János fia 419, 496 
–, János fia 491 
–, János fia, divéki 153, 162 
–, János fia, Gaan-i 460, 533 
–, János fia, ollári 113 
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–, János fia, patyi 112 
–, Joachim fia, földesi és kajdacsi 

besenyő 91, 118, 200, 271 
–, Jób fia 149, 231 
–, Kaminus fia, zágrábi kanonok 5–8 
–, Kaplony fia, vitkai 95, 146, 343, 385 
–, Kemény fia 176, 202, 346, 530–531, 581 
–, Kilián fia, Zoor-i 467 
–, Konrád fia 94, 151 
–, Konrád fia, verebélyi 542, 545, 563 
–, Kozma fia, dobai 104 
– mr., Kölcse fia, adorjáni várnagy 609 
–, Lack fia, laki 534 
–, László fia 81 
–, László fia, csáni 278, 335 
–, László fia, endrédi 55 
–, László fia, mesteri 566–568 
–, László fia, nagyjókai 598 
–, László fia, szentlászlói 110 
–, Loránd fia 344 
–, Loránd fia, Chazy-i 504 
– mr., Lőrinc fia, Aba nb. 593  
–, Lőrinc fia, ábrányi 447 
–, Lukács fia 46 
–, Marcell fia, dubi 111 
–, Márk fia, Pel-i 46 
–, Márk fia, pozsonyi kanonok és notarius 598, 625–626 
–, Markalf fia 425 
–, Máté fia, fügedi 301 
–, Máté fia, nagyberényi nemes job-

bágy 418 
–, Máté fia, nagyjókai 598 
–, Mátyás fia, elefánti 33, 71, 179, 199, 222, 244 
– mr., Mihálc fia, szencsei 483 
–, Mihály fia 534 
–, Mihály fia, semjéni 84, 124, 234, 259 

–, Miklós fia 505 
–, Miklós fia 534 
–, Miklós fia 632 
–, Miklós fia, Bikács nb. 152 
– (Nykkil, Nykkyl), Miklós fia, 

bogáti, Pedur-i 456, 594 
–, Miklós fia, Kulked-i 590 
–, Miklós fia, mérai 54 
–, Miklós fia, patacsi nemes jobbágy 420 
– c., Mikó fia, verbőci 463, 465  
–, Mikud bán fia 250 
–, Miskolc fia, vattai 220 
–, Nagy Ábrahám fia, szentpéteri 334 
– mr., Osl fia, kórógyi várnagy, Osl nb. 62  
–, Öklelő Mihály fia, Miklós és Já-nos apja, palkonyai 123, 135, 340, 391 
–, Ördög András fia, olcsvai 95, 146, 343, 385 
–, Pál fia, ajkai 300, 341 
– mr., Pál bán fia, Pál apja, körösi c., 

márki 455, 478, 639–640 
–, Pál fia, nyéki 342 
–, Pál fia, Swl-i 236, 246, 285 
–, Pál fia, Tekele nb. 298, 585 
–, Pál fia, tornaljai 439, 443 
–, Pál fia, vérvölgyi 104 
–, Pál fia, veszprémi szb. 659 
–, Péter fia, Péter apja 544 
–, Péter fia, Chanow-i 154 
–, Péter fia, Pál apja, erki 215, 504, 552 
– c., Péter fia, gerendi 301  
– mr., Péter fia, ludbregi 475, 561  
–, Péter fia, rajcsányi 415 
–, Péter fia, Stichnak-i 386 
–, Pető fia 560 
–, Petőcs fia 44, 47 
–, Porbozlow fia, gerdei 41 
–, Pósa fia, récsei 236 
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–, Radnót fia, radnótfalvi 604 
–, Razlo fia, soltész 500 
–, Robin fia, Kouch apja 601 
–, Salamon fia, kelneki 422 
–, Sanccus fia 110 
– mr., Sándor fia 326, 637 
–, Sándor fia, somogyi főesp. 101 
–, Scem fia, pataki esküdt 513 
– c., Sebestyén fia, László, Sebes-

tyén, Salamon és István apja, laki 648  
–, Simon fia, Tamás apja, keszi 56 
– mr., Simon fia, töreki 230  
–, Sydulman fia, Miklós és Péter ap-ja 505 
–, Szomor fia, gönyűi 538 
–, Szőke Miklós fia 146 
–, Tamás fia 505–506, 540 
–, Tamás fia, egerszegi 16, 107, 244 
–, Tamás fia, Lőrinte nb., essegvári 264, 300, 341, 432 
–, Tamás fia, pataki 513 
–, Thende Miklós fia 377 
–, Tudbeyk fia 460, 533 
–, Ugra fia 135, 391 
–, Ugrin fia 460, 533 
– c., Vid fia, spácai 80  
–, Vincló fia 618–619 
–, Vojteh fia 487, 516 
–, Woyuch fia, Tremuch-i 260 
–, Zeped fia, Miklós apja 534 
–, Zoch fia 216, 272 
–, Gál apja 308 
–, Balázs és Zonk apja, fonyi 227 
– fia András, csöllei 262 
– fia András, kürti 625–626 
– fia András, sánkfalvi 280 
– fia Beke 215 
– fia Cheley 535 
– fia Domokos 236 
– fia Domokos, harsányi várnagy 372 
– fia Doncs, kelecsényi 319, 358 

– fia Ellős 402 
– fia Felicián 631 
– fia Gergely 553 
– fia István, hegymegi 36 
– fia Ivánka, tóti 76 
– fia Jakab, Kolth-i 650 
– fia Jakab, Melerthw-i 538 
– fia János, besenyő esküdt 312 
– fia János, Pezye-i 460 
– fia János, szencsei 483 
– fia László, bélyi 43, 51 
– fia László, Gathal nb. 283 
– fia László, penészleki 331 
– fia Mihály 111 
– fia Mike, mikeházi 228 
– fia Miklós, Bikács nb. 152 
– fia Miklós, bogáti, Pedur-i 456, 594 
– fia Miklós, patacsi nemes jobbágy 420 
– fia Miske 525 
– fia Nagy Ábrahám, szentpéteri 334 
Miklós fia Orros Péter, balogi 403–404, 457–458, 658 
– fia Pál 206 
– fia Pál 512 
– fia Péter 147 
– fia Péter, bélyi 43, 51 
– fia Péter, turóci 180 
Miko l. Mikó 
Mikó (Mykou), pap 410, 554 
– (Miko, Mykou) c., Fekete Miklós 

fia, bárcai 204, 255, 270 
– (Miko, Myko, Mykou, Mykow), 

Miklós és Lökös apja, verbőci 303–304, 357, 463, 465 
– (Mykou) fia Beke 465 
– (Myko, Mykow) c. fia Lack, béli 164–165, 167, 599 
– (Miko) fia Lőrinc, hegymegi 163, 186 
– (Mykou) fia Péter, Zalasun-i 472, 486 
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Mikóc (Mykowch) fiai 377 Mikocsa (Mykoucha, Mykowcha), 
Elek fia, csévi 99, 387 

Mikogrobak, határjel 528 
Mikóháza (Mykouhaza) 206 (Nóg-

rád m.) 
Mikola 575 (Fejér m.) 
Mikótelke (Mykovteluke) 154 (Kö-

rös m.) 
Mikud (Mykud) bán fia Miklós 250 
Mindszent (Mendzent), ma Érmind-szent (Ady Endre, Ro.) 331 (Kö-

zép-Szolnok m.) 
– (Mendscend, Mendscent, Mend-zenth, Menthzent) 74, 178, 322, 511 (Zala m.) 
Minor Kanich l. Kiskemlék 
– Kemluk l. Kiskemlék 
– Pokrag l. Pokorágy 
– Ylka l. Kisjóka 
Mirkovci l. Szentszalvátor Miske (Myske) 60, 644–645 (Heves m.) 
– (Myxse), örsi 94, 151 
– (Mixa), Miklós fia 525 Miskolc (Myskouch) fiai: István, Miklós és Mihály, vattai 220 Mixa l. Miske Mize l. Mizse 
Mizse (Mize, Myze) fiai: Eyze és Eyzech 648 
Mocharus 547 (Gömör m.) 
Mochel fiai: Jakab és Péter, keszi 56 Mochg l. Mog Mochk 80  Mochkereky l. Mogkereky Mocholapataka, patak 245 Mockudteluke l. Makod Mocod l. Makod Mocricza l. Mokrica 
Modranka l. Magyarád 
Mog (Mogh), kókai 535 

– (Mochg) c., Tamás fia, elefánti 621 
– (Moog) fia András, antolovci 260 Mogchkereky l. Mogkereky Mogh 296 (Pozsony m.) 
– l. Mog Moghkereke l. Mogkereky mogilai (Claratumba; Lo.) monostor 

és apátja 169 Mogkereky (Mochkereky, Mogch-kereky, Moghkereke) 308, 397, 569, 586 (Temes m.) 
Mogosabraam l. Ábrány 
Mogosabram l. Ábrány 
Mogosabran l. Ábrány 
Mogyorós (Monyoros, Monyorous), 

ma Tapolymogyorós (Skrabské, Sz.) 441, 529 (Zemplén m.) 
Mogyoróspatak (Monorouspatak, Monyorouspatak, Munurouspathaka), folyó 18, 441, 527 
Mogyorósvölgy (Monyorosuelgh, 

Monuroswelgh), völgy 547  
Mohol l. Moholréve 
Moholréve (Maharrewy, Maharry-vy), ma Mohol (Mol, Sze.) 328 

(Bács m.) Moius l. Majos Mokrance l. Makranc Mokranch l. Makranc Mokrica (Mocricza), ma Mokrice, 
Ho. 528 (Zágráb m.) Mokrice l. Mokrica 

Mol l. Moholréve Moldava nad Bodvou l. Szepsi Molnar 188, 386 
Monorouspatak l. Mogyoróspatak 
Mónosbél l. Bél Monostor (Munustur) 586 (Temes m.) Monostorszeg l. Bodrog 
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Monoszló (Monozlov), ma Mos-
lavina, Sz. 481 (Körös m.) 

Monozlov l. Monoszló mons S. Angeli l. Szentangyalhegy 
– Waradiensis l. várad-előhegyi 
Monuroswelgh l. Mogyorósvölgy 
Monyoros l. Mogyorós 
Monyorosuelgh l. Mogyorós-völgy 
Monyorous l. Mogyorós 
Monyorouspatak l. Mogyorós-patak Moog l. Mog 
Mór (Mour), babarci pap 606 
Moravče l. Marócsa 
Móric (Mouruch), ma Moruţ, Ro. 18 (Doboka m.) 
– 260 
–, serviens 602 
–, Póka fia, nyéki 342 
– fia Pető, karcsai 248 Morisium l. Maros Morkolphus l. Markalf Morkolpus l. Markalf 
Morolt l. Marót 
Moroucha l. Marócsa 
Morouth l. Marót 
Mors (dict.) Péter, István fia, tóti 590 Mortouch (Mortoulch) 305, 575 

(Szerém m.) Mortoulch l. Mortouch  mortua Voyas l. Vajas Mortund l. Martond Mortunteluky l. Mártontelke Mortunus l. Martonos Morus l. Maros  
Moruţ l. Móric 
Mosina (Mosyna), folyó 311, 313, 371 
Moslavina l. Monoszló 
Moşna l. Muzsna Moson m. 488, 491 
Mosonmagyaróvár l. Óvár Mosyna l. Mosina 
Mour l. Mór 
Mouruch l. Móric 

Moys l. Majs Moysa l. Majs Moyun 305 (Gömör m.) 
Mughteluk 335 (Közép-Szolnok m.) 
Munurouspathaka l. Mogyoróspatak Munustur l. Monostor 
Mura, folyó 265 
Murani l. Murány 
Murány (Murun), ma Temes-

murány (Murani, Ro.) 308, 569 (Temes m.) 
Murun l. Murány 
Musko 104 (Közép-Szolnok m.) Musla l. Muzsla Musna l. Muzsna 
Mužla l. Muzsla 
Muzsla (Musla), ma Mužla, Sz. 263, 268 (Esztergom m.) 
Muzsna (Musna), ma Szászmuzsna 

(Moşna, Ro.) 657 (Szászföld) Mychk l. Mikcs 
Myhalch l. Mihálc Myhne l. Mihne Myhon l. Kutas Mykch l. Mikcs Myke l. Mike Mykech l. Mikec 
Mykehaza l. Mikeháza 
Myko l. Mikó 
Mykou l. Mikó Mykoucha l. Mikocsa 
Mykouhaza l. Mikóháza 
Mykovteluke l. Mikótelke 
Mykow l. Mikó 
Mykowch l. Mikóc Mykowcha l. Mikocsa Mykud l. Mikud 
Mylch, folyó 441 Mylestia, patak 516 Myske l. Miske Myskouch l. Miskolc Myxse l. Miske Myze l. Mizse 
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N 
N. l. Miklós 
Nabrad l. Nábrád, Nábrádi 
Nábrád (Nabrad, Nobrad) 383 (Kö-

rös m.) 
Nábrádi (Nabrad-i dict.) János, Máté 

fia, nábrádi 383 
Nádasbükk (Nadasbyky, Nadisbiky), 

erdő és patak 266 
Nadasbyky l. Nádasbükk Nadasd l. Nádasd 
Nádasd (Nadasd), ma Abaújnádasd 

(Tristené pri Hornáde, Sz.) 441 

(Abaúj m.) 
Nadisbiky l. Nádasbükk 
Nádrév (Nadrew), hn. 266 (Belső-Szolnok m.) 
Nadrew l. Nádrév 
Nadsceg l. Nádszeg 
Nádszeg (Nadsceg), kaszáló 420 Naghkapws l. Nagykapus Naghmegye l. Nagymegye 
Naghorpagh, völgy 538 Naghzamus l. Szamos Naghzomus l. Szamos 
Nagsemyen l. Nagysemjén Nagthonya l. Nagytanya 
Nagy (Magnus dict.) Ábrahám (Ab-

raham), Miklós fia, Miklós, Imre 

és János apja, szentpéteri 334 
– (Magnus) Balázs, Bosou apja, Orman-i 48 
– (Magnus) Dezső (Deseu, Desew) 

mr., c., Mihály fia, elefánti 33, 71, 199, 222, 621  Nagy (Magnus) Henrik (Herricus), 
bán, János apja [kőszegi] 264, 503, 593, 631 

– (Magnus) Jákó (Jaco), hodosi 303–304 
– (Magnus dict.) János mr., Péter fia, 

külső-szolnoki alispán, csaholyi 

31, 81, 104, 278, 335–337, 492, 536–537, 539 
– (Magnus) Leusták (Leustach, Leustachius), Demeter fia, verpe-

léti 227, 535 
– (Magnus dict.) Miklós, Tamás fia 626 
– (Magnus) Miklós, megyeri 460 
– (Magnus) Péter c., Tamás csóka-

kői várnagy apja 70, 89, 132, 277, 333, 460, 484, 520, 538, 627–628, 660 
– (Magnus) Péter fiai: János, Mihály 

és László, mátyóci 439, 443 
Nagyág (Nogag), patak 295 
Nagyberény (Nog Beren) 418 (So-mogy m.) Nagyborsa l. Borsa Nagydobos l. Dobos Nagyecsed l. Ecsed Nagyfalu (Nogfolw), ma Tiszanagy-falu 638–640 (Szabolcs m.) 
– l. Apanagyfalva Nagygeresd l. Geresd 
Nagygyőröd l. Győröd 
Nagyharsány l. Harsány 
Nagyhíd (Noghyd), hn. 112 (Vas m.) Nagyida l. Ida 
Nagyjóka (Maior Ylka), ma Jóka (Jelka, Sz.) 598 (Pozsony m.) Nagykapornak l. kapornaki Nagykapus (Naghkapws), szoros 306  
Nagykáta l. Káta 
Nagykemlék (Kemluch, Maior Kem-

luk), vár és provincia, ma Kalnik, 

Ho. 105, 273, 478 (Körös m.) Nagykolcs l. Kolcs 
Nagykónyi l. Kónyi 
Nagylég l. Lég Nagymarton (Maior Martinus, Nog-mortun), ma Mattersburg, Au. 29, 55 (Sopron m.) 
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Nagymegye (Naghmegye), tövises 377 
Nagymizdó l. Vámosfölde 
Nagynyárád l. Nyárád Nagypirit l. Pirit 
Nagyrécse l. Récse 
Nagysáros l. Sáros 
Nagysemjén (Nagsemyen, Nogh-semyen, Nogsemian, Nogsemy-

en), ma Kállósemjén 84, 87–88, 124, 130–131, 139, 166, 193–194, 235, 258, 314–316, 399, 444–445, 474, 512 (Szabolcs m.) Nagysziget (Nogzygeth), sziget 356  
Nagyszombat (Tyerna), város, ma Trnava, Sz. 467 (Pozsony m.) 
Nagytanya (Nagthonya), halászó-hely 538 
Nagytapolcsány l. Tapolcsány Nagytilaj l. Tilaj 
Nagyvárad l. Várad Nana (Nanafolua) 177, 182, 323, 354, 509, 558 (Baranya m.) Nanafolua l. Nana 
Nandor l. Nándor 
Nándor (Nandor), Farkas fia, Pál ap-ja 379 
Nándorfehérvár (Albensis de Nandor ~ Nandur, Nandurfeyr-war), ma Beograd, Sze. 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 460, 511, 498, 503, 511, 624 
Nandurfeyrwar l. Nándorfehérvár Nannetensis l. Nantes Nantes (Nannetensis), Fro. 8 
Năoiu l. Novaj Napakur l. Napkor Napkor (Napakur) 234, 259 (Sza-bolcs m.) 
Napoli l. Nápoly 
Nápoly (Neapolis), város, ma Napoli, Olaszo. 69, 616, 663 

Nápolyi Királyság (Apulia, Nyapu-lia, regnum Apulye ~ Nyapulie, Si) 5, 69, 137, 277, 593, 663–664 
Naprad l. Náprágy 
Náprágy (Naprad), ma Neporadza, 

Sz. 636 (Gömör m.) 
Narad l. Nyárád 
Naras l. Nyáras Narsthycha, patak 525 Nata, Chegze fia, lesznai 441, 529 
Nater (Natyr dict.) Máté, besenyő 

esküdt 312, 339 Natyr l. Nater 
Nazwad 505 (Belső-Szolnok m.) 
Neapolis l. Nápoly  Neech l. Nyerce 
Neek l. Nyék 
Nek l. Nyék 
Nekyje na Ostrovce l. Nyék 
Nema 538 (Győr m.) 
Nemes (Nymch), ma Nemşa, Ro. 

657 (Szászföld) Nemeskolta l. Kolta 
Nemeskosút l. Kosót 
Nemesradnót l. Radnótfalva 
Német Lovagrend 221 
Németi (Nempti), ma Hidasnémeti 

25 (Abaúj m.) 
– (Nempti), ma Sajónémeti 4 (Bosod m.) 
– (Niueg), ma Kisnémedi 14 (Pest m.) 
– (Nemti, Nempti), ma Sopronnémeti 29, 62 (Sopron m.) 
Nempti l. Németi 
Nemşa l. Nemes 
Nemti l. Németi 
Neporadza l. Náprágy 
Nethasia, Simon leánya 488, 491 
Neugrad l. Nógrád  Nick (Niczk) 346 (Vas m.) Niczk l. Nick Niger l. Fekete 
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Nikinci l. Nyék Nin l. Nona 
Nirmezeu l. Nyírmező Nitra l. Nyitra Nitrianska Streda l. Szerdahely 
Niueg l. Németi Niza l. Nize Nize (Niza) 168  
Nižná Olšava l. Olsva 
– Pokoradz l. Pokorágy  
Nižný Skálnik l. Szkálnok Nobrad l. Nabrad Noe l. Novaj 
Nog Beren l. Nagyberény Nogag l. Nagyág 
Nogchumakud l. Csomaköz Nogfolw l. Nagyfalu 
Noghsemyen l. Nagysemjén 
Noghyd l. Nagyhíd Noghzomws l. Szamos Nogmortun l. Nagymarton 
Nogouan fia János 553 
Nógrád (Neugrad) m. 190, 206, 276, 376, 389, 472, 486, 557 
Nogsemian l. Nagysemjén Nogsemyen l. Nagysemjén Nogzygeth l. Nagysziget Nona, ma Nin, Ho. 507 
Novaj (Noe), ma Năoiu, Ro. 565 (Kolozs m.) Novara (Novariensis), Olaszo. 23 Novariensis l. Novara 
Nove Szelo l. Újhely Novska l. Szencse 
Nuşfalău l. Apanagyfalva 
Nyapulia l. Nápolyi Királyság 
Nyárád (Narad), ma Kis- és Nagy-

nyárád 603, 606 (Baranya m.) 
Nyáras (Naras), erdő 547 
Nyari l. Nyári 
Nyári (Nyari, Nyary) 460, 533 (So-mogy m.) 
Nyarvelg l. Nyárvölgy 

Nyárvölgy (Nyarvelg), völgy 112  
Nyary l. Nyári 
Nyek l. Nyék 
Nyék (Eghazasnyek, Nek, Nyek), ma Nyékládháza 207, 215, 642 (Borsod m.) 
– (Neek, Nek, Nyek), ma Csallóköz-

nyék (Nekyje na Ostrovce, Sz.) 229, 232, 281, 342, 421, 425 (Po-zsony m.) 
– (Neek), ma Nikinci, Sze. 575 (Sze-

rém m.) 
nyéki Szt. Mihály arkangyal-temp-lom 215 
Nyékládháza l. Nyék Nyerce (Neech), ma Mierţa, Ro. 250 (Kolozs m.) 
Nyírbátor l. Bátor 
Nyírcsaholy l. Csaholy 
Nyíres (Nyres) Domokos, bonc-

nyíresi 306 
– (Nyres) János, boncnyíresi 306 
Nyírkarász l. Karász 
Nyírkércs l. Kércs 
Nyírmező (Nirmezeu, Nyrmezeu) 

505 (Közép-Szolnok m.) Nyitra, város, ma Nitra, Sz. 211–212 (Nyitra m.) 
– (Nitra), folyó 71, 516 
– m. 80, 107, 487 
nyitrai kápt. 16, 27, 30, 32–33, 71, 107, 111, 153, 162, 179, 181, 210, 222, 244, 267, 325, 345, 373–375, 380, 415, 487, 516, 583, 621  
Nyitradivék l. Divék Nyitraegerszeg l. Egerszeg 
Nyitragaráb l. Harabor 
Nyitrapereszlény l. Pereszlény Nyitraszerdahely l. Szerdahely 
Nykkil l. Miklós 
Nykkyl l. Miklós Nymch l. Nemes 
Nyres l. Nyíres 
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Nyrmezeu l. Nyírmező Nyulak szigeti (insula Budensis; ma 
Margitsziget, Budapest része) mo-
nostor és apácái 436, 624 (Pilis m.) 

Nyuluar l. Nyúlvár 
Nyúlvár (Nyuluar), domb 114 
Nyzychz, folyó 64 

O 
Obid l. Ebed 
Óbuda (Buda Vetus, Vetus Buda), 

ma Budapest része 1, 240, 241, 256–257, 398–400, 401, 405, 535, 556 (Pilis m.) 
óbudai káptalan l. budai Ochyn, folyó 260 Ochyna l. Atyina Od l. Ad Odon l. Adony Odun l. Adony Og l. Agg Ogh l. Agg 
Ogmand l. Agmánd 
Ogouch 260 (Verőce m.) Ogya l. Olgya 
Ohrady l. Kürt 
Ohurnukscele, erdő 332 
Ol’dza l. Olgya Olan 637 (Borsod m.) Olaszfa l. Oloszka Olaszi (Olazy), ma Bodrogolaszi 

427, 496 (Zemplén m.) Olazy l. Olaszi Olburgata 377 (Vas m.) Olchua l. Olcsva Olchwa l. Olcsva Olcsva (Olchua, Olchwa) 146, 343, 
385 (Szatmár m.) Oldalberukpathaka, patak 266 

Olgya (Ogya, Ougya), ma Ol’dza, Sz. 248, 467 (Pozsony m.) 

Olivér 112 
– fia Máté 98 
– fia Pál, reszegei 331 
Ollár (Allar), ma Kemendollár 113 (Zala m.) Oloszka (Olozka), ma Olaszfa 114 (Vas m.) Olozka l. Oloszka 
Olsuk 141, 352 (Győr m.) 
Olsva (Elsa), ma Alsó- és Fel-

sőolsva (Nižná és Vyšná Olšava, 

Sz.) 591 (Zemplén m.) 
Omány (Humay), ma Csokvaomány 497 (Borsod m.) 
Omodeus l. Amadé Ompod l. Ampod 
Onad 237, 249, 331 (Szatmár m.) Ond (Selorond) 283 (Tolna m.) Onduch l. Anduch 
Ópályi l. Pályi Opay l. Apaj 
Opka l. Szentmihály Oponice l. Appony Opour l. Apor Opun l. Appony 
Ópusztaszer l. Szer 
Oradea l. Várad 
Orăştie l. Szászváros 
Orbán, Deczycz István fia 528 
– (Wrban) fia János, kamarcai 349, 383, 475 
Orbász (Orbaz, Vrbaz) m. 147, 477 
Orbaz l. Orbász  Orehuapathaka (Orehwapataka, Ory-huapataka), patak 526 Orehwapataka l. Orehuapathaka 
Orlajtörék l. Törék Orlamus 62 (Sopron m.) Orman 48  Ornold l. Arnold Orod l. aradi Orros (Orrus dict.) Gergely 460 
– (Vrrus, Wrrus dict.) Miklós 530 
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– (Orrus dict.) Péter mr., György fia, 

Margit apja, szentmihályi, dud-
vágszegi 625–626 

Orros (dict.) Péter (Pető, Petew) mr., 

Miklós fia, balogi 403–404, 457–458, 658 Orrus l. Orros 
Ortholf fia István 286 Oryhuapataka l. Orehuapathaka 
Osl nemzetség 29, 62 
– fiai: János, Domokos és Miklós, Osl nb. 62 
Oszkó (Altalozko, Ozko) 103, 114, 196, 275 (Vas m.) 
Oszlár (Ozlar) 340 (Borsod m.) Ougya l. Olgya 
Ovar l. Óvár  
Óvár (Ovar, Owar), vár, ma Moson-

magyaróvár 1, 491 (Moson m.) 
Owar l. Óvár 
Ozko l. Oszkó 
Ozlar l. Oszlár Ozora 488, 491 (Tolna m.) Ozyuagy 283 (Tolna m.) 
Ozywuuelgh l. Hosszúvölgy 
Öklelő (Wkleleu, Wklelew dict.) Mi-

hály, Miklós, János, Beke és Imre apja, palkonyai 123, 135, 340 
Ördög (Vrdungh) fia András 337 
– (Vrdugh, Wrdugh dict.) András fi-

ai: Simon, Miklós, Mihály és Mar-hardus, olcsvai 95, 146, 343, 385 
Örs (Vrs), ma Tarnaörs 657 (Heves m.) 
– (Wrs) 94, 151 

P 
P l. Lengyelo. 
Paan l. Pány 
Pachun l. Pácsony 
Pácsony (Pachun) 275 (Vas m.) 

Padar 80 (Pozsony m.) 
Pagan l. Pogány  
Pál l. Chuk Pál 
– l. Magyar Pál 
– l. Sulyuk Pál 
– l. Voduereu Pál 
–, almádi apát 56 
–, dobokai 359, 589 
– mr., egri kanonok 391 
– mr., fehérvári kanonok 564, 578 
–, igali falunagy 550 
–, jászói prépost 419, 496, 599, 619, 629 
–, kázméri 544 
– mr., királynéi tárnokmr. és udvar-

bíró, macsói bán [garai] 177, 182, 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 460, 498, 503, 511, 515, 558, 624  
–, krakkói plébános 615 
–, krassói főesp. 635 
– mr., krasznai főesp., erdélyi dékán 266  
–, ladányi 133  
–, nándorfehérvári püspök 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 460, 511, 498, 503, 511, 624 
– mr., nyitrai prebendarius pap, ka-nonok 71, 325, 516  
–, surányi 13 
–, szepesi prebendarius pap 607 
–, turóci prépost 466 
– mr., veszprémi olvasókanonok 230, 322, 332, 418  
–, zágrábi karpap 525 
–, Aba fia 623 
–, András fia 311, 313 
–, András fia 595 
–, Apor fia, Lőrinc apja, patyi 112 
–, Barca fia, István és János apja 335 
–, Barta fia, külső-szolnoki szb. 104 
–, Batha fia, pataki 513 
–, Belenyk fia 401, 541, 551 
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–, Benedek fia, Cheruehaza-i 535, 556 
–, Bese fia, polányi 148 
–, Chabanka fia, bolyi 473, 499 
–, Demeter fia, vitkai 385 
– mr., Dózsa nádor fia, szabolcsi c. 40, 42, 49, 274, 424 
–, Egyed fia, kisjókai 605 
–, Gyula fia 37 
– c., Gyurke fia 583  
–, Inok fia 522 
–, Ipolitus fia, fáji 449 
–, Iván fia, Ják nb. 655 
– mr., Ivánka fia, országbírói protho-notarius, ugali 120, 150, 460, 464, 533 
–, Iwen fia, Miklós apja, Swl-i 236, 246, 285 
–, Izsép fia, Ond-i 283 
–, Jakab fia 172 
–, Jakab fia 222 
–, Jakab fia 324 
–, Jakab fia, királyi tárnok 263, 268–269, 414 
–, János fia 92, 349, 410 
–, János fia 419, 496 
–, János fia, kajdacsi besenyő 200 
–, János fia, Tuul-i 550 
–, Kelemen fia, patacsi nemes job-

bágy 420 
–, Kemény fia 377, 517–519 
–, Kun György fia, Presniche-i 27 
–, László fia, lóci 636 
–, László fia, szentlászlói 110 
–, Ledegerus fia 112 
–, Loránd fia, szentimrei 109 
–, Marhardus fia, János apja 227 
–, Márton fia, Ják nb. 655 
–, Máté fia, nagyberényi nemes job-

bágy 418 
–, Máté fia, nagyjókai 598 
–, Mihály fia 401 
–, Mihály fia, kajdacsi besenyő 200 

–, Mihály fia, nagyjókai 598 
–, Miklós fia 206 
–, Miklós fia 512 
–, Miklós fia 639–640 
–, Miklós fia, erki 504, 552 
–, Nándor fia, Lőrinc apja 347, 379 
–, Olivér fia, reszegei 331 
–, Pál fia 602 
–, Pál fia, hanvai 232, 245 
–, Pál fia, Mogkereky-i 308, 569 
–, Péter fia 411, 417 
–, Péter fia 621 
– c., Péter fia, erki 504, 552 
– mr., Péter fia, hercegi nevelő 549, 631  
–, Péter fia, Ják nb. 655 
– mr., Raphaen fia, Berzel-i 441 
–, Sándor fia, náprágyi 636 
–, Selk fia 98 
–, Servusdei fia 359, 589 
–, Simon fia, Chentey-i, Pordan-i 132, 277, 333 
– c., Simon fia, országbíró, nagy-martoni 16–17, 55, 62, 72–73, 77–78, 86–97, 101, 107, 118, 120, 123, 128–129, 130–133, 135–138, 140–141, 145–149, 151–152, 176–177, 181–182, 199, 202–203, 222, 226, 229, 231–232, 234–237, 244, 246, 249, 258–259, 261, 264–265, 271, 277, 285, 297, 300, 314–316, 326–329, 331, 340, 342–343, 346–349, 354, 358–359, 372–376, 379–380, 382, 384–387, 389, 391, 410, 413, 429, 433, 439, 442–444, 446, 459–460, 464, 467–468, 488, 491, 498, 502–503, 510–512, 515, 526–527, 530–531, 533–534, 542, 546, 554, 558, 560, 563, 570–571, 572, 579, 581, 587–589, 593, 595, 603, 606–607, 624, 637–641, 660–661 
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–, Simon fia, András apja, szent-
györgyi 577 

–, Vincló fia 112 
–, János és Pál apja 600, 602 
–, bán, István, Miklós és Vid apja, 

márki 154, 198, 273, 402, 639–640 
– c., Miklós, Jakab, András, Péter és Gergely apja, Tekele nb. 298, 585  
– fia Benedek 393 
– fia György, kajdacsi besenyő 200 
– fia István 534 
– fia Iuech, nagykemléki várjob-

bágy, centurio 105 
– fia János, Bebus-i 178, 322, 511 
– fia János, bögöti 282, 295 
– fia János, irsai 332 
– fia János, szentvidkáli 230 
– fia János, szolga 517–519 
– fia Mihály 187 
– fia Miklós, nyéki 342 
– fia Miklós, vérvölgyi 104 
– fia Miklós, veszprémi szb. 659 
– fia Pál, hanvai 232, 245 
– fia Quisan 553 
– fia Szőke 462, 497, 596–597 
– fiai: Antal és Lukács 26 
– fiai: Miklós és János, ajkai 300, 341 
– fiai: János és Pál, Mogkereky-i 308, 569, 586 
– fiai: János és Miklós, tornaljai 439, 443 
– fiai: Ág Bertalan és Ág Péter, zalaki 148 
Pălatca l. Palatka Palathka l. Palatka Palatka (Palathka), ma Pălatca, Ro. 218, 355, 604 (Kolozs m.) 
Paleu l. Felpályi 
Palfalva l. Pálfalva 
Pálfalva (Palfalva), ma Rimapálfalva 

(Pavlovce, Sz.) 36 (Gömör m.) 

Palichna, folyó 383 Palkonya (Polkana, Polkonya, Pol-kuna), ma Tiszapalkonya 123, 135, 340, 391 (Heves m.) palkonyai Szt. Bertalan-egyház 340, 391 
Pálóc (Paloch, Palouch, Paloucz, Pa-lowcz), ma Pavlovce nad Uhom, Sz. 92, 140, 349, 353, 410, 439, 443, 526, 554 (Ung m.) 
Paloch l. Pálóc 
pálosok 416, 420 
Palouch l. Pálóc 
Paloucz l. Pálóc Palowcz l. Pálóc 
Paly l. Pályi 
Palyan 10 (Belső-Szolnok m.) 
– l. Polány Palyazokuz 142, 625–626 (Pozsony m.) 
Pályi (Paly), ma Ópályi 146 (Szamár m.) 
Pamlinus fia László, tárnoki 80 
Panatarnoucha l. Tarnóc 
Pangarch l. Pongrác 
Pank l. Pányok 
Panki l. Pányok Panky l. Pányok 
Pannonhalma (S. Martinus), vár 538 

(Győr m.) pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie, 
S. Martinus) Szt. Márton-
monostor és konventje 141, 436, 538, 617  

Paňovce l. Pány Panth fiai, gosztolai 332 
Pány (Paan), ma Paňovce, Sz. 629 

(Abaúj m.) 
Pányok (Pank, Panki, Panky) 52, 92, 349, 353, 410, 439, 443, 526, 554 

(Abaúj m.) 
Papága (Pophaga), malom 465 
Papárka (Poparka), árok 583 
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Pápasalamon l. Salamon Pardan l. Pordan 
Parma l. Párma 
Párma (Parma), Olaszo. 208 partes Bohemicales l. Cseho. 
– maritime l. Tengerentúl 
– Transalpine l. Havasalföld 
– Transmarine l. Tengerentúl 
– Transsilvane l. Erdély Parvus l. Kis Pasaga l. pozsegai 
Pastor l. Pásztor 
Pásztor (Pastor dict.) András, nyéki 

jobbágy 215 Patacs (Potoch) 420 (Baranya m.) 
patacsi Boldogságos Szűz-egyház 420 
patacsi Szt. Miklós-plébánia 420 
patai (Patha; ma Gyöngyöspata) fő-

esp. l. János Pataj (Patay), ma Dunapataj 555 (Tolna m.) 
Patak (Potak, Pothok, Potok), város, 

ma Sárospatak 26, 419, 423, 426–

428, 513, 607 (Zemplén m.) Patay l. Dunapataj Patha l. patai Paty (Pogh), ma Rábapaty 112 (Vas m.) 
Pauka l. Póka 
Pavlovce l. Pálfalva 
– nad Uhom l. Pálóc 
Pazman fia Lőrinc, Terpen-i 576 
Pécs (Quinqueecclesie) 420, 622 (Baranya m.) 
pécsi kápt. 41, 120, 177, 182, 203, 283, 297, 302, 320, 323, 354, 372, 420, 509, 524, 558, 593, 661 
pécsváradi (váradi) monostor és kon-ventje 46, 122, 251, 359, 435, 546, 558, 589, 603, 606 (Baranya m.) 
Peder l. Péder 

Péder (Pedur), ma Peder, Sz. 232, 

245 (Abaúj m.) Pedur (Pydur) 456, 594 (Vas m.) 
– c., Absolom fia, bogáti 456, 594 
– l. Péder Pedur-i Szt. Kereszt-egyház 594 Peel l. Pel  Peker (Pukur), ma Pekerszerdahely 

(Donji Sredjani, Ho.) 313 (Körös m.) Pekerszerdahely l. Peker Pel (Peel) 46, 136, 446 (Tolna m.) 
Pelbárt (Perbaldus, Perbardus, Per-

bart, Prebardus, Prebarth), Aladár fia, várdai 57, 274, 402, 409, 424 
Pele, ma Becheni, Ro. 104 (Közép-Szolnok m.) 
Peleznek l. Penészlek 
Peluzneg (Peluznyg), folyó 112 Peluznyg l. Peluzneg 
Penészlek (Peleznek) 331 (Szatmár m.) 
Perbaldus l. Pelbárt 
Perbardus l. Pelbárt 
Perbart l. Pelbárt Pereche l. Piricse Perechen l. Piricse Pered l. Pirit 
Peren l. Perény 
Perény (Peren, Perin, Peruen, Per-

ven, Peryn), ma Perín, Sz. 44, 47, 149, 186, 205, 207, 215, 294, 573, 
577, 585, 629 (Abaúj m.) 

Peres (dict.) Benedek c. fia János 239, 241, 257 
– (Perus dict.) Miklós c. 441, 529 
– (dict.) Péter 49 
Pereszlény (Perezlen), ma Nyitra-

pereszlény (Presel’any, Sz.) 583 (Nyitra m.) 
Perezlen l. Pereszlény 
Perezteg, folyó 377 
Perin l. Perény 
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Perín l. Perény 
Perkász (Purkaz), ma Pricaz, Ro. 

615 (Szászföld) Perked 139, 455 (Szabolcs m.) 
Perlász (Prelaz), ma Kisperlász (Prih-radzany, Sz.) 307 (Gömör m.) Perman 122, 435 (Baranya m.) Persemel fiai: István, János és And-

rás, aranyosi 3 
Pertolt l. Bertót 
Peruen l. Perény Perugia (Perusium), Olaszo. 561 Perus l. Peres Perusium l. Perugia 
Perven l. Perény 
Peryn l. Perény Pest m. 515 
pesti főesp. l. Miklós 
Pete (Pethe) 485 (Szatmár m.) 
– (Pethe), Lőrinc fia, tóti 76 
– (Pethe), Tamás fia, pataki esküdt 513 
– (Pethe) fia Jakab, serviens 4 
– l. Petelaka Petea l. Petelaka 
Petebérce (Petheberche), hegy 355 Petelaka (Pethelaka), ma Pete (Petea, Ro.) 604 (Kolozs m.) Petend 395 (Somogy m.) 
Péter l. Ág Péter 
– l. Bakony Péter 
– l. Chehthuh Péter 
– l. Chine Péter 
– l. Esze Péter 
– l. Henke Péter 
– l. Jeszenői Péter  
– l. Lengyel Péter 
– l. Mors Péter 
– l. Nagy Péter 
– l. Orros Péter 
– l. Peres Péter 
– l. Petrus de Palude 
– l. Petrus de Verulis 

– l. Ravasz Péter 
– l. Reche Péter 
– l. Tyuguus Péter 
– l. Zalai Péter 
– l. Zarum Péter 
– l. Zonga Péter 
– 631 
–, almási plébános 657 
–, Balak-i 623 
– mr., bálványosi várnagy 630 
–, bánki 139, 166 
–, csanádi kanonok, karpap 397, 586 
–, dobokai szb., bádoki 18 
–, eceli plébános 657 
– c., fáji 449  
– mr., fehérvári éneklőkanonok 223, 533, 578 
–, Fyur-i 628 
–, hevesi főesp. 245, 443, 597, 636–637, 643–645 
–, kaleci 561 
–, kalocsai főesp. 75–76, 575 
–, kálozi 187 
–, kolozsmonostori konvent papja 306 
–, kovács 250 
–, kői olvasókanonok 648 
–, kravarskói 528 
–, Nema-i 538 
–, pécsi őrkanonok 283, 302 
–, pécsváradi konvent papja 359 
–, perkászi plébános 615 
–, Pochoy-i 149, 231, 534 
– c., Sabakerek-i 267  
–, torontáli főesp. 635 
– mr., váci kanonok 340  
–, várad-előhegyi prépost 78, 173, 226, 303, 315, 485, 512, 609 
–, zempléni főesp. 245, 443, 597, 636–637, 643–645 
–, Aba fia 623 
– mr., Ábrahám fia, szentgyörgyi 201, 467  
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–, András fia 358 
–, András fia, csombordi 54 
–, Bakony fia 31, 104 
–, Baksa fia 236, 254, 498 
–, Bás fia, kisjókai 605 
– mr., Benedek fia, csetneki 143–144, 441, 529 
–, Benedek fia, jékei, székelyi 274, 398–399, 424, 474 
–, Berek fia 311 
–, Bese fia, polányi 148 
– mr., Biter fia, Seel-i 206 
–, Bodor fia, gorbonoki, Sagud-i 514 
–, Bud fia 394, 412 
–, Csépán fia 112 
–, Domokos fia, boncnyíresi 18 
–, Domokos fia, Loránd, István, Mi-

hály, Szaniszló és Dénes apja, 

lasztóci 426 
–, Dorog fia, Joachim és Péter apja, 

Gutkeled nb., diószegi 303–304, 404, 447, 458 
– c., Drag fia, Ipolitus és Miklós ap-

ja, rajcsányi 415  
–, Farkas fia 540 
–, Fülöp fia, váci kanonok 391 
–, Gál fia, gömöri szb. 4 
– mr., György fia, sóvári 110  
–, Gyula fia, pap 37 
– mr., Hench fia, pataki esküdt 513 
–, Henneng fia 3–4 között 
–, Herrand fia 74, 178, 322, 511 
–, Him fia 301 
–, Ilerk fia, Mike, István, György és 

Loránd apja 286 
–, István fia, dárói 120, 302 
–, István fia, győrödi 181, 373–375 
–, István fia, laki 534 
–, Ivánc fia, Chala, Pál és Miklós ap-ja, erki 215, 504, 552 
–, Jakab fia, királyi ifjú, kartali 389 
– mr., János fia 204, 255, 595, 607 
–, János fia, miskei 644 

–, János fia, Pordan-i 277 
–, Kázmér fia, Mogkereky-i 308, 569, 586 
– c., Keled fia, János apja, Inche-i 648  
–, Keme fia, Tamás és István apja 75 
– mr., Kemény fia, Márton apja 377, 593 
–, Lampert fia, külső-szolnoki szb., 

szentkirályi 104, 335 
– mr., László fia, csicsvai 441, 529  
–, László fia, rozgonyi 239, 241, 257, 437 
– mr., Lőrinc fia 395 
–, Lőrinc fia 505–506 
– mr., Lőrinc fia, Aba nb., atyinai 147, 479, 593 
–, Márk fia 92, 140, 349, 353, 502, 527 
–, Márk fia 410 
–, Márk fia 462, 497, 596 
–, Márk fia, geresdi 127 
–, Márk fia, jobbágy 524 
–, Márton fia, Márton apja 466 
–, Máté fia 98 
–, Mihály fia 385 
–, Mihály fia 398 
–, Mihály fia, Chentey-i 89, 132, 333 
–, Mihály fia, klerikus 146 
–, Mihály fia, olsvai 591 
–, Mihály fia, vizsolyi 331 
–, Miklós fia 147 
–, Miklós fia 505 
–, Miklós fia 544 
–, Miklós fia, bélyi 43, 51 
– c., Miklós fia, Erzsébet apja, turóci 180  
–, Mikó fia, Domokos és János apja, Zalasun-i 472, 486 
–, Mochel fia, Lőrinc, László és Mi-

hály apja, keszi 56 
–, Pál fia, Tekele nb. 298 
–, Péter fia 286 
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–, Péter bán fia 555 
– mr., Péter fia, bihari alispán, Gut-

keled nb., diószegi 183, 304, 447  
– mr., Petk fia 482  
–, Pongrác fia, János apja, nagyfalvi 638–640 
–, Sándor fia 530–531, 581 
–, Sibolth fia 599 
– c., Simon fia, Zonga Péter, Márton 

és János apja, Kaplony nb., cso-maközi 331, 485 
–, Sinka fia 92, 140, 197, 349, 353, 410, 502, 526–527, 554 
–, Szepes fia 595 
–, Szigfrid fia, koltai 456, 594 
–, Tamás fia, egerszegi 107, 179, 244 
–, Tamás fia, keszői 622 
–, Turma fia, szolga 517–519 
–, Udvaros fia, borsai 142 
–, Zaheus fia, Lökös és Beke apja, miskei 60, 644–645 
–, Zeulad fia, Stremech-i 105 
–, Pál apja 549 
–, bán, Péter és Jakab apja 555 
–, Bakócai Egyed apja, bakócai 137, 433, 464, 593 
–, Lobor apja, bögöti 216 
–, Nagy János apja, csaholyi 31, 104, 278, 335, 492 
–, Tamás, János és Joachim apja, 

földesi és kajdacsi besenyő 91, 118, 200, 271 
–, Demeter apja, kisfaludi 461 
– fia Andich, olgyai 248 
– fia Dénes 525 
– fia Dénes, farmosi 117 
– fia Domokos 220 
– fia Domokos, náprágyi 636 
– fia István 593 
– fia István, győrödi 181, 373–375 
– fia István, nógrádi alispán 486 
– fia János 132, 333 

– fia János 251 
– fia János 502 
– fia János 604 
– fia János, pataki bíró 26 
– fia János, zobori 218, 355, 388 
– fia László, hatvani 337 
– fia Mihály, Koromzow-i 464 
– fia Mihály, szőlősi 390, 562 
– fia Miklós, Chanow-i 154 
– fia Miklós, gerendi 301 
– fia Miklós, ludbregi 475, 561 
– fia Pál 621 
– fia Pál, Ják nb. 655 
– fia Tamás 204  
– fiai: János és Pál 411, 417 
– fiai: János és Miklós 544 
– fiai: László és Aba, lóci 636 
– fiai: Túz Pető és Máté, pányoki 92, 140, 224, 349, 353, 410, 439, 443, 526, 554 
– fiai: Egyed és Ivánka, somosi 174 
– fiai: Miklós és István, Stichnak-i 189, 260, 386 
– fiai: László és János, szengyeli 431 
– fiai: János és László, tornaljai 439, 443 
Péterhida (Peturdhyda) 395 (So-mogy m.) 
péterváradi (Varadinum Petri; ma 

Petrovaradin, Sze.) monostor és 

apátja 361 (Szerém m.) 
Peteu l. Pető 
Peteuch l. Petőcs 
Petew l. Pető 
Petewch l. Petőcs Pethe l. Pete 
Petheberche l. Petebérce Pethelaka l. Petelaka 
Pethernuk, folyó 612 
Petheu l. Pető 
Pethev l. Pető Pethew l. Pető 
Pethw l. Pető 



  402 

Petk fia Péter 482 
Petou l. Pető 
Pető l. Túz Pető  – (Peteu) 145 
– (Pethew) mr. 185  
– (Petheu), Bagutha-i 80 
– (Petheu), kapolyi 460, 533 
– (Peteu), Lapohtheu-i 146 
– (Pethew), Batha fia, pataki bíró 26 
– (Pethew), Benedek fia, királyi al-

lovászmr., pribeli 382  
– (Petheu), Bertalan fia 587 
– (Peteu), Chure fia 598 
– (Petew, Pethew), Gábor fia, nagy-falvi 638–640 
– (Petheu), Gál fia 232 
– (Petew), Jakab fia, koloni 32 
– (Pethew), Jakab fia, pataki bíró 513 
– (Petheu), Máté fia 224 
– (Petheu, Pethev, Peteu), Móric fia, karcsai 248 
– (Pethev), Sebestyén fia, ungi vár-

jobbágy 428 
– (Pethev), Sinka fia 620 
– (Bodow, Pethew), Vagwch Miklós fia 513 
– (Peteu, Petew), Vida fia 512 
– (Peteu, Petou) fia János 46 
– (Peteu) fia Miklós 560 
– l. még Orros Péter 
Petőcs (Peteuch, Petewch), János és 

Miklós apja 44, 47, 441 
Petőmihályfa l. Szentmihályfalva Petres (Pettres), Berek fia 311 
– (Pettrus) fia Tádé, dukai 14 
Petreşti l. Petri 
Petri, ma Pócspetri 381 (Szabolcs m.) 
– (Mezewpetri), ma Mezőpetri (Petreşti, Ro.) 331 (Szatmár m.) Petrinja (Petrinya, Petrynya), Ho. 

528 (Zágráb m.) Petrinya l. Petrinja 

Petrovaradin l. péterváradi 
Petrus de Palude, Úr Sírja-rend pát-

riárkája 561 
– de Verulis, titeli prépost, pápai scriptor, veroli 23, 155 Petrynya l. Petrinja Pettres l. Petres Pettrus l. Petres 
Peturdhyda l. Péterhida 
Petus fia Éliás, nagykemléki várjob-

bágy 105 
Pezda fiai: Prezda és István 593 Pezinok l. Bazin Pezye 460 (Somogy m.) 
Philipe l. Fülpe 
Philpe l. Fülpe 
Phyle l. Fülöp Phylip l. Filip Phyllipus l. Fülpös 
Phylpe l. Fülöp, Fülpe 
Phylpus l. Fülpös Phynta l. Finta 
Piliscsév l. Csév pilisi (Pylys) monostor 387 (Pilis m.) 
Pinkust l. Pünkösd Piricse (Pereche, Perechen) 237, 485 

(Szatmár m.) Pirit (Pered), ma Nagypirit 659 
(Veszprém m.) 

Pişcarii l. Piskárkos 
Piskárkos (Pyscarkos), ma Pişcarii, 

Ro. 653 (Szatmár m.) Pluska, patak 525 Pobor (Pobur), Mike fia 181, 373–375 Pobur l. Pobor Pochoy 149, 231, 534 (Borsod m.)  
Pócs (Pooch), ma Máriapócs 652–653 (Szabolcs m.) 
Pócs (Pouch) mr., György fia, szo-kolyi várnagy, piskárkosi 653 
Pócspetri l. Petri 
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Pogány (Pagan dict.) István mr., Fe-
renc fia, küküllővári várnagy, Hontpázmány nb. 82, 505–506, 540 

pogányok 364–365 Pogh l. Paty 
Póka (Pauka), Póka fia, szentesi 43, 51 
– (Powka) fia Bás 352 
– (Pouka) fia Móric, nyéki 342 
– (Pauka) fiai: János és Póka, szente-si 43, 51 
Pokorag l. Pokorágy 
Pokorágy (Minor Pokrag, Pokrag, 

Pokorag), ma Alsó- és Felső-
pokorágy (Nižná és Vyšná Poko-radz, Sz.) 305, 575 (Hont m.) 

Pokrag l. Pokorágy 
Polány (Palyan), ma Sorokpolány 148 (Vas m.) 
Polina l. Polyán Polka 123 (Heves m.) Polkana l. Palkonya Polkonya l. Palkonya Polkuna l. Palkonya Polonus l. Lengyel 
Poltaar l. Poltár 
Poltar l. Poltár 
Poltár (Poltaar, Poltar), Sz. 389 

(Nógrád m.) 
Polyan l. Polyán 
Polyán (Polyan), ma Alsófalu (Po-

lina, Sz.) 245 (Gömör m.) Pomlen 112 (Vas m.) 
Pongrác (Pangrach), László apja, 

sztáncsi, kazsui 204, 580, 607 
–, Péter apja, nagyfalvi 638, 640 
– fia János, besenyői 331 Ponya, Benedek fia, banai 538 
Pooch l. Pócs 
Poog fiai: Egyed és Banow, kéri 100 
Poparka l. Papárka 
Pophaga l. Papága 

Porbozlov l. Porbozlow 
Porbozlow (Porbozlov) fiai: Dénes 

és Miklós, gerdei 41 Pordan (Pardan, Prodan) 277, 484, 627–628 (Valkó m.) 
Pós (Pous) mr., Domonkos fia, ládi 52 
Posa l. Pósa 
Pósa (Pousa, Powsa) mr., szeri 584 
– (Pousa), Márton fia 98 
– (Pousa) fia Domokos, Melerthw-i 538 
– (Posa) fia János 501, 522 
– (Pousa) fia Márk, kamarcai 475 
– (Pousa) fia Miklós, récsei 236 Posaga l. pozsegai Posega l. pozsegai Posoga l. Pozsega 
Poszoba (Pozoba), ma Gömörszőlős 

636 (Gömör m.) Potak l. Patak Pothok l. Patak Potoch l. Patacs Potok l. Patak 
Pouch l. Pócs 
Pouka l. Póka 
Pous l. Pós 
Pousa l. Pósa 
Powka l. Póka 
Powsa l. Pósa Pozoba l. Poszoba Pozsega (Posoga) m. 643 pozsegai (Pasaga, Posaga, Posega; 

ma Pozsegaszentpéter, Kaptol, 

Ho.) Szt. Péter-egyház és kápt.-ja 189, 260, 372, 386, 593 (Pozsega m.) 
Pozsegaszentpéter l. pozsegai 
Pozsony, város, ma Bratislava, Sz. 229, 232, 281 (Pozsony m.) 
– m. (maior comitatus Posoniensis) 80, 142, 232, 281, 342, 625–626; 

l. még Treutul Miklós pozsonyi c. 
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pozsonyi kápt. 80, 142, 201, 225, 262, 248, 296, 342, 344, 421, 425, 598, 605, 625–626 
Prebardus l. Pelbárt 
Prebarth l. Pelbárt 
Prelaz l. Perlász Prepostfelde l. Saulfelde 
Presel’any l. Pereszlény Presniche 27 (Nyitra m.) Pretysk, patak 525 Prezda, Pezda fia 593 
Pribegh fia Woyn, nagykemléki vár-

jobbágy 105 
Pribel (Markepfelde), ma Fehérkút 

(Príbelce, Sz.) 382 (Hont m.) 
Príbelce l. Pribel 
Pricaz l. Perkász 
Prihradzany l. Perlász 
Prochia l. Baráthely Prodan l. Pordan  Provence, comitatus, Fro. 45  Pukur l. Peker 
Purkaz l. Perkász 
Pusztaszentpéter l. Szentpéter Puthnuk l. Putnok  Putnok (Puthnuk, Putnuk) 4, 284 

(Gömör m.) Putnuk l. Putnok 
Pünkösd (Pinkust, Pynkust, Pyn-

kusth, Pynkysth) fia János 611–612 
Püspöki (Pyspuky) 356–357 (Bihar m.) Pydur l. Pedur Pylys l. pilisi 
Pynkust l. Pünkösd 
Pynkusth l. Pünkösd 
Pynkysth l. Pünkösd 
Pyscarkos l. Piskárkos 
Pyspuky l. Püspöki 

Q 
Quinqueecclesie l. Pécs 
Quisan, Pál fia 553 

R 
Ra l. Ráma 
Raaba l. Rába  
Raas l. Rás 
Raaspataka l. Ráspataka 
Raba l. Rába 
Rába (Raaba, Raba), folyó 112, 660 
Rábabogyoszló l. Bogyoszló 
Rábapaty l. Paty 
Rábca (Rabcha), folyó 654 
Rabcha l. Rábca Rabey 532 (Bodrog m.) 
Rača l. Racsa Rachcha l. Racsa 
Racsa (Rachcha), ma Rača, Ho. 311 

(Körös m.) 
Radesta, csázmai polgár 313 Radnold l. Radnót 
Radnoldfalua l. Radnótfalva 
Radnoldfalwa l. Radnótfalva 
Radnót (Radnold), Demeter fia, 

Demeter, László, Imre, János és 

Miklós apja, radnótfalvi 604 
Radnótfalva (Radnoldfalua, Radnold-

falwa), ma Nemesradnót (Rad-
novce, Sz.) 604 (Gömör m.) Radnovce l. Radnótfalva 

Radochnateleky, telek 260 (Verőce m.) 
Ragad fia Mátyás, mindszenti 331 Ragusa l. Raguza 
Raguza (Ragusa), város, ma Dub-rovnik, Ho. 38 
Raholcz l. Ratkóc 
Rajčany l. Rajcsány 
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Rajcsány (Rajtsány), ma Rajčany, Sz. 415 (Nyitra m.) 
Rajtsány l. Rajcsány Rakamaz 405, 613 (Szabolcs m.) 
Ráma (Ra) 264–265, 327–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515 
Ramacha, Erzsébet apja, káldi 286 Ramaz l. Romosz Ranoldus l. Renold 
Raphaen fia Pál, Berzel-i 441 
Rás (Inferior ~ Superior Raas, Keethraas, Raas), ma Felsőrás 

(Rašice, Sz.) 232, 245 (Gömör m.) 
Rascyna, folyó 154 
Rašice l. Rás 
Ráspataka (Raaspataka), patak 245 
Ratholcz l. Ratkóc 
Ratholt l. Rátót 
Ratkóc (Ratholcz, Raholcz), ma Rat-kovce, Sz. 80 (Nyitra m.) 
Ratkovce l. Ratkóc 
Rátót (Ratholt), László és János apja, 

béli 164–165, 167, 599 Rauaz l. Ravasz Rauoz l. Ravasz 
Ravasz (Rauoz, Rawaz dict.) Péter, 

kállói jobbágy 40, 42 
– (Rauaz), Bacho fia, surányi 13 Ravenna (Reuennensis), Olaszo. 22 Rawaz l. Ravasz 
Razlo fia Miklós, soltész 500 Rebneche 349, 554 (Ung m.) 
Reche (dict.) Péter fia Lyphardus 262 
– l. Récse 
Récse (Reche), ma Kis- és Nagyré-cse 236 (Zala m.) Rednoldus l. Renold 
regnum Apulye l. Nápolyi Királyság 
– Nyapulie l. Nápolyi Királyság 
– Vngarie l. Magyaro. 
Reka, folyó 105 

Remete 634 (Temes m.) Rempe fia Endre 335 Rendek (Rennuk), ma Ajkarendek 
115 (Veszprém m.) Rennuk l. Rendek Renold (Ranoldus) 311 

– (Renoldus), nádor 437 
– (Renoldus, Renuldus), István fia, 

divéki 153, 162 
– (Ranoldus, Rednoldus) mr., Vecse 

Miklós fia, putnoki 4, 321, 338 
– (Renoldus) fia Imre 237 Renold (Ranoldus, Renoldus, Rey-noldus) fiai: András és Jakab 176, 202, 346, 530–531, 581 
– (Renoldus) fiai: László és Bene-dek, Mogkereky-i 308, 569, 586 Renoldus l. Renold Renuldus l. Renold Reny 248 (Pozsony m.) 
Répcevis l. Vis Resighea l. Reszege Reszege (Rezege), ma Resighea, Ro. 

331 (Szatmár m.) Rethec 183 (Bihar m.) Reuennensis l. Ravenna Reynoldus l. Renold Rezege l. Reszege 
Reznuk, völgy 332 
Richiş l. Riomfalva Rikalf (Rikolphus, Rycolphus, Ry-kolphus) mr., Rikalf fia, Kelemen apja 63–65, 441, 501, 522, 591 
– (Rikolphus, Rycolphus, Rykolphus) 

c., Kakas, János, Henrik és Rikalf apja 63–65, 441, 501, 522, 591 Rikolphus l. Rikalf 
Rimabánya l. Bánya 
Rimabrézó l. Brézó 
Rimapálfalva l. Pálfalva Rimaszombat (Rymascombatha, Ry-mazambata, Rymazumbata, Ry-mazumbatha, Rymazumbathe), 
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ma Rimavská Sobota, Sz. 191, 305, 575 (Hont m.) 
Rimavská Baňa l. Bánya 
Rimavská Sobota l. Rimaszombat 
Rimavské Brezovo l. Brézó Rimini (Ariminum), Olaszo. 22 Riomfalva (villa Ryhuini), ma Ri-

chiş, Ro. 657 (Szászföld) 
Róbert, nápolyi király 5, 45, 69, 106, 430, 616, 663–664 
Robin, esztergomi polgár, Miklós apja 601 Rodnalcus, Luka fia, Lucua-i 280 Rodolfus l. Rudolf 
Roh (Ruh) fia János 481  
Rohonch 260 (Verőce m.) 
Rohtolch, folyó 250 Rohtolchberce, hegy 250 
római egyház 435, 489 Romos l. Romosz Romosz (Ramaz), ma Romos, Ro. 

615 (Szászföld) 
Rosal l. Rozsály 
Roşiori l. Félegyház Rosodna l. Rozlozsnya 
Rovinka l. Csölle Rozgony (Rozgwn, Ruzgun), ma Rozhanovce, Sz. 239, 241, 437 

(Abaúj m.) Rozgwn l. Rozgony Rozhanovce l. Rozgony 
Rozložná l. Rozlozsnya Rozlozsnya (Rosodna, Rusuna, 

Ruzyna, Ruzyzna), ma Hámosfal-
va (Rozložná, Sz.) 101, 307 

(Gömör m.) 
Rozsály (Rosal) 57, 381 (Szatmár m.) Ruben fia Chama 533 Rubinus, Bagutha-i 80 
– fia János, Chernich-i 260 Rudna 121 (Szepes m.) 

Rudolf (Rodolfus), váci püspök 264–265, 326–329, 366, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 624 
Rufus l. Vörös Ruh l. Roh 
Rupea l. Kőhalom 
Ruský Kazimír l. Kázmér Rusuna l. Rozlozsnya Ruzgun l. Rozgony Ruzyna l. Rozlozsnya Ruzyzna l. Rozlozsnya Rycolphus l. Rikalf 
Rykalch l. Ártánd Rykolphus l. Rikalf Rymascombatha l. Rimaszombat Rymazambata l. Rimaszombat Rymazumbata l. Rimaszombat Rymazumbatha l. Rimaszombat Rymazumbathe l. Rimaszombat 

S 
S. Agatha l. Szentágota 
– Benedictus l. Szentbenedek 
– Egidius l. Szentegyed 
– Emericus l. Szentimre 
– Georgius l. Szentgyörgy 
– Gothardus l. szentgotthárdi 
– Ladislaus l. Szentlászló 
– Martinus l. Pannonhalma, pannon-

halmi, Szentmárton 
– Michael l. Szentmihály 
– Mychael l. Szentmihály 
– Paulus l. Szentpál 
– Petrus l. Szentpéter 
– Salvator l. Szentszalvátor 
Saag l. sági Saap 637 (Borsod m.) 
Saar l. Sár Sabakerek 267  Sabaria l. Szombathely 
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Sacer Mons Pannonie l. pannonhal-mi 
Sadaan l. Zsadány 
Sadam l. Zsadány 
Sadan l. Zsadány 
Šafárikovo l. Tornalja 
Sagalyawth (Segalyawth), út 377 
sági (Saag; ma Ipolyság, Šahy, Sz.) 

Boldogságos Szűz-monostor pre-montrei konventje 243 (Hont m.) 
Sagud 514 (Körös m.) 
Šahy l. sági 
Sajógömör l. Gömör 
Sajónémeti l. Németi 
Sajószentpéter l. Szentpéter Sal. l. Salerno Salamon, ma Pápasalamon 659 (Veszprém m.) 
– l. Vörös Salamon 
– mr., tordai főesperes, erdélyi dékán 53–54  
–, Ekch fia, János apja 347, 379 
–, Miklós fia, laki 648 
–, Miklós fia, szinyei 180 
– fia András 391 
– fia István, dárói 120, 302 
– fia János, körtvélyesi 331 
– fia Miklós, kelneki 422 
– fia Simon 491 
Salamonakadya, kő 538 Salamontelke (sessio Salamonis) 

575 (Fejér m.) Salerno (Sal.), Olaszo. 264–265, 327–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515 
Sámson mr., marócsai c., kiskem-

léki várnagy 553 
–, Arnold fia 148 
Sámuel, Kwpe apja, csúzai, Nana-i 354, 509, 558 
Sanccus fia Miklós 110 
Sandor l. Sándor 
Sándor (Sandur), dablyoni 104  

–, nyitrai olvasókanonok 583 
–, Bodor fia 281, 295 
–, Brobum fia, nagykemléki várjob-

bágy 105 
– c., Cselen fia, Miklós, Jakab és Já-nos apja 13, 101, 307, 326, 637  
– mr., László fia, edelényi 637  
– c., Luka fia, Lucua-i 280 
–, Majos fia 476 
–, Márk fia, geresdi 127 
–, Miklós fia, nyéki 207, 215, 642 
– (Sandor), Sándor fia, kisfaludi 461, 547 
–, Sándor apja, kisfaludi 461 
– (Sandur) fia Bereck, Mogkereky-i 308, 397 
– (Sandur) fia Gergely, Ják nb. 655 
– fia Jakab, gelénesi 331 
– fia Jakab, margittai 536–537, 539 
– fia János, hanvai 232, 245 
– fia Lőrinc 595 
– fia Péter 530–531, 581 
– fiai: János és András 115 
– (Sandor) fiai: János, Pál és István, 

náprágyi 636 
Sandur l. Sándor 
Sângeorgiu de Câmpie l. Szent-

györgy 
– de Meseş l. Szentgyörgy 
Sânger l. Szengyel Sangineto 45  
Sánkfalva (Sankfolua), ma Šankov-

ce, Sz. 280 (Gömör m.) 
Sankfolua l. Sánkfalva 
Šankovce l. Sánkfalva 
Sânmărgitha l. Szentmargita 
Sânmartinu de Câmpie l. Szentmár-ton 
Sânmihaiu Almaşului l. Szentmihály 
Sânpetru Almaşului l. Szentpéter 
Sânta Maria l. Szentmária 
Sântejude l. Szentegyed Santhoskerelew 306 (Doboka m.) 
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– (Santhoskerylew), hegy 306 Santhoskerylew l. Santhoskerelew 
Sântimbru l. Szentimre 
Sântioana l. Szentiván 
Santus, erdélyi éneklőkanonok 53–54, 266, 334, 431, 440 
Sar l. Sár 
Sár (Saar, Sar), folyó 46, 555, 582 
– (Sar), folyó 113, 286 
Sárazsadány l. Zsadány 
Sáros (Sarus) m. 197, 224, 298, 437, 441, 529, 573, 585 
– (Sarus), vár és birtok, ma Nagy-

sáros (Vel’ký Šariš, Sz.) 224, 298, 

441, 473, 499 (Sáros m.) 
– (Sarus), ma Szászsáros (Şaroş pe 

Târnave, Ro.) 657 (Szászföld) 
– (Sarus) 635 (Zaránd m.) 
Şaroş pe Târnave l. Sáros 
Sárospatak l. Patak 
Sarród (Soruld) 29, 62 (Sopron m.) 
Sárszentágota l. Szentágota 
Sárszilvavölgy (Sarzyluauelg), völgy 112 
Sarus l. Sáros 
Sarzyluauelg l. Sárszilvavölgy 
Sátoraljaújhely l. Újhely 
Satu Mare l. Szatmár Saul, gorbonoki 514 Saulfelde (Prepostfelde) 280 

(Gömör m.) Saxard l. szekszárdi Saythias l. Saytias Saytias (Saythias dict.) Gergely 126, 175 
Scarus l. Szkáros 
Scebena 449 (Abaúj m.) 
Scechuud l. Szecsőd Sceek l. Szik 
Scem fia Miklós, pataki esküdt 513 Sceme fia Finta, szolga 517–519 Scemse l. Semse Scenbeneduch l. Szentbenedek 

Scengyel l. Szengyel 
Scenlachlou l. Szentlászló 
Scenmartun l. Szentmárton 
Scenth Mychael l. Szentmihály 
Scenthelsabuth l. Szenterzsébet 
Scenthelsebet l. Szenterzsébet 
Scenthelsebeth l. Szenterzsébet 
Scenthelsebuth l. Szenterzsébet Scenthgurg l. Szentgyörgy 
Scenthgyurgy l. Szentgyörgy Scenthilonazygete l. Szentilona-szigete 
Scenthkyral l. Szentkirály 
Scenthmariaazuntelke l. Szentmária 
Scenthmiclos l. Szentmiklós 
Scenthmihaltelke l. Szentmihály 
Scentmariaazuntelke l. Szentmária Scentthamaskywrthw l. Kürt Scentus l. Szentes Scepes l. szepesi Scepisi l. Szepsi 
Sceplak l. Széplak  
Sceplok l. Széplak Scepud l. Zeped Scepus l. szepesi Scery l. Szer 
Sceuke l. Szőke 
Schewk, szecsődi 520, 538 
Schitnice, víz 126 
Sciluas l. Szilvás Scinche l. Szencse Sclabanya l. Szklabinya 
Sclauonia l. Dalmácia, Szlavónia 
Sclavonia l. Szlavónia Sconk l. Zonk Scwyne l. Szinye Se l. Szerbia Sebefelde (Sebefeulde) 202, 531, 581 (Vas m.) Sebefeulde l. Sebefelde Sebes (Sebus) 332 (Zala m.) 
– (Sebus), divéki István özvegye 153, 162 
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– (Sebus) mr., Ábrahám fia, szent-
györgyi 201, 467 

Sebestyén 311 
– mr., Aladár fia, királyi ifjú 395 
–, Gergely fia 554 
–, Loránd fia, szentimrei 109 
–, Miklós fia, laki 648 
– fia László, Weythyh-i 86, 128 
– fia Leusták 534 
– fia Loránd, szentimrei 109 
– fia Miklós, laki 648 
– fia Pető, ungi várjobbágy 428 Sebeuk, Guge fia 660 Sebreth l. Szigfrid Sebus l. Sebes 
Sechwd l. Szecsőd 
Seel 206 (Nógrád m.) Sefridus l. Szigfrid Segalyawth l. Sagalyawth Segor, hegy 268 
Seguar l. Essegvár Sehthwr l. Sejter Sehtwr l. Sejter 
Sejter (Suthwr, Swthur), ma Süttör 654 (Sopron m.) 
– (Sehthwr, Sehtwr) 253, 377 (Vas m.) 
– (Swthur), Erzsébet apja, sejteri 654 Selgin 583  
Selk fia Pál 98 Selorond l. Ond 
Semjén (Semyan, Semyen), ma Kál-

lósemjén 40, 42, 399–401, 508, 521 (Szabolcs m.) 
Šemša l. Semse 
Semse (Scemse), ma Šemša, Sz. 629 

(Abaúj m.) 
Semyan l. Semjén 
Semyen l. Semjén 
Seňa l. Szina 
Senk fia Balázs, kajdacsi besenyő 200 Seruusdey l. Servusdei 

Servusdei (Seruusdey, Serwsdey) fia 
Pál 359, 589 Serwsdey l. Servusdei sessio Salamonis l. Salamontelke 

Sethinar l. Szatmári Seu (Seui) 117 (Heves m.) Seueredus l. Szigfrid Seui l. Seu 
Si l. Nápolyi Királyság 
Sibolth fia Péter 599 
Sic l. Szék 
Sigirmann, romoszi plébános 615 Sike (Syke), hindi 30, 32 Silberuk l. Szilberek Silivaş l. Szilvás Simig l. Somogy 
Simon, erdélyi alvajda 218, 505–506, 540 
–, Geche-i 441 
– mr., makranci 441 
–, nagykemléki várjobbágy 105 
–, Albert fia, Pál apja, Pordan-i 277 
–, János fia, bagosi 337 
– (Symeon), János fia, Kaplony nb. 485 
–, János fia, kónyi 150 
–, János fia, Mogh-i 296 
–, László fia, szentmártoni 334 
–, Ördög András fia, olcsvai 95, 146, 343, 385 
–, Salamon fia, Nethasia apja 491 
–, Sixtus fia, nagyjókai 598 
–, Udvaros fia, borsai 142 
–, Eymuch, Bagych és Bogur apja 492 
–, Ilonch apja 484 
– c., Pál országbíró és Lőrinc zarándi c. apja, nagymartoni 29, 55, 62, 264–265, 326, 624  
– fia János 146, 343 
– fia János, hosszúfalvi 312 
– fia Miklós, töreki 230 
– fia Pál, Chentey-i 132, 277, 333 
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– fia Pál, szentgyörgyi 577 
– (Symeon) fia Péter, Kaplony nb. 485 
– fiai: László és Miklós, keszi 56 
– fiai: Imre és János, kónyi 150 
Sinka (Syncha, Synka) mr., Tamás 

fia, Péter apja 92, 140, 197, 349, 353, 410, 502, 526–527, 554 
– c. fia Pető 620 
Šivetice l. Süvete 
Sixtus (Syxtus), ungi főesp. 443 
– fia Simon, nagyjókai 598 
Skerešovo l. Szkáros 
Sklabiňa l. Szklabinya 
Skrabské l. Mogyorós 
Skryl, kő 528 
Slančík l. Szalánc 
Slovenská Kajňa l. Kányó 
Sokol’ l. Szokoly 
Solivar l. Sóvár 
Somkút (Sumkut, Sumkuth) 307 

(Gömör m.) 
Somlyo l. Somlyó 
Somlyó (Somlyo), ma Kissomlyó 377 (Vas m.) Somogy (Simig, Symig) m. 120, 395, 450–453, 464, 517–519, 543, 564, 578 somogyi (Symig, Symigium; ma 

Somogyvár) Szt. Egyed-monostor 
és konventje 83, 102, 460, 550, 590 (Somogy m.) 

– főesp. l. Miklós 
Somogyjád l. Jád 
Somogyvár l. somogyi 
Somos (Sumus), vár és birtok, ma 

Drienov, Sz. 174, 441 (Sáros m.) 
Somosbérc (Somusberche), hegy 355  
Somusberche l. Somosbérc Sopron m. 55, 29, 252, 299, 309, 654 
Sopronnémeti l. Németi 
Sorkikápolna l. Zalak 

Sorno (Sornoberce), hegy 250 Sornoberce l. Sorno 
Sorokpolány l. Polány 
Soruld l. Sarród 
Sospatak l. Sóspatak 
Sóspatak (Sospatak, Souspatak) 349, 554 (Ung m.) 
– (Sospatak, Sospathak), patak 18, 306 
Sospathak l. Sóspatak 
Sósvölgy (Soswewlgh), völgy 306 
Soswewlgh l. Sósvölgy 
Souar l. Sóvár Souspatak l. Sóspatak 
Sóvár (Souar, Sowar), ma Tótsóvár 

(Solivar, Sz.) 110 (Sáros m.) 
Sowar l. Sóvár 
Spáca (Spacza), ma Ispáca (Špačin-ce, Sz.) 80 (Pozsony m.) 
Špačince l. Spáca 
Spacza l. Spáca 
Spanlesy l. Ispánlese 
Spišské Kapitula l. szepesi 
Şpring l. Spring Spring, ma Şpring, Ro. 422 (Fehér m.) 
Sremska Mitrovica l. Szerém 
Staigh, folyó 260 
Stanča l. Sztáncs 
Stanch l. Sztáncs Sthuchyanlaka, patak 525 Stichnak (Stychnak, Stychnyak) 189, 

260, 386 (Verőce m.) 
Štítnik l. Csetnek 
Strasinch, szőlő 273 
Strekov l. Kürt Stremech 105 (Körös m.) Strigonium l. Esztergom 
Štrigova l. Sztrigó 
Strigow l. Sztrigó 
Strug, víz 260 
Studené l. Hét Stychnak l. Stichnak 
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Stychnyak l. Stichnak 
Suatu l. Szovát 
Sueta l. Süvete Suhopolje l. Szentendre Sulyuk (dict.) Pál, serviens 4 Sumbur l. Zsombor 
Sumkut l. Somkút 
Sumkuth l. Somkút Sumus l. Somos 
Superior Raas l. Rás Suplai l. Cibles Suran 13 Surd 283 (Somogy m.) 
Surkadpathaka, víz 295 
Surkuta, út 562  Suthwr l. Sejter Sutoru l. Zudor 
Suza l. Csúza 
Süttör l. Sejter 
Süvete (Sueta), ma Šivetice, Sz. 307 

(Gömör m.) 
Svätuşe l. Szentes 
Svatý Jur l. Szentgyörgy Svinia l. Szinye Swl 236, 246, 285 (Zala m.) Swl-i Boldogságos Szűz-egyház 246 
Swr (Zwr) fia János, sejteri 654 Swthur l. Sejter 
Syculus l. Székely 
Sydo l. Zsidó 
Sydulman fia Miklós 505 Syfrid l. Szigfrid Sygra l. Zsigra Syke l. Sike Symeon l. Simon Symig l. Somogy, somogyi Symigium l. somogyi Syna l. Szina Syncha l. Sinka Synka l. Sinka Syxtus l. Sixtus 
Szabadbattyán l. Battyán 

Szabolcs (Zaboch, Zabolch, Za-bouch, Zaboucz, Zabowch, Zo-boch, Zoboulch, Zobouch, Zo-bovch) m. 40, 42, 49, 57, 398–406, 409, 458, 611–612, 652–653 
szabolcsi főesp. l. Dávid Szabolcsveresmart l. Veresmart 
Szakállas (Zakalus dict.) János 465 
Szalánc (Eghazaszalanch), ma 

Kisszalánc (Slančík, Sz.) 217 

(Abaúj m.) 
Szalók (Zolouk), ma Abádszalók 629 (Heves m.) 
– (Zolok, Zolouk), ma Egerszalók 123, 135, 391 (Heves m.) Szamos (Naghzamus, Naghzomus, Noghzomws, Zomus, Zomws), 

folyó 266, 343 
Szamoshesdát l. Hesdát Szana (Zana) m. 482 
Szaniszló 80 
–, Péter fia, lasztóci 426 
Szárazpatak (Zarazpatak), folyó 250 
Szárhegy (Zaarhegy), hegy 266 
Szász (Zaz), ma Beregszász (Bere-hovo, Ukr.) 402 (Bereg m.) 
Szászalmád l. Almás 
Szászfehéregyház l. Fehéregyház 
Szászmuzsna l. Muzsna 
Szászsáros l. Sáros 
Szászút (Zaazwt), út 355 
Szászváros (Warasy), ma Orăştie, 

Ro. 615 (Szászföld) 
Szatmár (Zothmar), város, ma Szat-

márnémeti (Satu Mare, Ro.) 343 

(Szatmár m.) 
– (Zathmar, Zothmar) m. 57, 79, 226, 331, 381, 485, 643, 658 
Szatmári (Sethinar) Miklós, budai 

polgár 548 
Szatmárnémeti l. Szatmár 
Szava l. Száva  
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Száva (Szava, Zaua), folyó 302, 525, 528 
Szávaszentdemeter l. Szerém 
Szécsény (Zechen) 190 (Nógrád m.) 
Szecsőd (Scechuud, Sechwd, Zeu-

chud), ma Magyarszecsőd 520, 538, 660 (Vas m.) 
Szeg (Zegy), ma Szegvár 584 

(Csongrád m.) 
Szegvár l. Szeg 
Szék (Zeek), ma Sic, Ro. 306 (Doboka m.) 
Székely (Zekel, Zekul, Zekwl) 166, 398–399, 438, 468, 474, 512, 572, 588 (Szabolcs m.) 
– (Syculus) Márton fia Tamás, Palyan-i 10 
Székelybérc (Zekelbercz), hegy 306 
Székesfehérvár l. Fehérvár 
székesfehérvári káptalan l. fehérvári  
szekszárdi (Saxard) konvent 46, 150, 200, 446 (Tolna m.) 
Szeli (Zyli, Zyly), ma Alsó- és 

Felsőszeli (Dolné és Horné Sa-liby, Sz.) 625–626 (Pozsony m.) Szencse (Scinche), ma Novska, Ho. 
483 (Körös m.) 

Szendrőlád l. Lád Szengyel (Scengyel), ma Mezőszen-
gyel (Sânger, Ro.) 431 (Torda m.) Szent Korona 342 

Szentágota (S. Agatha), ma Sár-
szentágota 339 (Fejér m.) Szentangyalhegy (mons S. Angeli), Olaszo. 264–265, 327–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515 Szentbenedek (Scenbeneduch), ma 
Dunaszentbenedek 575 (Fejér m.) 

– (S. Benedictus) l. garamszent-be-nedeki 

Szentegyed (S. Egidius, Zenth-
egyed), ma Sântejude, Ro. 228, 306 (Doboka m.) Szentendre (Zenthendrey), ma Suho-polje, Ho. 188–189, 260, 386 
(Verőce m.) 

Szenterzsébet (Scenthelsebet, Scenth-elsebeth, Scenthelsabuth, Scenth-
elsebuth), ma Alsó- és Felsőszent-
erzsébet 332, 498 (Zala m.) Szentes (Scentus), ma Bodrog-
szentes (Svätuşe, Sz.) 43, 51 

(Zemplén m.) 
– (Scentus) fia Domokos 26 
szentgotthárdi (S. Gothardus) egy-

ház és apátja 108 (Vas m.) 
Szentgyörgy (Zengerg), ma Meszes-

szentgyörgy (Sângeorgiu de Me-
seş, Ro.) 505 (Belső-Szolnok m.) 

– (Scenthgurg, Zent Gewrg), ma 
Uzdiszentgyörgy (Sângeorgiu de 

Câmpie, Ro.) 334 (Kolozs m.) 
Szentgyörgy (Scenthgyurgy, S. Ge-orgius), ma Svatý Jur, Sz. 201 (Pozsony m.) 
– (S. Georgius), ma Gombos-

szentgyörgy (Hubošovce, Sz.) 

577, 585 (Sáros m.) Szentilonaszigete (Scenthilona-zygete), sziget 465 Szentimre (S. Emericus), ma Maros-
szentimre (Sântimbru, Ro.) 505–

506 (Fehér m.) 
– (S. Emericus), ma Tiszaszentimre 109 (Heves m.) 
Szentiván (Zenthyon, Zenthywan), 

ma Vasasszentiván (Sântioana, Ro.) 306 (Doboka m.) 
Szentivánfa l. Szentivánfalva 
Szentivánfalva (Zenthiuanfalua), ma 

Szentivánfa 196 (Vas m.) 
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Szentkirály (Scenthkyral, Zenkyral), 

ma Érszentkirály (Eriu-Sâncrai, 
Ro.) 104, 335 (Közép-Szolnok m.) 

Szentlászló (Scenlachlou) 110 (Sá-ros m.) 
– (S. Ladislaus) 533 (Somogy m.) Szentmargita (Zenthmarghythafal-

wa, Zentmargitafalua), ma Sân-
mărgitha, Ro. (Belső-Szolnok m.) 

Szentmária (Scenthmariaazuntelke, Scentmariaazuntelke), ma Almás-
szentmária (Sânta Maria, Ro.) 82, 250 (Doboka m.) 

Szentmárton (S. Martinus), ma Me-
zőszentmárton (Sânmartinu de 

Câmpie, Ro.) 334 (Kolozs m.) 
– (Scenmartun) 332 (Zala m.) 
Szentmihály (S. Michael, Scenth-

mihaltelke), ma Almásszentmi-
hály (Sânmihaiu Almaşului, Ro.) 82, 250 (Doboka m.) 

– (S. Michael ~ Mychael) 626 (Po-zsony m.) 
– (S. Michael ~ Mychael, Scenth My-chael, Opka) 625–626 (Zala m.) 
Szentmihályfalva (Petőmihályfa 196, 275 (Vas m.) 
Szentmiklós (Scenthmiclos) 328 

(Csanád m.) 
Szentpál (S. Paulus) 601 (Esz-tergom m.) 
Szentpéter (Zenthpetur), ma Sajó-

szentpéter 284 (Borsod m.) 
– (S. Petrus), ma Füzesszentpéter 

(Sânpetru Almaşului, Ro.) 334 (Doboka m.) 
– (S. Petrus), ma Pusztaszentpéter 332 (Zala m.) 
Szentszalvátor (S. Salvator), ma 

Mirkovci, Ho. 635 (Valkó m.) 
Szentvidkál (Kaal S. Vithi), ma Kö-

veskál 230 (Zala m.) 

Szepes (Scepus, Scepes) m. 52, 57, 207, 215, 400, 441, 458, 496, 515  
– (Zepus) fia Péter 595 szepesi (Scepes, Scepus; ma Sze-

peskáptalan, Spišské Kapitula, 

Sz.) Szt. Márton-egyház és kápt.-ja 3, 37, 44, 47, 58–59, 61, 63–65, 110, 121, 168, 180, 195, 197, 298, 500, 522, 573, 577, 585, 591, 595, 607, 620 (Szepes m.) 
szepesi monostor és apátja 170 
Szepeskáptalan l. szepesi 
Széplak (Sceplak, Sceplok), ma 

Abaszéplak (Krásna nad Horná-
dom, Sz.) 204, 607 (Abaúj m.) Szepsi (Scepisi), ma Moldava nad 
Bodvou, Sz. 167 (Abaúj m.) 

Szer (Scery), ma Ópusztaszer 584 

(Csongrád m.) Szerbia (Se) 264–265, 327–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 515 Szerdahely (Zeredahel), ma Nyitra-szerdahely (Nitrianska Streda, Sz.) 487, 516 (Nyitra m.) 
Szerém, város, ma Szávaszent- demeter (Sremska Mitrovica, Sze.) 289–290 (Szerém m.) 
– m. 305, 575, 624 
szerémi kápt. (Szt. Irineus vértanú-

egyház) 277, 288, 300, 360, 484 
– püspöki szék üresedésben 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 624 
– püspökség 289–293 Szigetbecse l. Becse 
szigetfői (Zygethfeu) főesp. l. Do-mokos Szigfrid (Sebreth, Sefridus, Syfrid), 

garamszentbenedeki apát 318, 325, 345, 348, 380, 559, 574, 584, 610, 623 
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– (Seueredus) fia László, káldi 253, 377 
– (Sebreth) fia Péter, koltai 456, 594 
Szik (Sceek), mező 340  
Szikszó (Zekzow), Heves m. 17 
Szilágy (Zylag), tájegység 104  Szilberek (Silberuk, Zilberuk), berek 547 
Szilvás (Sciluas, Zylwas), ma Víz-

szilvás (Silivaş, Ro.) 18, 306 (Doboka m.) 
Szina (Syna), ma Abaújszina (Seňa, 

Sz.) 607 (Abaúj m.) Szinye (Scwyne), ma Svinia, Sz. 180 
(Sáros m.) 

szinyei Szűz Mária-egyház 180 
Szkálnok (Zkalnuk), ma Alsó-

szkálnok (Nižný Skálnik, Sz.) 305 (Hont m.) 
Szkáros (Scarus), ma Skerešovo, Sz. 

245 (Gömör m.) 
Szklabinya (Sclabanya), vár, ma 

Sklabiňa, Sz. 466 (Turóc m.) 
Szlavónia (Sclauonia, Sclavonia) 35, 

105, 303, 313, 416; l. még Mikcs 

szlavón bán 
Szokoly (Zakala, Zakalia), vár és birtok, ma Hernádszokoly (So-

kol’, Sz.) 437, 643 (Abaúj m.) Szolnok (Zolnok, Zolnuk, Zonuk, Zoulnuk, Zownuk) m. 243, 303–304, 447, 505, 630 Szombathely (Sabaria) 562, 594 (Vas m.) 
Szomor (Zumur) fia János, szent-

lászlói 110 
– (Zomor) fia Miklós, gönyűi 538 
Szovát (Zoat), ma Suatu, Ro. 60–61 

között (Kolozs m.) 
Szováti (Zowathy) András, széki 

polgár 306 
Szőke (Zeuke), Pál fia 462, 497, 596–597 

– (Sceuke, Zeuke) (dict.) Miklós fia 

Miklós 146 
Szőlős (Zeuleus), ma Szőlőssérsek 533 (Somogy m.) 
Szőlőssérsek l. Szőlős 
szőregi (Zeureg) monostor 357 

(Csanád m.) 
Szörény (Zeurin), ma Drobeta-

Turnu Severin, Ro. 497; l. még 

Dénes szörényi bán 
Szt. András-egyház 625–626 (Po-zsony m.) 
– Benedek apát-egyház 313 (Körös m.) 
– Erzsébet-kápolna 275 (Vas m.) 
– Irineus vértanú-egyház l. szerémi 
– István-egyház 311 (Körös m.) 
– János-monostor 357 (Bihar m.) 
– Kereszt-monostor és remetéi 182, 558 (Baranya m.) 
– Kereszt-monostor 275 (Vas m.) 
– Margit-templom 198 (Körös m.) 
– Márton-visnicatus 147 (Verőce m.) 
– Mihály-egyház 625–626 (Pozsony m.) 
– Péter apostol-templom 273 (Körös m.) 
– Üdvözítő-monostor és remetéi 182, 558 (Baranya m.) 
Sztáncs (Stanch, Ztanch, Ztans), ma 

Isztáncs (Stanča, Sz.) 204, 358, 

580, 607 (Zemplén m.) 
Sztrigó (Strigow), vár, ma Štrigova, Ho. 265 (Zala m.) 

T 
Tab (Tob) 464 (Somogy m.) 
tabi Szt. Péter apostol-egyház 464 
Tádé, Petres fia, Margit apja, dukai 14 
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Tajna (Thayna), ma Tajnasári 

(Tajná, Sz.) 325, 380 (Bars m.) 
Tajná l. Tajna 
Tajnasári l. Tajna Taksee c. 215 
Tamana (Thamana) 305, 575 (Bács m.) 
Tamás l. Besenyő Tamás 
– l. Tyúk Tamás 
– 174 
– c. 602 
–, erdélyi őrkanonok 53–54, 266, 334, 431, 440 
–, erdélyi vajda, szolnoki c., Kónya 

Miklós királynéi asztalnokmr. és 

Mihály pozsonyi prépost apja 

[szécsényi] 3–4 között, 31, 34, 104, 185, 190–192, 218, 264–265, 278, 305, 326, 335, 327–329, 376, 386–387, 389, 394, 407–408, 413, 431, 460, 498, 503, 511, 515, 575, 624, 630 
–, esztergomi érsek 351 
– mr., királyi ifjú, biri 49, 72–73, 78, 138, 234, 259, 403–404, 457–458, 658  
–, serviens 602 
–, Torde-i 606 
–, vasvári prépost 196, 275 
–, Ábrahám fia, kisjókai 605 
–, Albert fia 220 
–, András fia, visi 299 
– mr., Barc fia 313  
–, Bás fia 344 
–, Bökény fia, béli 164–165, 167 
–, Dénes fia, járai 565 
–, Egyed fia, sárosi 473, 499 
–, Ferenc fia, Katalin és Demeter ap-ja, semsei 629 
–, Gergely fia, marócsai c. terrestris 553 
–, Ithemer fia, Tekele nb. 573, 585 
–, Ivánka fia 261 

–, Jakab fia 172 
–, Jakab fia 324 
–, Jakab fia, királyi tárnok 263, 268–269, 414 
–, János fia 440 
–, János fia 598 
–, János fia, bárcai 85, 134, 238, 240, 256 
–, Joachim fia, földesi és kajdacsi 

besenyő 91, 118, 200, 271 
–, Kázmér fia, Mogkereky-i 308, 569, 586 
–, Leuke fia 465 
–, Loránd fia, szentimrei 109, 274 
–, Lothardus fia, Miklós apja 505–506, 540 
– mr., Lőrinte fia, Miklós, Egyed és 

János apja, Lőrinte nb., essegvári 264, 300, 341, 432  
–, Mátyás fia, elefánti 33, 71, 199, 222 
–, Miklós fia, Geche-i 217, 219 
–, Miklós fia, keszi 56 
– mr., c., Nagy Péter fia, csókakői és 

gesztesi várnagy 70, 89, 132, 200, 277, 333, 460, 484, 520, 538, 627–628, 660  
–, Péter fia 75 
–, Péter fia 204 
–, Péter fia, kajdacsi besenyő 200 
–, Székely Márton fia, Palyan-i 10 
–, Tiba fia, kéri 437, 441 
–, Zeped fia 534 
–, Miklós, János és Péter apja, egerszegi 16, 107, 179, 244 
–, Miklós apja, pataki mészáros 513 
– fia Albert, Mayad-i 104 
– fia András, visi 309 
– fia István 609 
– fia László, Geudyn-i 592 
– fia László, győrödi 375 
– fia Mihály, lóci 80 
– fia Mog, elefánti 621 
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– fia Nagy Miklós 626 
– fia Pete, pataki esküdt 513 
– fia Péter, keszői 622 
– fia Sinka 197 
– fiai: Kopasz és Beke [Borsa nb.] 79 Tania l. Tanya Tanya (Tania, Thania, Thanya), 

halászóhely 123, 135, 340, 391  Tapolca (Tapolcha, Thopolcha) 56, 251 (Zala m.) Tapolcha l. Tapolca 
Tapolchan l. Tapolcsány 
Tapolcsány (Topolchan), vár 71 (Nyitra m.) 
– (Tapolchan), város, ma Nagy-

tapolcsány (Topol’čany, Sz.) 516 (Nyitra m.) 
Tapoly (Tophl, Topl), folyó 441  
Tapolyizsép l. Izsopó 
Tapolykomlós l. Komlós 
Tapolymogyorós l. Mogyorós Tarca (Tarcha), ma Torysa, Sz. 591 

(Sáros m.) tarcai (Tarcensis, Tharcha) districtus 591, 629 Tarcensis l. tarcai Tarcha l. Tarca Tarkew l. Tarkő 
Tarkő (Tarkew, Torkw), vár, ma Ka-menica, Sz. 58–59, 298 (Sáros m.) 
Tarnaörs l. Örs 
Tarnóc (Tornouch) 305 (Hont m.) 
– (Panatarnoucha, Thornouch), ma 

Ungtarnóc (Tarnyivci, Ukr.) 394, 526 (Ung m.) 
Tárnok (Tarnuk), ma Csátalja 76, 532 (Bodrog m.) 
– (Tarnuk) 80 (Pozsony m.) 
Tarnuk l. Tárnok 
Tarnyivci l. Tarnóc tarpaszigeti (Thurpazygethe, Torpa-zegete, Torpazygete, Torpazy-

gethe) rendház 72–73, 77–78 
(Szatmár m.) Tasala l. Tasolya 

Tasnádcsán l. Csán Tasolya (Tasala, Tassala, Thasala, Thassala), ma Tašul’a, Sz. 92, 140, 349, 353, 410, 502, 526–527, 554 (Ung m.) Tassala l. Tasolya 
Tašul’a l. Tasolya 
Tatamér (Tatamerius, Tathamerius, Thatamerius, Thathamerius) mr., 

fehérvári prépost, királyi alkancel-
lár 223, 264–265, 324, 326–329, 376, 386–387, 389, 395, 413, 460, 498, 503, 511, 515, 533, 578, 624 

Tatamerius l. Tatamér 
tatárok 364–365 
Tathamerius l. Tatamér 
Teglaswelg, völgy 332 
Tegzew fia István, laki 534 
Tekele nemzetség 298, 573, 585 
Tekes (Tekus, Thekus), István, Já-

nos, László és Dénes apja, laki, tornai 232, 534 Tekus l. Tekes 
Telekes, ma Alsó-és Felsőtelekes 629 (Borsod m.) 
– (Telukes, Telukus) 505 (Közép-Szolnok m.) Telukes l. Telekes Telukus l. Telekes Temes (Thimis, Tymys) m. 569, 634 
temesi főesp.-ség 635 
Temesmurány l. Murány Temesuar l. Temesvár 
Temesvár (Temesuar), ma Timişoara, Ro. 3–4 között, 228 (Temes m.) 
Tengerentúl (partes maritime ~ Transmarine) 95–96, 136–137, 149, 277, 359, 385, 391, 446, 593 
Teofil (Theophylus), esztergomi pré-post 206, 268 
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Terebes (Therebes), ma Bisztra-terebes (Chiribiş, Ro.) 356 (Kö-

zép-Szolnok m.) 
– (Therebes), ma Tőketerebes 

(Trebišov, Sz.) 255 (Zemplén m.) 
Tereche 331 (Szatmár m.) 
Tergenye (Torguine), ma Trhyňa, Sz. 126 (Hont m.) Terpech 236, 246, 285 (Somogy m.) Terpen 576 (Zala m.) terra Transalpina l. Havasalföld 
Teteus l. Töttös Teutelek 465 (Ugocsa m.) 
Teuteus l. Töttös 
Thaba fia János, kajdacsi besenyő 200 Thamana l. Tamana Thania l. Tanya Thanya l. Tanya 
Thapan, Barabás fia, haraszti 456 Tharcha l. tarcai 
Tharo (dict.) István mr., László fia, 

felistáli 225 Thasala l. Tasolya Thaschuntall 80 (Pozsony m.) Thassala l. Tasolya 
Thatamerius l. Tatamér 
Thathamerius l. Tatamér Thayna l. Tajna Thekus l. Tekes 
Themerken l. Tömörkény 
Thende (dict.) Miklós fiai: Lőrinc, 

Demeter és Miklós 377 Theophylus l. Teofil Therebes l. Terebes 
Theuteus l. Töttös 
Theutews l. Töttös 
Thewser l. Tőzsér Thimis l. Temes Thobul 183 (Bihar m.) Tholdalad l. Toldalag Tholimerius fia Domokos, nagy-

kemléki várjobbágy 105 

Thoplon l. Dablyon Thopolcha l. Tapolca  Thorda l. Torda Thordad l. Torda Thornalya l. Tornalja Thornallya l. Tornalja 
Thornouch l. Tarnóc 
Thoth l. Tót 
Thoti l. Tóti 
Thotpeterhaza l. Tótpéterháza 
Thoty l. Tóti 
Thouthfalw l. Tótfalu 
Thouty l. Tóti Thoy, hegy 250 Thunugh l. Tunyog 
Thurek l. Törek 
Thurekeer l. Törekér Thurpataka l. Turpathaka Thurpazygethe l. tarpaszigeti Thurul l. Turul 
Thuteus l. Töttös 
Thuuz l. Túz 
Thuz l. Túz 
Thwreger l. Törekér 
Thwteus l. Töttös 
Thyak l. Ják Thyba l. Tiba Thykus l. Tyukod 
Thyl fia András, Chernich-i 260 
Thyurle l. Türje Thyzolch l. Tiszolc 
Tiba (Tyba), János fia, kidei 331 
– (Thyba) fia Mihály 377 
– (Tyba) fia Tamás, kéri 437, 441 Tilaj (Tylay), ma Nagytilaj 196 (Vas m.) 
Timişoara l. Temesvár Tisovec l. Tiszolc 
Tisza (Tycia, Tyzia), folyó 123, 135, 343, 340, 391, 465, 592 
Tiszaalpár l. Felsőalpár Tiszabecs l. Becs Tiszabura l. Bura 
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Tiszadada l. Dada Tiszafarkasfalva l. Farkasfalva 
Tiszafüred l. Füred Tiszanagyfalu l. Nagyfalu Tiszapalkonya l. Palkonya  Tiszaszentimre l. Szentimre 
Tiszaújhely l. Újhely 
Tiszaújlak l. Újlak Tiszolc (Thyzolch, Tyzolch), ma Tisovec, Sz. 305, 575 (Hont m.) 
titeli (Titul; Sze.) egyház és prépost-

ja 23, 362, 434, 470 (Bács m.) Titul l. titeli Tkalec l. Kalec 
Tlopcha, határjel 525 Tob l. Tab 
Tóbiás (villa Thobie), ma Dupuş, 

Ro. 657 (Szászföld) Toldal l. Toldalag Toldalag (Thodalad), ma Toldal, Ro. 440 (Torda m.) Tolna m. 46, 96–97, 150, 152, 384, 446, 491, 648 
Tompa (dict.) Miklós 585 Tophl l. Tapoly Topl l. Tapoly 
Topol’čany l. Tapolcsány 
Topolchan l. Tapolcsány Torda (Thorda, Thordad) m. 431, 440 tordai főesp. l. Salamon Tordas l. Tordos 
Tordatheleke 538 (Győr m.) Torde 606 (Baranya m.) 
Tordos (Tordas), ma Turdaş, Ro. 

615 (Szászföld) Torguine l. Tergenye 
Torkw l. Tarkő Torna (Turna), ma Turnianske Podh-radie, Sz. 197, 232 (Torna m.) Tornalja (Thornalya, Thornallya, Tornalya, Torunalya), ma Šafári-

kovo, Sz. 439, 443 (Gömör m.) 

Tornalya l. Tornalja 
Tornouch l. Tarnóc 
torontáli (Turuntal) főesp. l. Péter Torpazegete l. tarpaszigeti Torpazygete l. tarpaszigeti Torpazygethe l. tarpaszigeti 
Tors fia János 260 Toruey l. Torvaj Torunalya l. Tornalja Torvaj (Toruey) 460, 533 (Somogy m.) Torysa l. Tarca 
Tót (Thoth) Balázs, széki polgár 306 
Tótfalu (Thouthfalw, Tothfalu) 305, 

575 (Bács m.) 
Tótháza l. Tótpéterháza 
Tothfalu l. Tótfalu 
Tóti (Thoti, Thoty, Thouty, Toty) 76, 648 (Bodrog m.) 
– (Touth), ma Lengyeltóti 590 (So-mogy m.) 
tóti Szt. Mihály arkangyal-egyház 648 
Tótpéterháza (Thotpeterhaza), ma 

Tótháza (Crişeni, Ro.) 565 (Ko-lozs m.) 
Tótsóvár l. Sóvár 
Toty l. Tóti Tournai (Tvrnacensis), Belgium 470 
Touth l. Tóti 
Tőketerebes l. Terebes 
Tömörkény (Themerken) 584 

(Csongrád m.) 
Törek (Thurek) 230 (Zala m.) 
Törék (Turek), ma Orlajtörék (Malé Tirjakovce, Sz.) 305 (Hont m.) 
Törekér (Turekeer, Thurekeer, 

Thwreger), folyó 149, 231 
Töttös (Teuteus) 589 (Baranya m.) 
– (Teteus, Teuteus, Theuteus, Theu-tews, Thuteus, Thwteus, Tuteus, Tutews) mr., Becsei Imre fia, 

barsi c., lévai várnagy, becsei 75–
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76, 126, 327–329, 359, 413, 442, 503, 532, 546, 589, 603, 606 
Tövis (Tyuissy) 237 (Szatmár m.) 
Tövismezsgye (Tuismessde, Tuiz-mesde), hn. 547 (Gömör m.) 
Tőzsér (Thewser) Miklós, széki pol-

gár 306 
Trebišov l. Terebes Trebuch, hegy 516 
Tremuch 260 (Verőce m.) 
Treutul (dict.) Miklós mr., pozsonyi c. 34, 80, 232, 264–265, 281, 326–329, 342, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511 , 515, 624 Trhyňa l. Tergenye 
Tristan fia András, szecsődi 660 
Tristené pri Hornáde l. Nádasd 
Triumfontium de Beel l. bélhárom-

kúti Trnava l. Nagyszombat 
Tudbeyk fia Miklós 460, 533 
Tuismessde l. Tövismezsgye 
Tuizmesde l. Tövismezsgye Tuld 34 (Arad m.) Tunyog (Thunugh), ma Tunyog-matolcs 492–495 (Szatmár m.) Tunyogmatolcs l. Tunyog 
Turch l. Turóc 
Turdaş l. Tordos 
Turek l. Törék 
Turekeer l. Törekér 
Turma fiai: Péter, András és Imre, 

szolgák 517–519 Turmas l. Csermend Turna l. Torna Turnianske Podhradie l. Torna 
Turóc (Turch) m. 180, 466 
– (Turuch), folyó 280 
Turoch l. turóci 
turóci (Turoch, Turuch) Boldogsá-

gos Szűz-monostor és konventje 

466, 649 (Turóc m.) 
Turpathaka (Thurpataka), folyó 526  

Turuch l. Turóc, turóci 
Turul (Thurul) nemzetség 303–304 
– (Thurul) fia Demeter 31 
Turuntal l. torontáli 
Tuser l. Tuzsér 
Tuteus l. Töttös 
Tutews l. Töttös Tuul 550 (Somogy m.) 
Tuuz l. Túz 
Tuz l. Túz 
Túz (Thuuz, Thuz, Tuuz, Tuz dict.) 

Pető (Peteu, Petew, Petheu, 

Pethew) mr., Péter fia, pányoki 92, 140, 349, 353, 410, 439, 443, 526, 554 
Tuzsér (Tuser) 217 (Szabolcs m.) 
Türje (Thyurle) 251 (Zala m.) 
türjei prépost 251 Tvrnacensis l. Tournai 
Tyak l. Ják Tyba l. Tiba Tycia l. Tisza Tyerna l. Nagyszombat 
Tylalouch 147 (Verőce m.) Tylay l. Tilaj Tymys l. Temes 
Tyuak, Erzsébet apja 296 
Tyuguus (dict.) Péter 132 
Tyuissy l. Tövis 
Tyuk l. Tyúk 
Tyúk (Tyuk dict.) Tamás, János fia, 

királyi képviselő 515 Tyukod (Kerekoduor, Tyukud) 376 (Heves m.) 
– (Thykud) 331 (Szatmár m.) Tyukud l. Tyukod Tyzia l. Tisza Tyzolch l. Tiszolc 
Tyztato, tó 355 
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U 
U l. Magyaro. Udvard (Wdword), ma Dvory nad 

Žitavou, Sz. 324 (Komárom m.) Udvaros (Vduarus) fiai: Kozma, Pé-

ter és Simon, borsai 142 Ugal (Vgal, Wgal) 120, 150, 460, 464, 533 (Somogy m.) Ugocsa (Wgacha, Wgucha) m. 465, 658 
Ugod (Vgud), vár 535 (Veszprém m.) 
Ugra (Wgra), héti 284  
– (Wgra) fia Miklós 135, 391 
Ugrin mr., c., Bágyon fia, László ap-ja 564, 578 
–, László fia, Miklós és László apja 460, 533 
– fia Demeter 629 Ugron (Vgron), Edus fia 37 
Ujfalu l. Újfalu 
Újfalu (Wyfalw) 227 (Abaúj m.) 
– (Wyfolu) 305 (Bács m.) 
– (Ujfalu, Uraj, Vraj), ma Urai-

újfalu 346, 655 (Vas m.) 
– (Wyfolu) 74 (Zala m.) 
Újhely (Wyhel), ma Tiszaújhely (No-ve Szelo, Ukr.) 465 (Ugocsa m.) 
– (Locus novus, Wyhel, Wyheluara), 

vár és város, ma Sátoraljaújhely 

35, 416 (Zemplén m.) 
újhelyi Szt. Egyed apát-kolostor és 

pálos remetéi 416  
– Szt. István király-kolostor 35, 416  
Újlak (Wylok) 465 (Bihar m.) 
– (Wylok), ma Tiszaújlak (Vilok, Ukr.) 465 (Ugocsa m.) 
Újlót l. Lót 
újudvari konvent 236 (Zala m.) 
Ulrich, tóbiási plébános 657 

Ung (Vng, Vngh, Wng, Wngh) m. 140, 394, 349, 353, 426–428, 439, 443, 554 
ungi főesp. l. Sixtus 
Ungtarnóc l. Tarnóc 
Ungvár (Wnghwar), ma Uzshorod, Ukr. 527 (Ung m.) 
Uraiújfalu l. Újfalu 
Uraj l. Újfalu 
Úrréve (Vrreue, Vrruue) 305 (Hont m.) 
Usz (Vz, Wz), Jakab, János és Lu-

kács apja, Tekele nb. 215, 391, 573, 585 
Uyvar l. Abaújvár 
Uzdiszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Uzshorod l. Ungvár 
Ürög (Irug), hegy 420 
ürögi Szt. Jakab-egyház és pálos 

testvérei 420 (Baranya m.) 

V 
V l. Magyaro. 
Vácduka l. Duka 
váci kápt. 14, 123, 133, 135, 220, 

340, 391, 557 (Nógrád m.) 
Vágköz (Wagkuz), districtus 538 
Vágmagyarád l. Magyarád 
Vagwch (dict.) Miklós fia Pető 513 
Vajas (mortua Voyas), halászóhely 648 
– (Voyas, Woyas), víz 648 
Val’kovo l. Válykó 
Valchid l. Váldhíd 
Váldhíd (Waludia), ma Valchid, Ro. 

657 (Szászföld) 
Valkó (Wolkou, Wolkow) m. 277, 484, 600, 602, 627–628 
Valkou l. Válykó 
Valon l. Málom 
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Vály (Waly), ma Felsővály (Vyšné 

Valice, Sz.) 245 (Gömör m.) 
Válykó (Valkou, Volkou), ma 

Val’kovo, Sz. 632 (Hont m.) 
Vámosatya l. Atya 
Vámosfölde (Vamusfeulde, Vamus-

folde), ma Nagymizdó 660 (Vas m.) 
Vamusfeulde l. Vámosfölde 
Vamusfolde l. Vámosfölde Várad (Waradinum), város, ma Nagyvárad (Oradea, Ro.) 357, 609 (Bihar m.) 
Varada l. Várda 
várad-előhegyi (mons Waradiensis, 

váradi; ma Nagyvárad része) Szt. 

István első vértanú-monostor és konventje 72–73, 77–78, 129, 138, 145–146, 172, 226, 258, 303, 314–316, 345, 379, 400, 444–445, 485, 493, 495, 508, 512, 521, 609, 650 (Bihar m.) 
váradi kápt. 9, 31, 81, 104, 145, 218, 237, 249, 304, 331, 355, 388, 447, 455, 469, 580, 609, 651–653 (Bi-har m.) 
– konvent l. pécsváradi, várad-

előhegyi  
– monostor l. pécsváradi 
Varadinum Petri l. péterváradi 
Varda l. Várda 
Várda (Varada, Varda, Warada, 

Warda), ma Kisvárda 57, 274, 402, 409, 424 (Szabolcs m.) 
– (Warda), Labov Kázmér fia, János 

és György apja, bögöti 571, 587 
Várgesztes l. Gesztes 
Varsány (Wosyan) 376 (Nógrád m.) 
– (Wasyan, Wossyan) 48, 377 (Vas m.) 
Vártető (Warthethew), hn. 275 (Vas m.) 
Vas (Was) 538 (Komárom m.) 

– (Wos dict.) Miklós c., id. 18 
– (Vos, Was dict.) Miklós, szent-egyedi 228, 355 
Vasasszentiván l. Szentiván 
Vaška l. vaskai 
vaskai (ma Vaška, Ho.) konvent 608 

(Körös m.) 
Vasvár (Castrumferreum, Wasuar) 208–214, 275 (Vas m.) 
– m. 103, 148, 196, 253, 346, 377, 390, 456, 562, 566, 568, 594, 660 vasvári Boldogságos Szűz-egyház 566–567 
– monostor 202 
– Szt. Mihály arkangyal-egyház és 

kápt.-ja 48, 103, 112–114, 127, 148, 196, 253, 282, 286, 295, 377, 390, 456, 562, 583, 587, 594, 654–655, 660 Vatta (Wotha) 220 (Borsod m.) Vduarus l. Udvaros 
Vécs (Weychk) 535 (Heves m.) 
Vecse (Weche dict.) Miklós, László 

és Renold apja, putnoki 4, 284, 321, 338 
Vedresábrány l. Ábrány Vegagh, patak 538 Vegla (Veglia), sziget, ma Krk, Ho. 125 Veglia l. Vegla 
Véke (Veyke), ma Vojka, Sz. 592 

(Zemplén m.) 
Vel’ká Ida l. Ida 
Vel’ké Lovce l. Lót 
– Zlievce l. Zellő 
Vel’ký Blh l. Balog 
– Ďur l. Győröd 
– Šariš l. Sáros Velence, ma Venezia, Olaszo. 125, 507, 548 
Venéce (Venechia, Venecie) 305, 

575 (Bács m.) 
Venechia l. Venéce 
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Venecie l. Venéce Venezia l. Velence 
Vép (Wep) 594 (Vas m.) 
Verbenye 276 (Nógrád m.) 
Verbeuch l. Verbőc 
Verbovec l. Verbőc 
Verbőc (Verbeuch, Werbouch), ma Verbovec, Ukr. 463, 465 (Ugocsa m.) 
Vereb l. Verebély 
Verebély (Vereb, Wereb), ma Mát-raverebély 542, 545, 563 (Nógrád m.) Veresmart (Veresmorth), ma Sza-bolcsveresmart 57 (Szabolcs m.) Veresmorth l. Veresmart Vereumal (Wereumal), hn. 547 

(Gömör m.) Veroli (Verulis), Olaszo. 23, 155 
Verőce (Wereuche), ma Virovitica, 

Ho. 260 (Verőce m.) 
– (Wereche, Wereuche) m. 147, 188–189, 260, 386 
Verpelét (Welpret, Welpreth) 535 (Heves m.) Verulis l. Veroli 
Veruolg l. Vérvölgy 
Verveghiu l. Vérvölgy 
Vérvölgy (Veruolg), ma Verveghiu, 

Ro. 104 (Közép-Szolnok m.) 
Veszprém, város 157, 159 (Veszp-

rém m.) 
– m. 491, 659 
veszprémi egyházm. 21, 366–367, 

378; l. még Mesko veszprémi 

püspök 
– kápt. 115, 155–156, 158, 178, 230, 236, 246, 254, 285, 300, 322, 332, 341, 418, 432, 451, 498, 511, 517, 543, 582 
– püspöki szék üresedésben 264–265, 326–329, 376, 386–387, 389, 413, 498, 503, 511, 624 

Vesszős (Vezeus, Vezzeus, Wezeus, Wezseus, Wezzeus, Wezzews) 
mr., Becsei Imre fia, barsi c., lévai 

várnagy, becsei 75–76, 126, 327–329, 359, 413, 442, 503, 546, 589, 603, 606 
Vetés (Wethys), ma Vetiş, Ro. 485 

(Szatmár m.) 
Vetiş l. Vetés 
Vetus Buda l. Óbuda 
Veyke l. Véke 
Vezeus l. Vesszős Vezzeus l. Vesszős Vgal l. Ugal 
Vgklod l. Iklód Vgron l. Ugron Vgud l. Ugod 
Vice (Vyce), ma Viţa, Ro. 266 (Doboka m.) Vid (Vydus) 310–311 
– (Vitus), nyitrai püspök (electus), 

vasvári 208–214, 430, 489, 664  
–, Vren-i 331 
–, Pál bán fia 402 
– (Vydus) fia János, Pordan-i 277 
– (Vitus, Vytus) c. fiai: Miklós, Ger-

gely, János, Jakab és Benedek, 

spácai 80 
Vida (Wida, Wyda) fia Pető 512 Viile Tecii l. Ida Vilhelmus l. Vilmos villa Cosme et Damiani l. Kozma-

damján 
– Farkasii l. Farkastelke 
– Hechylini l. Ecel 
– Ryhuini l. Riomfalva 
– Thobie l. Tóbiás Villermus l. Vilmos Vilmos l. Druget Vilmos 
– (Wylermus), pannonhalmi apát, ki-

rályi káplán 141, 538 
–, plébános 241 
Vilok l. Újlak 
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Vincló (Vynzlou, Wynzlou) fia Mik-
lós 618–619 

– (Vynclou, Wynclou) fiai: Kelemen 
és Pál 112 Vinech, folyó 525 Vinodol (Vynodol, Wynodol), Ho. 
302 (Zágráb m.) 

Virovitica l. Verőce 
Vis (Wys), ma Répcevis 299, 309 (Sopron m.) 
Viscri l. Fehéregyház 
Visegrad l. Visegrád 
Visegrád (Altum Castrum, Visegrad, Vissegrad, Vysegrad, Vyssagrad, Vyssegrad, Wisegrad, Wissegrad, Wysagrad, Wysegrad, Wyssag-

rad, Wyssegrad), vár 13, 31, 33–34, 55, 60, 62, 70, 74, 79, 82, 99, 101, 107–108, 119–120, 127–128, 130–133, 138–139, 141, 143–147, 150–152, 174–175, 178, 185, 188–192, 196, 200, 202, 204, 216, 218, 222, 231, 242, 244, 247, 252–254, 258–261, 263, 269, 271, 274, 276–278, 281, 285, 294, 305, 307–308, 342, 350, 358–359, 372–373, 375, 379–380, 382, 385–388, 390–391, 394–396, 410, 412, 414, 442, 444–446, 450–451, 454–456, 458–460, 464, 467–469, 475–483, 510, 520, 530, 534–535, 554, 579, 581, 587–589, 593, 595, 630 (Pilis m.) Visonta (Wysunth) 17 (Heves m.) Viss (Wys) 149 (Szabolcs m.) 
Vissegrad l. Visegrád 
Viţa l. Vice Vitka (Vydka, Vythka, Wydka, Wydkaa, Wythka) 146, 343, 385 

(Szatmár m.) 
Vitnyéd (Wythned) 282, 295 (Sop-ron m.) 

Vitus l. Vid 
Vízkelet (Vyzkeleth, Wyzkeleth), 

ma Čierny Brod, Sz. 625–626 (Pozsony m.) 
vízkeleti Boldogságos Szűz-egyház 625–626 Vizsoly (Vysul, Wysl, Wysul) 25, 36, 51–52, 110, 116–117, 134, 163, 165, 167, 255–257, 521, 529 

(Abaúj m.) 
– (Wysl) 331 (Szatmár m.) 
Vízszilvás l. Szilvás Vng l. Ung Vngh l. Ung 
Voćin l. Atyina 
Voduereu (dict.) Pál 390 
Vojka l. Véke Vojteh (Woythyh), Vojteh fia 487, 516 
– (Voytih) fiai: Hertleb, Miklós és Vojteh 487, 516 
Volkou l. Válykó Vos l. Vas Vovcsanszke l. Farkasfalva Voyas l. Vajas Voytih l. Vojteh 
Vönöck (Wenich) 196 (Vas m.) 
Vörös (Rufus) András 296 
– (Weres) András, széki polgár 306 
– (Rufus) Salamon fia Kopasz 332 
Vr (dict.) János fia János, Turul nb. 303–304 
Vraj l. Újfalu 
Vrbaz l. Orbász 
Vrdugh l. Ördög Vrdungh l. Ördög 
Vren 331 (Szatmár m.) 
Vrkun fia János 301 
Vrreue l. Úrréve Vrrus l. Orros 
Vrruue l. Úrréve 
Vrs l. Örs Vyce l. Vice 
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Vydka l. Vitka Vydus l. Vid Vyllermus l. Vilmos 
Vynclou l. Vincló Vynodol l. Vinodol 
Vynzlou l. Vincló Vyrk, patak 525 Vysegrad l. Visegrád 
Vyšná Olšava l. Olsva 
– Pokoradz l. Pokorágy 
Vyšné Valice l. Vály 
Vyšný Žipov l. Izsopó 
Vyssagrad l. Visegrád 
Vyssegrad l. Visegrád Vysul l. Vizsoly Vythka l. Vitka Vytus l. Vid 
Vyvar l. Abaújvár 
Vyzkeleth l. Vízkelet Vz l. Usz 

W 
Wachta (Wahta), Máté fia 98 
– fia Lőrinc 465 
Wagkuz l. Vágköz Wahta l. Wachta 
Walt (Walth) 472, 486 (Nógrád m.) 
Walter mr., abaújvári alispán 441, 449 Walth l. Walt 
Waludia l. Váldhíd 
Waly l. Vály Warachk (Warackh), Waratysa fia 310–311, 313 Warackh l. Warachk 
Warada l. Várda 
Waradinum l. Várad 
Warasy l. Szászváros Waratysa (Wratynya), Warachk apja 313 
Warchumakuza l. Csomaköz 

Warda l. Várda 
Warow fia János, nyéki 342 
Warthethew l. Vártető 
Warysa fia András 313, 371 Was l. Vas 
Wasyan l. Varsány Wche l. Ewche Wdword l. Udvard Weche l. Vecse Wed 465 (Bihar m.) Wed-i Szt. Gál-kőegyház 465 Wegkazow 395 (Somogy m.) 
Welpret l. Verpelét 
Welpreth l. Verpelét 
Wenich l. Vönöck 
Wep l. Vép 
Werbouch l. Verbőc 
Wereb l. Verebély 
Wereche l. Verőce 
Weres l. Vörös 
Wereuche l. Verőce Wereumal l. Vereumal Wethih l. Weytyh 
Wethys l. Vetés 
Weychk l. Vécs 
Weythyh 86, 128 (Fejér m.) Weytyh (Wethih), Hord-i 555 
–, Jeneu-i 451, 517, 543 
Wezeus l. Vesszős 
Wezzeus l. Vesszős 
Wezzews l. Vesszős 
Wezseus l. Vesszős Wgacha l. Ugocsa Wgal l. Ugal Wgra l. Ugra Wgucha l. Ugocsa Wida l. Vida 
Wien l. Bécs Wilhermus l. Vilmos Willermus l. Vilmos 
Wisegrad l. Visegrád 
Wissegrad l. Visegrád Wiungus l. Wluingus 
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Wkleleu l. Öklelő 
Wklelew l. Öklelő Wliungus l. Wluingus 
Wlkoy, Dragoyk fia, nagykemléki 

várjobbágy 105 Wluingus (Wiungus, Wliungus, Wuingus) c., budai polgár 366 Wng l. Ung Wngh l. Ung 
Wnghwar l. Ungvár 
Wocusrethe, rét 449 
Woda 331 (Szatmár m.) 
Wodanakuta, völgy 514 
Wolkou l. Valkó 
Wolkow l. Valkó Wos l. Vas 
Wossyan l. Varsány 
Wosyan l. Varsány Wotha l. Vatta Woyas l. Vajas 
Woyk fia István, egri kanonok 100, 124 
Woyn, Pribegh fia, nagykemléki 

várjobbágy 105 Woythyh l. Vojteh 
Woyuch fia Miklós, Tremuch-i 260 
Wrah 525 (Zágráb m.) Wratynya l. Waratysa 
Wrban l. Orbán 
Wrdugh l. Ördög 
Wroclaw l. Boroszló Wrrus l. Orros 
Wrs l. Örs Wsa 230 (Zala m.) 
Wsetha fia László 198 Wuingus l. Wluingus Wyda l. Vida Wydka l. Vitka Wydkaa l. Vitka 
Wyfalw l. Újfalu 
Wyfolu l. Újfalu 
Wyhel l. Újhely 
Wyheluara l. Újhely 

Wyland, medgyesi plébános 657 Wylermus l. Vilmos Wylhelmus l. Vilmos Wylhermus l. Vilmos Wyllermus l. Vilmos 
Wylok l. Újlak Wyncho, Zarkad-i plébános 615 
Wynclou l. Vincló Wynodol l. Vinodol 
Wynzlou l. Vincló Wys l. Vis, Viss 
Wysagrad l. Visegrád 
Wysegrad l. Visegrád Wysl l. Vizsoly Wysneu (Wyzneu) 437  Wyssagrad l. Visegrád 
Wyssegrad l. Visegrád Wysul l. Vizsoly Wysunth l. Visonta Wythka l. Vitka 
Wythned l. Vitnyéd 
Wyuar l. Abaújvár 
Wywar l. Abaújvár  
Wyzkeleth l. Vízkelet Wyzneu l. Wysneu Wz l. Usz 

Y 
Yalez 514 (Körös m.) 
Yeke l. Jéke Ykran 142 (Pozsony m.) Ynak l. Inok 
Yolna, doborgazi Cherue János leá-nya 344 York (Eboracensis), Anglia 434 
Ysaacteluke l. Izsáktelke 
Ysaakteluke l. Izsáktelke Yuachin l. Joachim 
Yuanusy l. Jánosi Yuasa, Benedek apja 19 Yuech l. Iuech 
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Ywanka l. Ivánka Ywla l. Gyula 

Z 
Zaah l. Záh 
Zaarhegy l. Szárhegy 
Zaazwt l. Szászút 
Zabary (Zabor) 604, 651 (Gömör m.) Zaboch l. Szabolcs Zabolch l. Szabolcs Zabor l. Zabary Zabouch l. Szabolcs Zaboucz l. Szabolcs Zabowch l. Szabolcs 
Zabragh (Zagrab) 402 (Zemplén m.) Zachud fia Martonos 423 Zagrab l. Zabragh 
Zágráb (Zagrabia), ma Zagreb, Ho. 6, 

20, 302, 471, 525, 593 (Zágráb m.) 
Zágrábi (Zagrabiensis) János, mino-

rita testvér 430 
zágrábi Boldogságos Mária-monos-

tor és apátja 6, 20  
zágrábi Boldogságos Szűz Mária-

oltár 19 
– egyházm. 66, 471, 475–483; l. 

még László zágrábi püspök 
– kápt. 2, 5, 19, 279, 525, 528, 647 
Zagrabia l. Zágráb 
Zagrabiensis l. Zágrábi 
Zagreb l. Zágráb Zagya l. Zagyva 
Zagyva (Zagya), folyó 243 
Záh (Zaah), Felicián apja 13, 307 
Zaheus, Cherne fia, Péter apja, miskei 60, 644–645 
Záhony (Zahun, Zahuny) 398–402, 404–406, 409, 458 (Ung m.) 
Zahun l. Záhony  
Zahuny l. Záhony 
Zaka 651 (Abaúj m.) 

Zakala l. Szokoly Zakalia l. Szokoly 
Zakalus l. Szakállas Zaky 132 (Bodrog m.) Zala m. 74, 178, 230, 230, 246, 251, 285, 332, 396, 511, 625–626; l. 

még Miklós zalai c. 
–, folyó 48, 74, 178, 322, 332, 511 
– l. Zalai 
zalai (ma Zalavár) Szt. Adorján vér-

tanú-monostor és konventje 196, 236, 275, 396, 523 (Zala m.) 
– apát 275 Zalai (Zala-i dict.) Péter 626 Zalaak l. Zalak 
Zalacsány l. Csány Zalak (Zalaak), ma Sorkikápolna 148 (Vas m.) Zalasun (Zaluzan) 324, 472, 486 (Esztergom m.) Zalathnuk 593  
Zalavár l. zalai 
Zaloch (Zalouch) fia Mihály 398 Zalouch l. Zaloch Zaluzan l. Zalasun 
Zamardi l. Zamárdi 
Zamárdi (Zamardi) 460, 533 (So-mogy m.) Zana l. Szana 
Zára (Jadra), Ho. 507 
Zarand l. Zaránd 
Zaránd (Zarand) m. 55, 635 
Zarazpatak l. Szárazpatak Zarkad 615 (Torda m.) 
– 103, 114 (Vas m.) 
Zarkadnoguta (Zarkadnogwtha), út 114 Zarkadnogwtha l. Zarkadnoguta 
Zarum (Zorum dict.) Péter 467 
Zat l. Szovát Zathafolua l. Kutas 
Zathmar l. Szatmár Zathonzygeth, sziget 538 



  427 

Zaua l. Száva Zauk 528  
Zaz l. Szász Zazd 90, 133  
Zazlo 538 (Győr m.) 
Zdenek, mocsár 525 
Zebina fia János 311 Zeblushauasa, hegy 540 
Zechen l. Szécsény Zederek l. Zedreg Zedreg (Zederek) 86, 128, 555 (Fe-

jér m.) 
Zeek l. Szék Zegy l. Szeg 
Žehra l. Zsigra 
Zekel l. Székely 
Zekelbercz l. Székelybérc 
Zekul l. Székely 
Zekwl l. Székely 
Zekzow l. Szikszó 
Zelebyeh 538 (Komárom m.) Zelemer 93, 145, 406, 614 (Szabolcs m.) 
Zelew l. Zellő 
Zelina l. Csütörtökhely 
Zellő (Zelew, Zylu), ma Alsó- és 

Felsőzellő (Malé és Vel’ké Zli-
evce, Sz.) 276 (Nógrád m.) Zelsolcz l. Zelsowcz 

Zelsowcz (Zelsolcz), víz 528 
Zemlen l. Zemplén  
Zemlyn l. Zemplén 
Zemplen l. Zemplén 
Zemplén (Zemlen, Zemlyn, Zemp-len, Zemplin, Zemplyn) m. 204, 227, 358, 402, 419, 426–428, 441, 580, 592, 607 
zempléni főesp. l. Péter 
Zemplénkelecsény l. Kelecsény 
Zemplin l. Zemplén 
Zemplyn l. Zemplén 
Zengerg l. Szentgyörgy 
Zenkyral l. Szentkirály 

Zent Gewrg l. Szentgyörgy 
Zenthamaskyurth l. Kürt Zenthegyed l. Szentegyed Zenthendrey l. Szentendre  
Zenthiuanfalua l. Szentivánfalva Zenthmarghythafalwa l. Szent-mar-gita 
Zenthmichalfalua l. Szentmihályfal-va 
Zenthmihalfolua l. Szentmihályfalva 
Zenthpetur l. Szentpéter 
Zenthyon l. Szentiván 
Zenthywan l. Szentiván Zentmargitafalua l. Szentmargita 
Zentmihalfalua l. Szentmihályfalva 
Zeped (Scepud, Zepud) mr., Lőrinc 

fia, Mihály, Bekus, László és Ta-
más apja 534 Zepud l. Zeped Zepus l. Szepes Zeredahel l. Szerdahely Zethefelde l. Hetye Zethefewlde l. Hetye Zeuchud l. Szecsőd 

Zeuchyck, János fia, németi 25  
Zeuke l. Szőke 
Zeulad fia Péter, Stremech-i 105 Zeulen 490  
Zeuleus l. Kisszőlős 
Zeuleus l. Szőlős 
Zeulevs l. Kisszőlős 
Zeureg l. szőregi 
Zeurin l. Szörény Zeurus, Hannus fia 195 Zilberuk l. Szilberek Zimbor l. Zsombor  
Žíp l. Izsép 
Zkalnuk l. Szkálnok Zkork 305 (Hont m.) 
Zlatina 528 (Zágráb m.) 
Znoztha, folyó 198 
Zoard l. Zoárd 
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Zoárd (Zoard, Zorardus, Zouard, 

Zuard) mr., Csépán fia, királyi 183, 303–304, 356–357, 465 Zoboch l. Szabolcs Zobor, ma Zombor, Sz. 218, 388 
(Nógrád m.) Zobotun 46 (Tolna m.) Zobouch l. Szabolcs Zoboulch l. Szabolcs Zobovch l. Szabolcs 

Zoch fia Miklós 216, 272 Zohodol l. Zwhodol 
Zolium l. Zólyom Zolnok l. Szolnok 
– Exterior l. Külső-Szolnok Zolnuk l. Szolnok 
– Exterior l. Külső-Szolnok 
Zolok l. Szalók 
Zolouk l. Szalók 
Zolouk l. Szalók 
Zoltan l. Zoltán 
Zoltán (Zoltan) fia László 102 
Zólyom (Zolium, Zolyum) m. 28, 467, 649 
Zolyum l. Zólyom Zombor l. Zobor Zomor l. Szomor Zomus l. Szamos Zomws l. Szamos  Zonchuk (Zumchuk, Zwmchwk) fia 

János 325, 574, 584 
Zonga (Zungha dict.) Péter mr., Pé-

ter fia, Kaplony nb., csomaközi 331, 337, 485 Zonk (Sconk), Hannus fia 195  
– (Zonk János) mr., Miklós fia, fonyi 227, 423, 618–619, 651 Zonuk l. Szolnok 
– Exterior l. Külső-Szolnok  
– Interior l. Belső-Szolnok Zoor 467 (Pozsony m.) 
Zopay 343, 385 (Szatmár m.) 
–, halrekesztő hely 343 

Zorardus l. Zoárd Zorum l. Zarum 
Zothmar l. Szatmár 
Zouard l. Zoárd Zoulnuk l. Szolnok 
Zowathy l. Szováti Zownuk l. Szolnok 
Ztanch l. Sztáncs 
Ztans l. Sztáncs 
Zuard l. Zoárd 
Zuchy (Zwchy) 305, 575 (Bács m.) Zudenneteche 395 (Somogy m.) Zudor (Zuthur), ma Sutoru, Ro. 250 (Kolozs m.) Zumchuk l. Zonchuk Zumur l. Szomor 
Zuna 104 (Közép-Szolnok m.) Zungha l. Zonga Zunia l. Zunya 
Zunya (Zynia), István fia, geresdi 654 
– (Zunia, Zyma), István apja, geresdi 127, 654 Zupalmapathaka, patak 18 Zurduch l. Zurduk 
Zurduk (Zurduch) 305, 575 (Bács m.) Zuthur l. Zudor Zwchy l. Zuchy 
Zwhodol (Zohodol), hn. 525 (Zág-

ráb m.) Zwmchwk l. Zonchuk Zwr l. Swr 
Zygethfeu l. szigetfői Zylag l. Szilágy Zyli l. Szeli Zylisberche, hegy 355  
Zylu l. Zellő 
Zylwas l. Szilvás Zyly l. Szeli Zyma l. Zunya 
Zynche, mező 441 Zynia l. Zunya Zyrk, domb 245 
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Zyzanonchpotok, patak 260 
Zsadány (Sadan) 91, 118, 200, 271 (Tolna m.) 
– (Sadaan, Sadam, Sadan), ma Sára-

zsadány 149, 231, 419, 496 

(Zemplén m.) 
Zsidó (Sydo dict.) Mihály fia János, vasi 538 
Zsigra (Sygra), ma Žehra, Sz. 121 (Szepes m.)  
Zsip l. Izsép Zsombor (Sumbur), ma Magyar-zsombor (Zimbor, Ro.) 250 (Do-boka m.)  
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