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1. Archiva, libri, periodica 
Levéltárak, könyvek, folyóiratok 

 
Abaffy-Dancs-Hanvay = Ila Bálint–Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 1247–1515. A 

Dancs család levéltára 1232–1525. A Hanvay család levéltára 1216–1525. Bp., 1993.  
Acta Urbani V. = Aloysius L. Tăutu: Acta Urbani V. (1362–1370) Roma, 1964. 
A. HAZU. = Archiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Zagreb (Zágráb). 
Alapi = Alapi Gyula: Regeszták Komárom város levéltárából. 1934. 
Áldásy = Áldásy Antal: Regesták a vatikáni levéltárból. Bp., 1895. 
AM. = Archiv mesta. 
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium 

illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–. 
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. 
Augsburg II. = Urkundenbuch der Stadt Augsburg. II. Hrgs. von Christian Meyer. Augsburg, 1878. 
AUSZ AH = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Szeged, 1957–.  
Ba. = Batthyaneum. Alba Iulia (Gyulafehérvár). 
Bakács, Pest m. = 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. 
Balogh, Középk. okl. = Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban. 

Összegyűjtötte, átírta Balogh István. Szerk. Érszegi Géza. Nyíregyháza, 2000. 
Bánffy = Varjú Elemér–Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy 

család történetéhez. I–II. Bp., 1908–1928. 
Beke = Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. Bp., 1896. 
Beke, Kolozsmonostor = Beke Antal: A kolozsmonostori konvent levéltára. Bp., 1898. 
BFL. = Bencés Főapátság Levéltára. Pannonhalma. 
BLÉ. = Borsodi Levéltári Évkönyv 1977–. 
Bossányi, Reg. Suppl. = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. I–II. 1342–1394. Bp., 

1916–1918. 
Bull. Pol. = Irena Sulkowska-Kuraś–Stanisław Kuraś: Bullarium Poloniae. I–II. Romae, 

1982–1985. 
Castrum Bene = Várak a későközépkorban. Castrum Bene 2. Bp., 1992. 
CD. Mor. = Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. I–XV. Olomucii–Brunae, (Brünn) 

1836–1903. 
CDP. = Lukcsics József–Tusor Péter–Fedeles Tamás–Nemes Gábor: Cameralia Documenta 

Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536). I–II. Bp.–Róma, 2014. 
Csáky = Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I/1. Bp., 1919. 
Densuşianu = Nic. Densuşianu-Eudoxiu de Hurmuzaki: Documente privitóre la istoria 

Românilor. I/1–2. Bucureşti, 1887–1890. 
Df. = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Bp. 
Dl. = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Levéltár. Bp. 
Doc. Rom. Hist. C. = Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania. XII–XIII. 

(1361–1365; 1366–1370) Bucuresti, 1985–1991. 
Doc. Rom. Hist. D. = Documenta Romaniae Historica. D. Relaţii între ţările române. I. 

(1222–1456) Bucureşti, 1977. 
Doc. Val. = Antonius Fekete Nagy–Ladislaus Makkai: Documenta historiam Valachorum in 

Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Bp., 1941.  
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Dreska G., Pannonhalmi konvent I. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mű-
ködésének oklevéltára I. (1244–1398) Győr, 2007. 

Engel, Arch. = Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II. Bp, 1996.  
EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár. 
Erd. kápt. jegyz. = Bogdándi Zsolt–Gálfi Emőke: Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 

1222–1599. Kolozsvár, 2006. 
Erd. Múz. okl. = Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleveleinek kivonata (1232–

1540). Bp., 1889. 
Erdélyi Okm. = Jakó Zsigmond–W. Kovács András–Hegyi Géza: Erdélyi okmánytár. I–

IV. Bp., 1997–2014. 
Erdődy = B. Halász Éva–Piti Ferenc: Az Erdődy család bécsi levéltárának középkori oklevél-

regesztái 1001–1387. Bp.–Szeged, 2019. 
F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Budae, 

1829–1844. 
Fejér m. Tört. Évk. = Fejér Megyei Történeti Évkönyv. Székesfehérvár, 1968–. 
Fenyvesi, Tolna = Fenyvesi László: Tolna megye középkori történetéhez kapcsolódó oklevelek 

regesztái. Tolna Megyei Levéltári Füzetek. Tanulmányok. Szekszárd, 2000. 
Fons = Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok). Bp. 1994–. 
Gábor, Megye = Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. 

Bp., 1908. 
Gelchich, Ragusa = Gelchich József: Ragusa és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. 

Diplomatarium relationum rei publicae Ragusanae cum regno Hungariae. Bp., 1887.  
Gyárfás = Gyárfás István: A Jász-kunok története. I–IV. Kecskemét–Szolnok–Bp., 1870–1885. 
GYKOL. = Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára.  
GYMSML. = Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár.   
Halász É., Slavonskih banova = Éva B. Halász: Diplomaticka analiza isprava slavonskih 

banova u razdoblju od 1323. do 1381. godine. Zbornik Odsjeka za povijesne 
znanosti. Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti. 27 (2009) 35–102. 

Halász É., Szlavón = Halász Éva: A szlavón hercegek és bánok 14. századi oklevéladó 
tevékenysége (1323–1381). PhD-értekezés. Bp., 2008. 

Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1–7., II. rész 1–6. Sopron, 
1921–1943. 

HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb. 
Héderváry = Br. Radvánszky Béla–Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára. 

I–II. Bp., 1909–1922. 
Hegyaljai oklevelek = Gulyás László Szabolcs: Hegyaljai mezővárosok középkori oklevelei 

(regeszták). Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve. 17 (2007) 135–145. 
Hercegek és hercegnők = B. Halász Éva: 14. századi hercegek és hercegnők oklevelei. In: 

Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. Székesfehérvár, 2016. 129–225. 
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. 
Iványi 11/2. = Iványi Béla regesztái a galgóci Erdődy-levéltárhoz. MNL. OL. Q 283.11. 

doboz. 11/2. csomó: 1000–1399. 
Iványi, Bártfa = Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319–1526. Bp., 1910. 
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Iványi, Eperjes = Iványi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára. Archivum liberae 
regiaeque civitatis Eperjes. 1245–1526. Szeged, 1931. 

Jakab, Kolozsvár = Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története I., II., III. kötetéhez. Buda, 
1870–1888. 

JAMÉ = A Jósa András Múzeum Évkönyve. Nyíregyháza. 
JNSZ. = Benedek Gyula–Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-Szolnok megyei oklevelek 

1075–1526. Szolnok, 1998. 
Juhász, Csanádi székeskápt. = A csanádi székeskáptalan a középkorban 1030–1552. Makó, 1941. 
Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. I–II. Bp., 1943. 
Karácsonyi, HH. = Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 

1400-ig. Szeged, 1988.  
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. 
Keglevich K., Garamszentbenedek = Keglevich Kristóf: A garamszentbenedeki apátság 

13. és 14. századi oklevelei (1225–1403.) Capitulum IX. Szeged, 2014.   
KEML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom. 
KKOL. = Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára. 
Kolozsvári ispotály = W. Kovács András: A kolozsvári Szent Erzsébet-ispotály levéltárának 

középkori oklevelei. In: Certamen III. Szerk. Egyed Emese–Pakó László. Kolozsvár, 
2016. 253–260. 

Kóta = Kóta Péter: Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212–
1526. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. Vas megyei levéltári füze-
tek 8. Szombathely, 1997. 

Kőfalvi T., Pécsváradi konvent = A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254–
1526. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Kőfalvi Tamás. Szeged, 2006. 

Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III–IV. Oklevéltár. Bp., 1882–1883. 
Kubínyi Ferencz: Oklevelek hontvármegyei magánlevéltárakból. Diplomatarium 

Hontense. I. Bp., 1888. 
Kurz, Albrecht = Franz Kurz: Oesterreich unter Herzog Albrecht III. I. Linz, 1827.  
Lichnowsky = E. M. Lichnowsky: Geschichte des Hauses Habsburg. I–VIII. Wien, 1836–1844. 
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. 
Lucio, Trau = Giovanni Lucio: Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau. Venezia, 1673. 
Lünig = Johann Christian Lünig: Das Teutsche Reichsarchiv. II. Leipzig, 1716.  
Makkai–Mezey = Makkai László–Mezey László: Árpád-kori és Anjou-kori levelek, XI–

XIV. század. Bp., 1960. 
Máramaros = Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. Máramaros-

Sziget, 1900. 
Máriássy = Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy-család levéltára 1243–1803. I. Lőcse, 1917. 
MEV. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok  
Mon. Pol. Vat. = Monumenta Poloniae Vaticana. I–IV. Cracoviae, 1913–1914. 
Mon. Rag. = Monumenta Ragusina. I–V. Zagrabiae, 1879–1897. 
Mon. Vat. Boh. III. = Monumenta Vaticana. Res gestas Bohemicas illustrantia. III. Acta 

Vrbani V. (1362–1370) Praha, 1944. 
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Mons Sacer = Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma ezer éve. I. Szerk. Takács Imre. 
Pannonhalma, 1996. 

MTA. Kvt. = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Bp. 
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934. 
Múz. Ta. = Múzeumi Törzsanyag. 
NRA. = Neoregestrata acta. 
Ocskay = Miloš Marek: Archivum familiae Očkaj. Trnave, 2015. 
OL-adatbázis = https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ 
Ortvay, Pozsony = Ortvay Tivadar: Pozsony város története. I–III. Pozsony, 1892–1894. 
P. = Erdélyi László–Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. 

I–XII/B. Bp., 1902–1916. 
Perényi = Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526. Bp., 2008.  
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. 

Pilis = Békefi Remig: A pilisi apátság története. I–II. = 1184–1814. Pécs, 1891–1892. 
Piti F., Szabolcs m. = Piti Ferenc: Szabolcs megye hatóságának oklevelei (1284–1386). 

Szeged–Nyíregyháza, 2004. 
PML oklevelei = Mohács előtti oklevelek a Pest Megyei Levéltárban. Bp., 2007. 
Quellen z. Wien = Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Wien, 1895–1919. 
Rábik, Reg. Suppl. = Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra supplicationum ex actis 

pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 1. (1342–1415) 
Ad edendum praeparavit Vladimír Rábik. Trnavae–Romae, 2009. 

Raynaldus = Raynaldi .... annales ecclesiastici denuo et accurate excusi. Paris. 
Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai 

jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae criticodiplomatica. I–II. Bp., 1923–1987.  
Reg. Aven. = Registra Avenionensia. 
Reg. Boh. Mor. VIII/1. = Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaris. 

VIII. Fasc I. Ed. Lenka Blechová. Praha, 2014.  
Reg. Habsb. V/1. = Regesta Habsburgica. Regesten der Grafen von Habsburg und der 

Herzoge von Österreich aus dem Hause Habsburg. V. Abteilung. Die Regesten der 
Herzoge von Österreich 1365–1395. 1. Teilband (1365–1370). Bearb. Christian 
Lackner–Claudia Feller. Wien–München, 2007.  

Reg. Imp. VIII. = Böhmer, J. F.: Regesta Imperii VIII. Die Regesten des Kaiserreichs unter 
Kaiser Karl IV. 1346–1378. Bearb. von Alfons Huber. Innsbruck, 1877. 

Reg. Imp. VIII. Add. = Alfons Huber: Additamentum primum ad … Regesta Imperii VIII. 
Innsbruck, 1889. 

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. 
Szatmár m. = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye hatóságának 

oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 
Száz. = Századok. Pest–Bp., 1867–. 
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Székely oklt. = Szabó Károly–Szádeczky Lajos–Barabás Samu Székely oklevéltár. I–VIII. 
Kolozsvár–Bp., 1872–1934. 

Székelység = A középkori székelység. Szerk. Kordé Zoltán. Csíkszereda, 2001. 
Szendrei, Miskolc = Szendrei János: Oklevéltár Miskolcz város történetéhez. 1225–1843. 

Miskolc, 1890. 
Szerdahelyiek = Timár Péter: A Győr nembeli Szerdahelyi család története, birtokai és 

okmánytára. Szeged, 2016. 
SzSzBML. = Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza. 
SzSzBSz = Szabolcs–Szatmár–Beregi Szemle. Nyíregyháza. 
Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I–II. Bp., 

1887–1889. 
TBM. = Tanulmányok Budapest múltjából. Bp., 1932–. 
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 oklevéltára. 

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. 

Theiner, CD. = Augustin Theiner: Codex diplomaticus dominii temporalis S. sedis. II. 
(1335–1389) Romae, 1862. 

Thorotzkay = Jakó Zsigmond–Valentiny Antal: A toroczkószentgyörgyi Thorotzkay család 
levéltára. Kolozsvár, 1944. 

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. 

Tóth = Tóth Péter: A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori 
oklevelei. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltári Füzetek. 28. Miskolc, 1990. 

Tört. ért. = Történelmi és Régészeti Értesítő. ùj folyam. Temesvár, 1885–1917. 
TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878–1911. 
Turopolje = Emilius Laszowski: Monumenta historica nob. Communitatis Turopolje olim 

„Campus Zagrabiensis” dictae. I. 1225–1466. Zagrabiae, 1904. 
V. Orbán, LC. = M.-H. Laurent–M. Hayez et alii: Urbain V. (1362–1370) Lettres 

communes. I–XII. Paris, 1958–1989.  
V. Orbán, LSC. = P. Lecacheux–G. Mollat: Urbain V. (1362–1370) Lettres secrétes et 

curiales serapportant a la France. Fasc. 1-4. Paris, 1902–1955. 
VAML. = Vas Megyei Levéltár, Szombathely.  
Vasi Szle = Vasi Szemle. Szombathely 1934–1939., 1958–. 
Vay berkeszi = Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342–1382 közötti oklevelei. 

In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. LII. Nyíregyháza, 2010. 387–606. 
Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püspökség római 

oklevéltára. I–IV. Bp., 1896–1908. 
Veszpr. reg. = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387). Bp., 1953. 
Veszprém város = Érszegi Géza–Solymosi László (szerk.): Veszprém város okmánytára. 

Pótkötet (1000–1526) Veszprém, 2010. 
Vjesnik = Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb, 1899–1920. 
Wagner = Carolus Wagner: Analecta Scepusii sacri et profani. I–IV. Posonii–Cassoviae 

1774–1778. 
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Wass = W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. Kolozsvár, 2006. 
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. Oklevéltár. I–II. 

Bp., 1886–1890. 
Zounuk = A Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) Megyei Levéltár Évkönyve. Szolnok, 1986–. 
ZW. = Frank Zimmermann–Carl Werner: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in 

Siebenbürgen. I–VI. Hermannstadt–Köln–Wien–Bukarest, 1892–1981. 
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2. Nomina communia et propria 
Köz- és tulajdonnevek 

 
a. = annus 
Á. = átírás 
an. = ante 
Ann. = Annuntiatio Mariae 
ap. = apostolus 
Apr., ápr. = Aprilis, április 
arch. = archangelus 
Asc. = Ascensio 
Ass. = Assumptio 
Au. = Ausztria 
B. = beatus 
Bapt. = Baptista 
BH. = Bosznia-Hercegovina 
Bp. = Budapest 
Circ. = Circumcisio 
Circumd. = Circumdederunt 
Conc. = Conceptio 
Conv. = Conversio 
cs. = család, családi 
Cseho. = Csehország 
d. = dominus 
D. = datum 
Dec., dec. = December, december 
Decoll. = Decollatio 
Depos. = Depositio 
dict. = dictus 
domin. = dominicus 
E. = eredeti 
Elev. = Elevatio 
Eml. = említés 
Epiph., Epif. = Epiphaniae 
ev., ewang. = evangelista 
Exalt. = Exaltatio 
f. = feria 
fe. = festum 
Febr., febr. = Februarius, február 
Fk. = fénykép 
Ford. = fordítás 
Fro. = Franciaország 
glor. = gloriosus 
hh. = hiteleshely, hiteleshelyi 
hn. = helynév 
Ho. = Horvátország 
Id., Yd. = Idus, Ydus 
ill. = illetve 

Incarn. = Incarnatio 
ind. = indictio 
Inv. = Inventio 
Jan., jan. = Januarius, január 
Jun., jún. = Junius, június 
Jul., júl. = Július, júl. 
K. = kiadás, kiadva 
Kal. = Kalendae 
kb. = körülbelül 
köv. = következő 
l. = lásd 
Lo. = Lengyelország 
lt. = levéltár, levéltára 
m. = megye 
m. lt., mlt. = magánlevéltár 
Má. = másolat 
Marc., márc. = Marcius, Martius, március 
mart. = martyr 
Mai, May, máj. = Maius, május 
Megj.  = megjegyzés 
mont. = montis 
Nat. = Nativitas 
Non. = Nonae 
Nov., nov. = November, november 
o. = ország 
o. lt. = országos levéltár 
oct. = octava 
Oct., okt. = October, október 
OO. SS. = omnes sancti 
p. = post 
Pent., Penth. = Pent(h)ecostes 
princ. = princeps 
prox. = proximus 
Purif. = Purificatio 
Quadr. = Quadragesima 
quind. = quindena 
R. = regesta 
Reg. = registrum 
Remin. = Reminiscere 
Resurr. = Resurrectio 
Ro. = Románia 
S. = sanctus 
sabb. = sabbatum 
sc. = scilicet 
Sept., szept. = September, szeptember 
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Septuag. = Septuagesima 
Si = Sicilia, Szicília 
Sz. = Szlovákia 
Sze. = Szerbia 
Szl. = Szlovénia 
szn. = személynév 
Szt. = szent 
Tá. = tartalmi átírás 
ti. = tudniillik 

ua. = ugyanaz(on) 
ue. = ugyanez(en) 
Ukr. = Ukrajna 
Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda 
v. = vagy 
v. lt. = város levéltára, városi levéltár 
vig. = vigilia 
virg. = virgo 
vö. = vesd össze 

 
 
 

3. Signa 
Jelek 

 
[     ] additamentum, pótlás 
~  alia forma correctionis, 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 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTA 
 





 

1. 1366. jan. 1. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Treutul (dict.) János mester, a királyi aula lovagja (miles) kérésére és 
oklevél-bemutatása alapján új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja neki, frater-einek 
és örököseiknek, nem érintve mások jogait, a budai káptalan [I.] Károly király (H) részére 
szóló, 1339. júl. 27-i zárt jelentését a Walko megyei Nywna, Zelyche és Sunisnicha nevű 
birtokai határjelei emeléséről és megújításáról (l. Anjou-oklt. XXIII. 448. szám). D. in 
Wissegrad, in die Strennarum, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 3236. (NRA. 251. 23.) Előlapja jobb felső sarkában: communis iusticia regni. Hátlapján 

nagypecsét körvonalában ugyanez; középkori (Newna névalakkal) és újkori kezektől 
tárgymegjelölések. 

K.: Smič. XIII. 491–492. 
 
 
2. 1366. jan. 1. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Pechel-i Miklós fia: Zarka (dict.) Miklós – Miklós esztergomi érsek pohárnoka (pincerna) 
– a maga, fivérei (frater uterinus): István, László, Péter és Imre, valamint az apja nevében 
bemutatta [IV.] László király (H) 1275. aug. 3-i nyílt oklevelét (l. Reg. Arp. 2629. szám) és 
a vasvári káptalan 1361. szept. 27-i privilégiumát (amiben Gyure mester és frater-ei a Vasvár 
megyei Pechel birtokot consobrinus-aiknak, Miklós ezen fiainak adták). Kérésére az uralkodó e 
gyanútól mentes okleveleket érvényesnek elfogadva és a mondott birtokadományhoz 
beleegyezését adva királyi teljhatalmából (plenitudo nostre regie potestatis) Zarka (dict.) 
Miklósnak, mondott fiainak [!] és örököseiknek valódi nemesség címén átírja és megerősíti 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve mások jogait. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1366., V. Non. Jan., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, Domokos csanádi, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum 
Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai, Demeter szerémi, Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, Miklós knini electus confirmatus, 
Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós 
Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál 
királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: VAML. 262. Erdődy cs. vépi lt. 21. 1028. (Df. 261 779.) Függőpecsétre utaló bevágások. 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
 
 
3. 1366. jan. 2. Visegrád 
[I.] Lajos királytól (H) Zudor György mester, a királyi aula lovagja hű szolgálatait előadva 
kérte, hogy mivel ő a Zágráb megyei Barnoch birtokot vásárlás címén bírja, ezért a király 
ezen és a jövőben Szlavóniában (Sclauonia) általa megvásárolandó további birtokok adás-
vételéhez beleegyezve Barnoch-ot és egyéb efféle birtokokat neki, valamint fivéreinek 
(frater): Péter, István, Mihály, Simon, János és Imre mestereknek erősítse meg. Az uralkodó 
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György kérésére és szolgálataiért mindehhez beleegyezését adja, és a mondott birtokokat 
(fenntartva bennük saját királyi jogait) a haszonvételeikkel együtt Györgynek, általa fivéreinek 
és örököseiknek adományozza királyi hatáskörből megerősítve, királyi új adomány címén, 
nem érintve mások jogait. D. in Vissegrad, f. VI. p. Strennarum, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 33 751. (HDA. NRA. 1540. 26.) Előlapja jobb felső és bal alsó sarkában: relacio 

Demetrii episcopi Syrimiensis. Hátlapján nagypecsét körvonalában ugyanez.  
Á.: 1. az 1027. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Zudar, Barnouch, Wyssegrad. 

2. Á. 1. > Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. Dl. 33 749. (NRA. 1540. 17.) 
Eddigiektől eltérő névalakjai: Barnowch, Wysegrad. 

K.: Smič. XIII. 492–493. 
 
 
4. 1366. jan. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) speciális kegyből megengedi érdemeik miatt Zudar (dict.) György 
mesternek, a királyi aula lovagjának és fivéreinek (frater uterinus), valamint örököseiknek, 
hogy Szlavóniában (regnum Sclauonie) megvásárolhassanak bárkitől bármely birtokot v. 
birtokrészt a haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, és az efféle vásárolt birtokok speciális 
királyi beleegyezésével György mester, fivérei és örököseik örökjogába kerüljenek (in 
perpetuam asscribantur hereditatem), más jogának sérelme nélkül. D. in Wyssegrad, f. VI. 
p. Strennarum, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5433. (NRA. 1540. 25.) Előlapja jobb felső sarkában: relacio Demetrii episcopi 

Syrimiensis. Hátlapján nagypecsét körvonalában ugyanez; középkori és újkori kezektől 
tárgymegjelölések. 

 
 
5. 1366. jan. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a veszprémi káptalannak: Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja 
hű érdemeiért, valamint csereként a Vasvár megyei Lyndwa királyi várat minden falvával, 
birtokával, vámjával, haszonvételeivel és tartozékaival Miklós bánnak, örököseinek, vala-
mint fivérének (frater uterinus): Domokos erdélyi püspöknek adományozta. Mivel a vár 
iktatásához ki kell küldeni a királyi embert a káptalan tanúsága jelenlétében, ezért utasítja a 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Vörös (Rufus) Miklós litteratus, Konth Miklós 
nádor familiárisa v. Rom-i Dorozlaus fia: János v. annak frater-e: Gergely v. Terebk [!] fia 
Miklós fia: János királyi ember a szomszédok összehívásával e várat minden régtől fogva 
hozzá tartozó faluval, tartozékkal és birtokkal iktassa a bánnak és a püspöknek királyi új 
adomány címén, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze (evocare) 
ellenükben a királyi jelenlét elé vonatkozó okleveleikkel együtt, majd a káptalan tegyen 
jelentést az uralkodónak, minden régi és újonnan alapított (locata) birtok és falu nevével 
együtt. D. in Wyssegrad, f. VI. p. Strennarum, a. d. 1366. 
 
Á.: 1. a 49. számú oklevélben. 

2. Á. 1. > a 741. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Zech, Kont, Wisegrad. 
3. Á. 1. > Mária Terézia királynő, 1747. szept. 4. Dl. 86 505. (Nádasdy cs. 
nádasladányi lt. 3. 4.) 

Má.: Dl. 65 507. (Dőry cs. lt. 18.) Á. 1. alapján, újkori. 
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6. [1366. jan. 2.] Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a zágrábi káptalannak: elpanaszolta neki Iwan királyi lovag fia Iwan 
mester fia: János, királyi familiáris a maga [és apja nevében, hogy bár ők] Kaznicza birtokot 
a káptalantól bérlik (teneant in feodum) bizonyos feltételekkel [és a káptalan oklevelében 
megszabott pénzfizetéssel], és ők eddig a kifizetést teljesítették, [de a káptalan nemrég, 
ezen oklevele tartalma ellenére] a birtokra 35 márkányi díjat (taxacio) tett rá, az ő joguk 
sérelmére és kárukra. Mivel a király semmiképp sem engedi a káptalannak, hogy effélét 
tegyen, hanem azt akarja, hogy Iwan mester [és a fia: János] ugyanazon feltételek alatt 
béreljék e birtokot, ahogy a káptalan oklevele [tartalmazza], változtatás nélkül, ezért [utasítja 
a káptalant, hogy] Mezew-i Mikecz fia: István zágrábi szolgabíró (iudex nobilium sedis 
Zagrabiensis), [speciális királyi ember] jelenlétében e 35 márkányi díjat a mondott birtokról 
vegyék le, és engedjék Iwan mesternek [és fiának, hogy a birtokot a káptalan mondott 
oklevelének megfelelően tartsák békésen]. Ellenkező esetben azon időpontban, amit e királyi 
ember nekik [kijelöl, jelenjenek meg a király előtt, bárhol is legyen, és adjanak minderre 
magyarázatot]. D. in Wissegrad, f. VI. p. [Circ. d., a. eiusdem 1366. Jelen oklevél a nagyobb 
bizonyosság kedvéért mindig maradjon Iwan és János mestereknél. D. ubi et quando 
supra.] 
 
E.: HDA. Zágrábi kápt. lt. Acta antiqua 23. 9. (Df. 256 487.) Az oklevél mintegy fele erősen 

foltos. Előlapján kis pecsét töredékei alatt kancelláriai jegyzet (Turopolje I. szerint: relacio 
Kont palatini facta per familiarem suum). Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, 
amik szerint a király nem járult hozzá, hogy a káptalan megemelje az éves census-t.  

K.: Turopolje I. 81; Smič. XIII. 493–494. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
7. 1366. jan. 2.  
[Miklós pré]post és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti Konth 
Miklós [nádornak], hogy megkapva általános (idézésekre, tilalmazásokra, birtokok 
bejár[ására] …… szóló) oklevelét, Chatar-i János nádori emberrel kiküldték tanú[ságul] 
János klerikust, akik amikor [1365.] dec. 17-én (f. IV. an. Thome ap.) a Zemlyn megyei 
Lyzka birtokot Benedek Scepsy-i prépost nevében az összehívott szomszédok jelenlétében 
Wyfal[u] birtok felől vissza akarták venni (recaptivare) és bejárni, ugyanúgy és ugyanazon 
határok szerint, ahogy a nádor Potok városban nemrég (pridem) tartott közgyűlésén ezt 
tették, Domokos fia: Pál, Vza fia: Imre jobbágya és famulus-a (ezen Imre és annak fia: 
András nevében) és Zeud-i Salamon fia: László (Katalin asszony és Wyfalu-i János fia: 
László nevében) őket nem a bejárástól, hanem az iktatástól tilalmazták, ezért Imrét, And-
rást, Katalint (ezen Imre leányát) és Lászlót jan. 13-ra (oct. Epiph.) megidézték a prépost 
ellenében. D. 2. die Strennarum, a. d. 1366. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. 87. (Df. 264 200.) Hiányos. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore, in oct. fe. B. 
Geruasii domina instrumenta sua exhibebit. 

 
 
8. 1366. jan. 2. 
A Scepes-i Szt. Márton-egyház káptalanja [I.] Lajos király (H) 1365. dec. 3-i parancslevelének 
megfelelően (l. Anjou-oklt. XLIX. 589. szám) a mondott oklevelek par-jait egyháza sekrestyéjében 
v. levéltárában megkereste, és többek között megtalálva 1327. febr. 8-i privilégiumáét (l. 
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Anjou-oklt. XI. 68. szám), azt, mivel [Kuchyn-i] Gált érinti, függőpecsétes oklevelében 
átírja neki. D. f. VI. p. oct. Nat. d., a. eiusdem 1366.  
 
Á.: 1. Bebek István országbíró, 1367. febr. 14. Dl. 2396. (NRA. 411. 17.) 

2-3. I. Lajos király, 1368. máj. 31. Dl. 37 363. (Uo. 411. 19.)  
4. Á. 1. > I. Lajos király, 1368. jún. 2. Dl. 5635. (Uo.) 

 
 
9. 1366. jan. 3. Visegrád 
[I.] Lajos királynak elmondták Tuthus fia: László mester nevében, hogy a Blyna-hoz tartozó, 
Mosnycha birtok szomszédságában levő földrésze terméseit és haszonvételeit Vynodol-i 
Kozma fia: András hatalmaskodva, jogtalanul használja és a jobbágyaival folyamatosan 
használtatja. Ezért az uralkodó utasítja a pécsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Vruus-i János fia: Tamás v. Besenu-i Balázs v. János fia: László v. Orbag-i Konrád v. János 
fia: Miklós v. Jobag-i György v. Gerede-i Máté királyi ember megtudva erről az igazságot, 
Andrást és másokat mindettől tilalmazza az ország szokása szerint, majd a káptalan tegyen 
jelentést. D. in Vyssegrad, 3. die Strennarum, a. d. 1366. 
 
Á.: a 76. számú oklevélben.  
 
 
10. 1366. jan. 4. 
Az egri káptalan előtt Tereztenye-i László fia: Mihály tiltakozott az ura, Chytnuk-i Benedek 
fia: Péter nevében, miszerint (ahogy Péter megtudta) Gyche-i Zekul (dict.) Gergely fiai: 
Miklós és János a Gyche, Mykochan és Naztre birtokokon levő részeiket el akarják 
zálogosítani és idegeníteni, Péter joga sérelmére, és mivel az ország szokása szerint e birtok-
részek a közelebbi szomszédság miatt Pétert illetik, ezért Gergely fiait ezek eladásától, 
zálogosításától és bármiféle elidegenítésétől, másokat pedig az elfogadásuktól és elfoglalásuktól 
Péter tilalmazta, s teszi ezt most Mihály is a káptalan előtt. D. domin. p. Circ. d., a. 
eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 5434. (NRA. 1540. 11.) Papír. Hátlapján középkori (Nastre, Mikolchan, Zekel név-

alakokkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések (utóbbi magyar nyelvű), valamint pecsét 
töredékei. 

 
 
11. 1366. jan. 5. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt megjelentek 
egyrészről Tyba fia Tamás fia: Miklós és Keer-i Baubul fia Miklós fia: Tamás, másrészről 
Gergely fia: Raphael, András fia: Mihály és Fulzantow-i László fiai: János és András, és a 
Keer-iek elmondták, hogy bár az Aranyaspatak ~ Aranyaspataka patakon túl fekvő földrész 
ügyében, amin bizonyos szőlők vannak ültetve, e Fulzanto-i nemesek ellen pert indítottak, de 
felismerve Bubeek István comes országbíró privilegiális okleveléből, hogy e földrész a 
Fulzanto-i nemeseké, azok Fulzanto nevű birtokához tartozik, és a privilégiumban levő jogos 
határokkal el van különítve, ezért e földrészt minden haszonvétellel és tartozékkal a privilé-
giumban foglalt határoknak megfelelően átengedték (remisissent et resignassent) e Felzanto-i 
nemeseknek, örök hallgatást vállalva az ügyben. D. in vig. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
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Á.: a 167. számú oklevélben.  
K.: Balogh, Középkori okl. 53. 
 
 
12. [1366.] jan. 5. Avignon 
[V.] Orbán pápa az esztergomi érseknek: mivel Elek [fia:] Lukács a zágrábi olvasó-
kanonokságát és Lőrinc [fia:] Péter az erdélyi őrkanonokságát, valamint ottani kanonokságukat 
és prebendájukat bizonyos okokból el akarják cserélni egymással, a pápa [I.] Lajos király 
(V) kérésére (akinek Lukács és Péter commensalis káplánjai) ehhez hozzájárul, és utasítja 
az érseket, hogy a csere miatt a felektől fogadja el mindezekről való lemondásukat, majd 
Lukácsnak az erdélyi őrkanonokságot (ami dignitas), kanonokságot és prebendát, Péternek 
pedig a zágrábi olvasókanonokságot (ami dignitas), kanonokságot és prebendát (amik a 
lemondással így megüresednek majd) a kanonoki jog teljességével és minden bevétellel 
adja át, bevezetve őket mindezek tulajdonába, új egyházukban fogadtassa őket kanonokká, 
biztosítva nekik stallumot a káptalanban, apostoli hatáskörrel intve a zágrábi és erdélyi 
püspököt és káptalant, hogy mindezekről ne rendelkezzenek, mert azt a pápa érvénytelennek 
tekinti. D. Avinione, Non. Jan., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 147v-148r. (Df. 289 786.) 
R.: V. Orbán, LC. 16122. szám. 
 
 
13. 1366. jan. 6. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Jakus, Pozsony királyi város bírója a maga és az ottani polgárok és 
hospesek nevében bemutatta [I.] Károly király (H) privilegiális oklevelét, miszerint a pozsonyi 
polgárok és hospesek a borok, termények (fruges), zab (avena) és más élelmek (victualia) 
után, amiket hajókon v. szekereken Visegrad királyi városig visznek, semmiféle vámot 
nem kell fizessenek az országban, hanem minden vámkivetés (tributaria exaccio) alól teljesen 
fel vannak mentve (absoluti et exempti). Mivel Lajos e polgárokat az apja: Károly király 
által nekik adott kiváltságaikban (libertas) békében és sértetlenül meg akarja őrizni, ezért 
utasítja a főpapokat, bárókat, comes-eket, várnagyokat, officialis-okat és birtokos embereket, 
akiknek földi és vízi vámjaik vannak, valamint vámszedőiket, hogy a pozsonyi polgárokra 
és hospesekre, amikor a boraikkal, terményeikkel v. zabjukkal és más élelmeikkel, amiket 
jelen oklevél tanúsítványával szállítanak (presencium testimonio deferendis), a vámszedő 
helyeiken át Visegrad-ig haladnak, semmiféle vámot ne vessenek ki, hanem őket engedjék 
békésen átkelni és távozni, mondott javaikban és személyükben szabadon, különben a király 
haragját vonják magukra. Ugyanerre utasítja a királyi vámszedőket is. D. in Visegrad, in 
fe. Epiph. d., a. eiusdem 1366., miként mindezt a király korábbi hiteles pecsétjével ellátott 
más oklevele is tartalmazza. D. ut supra.  
 
E.: 1. AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek 211. (Df. 238 831.) 

Hátlapján nagypecsét töredékes nyoma. 
2. Uo. 212. (Df. 238 832.) Hátlapján nagypecsét töredékes nyoma. Eltérő névalakjai: 
Jacobus, Wissegrad. 
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14. 1366. jan. 6. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája Vasvár megyei összes vásárolt birtokát, valamint a 
Bozynch nevű, Lyndua vár területeivel v. tartozékaival szomszédos, Bouz fia: Mártontól 
vásárolt birtokrészét a haszonvételeikkel (erdők, rétek, berkek, szőlők, művelt és nem művelt 
földek, malmok, malomhelyek, vizek) együtt régi határaik alatt legkedvesebb frater-ének: 
Zeech-i Péter fia: Miklósnak, Dalmácia és Horváto. (regnorum Dalmacie et Croacie) bánjának, 
és általa annak fiainak és örököseinek (át)adja, rájuk ruházva ezekben minden jogot v. 
tulajdont, magának, a fiainak és örököseinek semmit meg nem tartva. Erről pecsétjével 
ellátott nyílt oklevelet bocsát ki a bánnak és leszármazottainak. D. in Wyssegrad, in fe. 
Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
Á.: az 1012. számú oklevélben.  
 
 
15. 1366. jan. 7. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Miklós, egész Dalmácia és Horváto. bánja, hogy ő 
Bozynch és számos más Vasvár megyei birtok tulajdonába, amiket Konth Miklós nádor, a 
kunok bírája atyafisági szeretetből (fraterna dileccio) neki adott oklevelével, annak megfelelően 
törvényesen be akar menni, ha valaki nem mond ellent. Ezért az uralkodó utasítja a veszprémi 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Trepk fia Miklós fia: János v. Dorozlo fia: 
János v. annak frater-e: Rum-i Gergely v. ZenthIuan-i Márk fia: István v. Vörös (Rufus) 
Miklós litteratus (a nádor famulus-a), királyi ember a szomszédok összehívásával menjen e 
birtokrészre és -jogokra, vezesse be Miklós bánt ezek tulajdonába és iktassa ezeket neki a 
nádor oklevelének megfelelően, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze 
a királyi jelenlét elé, majd a káptalan a szokásos módon tegyen jelentést az uralkodónak. 
D. in Wyssegrad, 2. die Epiph., a. d. 1366. 
 
Á. 1-2.: az 53. számú oklevélben.  
 
 
16. 1366. jan. 8. Csenger 
Panala-i Leukus (Semyen-i Vbul mester Zothmar-i comes helyettese) és a szolgabírók 
tudatják, hogy jan. 22-én (quind. a data presencium) Peleske-i László fia: István tartozik 
esküt tenni színük előtt Mycola-i Tamás ellenében arról, miszerint Tamásnak 12 forintot 
adott, hogy vele hadba menjen, de Tamás a pénzt nem adta vissza. Ua. napon Tamás fizet 
1 márka bírságot (birsagia), ti. István részét, azaz 8 pensa dénárt és 16 dénárt (cum 8 pensis 
denariorum et 16 denariis). D. in Cenger, f. V. p. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 71 420. (Csáky cs. központi lt. 2. 8.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint három zárópecsét töredékei.  
K.: Csáky I/1. 124–125. 
R.: Szatmár m. 182. szám. 
 
 
17. [1366.] jan. 9. Avignon 
[V.] Orbán pápa a krakkói püspököt és mensa-ját illető javak ügyében 3 évre jogvédőknek 
nevezi ki a szepesi (Cipsen [!] prope S. Martinum) és a Cassonia [!] közeli Siplac-i monostor 
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(esztergomi és egri egyházmegye) apátját, valamint a poznani egyház éneklőkanonokát. D. 
Avinione, V. Id. Jan., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 388r. (Df. 289 811.) 
R.: V. Orbán, LC. 16702. szám. 
 
 
18. 1366. jan. 10. 
A Goron folyó melletti Szt. Benedek-monostor konventje Barakcha-i Jakab fia: István 
mester kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes oklevelében átírja konventi 
pecsétjével ellátott, 1352. ápr. 4-i papíroklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVI. 255. szám). D. in 
die Pauli primi heremite, a. d. 1366. Arenga. 
 
E.: ŠA. Brno. Seilern cs. lt. Révay és Serényi iratok 30. (Df. 249 102.) Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Á.: 1. Garamszentbenedeki konvent, 1400. nov. 23. Dl. 8860. (NRA. 108. 25.) Eltérő név-

alakja: Gron. 
2. Ua., 1402. máj. 24. MTA Kvt. Kézirattár. 123. (Df. 243 768.) 

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1422. márc. 3. Uo. 320. (Df. 243 967.) 
2. Uő., 1422. márc. 3. ŠA. Brno. Seilern cs. lt. Révay és Serényi iratok 44. (Df. 249 108.) 

Má.: 1. Uo. 155. (Df. 249 203.) Tá.-k. alapján, újkori.  
2. Dl. 16 106. (Keglevich cs. lt. AM. 24.). E. alapján, újkori. 

K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 142–143. 
 
 
19. 1366. jan. 11. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) a leleszi konventnek: bár Luppreczáza királynéi város Cybikfölde 
nevű földje, amit [IV.] Béla király (H) adományozott privilégiumával e városnak (l. Reg. 

Arp. 1681. szám), [V.] István király azt megerősítő privilégiumának (l. Reg. Arp. 1773. 

szám) defectus-a miatt törvényesen a királyné kezére háramlott, de ő kegyet téve a városnak, 
e földet a tartozékaival és haszonvételeivel együtt, mivel a Luppreczáza-i királynéi polgárok 
és hospesek azt régtől fogva mostanáig birtokolták, nekik visszaadja. A Vaári királynéi 
falu és Cybikfölde közötti földrész kapcsán pedig, aminek határai használata ügyében per 
folyt a királyné és a bárók (barones nostri) előtt, meghagyta Debrew-i Miklós mesternek, a 
királynéi aula lovagjának, valamint Bubek (dict.) György mester királynéi tárnokmester 
famulus-ának: Istvánnak, hogy a pert zárják le. Ezért utasítja a konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akivel ezen Miklós királynéi és István királynéi tárnokmesteri emberek a 
Luppreczáza-i és Vaári-i királynéi polgárok és hospesek és a szomszédok jelenlétében 
Cybikfölde földet a Luppreczáza-i polgároknak adják vissza tartozékaival és haszonvételeivel 
együtt, bárki ellentmondása ellenére is, a mondott vitás földrészt pedig határokkal különítsék 
el, és döntésüket annak ügyében a Vaári-i királynéi jobbágyok tiltakozás nélkül el kell 
fogadják; majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vysegrad, domin. an. oct. Epiph. d., 
a. eiusdem 1366. 
 
Á. 1-2.: a 183. számú oklevélben.  
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20. 1366. jan. 12. Vasvár 
Lorand fia: Rouaz János mester vicecomes és Vasvár megye szolgabírói tudatják, hogy jan. 
12-én (f. II. p. Epiph. d.) nekik és a megye (provincia) velük ülésező nemeseinek Jakab bíró 
és a 12 vasvári esküdt polgár elmondták a maguk és polgártársaik nevében, hogy a joguk 
sérelmére a hozzájuk tartozó bizonyos királyi földrészeket szántóföldekben, bozótosokban 
(rubetum) és kaszálókban Márk fia: Petu [!] mester elfoglalta, saját és jobbágyai használatához 
csatolta, sőt a Makua folyó melletti Rabe erdőben észak felől levő majdnem összes kaszálót 
és cserjést, amik kiváltságolt szabadságuk ideje óta az ő használatukra vannak rendelve, 
szintén elfoglalta és irtatja, őket folyamatosan halállal fenyegetve. Ezért a jelenlevő Petu 
mestert mindezek termései és haszonvételei általa és a hozzá tartozók által történő erőszakos 
elfoglalásától és használatától tilalmazták. Erről a megye hatósága nekik nyílt oklevelet 
bocsát ki. D. in Castroferreo, in termino prenotato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 91 722. (Festetics cs. lt. Vas. 60. A.) Papír. Hátlapján kortárs kéztől feljegyzés 

(Peteu névalakkal), valamint 4 pecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
21. 1366. jan. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Vasuar-i Tamás fia: János nevében, hogy Egri-i Péter 
fiai: László és János a birtokrészeiket, valamint fivérük (frater): Imre Egri birtokon levő 
részét ezen Imre főváltságáért (redempcio capitis) 100 forintért elzálogosították Jánosnak, 
úgy, hogy ha Imre a birtokrésze elzálogosítását elutasítja, akkor ezen összeg kétszeresében 
marasztalják el Lászlót és Jánost. Most azonban Imre a zálogosítást visszautasítva a birtok-
része tulajdonában van, sőt László és János malmából (ami a Tur folyón van Egri birtokon 
és Tamás fia: Jánost e zálog okán illeti) sok terményt (fruges) hatalmaskodva elvitt. Ezért a 
király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Nabrag-i Péter v. 
Chamafalua-i Gál fia: János v. Voya-i Medue fiai: János v. Mihály királyi ember, megtudva 
minderről az igazságot, idézze Péter ezen fiait Tamás fia: János ellenében a királyi jelenlét 
elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, oct. Epiph., a. d. 
1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 20. (Df. 219 565.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Vosuar névalakkal), valamint kis zárópecsét nyoma. 
Má.: 1. Dl. 70 650. (Perényi cs. lt. 594.) Újkori. 

2. Egri kápt., 1794. febr. 26. > Szatmár m., 1836. márc. 3. Szatmár vm. lt. 1836. 53. 52. 
K.: Kiss A., JAMÉ 2000. 135. (Má. 2. alapján.) 
R.: Perényi 113. szám; F. IX/3. 690–691; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 1. 
 
 
22. 1366. jan. 13. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) beleegyezését adja Kálmán győri püspök locsmándi tizedkésben 
(decimacio Luchmanuniensis) levő valamennyi bor-, kisebb élelmiszer- (minuta) és termény-
tizedének bérbeadásához, amit a püspök a saját és a győri káptalan oklevelével tett két évre 
Jakab pozsonyi bírónak és Pol ~ Pool János pozsonyi polgárnak 312 márka dénárért (minden 
márkát 10 pensa-val számolva). Az uralkodó vállalja, hogy királyi hatáskörrel Jakabot és 
Jánost az időpont lejártáig e tizedek békés birtokában megőrzi és megvédi. D. in 
Vyssegrad, oct. Epiph., a. d. 1366. 
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E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek 213. (Df. 238 833.) Hátlapján 
kis pecsét nyoma alatt nem kiolvasható kancelláriai feljegyzés. 

 
 
23. 1366. jan. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) János mester Bexyn-i főesperes és Dénes mester dékán, zágrábi 
kanonokok a maguk és a káptalan nevében bemutatták a Posaga-i káptalan 1345. máj. 29-i 
privilegiális oklevelét a zágrábi káptalan Prelaka nevű birtoka bejárásáról és határjelei 
emeléséről (l. Anjou-oklt. XXIX. 406. szám), amit kérésükre az uralkodó királyi kegyességből 
megerősít és új nagypecsétes nyílt oklevelében átír, nem érintve más jogát. D. in 
Wissegrad, oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
Á.: I. Lajos király, 1380. júl. 15. HDA. Zágrábi kápt. lt. Acta antiqua 23. 3. (Df. 256 481.) 
 
 
24. 1366. jan. 13.  
Az egri káptalan előtt Zanislou-i Mihály fia: Péter tiltakozott, hogy bár János fiai: László 
és György és Batur-i Leukus fia: Péter vállalták Konth Miklós nádor kötelezvénylevelével 
az abban foglalt büntetések alatt, hogy Rakamaz-i Benedek fia: néhai Pouch Rakamaz-on 
és máshol levő birtokrészeit vele egyenlően felosztják, de a neki az osztályuk során átadott 
Rakamaz-i részt (egy utcát északról kelet felé) egy másik osztály során János fiai és 
Leukus fia: Péter már az ő apjának adták. Ezért ő e birtokosztály jogtalan volta miatt tilal-
mazta János fiait és Leukus fia: Pétert. D. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 52 088. (Kállay cs. lt. 1300. 1494.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Mihály fia: Péter Rakamaz-i is), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1570. szám; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 2. 
 
 
25. 1366. jan. 13. 
Az egri káptalannak Selez-i Beke fia: László bemutatta [I.] Lajos király 1365. okt. 6-i parancs-
levelét (l. Anjou-oklt. XLIX. 453. szám), és mivel a káptalan, miként a többi országlakos is, 
a királyi parancsoknak engedelmeskednie kell, ezért a sekrestyéje levéltárában elhelyezett 
privilégiumok között megtalálta 1284. évi saját privilégiumát Selez birtokról, amit átír 
Lászlónak, az eredetit pedig visszahelyezi levéltárába. Erről a káptalan függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki János prépost, István olvasó-, György éneklő-, Illés 
őrkanonok, Miklós Zemplyn-i, János borsodi, Miklós Borsua-i, Benedek Pankata-i, Miklós 
Wngh-i, Péter Zabouch-i, Miklós patai, Mihály Tarcha-i, Péter Hewes-i főesperes jelenlétében. 
D. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366., amikor [I. Lajos király], Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai érsek, Mihály [egri püspök]. 
 
E.: Dl. 105 576. (Lossonczy cs. lt.) Függőpecsétje kiszakadt. 
Fk.: Dl. 105 575. (Uo.) 
 
 
26. 1366. jan. 13. 
Az esztergomi káptalan előtt megjelent egyrészről Zeech-i Péter fia: Miklós, Dalmácia és 
Horváto. bánja a maga és fivére (frater uterinus), Domokos erdélyi püspök nevében, 
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másrészről Balázs mester zalai főesperes a veszprémi egyházból [I.] Lajos király (H; 
dominus noster naturalis) képviseletében annak speciálisan ez ügyben kiadott, gyűrűspecsétes 
ügyvédvalló levelével, és elmondták, hogy  mivel Miklós bán gyermekkora óta a vére 
hullásával számos szolgálatot tett a király és az ország feladataiban, ezért Lajos mind ezek 
viszonzásául, mind mivel a püspök és a bán a király akaratának megfelelően a Borsod megyei 
Elyskw nevű várukat, a Myskouch, Warad, Beseneu, Tokay, Tord, Bala és Maly nevű 
birtokaikat, valamint Chaba, Bos és Wysniow falvak felét a Tapolcha-i Szt. Péter-
monostor kegyúri jogával (amik Gyosgeur királyi vár számára szerfelett hasznosak és 
szükségesek) és mindezek haszonvételeivel, vámjaival, bevételeivel, földekkel, erdőkkel, 
rétekkel, berkekkel, malmokkal, vizekkel és tartozékaikkal régi határaik alatt, Dénes néhai 
bán fia: Balázs mester (a király előtt személyesen megjelent frater patruelis-ük) beleegyezésével 
Lajosnak adták, cserébe a király az anyja: Erzsébet királyné (H), valamint a főpapok és a 
bárók tanácsával a Vasvár megyei Lyndwa királyi várat, Murazumbata, Werzenhof, 
Waralyafalu, Wydoniafalua, Nozcykfalua, Myklousfalua, Jacabfalua, Arnoldfyamiklos-
folua, Wecezloufolua, Walsefolua, Luprithfolua, Zemerefolua, Domoniarew, Ztrykolch, 
Mortunfolua, Zomoyafolua, Zetochneche, Wezhzodozynch, Petrolch, Tysine, Tropoch, 
Gradisa, Nemuthfalu, Zetekolch, Kyusuezciche, Noguezciche, Kopsinch, Kerynkolch, 
Iwanchauez, Polyna, Predonolch, Baryztilch, Zkledra, Guricha, Monakfolua, Zebepurch, 
Markysolch, Nemty, Zenthmartun, Norsynch, Lukasolch, Sulyukfalua, Deuechehaza, 
Pezkfalua, Tysanch, Deuecherfalua, Kapronuk, Chekefalua, Laak, Thamashaza, Zeredahel, 
Germerdhaza, Zenthtrinitas, Sool, Puponch, Huthekfolua, Luchou, Pucafolua, Solomonch, 
Pyncrouch, Bodonynch, Tyuodorfolua, Koprinik, Alsozcheueche, Felseueche, Bukalya, 
Pethnenichi, Gyurgfolua, Donkolch, Kyrizanhaza, Kouachouch, Ladafolua és FeyrIwan-
haza Vasvár megyei birtokokat és falvakat ezen vár többi falvaival, birtokaival és mindezek 
tartozékaival (egyházak, predium-ok, szőlők, szárazföldi és vízi vámok, malmok, malom-
helyek, halászóhelyek, vizek, collecta, szántó- és nem művelt földek, erdők, rétek, berkek), 
főleg az újonnan alapított falvakkal – Lyndwa várat és a mondott birtokokat mint egykor 
Omode fia Miklós szlavón (tocius Sclauonie) bán fia Miklós fiának: az örökösök nélkül 
elhunyt János mesternek a király kezeihez jog szerint háramlott birtokait az uralkodó először 
Kont Miklós nádornak (H) adta szolgálataiért a Boszniában (terra Wzure) elveszett pecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelével, majd miután Wylak város Ugrin fia: Miklós comes örökös 
nélküli halálával a király kezeihez háramlott az ország kipróbált szokása (lex) szerint, Lajos 
azt a tartozékaival együtt Miklós nádornak adta, Lyndwa vár és a mondott birtokok pedig 
visszakerültek a király kezeihez –, azon határaik alatt, amikkel e várat a király, Miklós 
mester fia: János, Miklós nádor és más birtokosaik tartották, Domokos püspöknek, Miklós 
bánnak, általa fiainak és örököseinek adományozta, vállalva a maga és királyi leszármazottai 
nevében, hogy őket e vár, falvak és tartozékaik békés birtokában és tulajdonában bárki 
(főleg hitbért, jegyajándékot és leánynegyedet igénylők) ellenében megőrzi, és ha őket 
ezekben az ország kipróbált szokása ellenére nem tudja megvédeni, akkor a püspök, a bán 
és annak örökösei e vár, birtokai és tartozékai tulajdonából senki kényszerítésére v. sürgetésére 
nem kell távozzanak addig, amíg ezekért cserébe azonos mennyiségben, minőségben és 
értékben a király v. leszármazottai őket meg nem adományozzák. Viszonzásul a püspök, a 
bán és utódai a királynak cserébe adott várban és birtokokban az uralkodót és leszármazottait 
bárki (főleg hitbért, jegyajándékot és leánynegyedet igénylők) ellenében meg kell őrizzék, 
és ha ezt nem tudják teljesíteni, akkor a királytól elidegenített v. megszerzett várért és 
birtokokért a saját birtokaikból egyenlő értékűeket kell adniuk a királynak és annak 
leszármazottainak. Lajos továbbá királyi kegyességből a püspöknek és Miklós bánnak azt a 
speciális kegyet (specialis gracie prerogativa) tette, hogy ha örökösök nélkül halnak meg, 
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akkor Lyndwa vár a mondott birtokokkal és tartozékokkal – mivel Elyskw vár és azok a 
birtokok, amiket a király a püspöktől és a bántól kapott, Dénes fia: Balázs mestertől osztállyal 
kerültek hozzájuk, és ha jelen csere nem lenne, akkor a püspök és a bán örökös nélküli 
halála esetén a rokonságuk miatt Elyskw vár és a mondott birtokok ezen Balázs mesterre 
háramlanának – Balázs mester és leszármazottai jogába kerüljön, akiknek mindezt a király 
az örökjogukba adja majd. Erről a káptalan függő nagyobb pecsétjével megerősített [[E. 3.: 
és chirographált]] oklevelet bocsát ki. Kelt Bálint decretorum doctor, olvasókanonok keze 
által, oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: 1. Dl. 100 107. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lindva 2. 5. 11.) Hátlapján középkori 

(Miskolch, Eleskev, Dyosgewr és Lindva névalakokkal), valamint újkori kezektől 
tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló bevágások. 
2. Dl. 100 108. (Uo. 2. 5. 12.) Hátlapján középkori (Lyndua névalakkal), valamint újkori 
kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét lila-zöld fonata. Eltérő névalakjai: Besenew, 
Vysnio, Wezenhof, Waralyafolu, Wydoniafolua, Nozyckfolua, Myklousfolua, Jacab-
folua, Arnoldfyamiklousfolua, Wezhzodozinch, Nemuthfolu, Iwankauez, Baryzulch, 
Sulyukfolua, Pezkfolua, Deuecherfolua, Kopronuk, Chekefolua, Tamashaza, Kyrisanhaza. 
3. Dl. 100 106. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lindva 2. 5. 10.) Felül chirographált 
(ABC). Függőpecsét és zöld-lila fonata. Hátlapján újkori kéz által folytatott középkori 
tárgymegjelölés, valamint másik újkori kéztől feljegyzés. Előlapja alján elkezdett káp-
talani oklevél első pár szava. Eddigiektől eltérő névalakjai: Eleskw, Myskowch, Varad, 
Wysnio, Gyosgewr, Lyndua, Murazombata, Waralyafalw, Vidoniafalwa, Myklosfalwa, 
Jacabfalwa, Arnoldfyamiklosfaluua, Vecezlowfalwa, Walchefalwa, Luprethfalwa, 
Zemerefalwa, Domonyarew, Ztrikolch, Mortonfalwa, Zomoyafalwa, Wezhzodozinch, 
Tysene, Nemepfalw, Zethekolch, Kysuezcyche, Noguezcyche, Kopsynch, Kyrimbolch, 
Zkledre, Gwryca, Monakfalwa, Nempty, Zentmarton, Swlyukfalwa, Pezkfalwa, Kapronok, 
Chekefalwa, Zenttrinitas, Hwthekfalwa, Pucafaluua, Bodonych, Tywodorfalwa, Kopronyk, 
Pernenichi, Gywrfalwa, Kowachoch, Ladafalwa, Feyriuanhaza, Konth. 

Á.: 1. Vilmos királyi kápolnaispán, 1367. jan. 2. Dl. 100 155. (Uo. 2. 5. 15.) Eddigiektől 
eltérő névalakjai: Sceech, Vyssinio, Wydomafolua, Arnolthfyamiklousfolua, Zomoyia-
folua, Gradysa, Kysuezciche, Scentmartun, Swl, Lucou, Pincrouch, Felseuueche, 
Pethenychi, Kowachouch, Feyrywanhaza. 
2. Révai Ferenc nádori helytartó, 1550. nov. 11. Dl. 5991. (NRA. 21. 1.) Újkori Má.-ban. 
3. Mária Terézia királynő, 1747. szept. 4. Dl. 86 505. (Nádasdy cs. nádasladányi lt. 3. 
4.) E. 3. alapján. 

Tá.: Vasvári kápt., 1738. Batthyánysches Herrschaftarchiv. Güssing 16. 10. 2. 2. (Df. 286 
405.) Újkori Má.-ban. 

Má.: 1. Dl. 24 480. (NRA. 267. 31.) Újkori. 
2. Dl. 24 912. (Uo. 1761. 29.) Újkori. 
3. Dl. 25 318. (MKA. Contractus, conventiones et transactiones 9. 32.) Újkori. 
4. Dl. 65 506. (Dőry cs. lt. 18. A.) E. 3. alapján, újkori. 

R.: F. VII/3. 129. 
 
 
27. 1366. jan. 13. Avignon 
Vilmos pécsi püspök a servicium commune-ja egy részeként 423 forintot és a servicium 
[consuetum-a] egy részeként 74 forintot Corrardus de Plau pécsi kanonok által jelen oklevél 
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kiadása napján [kifizetett]. A maradék tartozása egyik felét [1366.] dec. 25-én (in fe. Nat. d.), 
másik felét 1367. dec. 25-én (in alio sequenti fe. Nat. d.) fizeti ki. Avinione, 13. Jan., 1366. 
 
K.: CDP. I. 431. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 37. fol. 150r. alapján.) 
 
 
28. 1366. jan. 14. 
Az egri káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), hogy döntéshozó oklevelének megfelelően 
Nagy (Magnus) Péter mesterrel, a királyi kúria speciálisan kiküldött notarius-ával kiküldték 
tanúságul Miklós karpapot, a Szt. Márton hitvalló-oltár mesterét (János fia: Pál részére) és 
Bálint karpapot, az egerelőhegyi Szt. Péter apostol-oltár rector-át (Monak-i Mihály mester 
részére), akik jan. 8-án (oct. Strennarum) a Zerench és Ond birtokok közötti vitás földre 
mentek a szomszédok összehívásával, Mihály személyesen jelent meg, míg János fia: Pál 
nevében Mikocha fia: Pál, Balázs fia: Antal és Zombor (dict.) János ügyvédvalló levéllel, 
és mikor a nádor oklevelében foglaltakat el akarták végezni, a felek fogott nemes bírók 
elrendezésével a földrész ügyében megegyeztek az alábbi bejárás révén (aminek során 
számos helyen új határjeleket emeltek, többször a már meglévők mellé): Maad, Zerench és 
Ond földeket elkülönítő 3 határjel; kövekből épített határjel; wlgo Nyarfa nevű nyárfa; út, 
ami egy réten megy Ond falu felé; Zerench víz medre; Berch oldala; ue. Berch tetején egy 
út, ami Ond faluba tart; régi határjelek, amiket a felek közös határnak hagytak; Ond faluból 
Monak faluba tartó út, amit közös átkelőnek hagytak; ue. út egy helyig, ahol kettéválik: az 
egyik észak felé megy, a másik nyugat felé; egy másik út nyugat felé egy hegy csúcsáig, 
ami Ond falu felett van, ahol egy határjel Ond falut, egy másik Zerench birtokot különíti 
el; ue. hegy közepe; kövekből emelt határjel; ue. hegyen átkelő út; egy út elágazása. D. f. 
IV. p. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
Á.: a 68. számú oklevélben.  
 
 
29. 1366. jan. 14. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 1365. dec. 22-i parancslevelének 
megfelelően (l. Anjou-oklt. XLIX. 621. szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Péter 
mestert, akivel Boda fia: Miklós királyi ember jan. 12-én (f. II. p. Epiph. d.) bemutatta a 
király által a megye hatóságának írt oklevelet a vicecomes-nek és a szolgabíróknak, akik 
azt elolvasva Ouar-i Miklós fia: Benedek összes, a színük előtt Dereske-i István fiai: Lőrinc és 
Jakab ellen viselt perét a királyi kúriába küldték át márc. 18-ra (oct. diei medii Quadr.). D. 
3. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 91 723. (Festetics cs. lt. Vas 60 B.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

Darabus (dict.) István névalakkal, valamint zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: pro 
actore Benedicto Demetrius de Saul cum Castriferrei, Jacobus non venit. Castriferrei. 

 
 
30. 1366. jan. 15.  
Az esztergomi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes ország-
bíró döntéshozó oklevelének megfelelően a mindkét fél részére speciálisan kijelölt Desew 
fia: Mihály királyi emberrel kiküldték tanúságul prebendarius karpapjaikat: Jánost és másik 
Jánost (Pel-i Desew fiai: János és Miklós felperesek, ill. Vesscews fiai: János mester és 
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fivérei, és Tewteus fia: László alperesek részére), akik jan. 13-án (oct. Epiph.) és más 
alkalmas napokon Zeky birtokra mentek a szomszédok összehívásával, és mikor a király 
nyílt oklevelének (amit Vessceus fia: János mester ott bemutatott) és ezen János mester 
mutatásának megfelelően azt be akarták járni és Desew fiainak iktatni, Bayka-i János fia: 
Mátyás a királyi embert Zeky iktatásától, Vessceus mester fiait és Lászlót a birtok elidege-
nítésétől és átadásától, Desew fiait pedig annak elfogadásától és elfoglalásától a saját joga 
nevében tilalmazta, ezért Mátyást a királyi ember Vessceus mester fiai és Teuteus fia: 
László ellenében a királyi jelenlét elé idézte febr. 25-re (oct. diei Cynerum). D. f. V. p. oct. 
Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 77 358. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 465.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: actor personaliter. Borsysensis. Solvit-jel. 
K.: Z. III. 285–286. 
 
 
31. 1366. jan. 17. Kálló 
Pous Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró jelenti [I.] Lajos királynak, hogy 1365. dec. 
14-i parancslevelének megfelelően (l. Anjou-oklt. XLIX. 607. szám) kiküldték Kenes-i 
Domokos fia: Szaniszlót, Endes-i Dénes fia: Lászlót, Theth-i Lukács fia: Jánost és 
Kemeche-i Mihály fia: Jánost, akik megtudták nemesektől, nem nemesektől, papoktól és 
klerikusoktól, hogy László fiai a vádakban ártatlanok. D. in Kallou, sab. p. oct. Epiph. d., 
a. eiusdem 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 400. (Vay cs. berkeszi lt. 408.) Papír. Hátlapján 5 zárópecsét nyoma.  
R.: Piti F., JAMÉ. 2000. 118; Piti F., Szabolcs m. 612. szám; Vay berkeszi 220. szám. 
 
 
32. 1366. jan. 17. 
A váci káptalan tudatja, hogy Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája döntéshozó oklevelének 
megfelelően – küldjék ki tanúságaikat, akikkel Sarksáar-i Jakab fia: Tamás v. Bud-i István 
v. Saag-i Etele fia: Mihály v. Kóka-i Moógh fia: Benedek nádori ember (Sambuk-i Tamás 
fia: János felperes részére), ill. Katha-i András v. Széchén-i Pál fia: István v. Rennold fia: 
Miklós nádori ember (Kachy-i István fia: Pál alperes részére) jan. 13-án (oct. Epiph.) 
Sambuk birtokot a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében járják be régi határai 
mentén, és királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, szemmel megtekintve osz-
szák 4 egyenlő részre, és az egyik negyed felét iktassák Jánosnak örök birtoklásra – 
Sarksáar-i Jakab fia: Tamás és Rennold fia: Miklós nádori emberekkel kiküldték tanúságul 
kanonoktársukat: Benedek mestert és scolasticus-ukat: Kelemen mestert, akik jan. 13-án a 
Pesth megyei Sambuk birtokot a szomszédok és a felek jelenlétében régi határai mentén 
bejárták, és mivel a nagy [hó] miatt (propter magnitudinem [!]) királyi mértékkel mérni 
nem lehetett, szemmel megtekintve 4 egyenlő részre osztották határjelek emelésével, és az 
egyik negyed felét az alábbi határokkal Jánosnak mint a sajátját iktatták, nem lévén ellent-
mondó. E nyolcadrész határai: a Szt. Márton hitvalló-egyház közepén észak felől a szent 
kereszt jelét vésték; nagy gödör; körtefa alatt a jobb oldalon, vagyis kelet felől egy földjelet 
emeltek, a bal oldalon, vagyis nyugat felől egy tüskebokor mellett szintén; két bozótos 
(rubetum) közepe; Monostor-ra tartó közút egészen a bán [Mikcs] fiai erdőiig, amit határnak 
jelöltek ki …. a teljes birtokrész részére …. bozótosokkal, szántóföldekkel és rétekkel balra 
v. nyugatra az úttól a bán fiai Tura és …. nevű birtokainak határaiig Jánosnak jutott; nyugat 
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felé a bán fiai határjelei mentén egy Bu…-ra tartó nagy közút a Szt. Egyed apát-egyház 
mellett jobbról v. kelet felől, mely nagy utat a Szt. Márton hitvalló-egyház alatti rétek 
völgyéig határnak jelöltek ki; egy árok oldala; ezen Szt. Márton hitvalló-egyház sarka, 
amit határnak hagytak. Amit a szántóföldekből, rétekből, bozótosokból v. földekből a 
mondott 2 út és más határok egészen a bán fiai határaiig körülvesznek, az mind János ezen 
örökjogú részéhez került. D. sab. p. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
Á.: a 79. számú oklevélben. 
Megj.: A kipontozott részeket Á. kihagyta. 
 
 
33. 1366. jan. 17. 
A vasvári káptalan 1366. jan. 17-i (sab. an. Fabiani et Sebastiani, a. in presenti) nyílt oklevele 
szerint megjelentek színük előtt egyrészről László fia István fia: Lőrinc, [Nadasd-i ezen 
László fia] János fia: Benedek, Darabus (dict.) Lőrinc fia: Domokos és [Nadasd-i] Darabus 
(dict.) István fia: [Darabus dict.] Lőrinc mesterek, másrészről Tamás fia: György ([László 
fia] János fia: Dénes és [Nadasd-i] László fia István fia Lőrinc fia: István nevében a káptalan 
ügyvédvalló levelével), és előbbiek megvallották, hogy ők János fia: Dénessel és Lőrinc 
fia: Istvánnal fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy ők a kápolnaispán 
privilegiális oklevelét (amit egyrészről László fia István fia Lőrinc mester és János fia: 
Benedek, másrészt István fia: Lőrinc és Lőrinc fia: Domokos között bocsátott ki abban az 
időben, amikor Miklós esztergomi érsekkel Beke fia: Beke és Pethew fia: Miklós birtokai 
ügyében perben voltak) márc. 11-én (die medii Quadr., f. IV.) a nádor előtt személyesen 
bemutatják, és ha Lőrinc fia: István és János fia: Dénes ezen oklevél ellenében perelnének, 
azt a nádor és a vele ítélkező bárók döntésére bízzák. Ha István fia: Lőrinc mester és János 
fia: Benedek mester, ill. Darabus (dict.) István fia: Lőrinc és Lőrinc fia: Domokos akkor a 
kápolnaispáni oklevelet nem mutatják be, a bíró része nélkül 20 márka sújtsa őket, az oklevél 
pedig érvénytelen legyen. 
 
Tá.: a 156. számú oklevélben. 
 
 
34. 136[6]. jan. 18. 
A Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bwbek István 
comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően Cher-i Domokos fia: János királyi 
emberrel kiküldték tanúságul Péter testvért (Miklós fia: Miklós felperes részére) és Ezen-i 
Tamás fia: Simon királyi emberrel másik Péter testvért (Bwthka-i ue. Miklós fia: Pál mester 
alperes részére), akik [1365.] dec. 7-én (oct. Andree) és más alkalmas napokon Bwthka-i 
Miklós ezen fiai: Pál és Miklós birtokaira és birtokrészeire mentek, amiken ők az alábbi 
osztályt tették, ami addig érvényes, amíg Raska-i v. Malcza-i unokatestvéreikkel (frater 
patruelis) osztályt nem tesznek: a Zemplin megyei Buthka birtokon egy utca (platea) a 
Labarcz folyó felől és egy másik utca Deregnyew felé ezen Miklós telkétől (curia) Pál 
mesternek és fiainak; az András fia: Péter telkétől kezdődő utca a Labarcz felé és egy másik 
utca Malcza birtok felől Miklósnak jutott. Az ue. megyei Zelepka faluban a Buthka felé 
tartó utca Miklós fia: János telkével együtt Pálnak, a Labarcz folyó felőli másik utca Miklósnak; 
az ue. megyei Orozfalwa faluban egy utca a mező felől Pálnak, a másik utca a Labarcz 
folyó felől Miklósnak; Dwbrowka faluban a Lygeth felőli utca Pálnak, a Bwthka felőli utca 
Miklósnak; az ue. megyei Falkws faluban egy utca Dyan jobbágy kapujától (porta) Terebes 
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felé, ill. a falu másik része a mondott kaputól Kozma fia: Péter telkével Pálnak és fiainak, a 
falu maradék része Miklósnak; a Zabolch megyei Gawa birtokon egy utca Kyswarwo János 
telkétől, a mező felőli másik utcán pedig Kozma fia: Imre és Márk fia: Péter két telke Pálnak 
és fiainak, egy másik utca ezen Kyswarwo telkétől és azzal együtt ….., és egy másik utcán 
2 telek kelet felől Miklósnak; az ue. megyei Hwgye birtokon a … falu felőli utca Gawa 
felé Pálnak, …. a pap telkétől Gawa felé Miklósnak; a Zathmar megyei Berwey faluban 
….. Merk falu felől ….. falu felé ….., a másik utca (linea) azzal szemben ezen Tothfalw 
felé, továbbá 2 telek a Warwcha utcán …. Pálnak jutott. A feleknek ezen részek minden 
haszonvétellel és tartozékkal jutottak birtoklásra a mondott további osztályig. D. in fe. 
Prissce, a. d. 136[6.] 
 
Á.: II. Ulászló király, 1496. jún. 5. Dl. 67 141. (Dessewffy cs. margonyai lt. 362.) Eszerint 

nyílt papíroklevél volt. Helyenként foltos. 
Megj.: Az éves keltezés OL-adatbázis megállapítása. 
 
 
35. 1366. (jan. 18. után) 
A Lelez-i konvent 1366. évi (anno in presenti) oklevele szerint a felek [Butka-i Miklós fia: Pál 
és fiai: István, János, Péter, András és László, ill. ue. Miklós fia: Miklós (Pál fivére)] 8 fogott 
bírót vezettek a konvent elé jan. 18-án (in fe. Prissce), akik a feleket meghallgatva az ügy 
nehézsége miatt nem tudtak döntést hozni, ezért őket bírság nélkül az országbíró elé küldték. 
 
Tá.: a 943. számú oklevélben. 
 
 
36. 1366. jan. 19. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes országbíró 
János fia: Mátyás érdekében kiadott döntéshozó oklevelének megfelelően Ewr-i Anthaleus 
fia: László királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Jánost, akik jan. 13-án 
(oct. Epiph.) a szomszédok összehívásával Máté fia: László Fulredmech birtokon levő 
része felét mások jogaitól az alábbi határokkal elkülönítve minden haszonvétellel, ellent-
mondó nélkül iktatták Mátyásnak addigi birtoklásra, amíg (az országbíró oklevelében rész-
letezett per során keletkezett) költségei ügyében Máté fia: László nem ad neki elégtételt. 
Az iktatott birtokrész határai: tölgyfa, aminek gyökereit egy földjel veszi körül; hegy lejtőjén 
két földjel; wlgo Sekpataka patak partján wlgo Juharfa fát körülvevő határjel; Kazmer birtok 
felől ezen patak a határ addig, ahol egy Kolbasauize nevű nagyobb patakba ömlik, majd 
pedig az a Ronyua folyóba fut, ami e birtokrészt a Monak-i nemesek birtokaitól elkülöníti. 
D. f. II. an. quind. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
Á.: a 166. számú oklevélben. 
 
 
37. 1366. jan. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit a nyitrai káptalan idézőlevelének 
megfelelően Vörös (Rufus) Tamás fiai: István és Mihály jan. 13-án (oct. Epiph.) viseltek 
színe előtt Kapplat-i András ellenében, akinek nevében ügyvivő (assumptor termini) meg-
jelenve vállalt időpontot, perelsőbbség (prioritas termini) miatt febr. 25-re (oct. diei 
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Cynerum) halasztja. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. Pecsétje távolléte 
miatt az oklevelet prothonotarius-a, Scepus-i Jakab mester pecsétjével látja el. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 5435. (NRA. 1672. 4.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Briccius Sclavus cum nostris, pro in 
Joanka cum Zoboriensis in facto potencie ad oct. S. Georgii. In solvit. 

 
 
38. 1366. jan. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, ami perhalasztó oklevelének megfelelően 
egyrészről Guthy-i Salamon fia János fia: Mihály felperes (akinek nevében László fia: 
Miklós jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Kallo-i [lehúzva: 
János] Iwan fia: László alperes (akinek nevében Kerch-i András állt elő ue. káptalan ügyvéd-
valló levelével) között folyt színe előtt jan. 13-án (oct. Epiph.) a nádor döntéshozó oklevelében 
és a váradi káptalan jelentésében foglalt ügyben, a felek képviselői akaratából máj. 1-jére 
(oct. Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 089a. (Kállay cs. lt. 1300. 1502.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: Stephano. 
R.: Kállay 1571. szám. 
 
 
39. 1366. jan. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Zekul (dict.) György jan. 13-án (oct. Epiph.) viselt színe előtt Gechy-i Péter, 
Symay-i Mihály fia: László, Porteluk-i Márton és Woya-i László Zothmar megyei szolga-
bírók ellenében (akik nevében Mand-i Gergely állt elő a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), 
a felek akaratából máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 394. (Vay cs. berkeszi lt. 389. 392. 3.) Hátlapján zárópecsét körvonala.  
R.: Piti F., SzSzBSz 2005. 337; Vay berkeszi 221. szám. 
 
 
40. 1366. jan. 20. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda az erdélyi káptalannak: amikor jan. 13-án (oct. Epyph.) az ország 
nemeseivel bírói székén ülésezett és a színe előtt összegyűlt pereskedők ügyeit tárgyalni 
kezdte, Toldalad-i Péter fia: Jakab – Klára (az ő felesége) és Sebe (István felesége) nemes 
asszonyok, valamint Katalin nemes leány (mind Mortunzenthyuana-i Márton fia János 
leányai) nevében a Kulusmonustra-i konvent ügyvédvalló levelével – bemutatta Bubek 
[István comes] országbíró [1365.] dec. 14-i oklevelét (l. Anjou-oklt. XLIX. 608. szám). 
Mivel az abban szereplő iktatáshoz az alvajdai embert a káptalan tanúságával együtt szükséges 
kiküldeni, ezért az alvajda kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel István 
litteratus, az alvajda speciálisan kiküldött subnotarius-a a szomszédok jelenlétében ezen 
Zenthyuan birtokon Márton fia: János birtokrészét minden haszonvétellel és tartozékkal a 
király kegyének megfelelően iktassa a mondott nemes asszonyoknak és leánynak, 
Zenthyuan-i Péter fia Péter leányai: Margit és Ilona, András fia: Mihály és annak fiai: András 
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és Gergely ellentmondása ellenére is, majd a káptalan tegyen jelentést febr. 25-re (oct. diei 
Cynerum). D. in S. Emrico, 8. die oct. Epyph. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 30 123. (GYKOL. Cista comitatuum. Torda 3. 45.) Foltos papír. Hátlapján azonos 

és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. jún. 9. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 2–7. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 405. szám. 
 
 
41. 1366. jan. 20. Győr 
A győri káptalan kinyilvánítja, hogy amikor anno Nat. d. 1366., ind. IV., V. Orbán pápasága 
4. évében, Jan. die 20., hora quasi 6. a szokás szerint káptalani helyükön gyűlést tartottak, 
Pál testvér pap, a győri egyházmegyei pannonhalmi (Sacermons Pannonie) nullius bencés 
monostor szerzetese László apát és konventje nevében bemutatta István Toulouse-i 
(Tholosanus) érsek és Vilmos kardinális, pápai kamarások 1357. márc. 6-án és 1357. márc. 
1-jén kiadott, ép és gyanútól mentes függőpecsétes igazolóleveleit, kérve, hogy mivel ezeket 
a pápai kúriába el akarják küldeni, a káptalan írassa át pecsétes oklevelében közjegyzővel. 
A káptalan ennek megfelelően Ferenc közjegyzővel ezen okleveleket átíratja, függőpecsétjével 
és a közjegyző jelével ellátva. Acta et facta sunt hec anno, indiccione, pontificatu, mense, 
die, hora et loco supradictis. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 497. 34. D. (Df. 207 295.) Alján Curtraco-i János [fia:] 

Ferenc közjegyző jele és megerősítő záradéka. Káptalani függőpecsét hártyaszalagja. 
K.: P. II. 506–508. 
Megj.: Az oklevél tartalmazza a kamarások pecsétjeinek latin nyelvű leírását is. 
 
 
42. [1366. jan. 20.–febr. 25. között] 
Az erdélyi káptalan jelentése MartonSzentIván-i János fiúsított leányainak: Tholdalag-i 
Klárának, István feleségének: Sebe-nek és Katalinnak (puella) a SzentIván-i birtokrészbe 
történt iktatásáról. 
 
R.: Erdélyi Okm. IV. 406. szám. (A Bodoni cs. hajdani lt.-a 18. századi elenchus-a alapján, 

Erdélyi Nemzeti Múzeum Lt. Mss. 23.  
Megj.: Keltezéséhez l. a 40. számú oklevelet. 
 
 
43. 1366. jan. 21.  
…… Patak-i bíró ….. őrkanonoknak (custos), valamint a [Lelez-i] Szt. Kereszt-egyház konventje 
egyéb testvéreinek: ….. egykori bíró, a polgártársuk az adósságait [Chama] fia: Istvánnak, 
László fiai: Miklós és Pál mesterek Wyheel-i offi[cialis-ának] a konvent oklevelének 
megfelelően ki kellett fizesse. Az erre kijelölt napon ezen ….. (dict.) János nem tudott pénzzel 
fizetni, ezért városuk régtől kipróbált szokásának megfelelően (iuxta ritum seu libertatem) 
fogott bírók becslése révén a birtokaival (ti. szőlőkkel) akart elégtételt adni adósságai fejében 
Chama fia: Istvánnak a bíró, a konventi és a királyi ember előtt, és István ezzel elégedett is 
lett volna, de mivel a famulus-a nem ügyvédvalló levéllel állt elő, sőt a bíró székétől távozott, 
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így János nem tudott kinek elégtételt adni. Ezért a bíró kéri a címzetteket, hogy Jánosnak 
erről bocsássanak ki konventi oklevelet. D. in die Agnetis, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 18. (Df. 219 563.) Hiányos és foltos papír. 

Hátlapján azonos kéztől címzés, valamint zárópecsét körvonala. 
R.: Hegyaljai oklevelek 19. szám. 
 
 
44. 1366. jan. 23. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Péter fia: Domokos, Jakus pozsonyi bíró familiárisa az óbudai Boldogságos Szűz-kolostor 
apácái nevében bemutatta [III.] (ultimus) András király (H) 1296. szept. 18-i privilegiális 
oklevelét a Pozsony megyei Zorus birtokról (l. Reg. Arp. 4078. szám). Kérésére az uralkodó 
– bár bizonyos okokból ezen András király birtokadományokról szóló okleveleit és privilégiumait 
nem szokta elfogadni, de mivel e privilégium tartalmazza a birtok határait, és András efféle 
privilégiumait a határok és a perek ítéletei kapcsán az ország minden előkelője (primates) 
elfogadja, ezért – ezen gyanútól mentes oklevél tartalmát elfogadja, átírja és az apácáknak 
királyi hatáskörből örökre megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális okle-
velében, nem érintve mások jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366., X. Kal. Febr., uralkodása 25. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai 
érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Mihály egri, Domokos csanádi, Kálmán győri, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, László veszprémi, 
Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter szerémi, Demeter 
nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, 
Miklós knini electus confirmatus, Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János 
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i 
bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre 
királyi lovászmester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 1452. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 59. 17.) Hátlapján középkori (Zarus 

névalakkal) kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz folytatott. Hiányos függőpecsét és 
vörös-zöld fonata. 

 
 
45. 1366. jan. 23. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a váci káptalannak: elmondta neki Liberche-i Tamás fia: Folkus, hogy 
a Halaz és Galabuch birtokokról kiadott oklevelei elvesztek, és ezek par-jai a káptalan 
sekrestyéjében v. levéltárában vannak elhelyezve a szokás szerint (more solito), amikre 
szüksége van. Ezért a király utasítja a káptalant, hogy ezen oklevelek par-jait a sekrestyéjükben 
keressék meg, és ha Folkus-t érintik, neki csalárdság nélkül adják ki. D. in Wissegrad, 2. 
die Vincencii, a. d. 1366. 
 
Á. 1-3.: az 534. számú oklevélben. Eltérő névalakjaik: Falkos, Falkus, Galaboch. 
R.: Balassa 127. szám. 
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46. 1366. jan. 24. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt perhalasztó oklevelének megfelelően János 
fia: Simon (Rum-i Dorozlou fia: János mester nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló 
levelével) jan. 13-án (oct. Epiph.) előadta Mihály fiai: István és Pál, Miklós fia: Gergely, 
Bodur fiai: Bereck és János és Márk fia: Pynteer (dict.) Péter – Rohonch-i Kakas (dict.) 
Miklós fia: Henrik mester Kouach nevű birtokán lakó jobbágyai, akiket Henrik mester 
vállalt előállítani – ellenében, hogy ők 9 éve, a Jakab ünnepe előtti csütörtökön (f. V. an. 
Jacobi, cuius nunc 9. preterisset revolucio annualis) a Henrik mester Kouachy nevű birtokán 
tartott megyei vásáron János mester Rum-i jobbágyát: a vétlen Györgyöt kegyetlenül megverték, 
emiatt György aztán harmadmagával Rum birtokról elment (recessisset), és ezáltal János 
10 márka kárt szenvedett el. Erre Lorand fia: Dénes (Henrik mester ezen jobbágyai nevében 
a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) azt mondta, hogy e jobbágyok János vádjában 
teljesen ártatlanok. Mivel János mester képviselője az ura keresetét tudományvevő oklevelek 
nélkül adta elő, ezért a nádor meghagyta, hogy ezen jobbágyok márc. 25-én (quind. diei 
medii Quadr.) 72-ed magukkal (vagyis mindannyiuk 12-ed magukkal), hozzájuk hasonló 
emberekkel a vasvári káptalan előtt tegyenek le esküt arról, hogy János vádjában ártatlanok, 
majd a felek a káptalan jelentését ápr. 1-jére (ad 8. diem dict. quind.) vigyék el a nádornak, 
aki elrendelte még, hogy Henrik mester állítsa elő ezen jobbágyait mind az eskü idején a 
káptalan elé, mind a jelentés visszavitele idején a nádor elé. D. in Vissegrad, 12. die 
termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. Muraközy-elenchus 27. 40. (Df. 282 188.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (Duruzlow, Rwm, Kokas és Rohoncha névalakokkal), 
valamint zárópecsét körvonala. 

 
 
47. 1366. jan. 24. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: az Abavyuar és Sarus megyei 
nemesek közösségének 1364. okt. 2-án (f. IV. p. Michaelis, a. d. 1364.) Kassa város mellett 
tartott közgyűlésén Tusyr-i Benedek fia: Miklós elmondta (miként erről a nádort a közgyűlésen 
kiadott oklevele tájékoztatta), hogy János fia: László, Péter fia: Lőrinc és Rozgon-i Miklós 
fia: László vállalták, hogy őt és utódait a Tusyr nevű birtokában megőrzik bárki ellenében, 
és mivel e birtokot a szomszédai a birtokrészeikhez csatolva tőle nagyrészt elidegenítették, 
most szeretné, hogy nevezettek teljesítsék vállalásukat; ekkor Simon fia: Demeter (Miklós 
fia: László nevében a nádor ügyvédvalló levelével) és Vörös (Rufus) István (János fia: 
László és Péter fia: Lőrinc nevében a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) előálltak, és 
az ügyet a nádor a felek kérésére [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) halasztotta azzal, hogy 
akkor a felek mutassák be okleveleiket az ügyben. Ez onnan részben királyi írásos parancsból, 
részben a felek akaratából a nádor más okleveleivel [1366.] jan. 13-ra (ad presentes oct. 
Epiph.) lett halasztva, mikor is megjelent Zalanch-i András (Benedek fia: Miklós nevében 
a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), ill. János fia: Demeter (a két László és Lőrinc 
nevében a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével), és András képviselő bemutatta a nádornak 
az alábbiakat: 1) a budai káptalan 1316. évi privilegiális, chirographált oklevelét, miszerint 
színük  előtt Bozteh-i Renold fia László mester fia: Péter mester  – a fivére (frater 
carnalis), János mester kisfiával (parvulus filius): Lászlóval együtt – a Nyr comitatus-ban, 
a Tycya folyó mellett, Keheden fiai és Renold fiai birtokainak szomszédságában levő, az 
avus-uk: Renold nádor által szerzett és annak fia által őrá és elhunyt fivérére hagyott, így 
őket örökség jogán megillető Tuser nevű birtokukat szavatosság vállalásával (át)adta a 
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Zemlen megyei András fia: Peres (dict.) Miklósnak hű szolgálataiért, amiket Péter unoka-
testvérének (frater patruelis): Gyula mesternek, majd János mesternek és Péternek teljesített, 
valamint frater-e: István és 3 nemes szerviense haláláért, a bal keze elvesztéséért, továbbá 
a tőle megkapott 100 márkáért (l. Anjou-oklt. IV. 357. szám); 2) az egri káptalan 1336. évi 
privilegiális, chirographált oklevelét, miszerint színük előtt egyrészről Tuser-i András fia: 
Benedek comes a fiaival: Lukáccsal és Lászlóval, másrészről László fia: Péter és Rozgon-i 
János fia: László megvallották, hogy bár közöttük per jött létre különféle okokból, különösen 
ue. Benedek fia: János halála ügyében, akit Péter és László ölt meg, de úgy egyeztek meg, 
hogy Benedek és fiai mindezek miatt a Zemlen megyei Felchycua, [lehúzva: 
Monyrospatak] Monyorouspatak és Isopo nevű birtokaikat (amiket egykor Péter és László 
elődei és ők maguk adtak nekik oklevelekkel) minden haszonvétellel régi határai alatt, 
megkapva Pétertől és Lászlótól 35 kassai márkát, visszaadták Péter és László örökjogába; 
viszonzásul Péter és László a [lehúzva: Hawyuar] Abavywar megyei Ighazaszalanch és 
Zabolch megyei Tusyr birtokokat teljes joggal adták és átörökítették az elődük, Renold 
néhai nádor privilégiumában foglalt határok alatt Benedeknek, fiainak és örököseiknek, 
kötelezve magukat és örököseiket, hogy ahányszor és amikor Benedeket, fiait és örököseiket 
Ighasazsalanch és Tusyr birtokok határai kapcsán megtámadná bárki is, e határokat Renold 
nádor mondott privilégiuma szerint kell meghatározni, v. ha ez nem lehetséges, hitükre kell 
e határokat kinyilvánítani (l. Anjou-oklt. XX. 440. szám). Majd Demeter képviselő a 
Rozgon-i nemesek nevében bemutatta [IV.] László király (H) 1273. évi privilégiumát (l. 
Reg. Arp. 2368. szám), ami átírta és megerősítette [V.] István király (H) 1270. évi privilé-
giumát, amiben Renold [hercegi] asztalnokmesternek, a királyi lovászok és Zabolch 
comes-ének adta az ifjúsága óta teljesített szolgálataiért a Zabolch megyei Tusyr birtokot 
minden tartozékkal (l. Reg. Arp. 2041. szám). A nádor ezután röviden összefoglalta a 
bemutatott iratokat, de mivel a királyi oklevelekben nem szerepeltek Tusyr birtok határai, 
ezért a bárókkal és az ország vele bíráskodó nemeseivel meghagyta, hogy a nádori emberek a 
Lelez-i konvent tanúságai alatt ápr. 12-én (oct. Passce) Tusyr birtokot a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében a Rozgon-i nemesek (fentebbi vállalás szerinti) mutatása 
alapján járják be régi és valós határai szerint, és mások jogaitól elkülönítve iktassák a fenti 
okokból Tusyr-i Benedek fia: Miklósnak, ha nincs ellentmondás, az esetleges ellentmondókat 
pedig idézzék János fia: László és Péter fia: Lőrinc mesterek ellenében máj. 1-jére (oct. 
Georgii) a nádor elé. És mivel mindezek elvégzéséhez ki kell küldeni a nádori és konventi 
embereket, a nádor kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságaikat mindkét fél részére, 
akikkel Baka-i Mihály v. Ramachahaza-i Erne fia: Mihály v. Baka-i Bereck v. Baka-i János 
v. Saruar-i István nádori ember (a felperes részére), ill. Kysuoda-i [?] Bertalan v. Ternye-i 
Simon fia: Demeter v. Cruchou-i Makou v. Zeuled-i Dobou fia: Miklós v. Huzzywmezeu-i 
János fia: Demeter nádori ember (az alperesek részére) ápr. 12-én Tusyr birtokon mindezt 
végezzék el, majd a konvent máj. 1-jére tegyen jelentést. D. in Wysegrad, 12. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 733. (NRA. 1018. 20.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, 

valamint zárópecsét körvonala. 
Tá.: Opuliai László nádor, 1372. máj. 24. Dl. 742. (NRA. 1541. 33.) Eltérő névalakjai: 

Abavyuar, Zaboulch, Eghazaszalanch, Monyorospatak. 
Megj.: Az Anjou-oklt. jelzett köteteiben levő regeszták bővebbek, mivel az oklevelek E.-jei 

és nem az itteni Tá.-k alapján készültek. 
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48. 1365. jan. 25. Patak 
László testvér, domonkos rendi magyarországi (V) provincialis perjel pecsétjével ellátott 
oklevelében János premontrei rendi Leles-i prépostot a rendjük felé tanúsított speciális 
odaadása miatt részelteti rendjük Magyaro.-i testvérei imáiban (omnium missarum 
oracionum predicacionum vigiliarum abstinenciarum laborum ceterorumque bonorum … 
universam participacionem). D. in Potak, in Conv. Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 156. (Df. 233 763.) Előlapján a szöveg 

alatt és felett, valamint a hátlapon XIV. századi számadási feljegyzések. 
 
 
49. 1366. jan. 26. 
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapva nagypecsétes parancs-
levelét – amit Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja és fivére (uterinus frater): Domokos 
erdélyi püspök érdekében bocsátott ki a Vasvár megyei Lindua vár és annak birtokai és 
tartozékai (amiket ők részben a király új adományából, részben a bán más birtokaiért cserébe 
kaptak) számukra történő iktatása ügyében (l. 5. szám) –, Rom-i Dorozlaus fia: János királyi 
emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Lukács mestert, akik jan. 15-én (f. V. p. 
oct. Epiph.) és más alkalmas napokon a szomszédok összehívásával Lindwa várhoz és az 
ahhoz tartozó régebbi és újabban telepített (congregata) falvakhoz, birtokokhoz és birtok-
részekhez mentek, és a várat mindezekkel együtt a rajtuk levő vámokkal, más jogokkal, 
haszonvételekkel és tartozékokkal – ti. a Waralyakurniky kerületben (districtus) levő falvakkal 
v. birtokokkal (Waralyafalw, Bykalya, Rodohouch, Kouachfalua, Othouch, Pechnarouch, 
Crisanfalua, Feyriuanfalua, Bodonynch a Mazthna patak mellett, Iwriuoch, Donkouch, 
Pychorouch, Salamonch, Zdenkolch, Pusonch, Ztrippkouch, Obiurgynch, Topoloch, 
Beznouch, Thyuodorch, Wyzaloucha, Nedelkouch, Alsozoloucha, Felsozaloucha), a Szent-
márton (S. Martinus) kerületben levő falvakkal v. birtokokkal (Scenthmartun, Nempty, 
Markuzouch, Goricha, Predanouch, Brezzench, Lyhomer, Monakfalua, Scebeborch, 
Crisanouch, Obranckoch, Tyssanouch, Negoninch, Morauch, másik Morauch, Sulukfalua, 
Lukachouch, Norzynch), a Welemer völgyben v. kerületben levő falvakkal v. birtokokkal 
(Scenthtrinitas, Martunfalua, Gerdmerhaza, Wlchychafalua, Zumbuthfalua, Zerdahel, 
Iwanusouch, Gerencher, Ratkouch, Korung), a Lakszentmiklós (Lak S. Nicolai) kerületben 
v. völgyben levő falvakkal v. birtokokkal (Fakouch, Gasparhaza, Laak, Chekefalua, 
Habronuk), a Beelmura kerületben levő falvakkal v. birtokokkal (Murazumbota város, 
Zuethehouch, Nemethfalu, Gradysthya, Tropolch, Tyssina, Petrouch, Zudysinch, Ztanehna-
falua, Zwetehnafalua, Iwanchfalua, Hannkouch, Kupsynch, Palyna, Wezchycha, 
Charnalouch), a Lindwa folyó melletti kerületben levő falvakkal v. birtokokkal 
(Domanynch, Zomorofalua, Rodowanfalua, más néven Rupertfalua, Gyurgfiamyklows-
falua, más néven Gezloufalua, Arnoldfiamyklowsfalua, Ztrahonafalua, Pezkfalua, Nozyk-
falua, Zuteska, más néven Bidoniafalua), a Dobra vár területe mellett levő Banafalua faluval, 
a Lindua folyó caput-ja és Dobra vár határai melletti Saldinhowf faluval v. birtokkal, az 
Olsinch nevű patak melletti Wechenhowf faluval, az Olsinch folyó mellett újonnan telepített 
(locata) falvakkal és birtokokkal (Kramarfalua, Fulyifalua, Jurgelfalua, Grofenyk, 
Kaltenprun v. Hydegkuth, Kupretfalua), a Chernech patak melletti Korlatfalua faluval v. 
birtokkal, a Sool völgyben v. kerületben levő falvakkal v. birtokokkal (Sool, Isyp, Adrian, 
Bathych, Popouch, Lychow, Puchahaza) – a bánnak, örököseinek és a püspöknek a mondott 
jogcímeken iktatták örök birtoklásra, minden szomszéd beleegyezésével, nem lévén ellent-
mondó. D. f. II. p. Conv. Pauli, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 100 109. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lindva 2. 5. 13.) Hátlapján középkori és 
újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét töredékes nyoma. 

Á.: 1. a 751. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Zech, Lyndua, Waralyakurneky, 
Waralyafolu, Kouachfolua, Crisanfolua, Feyriuanfolua, Juriuoch, Ztrypkouch, Tapoloch, 
Tyuodorch, Alsosoloucha, Felzeuzalocha, Zenthmartun, Monakfolua, Sulukfolua, 
Martunfolua, Wlcychafolua, Zumbuthfolua, Lak, Chekefolua, Murazumbata, Nemeth-
folu, Gradisthya, Zudisinch, Ztaneznafolua, Zuetehnafolua, Iuanchfolua, Hannkoch, 
Polyna, Rodowanfolua, Rubertfolua, Gyurgfiamiklosfolua, Gezlofalua, Arnoldfia-
myklosfolua, Pezkfolua, Nozykfolua, Bidoniafolua, Banafolua, Saldinhuof, Lyndua 
folyó, Vechenhowf, Kramarfolua, Fulyifolua, Jurgelfolua, Kuprethfolua, Korlathfolua, 
Batych. 
2. Mária Terézia királynő, 1747. szept. 4. Dl. 86 505. (Nádassy cs. nádasladányi lt. 3. 4.) 

Má.: Dl. 65 507. (Dőry cs. lt. 18.) E. alapján, újkori. 
 
 
50. 1366. jan. 26. 
A bácsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 1365. nov. 30-i parancslevelének 
megfelelően (l. Anjou-oklt. XLIX. 583. szám) szentjakabi (S. Jacobus) Jakab fia: Péter királyi 
emberrel kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Jánost, akik jan. 24-én (sab. an. Conv. 
Pauli) Szerém megyében megtudták, hogy a [Huzyubach-i] János fiai: János és Miklós 
Gumul nevű birtoka határain belül fekvő földrészének terméseit és haszonvételeit János 
fiai törvényes tilalmazásai ellenére [Bodun-i] Simon fia János fia: Miklós hatalmaskodva 
elveszi és a jobbágyaival folyamatosan használtatja. A tudományvétel után Miklóst és másokat 
e földrész használatától és a hasznai elvételétől tilalmazták az ország szokása szerint. D. 2. 
die Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 21. (Df. 265 566.) Papír. Hátlapján 

mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
 
 
51. 1366. jan. 26. 
A bácsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 1365. nov. 30-i parancslevelének 
megfelelően (l. Anjou-oklt. XLIX. 584. szám) szentjakabi (S. Jacobus) Jakab fia: Péter királyi 
emberrel kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Jánost, akik jan. 22-én (f. [lehúzva: III.] 
V. an. Conv. Pauli) Wolkou megyében Huzyubach birtok szomszédaitól megtudták, hogy 
1365. júl. 31-én (f. V. an. vincula Petri, in anno prox. elapso), amikor János fiai: Miklós és 
János Miklós Machou-i bán közgyűlésén voltak, [Gerekmezeu-i] Zaar (dict.) László fia: 
Miklós Chyk birtokról János fiai Huzyubach nevű birtokára ment, ott számos jobbágyukat 
megverette, egyikük szakállát kitépette, őket lemezteleníttette, János fiai több szekérnyi 
szénáját pedig a Gachalfolua birtokon levő saját házához vitette hatalmaskodva, holott per 
van köztük függőben. D. 2. die Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 80. FF. (Df. 265 668.) Papír. Hátlapján 

mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
 
 
 
 



39 

52. 1366. jan. 26. 
A zágrábi káptalan 1366. jan. 26-án (f. II. p. Conv. Pauli) Tataar (dict.) György fia: Lőrinc, 
Zomzed-i Gergely fia: Thouth (dict.) Miklós mester familiárisa (ezen ura nevében előadott) 
kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes oklevelében átírta 1348. márc. 24-i 
nyílt oklevelét  (l. Anjou-oklt. XXXII. 134. szám).  
 
Fk.: Dl. 33 213. (NRA. 441. 10.) Hátlapján középkori kezektől tárgymegjelölés (Super 

Zakrapina inter Nicolaum dictum Toth filium Gregorii et Nicolaum filium Arlandi, 
Martinum et Lorandum filios Dyonisii). Függőpecsét fonata. 

K.: Smič. XIII. 495–496. 
 
 
53. [1366.] jan. 27. 
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Zeech-i Miklós, Dalmácia és 
Horváto. bánja érdekében a Bozynch birtokrész és más Vasvár megyei birtokjogok (amiket 
Konth Miklós nádor, a kunok bírája atyafisági szeretet miatt adott a bánnak oklevelével) 
iktatása ügyében kiadott gyűrűspecsétes parancslevelének megfelelően (l. 15. szám) kiküldték 
tanúságul kanonoktársukat, Lukács mestert, akivel Dorozlo fia: János királyi ember jan. 
19-én (f. II. an. Fabiani et Sebastiani) a szomszédok összehívásával a mondott birtokrész és 
birtokjogok tulajdonába Miklós bánt bevezette és ezeket a bánnak Miklós nádor oklevelének 
megfelelően iktatta, nem lévén ellentmondó. D. f. III. p. Conv. Pauli, a. d. supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl. 100 110. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Busincz 2. 9. 28.) Hátlapján középkori és 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét töredékes nyoma. 
Á.: az 1012. számú oklevélben. Eltérő névalakja: Darazlo. 
 
 
54. 1366. jan. 28. Buda 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor jan. 13-án (oct. Epiph.) bírói 
székében ült és a színe előtt pereskedők ügyeit tárgyalta, Demeter mester Bors-i főesperes 
– Ders fia Tamás fia: István (az ő frater-e) nevében – bemutatta Miklós Hunt-i comes és a 
szolgabírók 1338. aug. 26-i nyílt oklevelét, amit a jelenlevő Zuha-i István fia: Jakow kérésére 
a birtokjogai őrzése érdekében neki a nádor nyílt oklevelében átír. D. Bude, 16. die oct. 
Epiph., a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 84 282. (Lónyay cs. lt. 35. 1.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 

pecsét körvonala. 
Megj.: OL-adatbázis nem listázza az átírt oklevelet, ezért az Anjou-oklt. XXII. kötetében 

sem szerepel.  
 
 
55. 1366. jan. 28. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a szenternyei káptalan idézőlevelének 
megfelelően Arky-i Lőrinc (Bank fia Domokos leánya: Katalin nemes asszony nevében ue. 
káptalan ügyvédvalló levelével) [1365.] máj. 1-jén (oct. Georgii) bemutatta a nádor Syrim 
megyei nemesek közösségének [1364.] jún. 17-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt. de novo 
preterita) Narad falu mellett tartott közgyűlése 4. napján [!], jún. 20-án kiadott egyezséglevelét, 
miszerint Arky-i Péter fia: László (Jakoud-i Domokos leánya: Katalin nemes asszony 
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nevében a Kw-i káptalan ügyvédvalló levelével) ott előadta, hogy Katalin az apja Jakoud-on, 
Bankouch-on és Dormanouch-on, más néven Wyfalw-n levő birtokrészeiből (amik Tamás 
fia: Lászlónál és Jakoudy-i Illés fia: Miklósnál vannak), valamint Kekus-on és Feuberek-en 
levő birtokrészeiből (amik Bank fia Péter leányánál, Twr-i Tamás özvegyénél: Margit 
nemes asszonynál és Tamás fia: ezen Lászlónál vannak) az anyja, vagyis Domokos felesége 
hitbérét és jegyajándékát, továbbá a saját leánynegyedét Lászlótól, Miklóstól és Margittól 
meg akarja kapni a jog szerint; erre Tamás fia: László, Illés fia: Miklós és Margit azt felelték, 
hogy ők mindezt Katalinnak az apja náluk levő mondott birtokrészeiből törvényes becsléssel 
az ország szokása szerint készek kiadni; ezután a nádor László képviselő kérésére Jób fia: 
Miklós királyi emberrel és László pappal – Móric mester, a fehérvári (Alba) Szt. Miklós 
hitvalló-egyház rector-a (akit a fehérvári káptalan királyi írásos parancsra a nádor egész 
Magyaro.-n tartandó közgyűléseire adott tanúságul) általa kiküldött káplánjával – kiküldte 
birtokbecslésre Acha-i Demeter fia: István nádori embert, akik a nádor Bach megyei nemesek 
közösségének [1364.] jún. 24-én (f. II., in dicto fe. Nat. Johannis Bapt.) Bach város mellett 
tartott közgyűlésére visszatérve előadták Péter fia: László (Katalin nevében a Kw-i káptalan 
ügyvédvalló levelével), valamint Tamás fia: László és Illés fia: Miklós (utóbbi Margit 
nevében is a nádor ügyvédvalló levelével) jelenlétében, hogy ők aznap (f. II.), vagyis a 
nádor Syrim-i közgyűlése 8. napján a szomszédok, valamint Péter fia: László (Katalin 
nevében), Illés fia: Miklós (Margit nevében is a nádor ügyvédvalló levelével) és Tamás fia: 
László jelenlétében Domokos mondott birtokokon levő részeit a nádor bírói meghagyásának 
megfelelően fogott bírókkal együtt szemmel 174 márkára becsülték az ország szokása szerint; 
amikor a nádor a becslésnek megfelelően Tamás fia: Lászlónak, Illés fia: Miklósnak és 
Margitnak ki akarta jelölni az összeg kifizetése időpontját, a felek úgy egyeztek meg, hogy 
László és Miklós 26-26, Margit pedig 13 márkát fizet harmadrészenként okt. 6-án (oct. 
Mychaelis), dec. 7-én (oct. Andree) és [1365.] febr. 9-én (oct. Purif. virg.) Katalinnak a 
királyi kúriában a nádor előtt az ország szokása szerint, kétszeres büntetéssel, ha valamelyik 
időpontot elmulasztják. Az oklevél bemutatása után Kemend-i Tamás fia: Dénes jelenlétében 
(aki Jakoud-i Tamás fia: László nevében állt elő a szenternyei káptalan ügyvédvalló levelével) 
Arky-i Lőrinc igazolta, hogy a mondott összeget László ennek ellenére a kitűzött napokon 
nem fizette meg Katalinnak. Mivel Dénes képviselő azt mondta, hogy a 26 márkát és annak 
kétszeresét Tamás fia: László a nádor által kijelölendő későbbi időpontban fizeti ki Katalinnak, 
ezért a nádor a felek beleegyezésével meghagyta a vele bíráskodó nemesekkel, hogy László a 
26 márkát és annak kétszerese harmadát Katalinnak, a kétszeres összeg kétharmadát pedig 
a nádornak [1366.] jan. 13-án (oct. Epiph.) fizesse ki. Akkor megjelent a nádor előtt 
egyrészről Péter fia: László (Katalin nevében a szenternyei káptalan ügyvédvalló levelével), 
másrészről Tamás fia: László, és utóbbi megvallotta, hogy mivel Katalin jogaiért a 26 márkát 
és annak kétszerese harmadát ő a szegénysége miatt készpénzben nem tudja kifizetni, ezért 
mindezek fejében a Syrim megyei Keykes birtokon levő teljes részét és a Jakoud-on levő 
birtokrésze felét minden haszonvétellel Katalinnak és általa leszármazottanak (át)adta; 
viszonzásul Péter fia: László képviselő ezen anyja nevében a mondott hitbér és 
leánynegyed ügyében Tamás fia: Lászlót nyugtatta a nádor előtt. D. in Wyssegrad, 16. die 
oct. Epiph., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 33 611. (HDA. NRA. 1510. 8.) Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: Smič. XIII. 496–499. 
Megj.: Mivel a kiküldöttek már a nádor bácsi közgyűlésén tettek beszámolót a becslésről, 

ezért lehetséges, hogy a nádor erről szóló oklevele mégsem a szerémi, hanem már a 
bácsi közgyűlés 4. napján, 1364. jún. 27-én kelt. 
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56. 1366. jan. 28.  
Az egri káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy egyezség- és 
kötelezvénylevelének megfelelően az abban foglaltak elvégzésére Woswar-i Péter litteratus-al, 
a nádori kúria notarius-ával, speciális nádori emberrel kiküldték tanúságul Miklós papot, Szt. 
Márton hitvalló-oltáruk mesterét (Rakamaz-i Mihály fia: Péter felperes részére) és 
al-őrkanonokukat: Miklós papot, Szt. Anna-oltáruk mesterét (Batur-i Bereck fia János fiai: 
László és György mesterek és Rakamaz-i Leukus fia: Péter alperesek részére), akik jan. 15-én 
(quind. Strennarum) Benedek fia: néhai Pouch Rakamaz, Wenchellew, Beud, Odon és 
Abram birtokokon levő részeit a szomszédok jelenlétében felosztották. A Rakamaz-i birtok-
részen a Tycia folyótól kelet felé Mihály fia: ezen Péter része mellett a Nogrew nevű rév 
(transitus) közelében egy kis hegy feléig levő, továbbá egy másik kis hegytől ezen Pouch 
telkén belül kelet felé a mondott folyó felől levő telekhely Bereck fiainak és Leukus fia: Péternek, 
a többi telekhely pedig a kis hegy felétől kelet felé és a másik kis hegy felével egy másik 
utcán szintén Mihály fia: Péter része közelében kelet felé az utca végéig Mihály fia: Péternek 
jutott; és mivel Pouch e birtokrészéből 3 lakott telket (fundus curie) László és György mesterek 
és Leukus fia: Péter átadtak és iktattak Bereck fia Miklós leányainak, nemes asszonyoknak a 
jogaik fejében, emiatt Leukus fia: Péter és Pazun-i Domokos fia: Dénes (a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével László és György nevében) e 3 telek feléért a Nogrew révtől kelet felé 
a maguk részeiből 1,5 telekhelyet Mihály fia: Péternek (át)adtak. A Wenchellew-n levő birtokrész 
keleti fele Buda [!] fia: János telkéig Mihály fia: Péternek, a másik fele Bede fia: János ezen 
telkével együtt János fiainak és Leukus fia: Péternek jutott; és mivel e birtokon 13 telek 
(curia seu mansio), amiket János fiai és Leukus fia: Péter a mondott asszonyoknak a jogaikért 
adtak, Mihály fia: Péternek kell jusson, ezért János fiai és Leukus fia: Péter a saját részükből, 
ti. a jobbágyuk, Berechkwy (dict.) György telkétől kezdve a Tycia folyó felé a mondott 
asszonyok részéig 13 telket Mihály fia: Péternek (át)adtak; azon kaput (porta), ami ezen 
György jobbágy és Mihály fia: Péter jobbágya telkei között van, és amit e jobbágyok közösen 
készítettek, közös használatukra és a kertjeik kiterjesztésére (protensio ortorum) hagyták úgy, 
hogy az általuk emelt határjelnél tovább nem mehetnek. Kyswenchellew birtokon (ahol Szt. 
György vértanú-fakápolna van) egy utca (platea seu contrata) nyugat felőli része Mihály fia: 
Péternek, a keleti része János fiainak és Leukus fia: Péternek jutott. Beuudmonustra birtokon 
a nyugat felőli egysorú utcát (vicus simplex) Gál fia: Péter telkétől dél felé Mihály fia: Péternek, 
ue. utcát Gál fia: Péter telkétől a Szt. István király-egyházig és egy másik egysorú utcát néhai 
Gál telkétől és azzal együtt dél felé János fiainak és Leukus fia: Péternek hagyták. 
Odunmonustra birtokon János fia: István telke, ami a birtokon épített monostor előtt van, 
valamint a Wyulcha nevű utcán Benewy (dict.) István telkétől dél felé Zulek (dict.) János 
telkével együtt 11 telek (mansio) Mihály fia: Péternek, az ezen utcán (vicus) levő többi telek 
pedig János fiainak és Leukus fia: Péternek jutott. Abram birtokon egy egysorú utca a 
Boldogságos Szűz-egyház szentélye felől Balase fia: János telkével (fundus) dél felé, továbbá 
egy egysorú utca nyugat felől egy kis heggyel Zuch (dict.) Mihály telkéig a kertjeik kiterjesztésével 
az általuk újonnan emelt két földjelig Mihály fia: Péternek, a kis hegytől dél felé egy egysorú 
utca Zolcha (dict.) Péter telkétől és azzal együtt, és egy másik utca észak felé Zuch (dict.) 
Mihály telkével együtt János fiainak és Leukus fia: Péternek jutott. E birtokok haszonvételeit 
(egyházak és kápolnák kegyúri joga, művelt és nem művelt szántóföldek, kaszálók v. rétek, 
erdők, berkek, vizek, halászóhelyek) a felek a saját és jobbágyaik közös használatára hagyták. 
D. f. IV. an. Purif. virg. glor., a. d. 1366. 
 
Á.: Opuliai László nádor, 1367. okt. 25. Dl. 5437. (NRA. 841. 21.) 
Má.: Dl. 98 600. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. 50. 87.) A teljes Á. alapján, újkori. 
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57. 1366. (jan. 28. után) 
A zobori [konvent jelenti] Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: [Szigfrid,] a 
Goron folyó melletti Szt. Benedek-monostor apátja érdekében [kiadott] éves általános 
idézőlevelét [megkapva kiküldték] emberüket, Miklós papot ……. [nádori emberrel], akik 
jan. 28-án (f. IV. an. Purif. virg. glor.) ….. KysSelepchen-i András fiait: [Lököst, Pétert és 
Egyedet] KysSelepchen birtokon ……. a nádor elé idézték márc. 18-ra (oct. medii Quadr.) 
….. ipsius citacionis, a. d. 1366. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 6. 4. 3. (Df. 235 928.) Mintegy harmadán 

hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…Syffrido abbate monasterii 
S. Benedicti iuxta Goron contra Leukus Petrum et Egidium filios Andree de 
Kysselepchen…), valamint zárópecsét körvonala. 

 
 
58. 1366. jan. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Sykat-i Pál v. Zubugya-i Miklós fia: István v. Morulya-i [?] Bertalan v. Nyutho-i [?] János 
fia: László királyi ember az uralkodó másik (jelen oklevéllel együtt a konventnek bemutatandó, 
Luchka-i Lőrinc fia: Miklós érdekében kiadott) oklevelét mutassa be az Vng megyei 
comes-nek v. vicecomes-nek és a szolgabíróknak, és ha szükséges, idézze meg őket Miklós 
ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in 
Visegrad, 5. die Conv. Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 16. (Df. 219 561.) Papír. Előlapja alján 

kortárs kéztől: causam ad octavum diem diei Cinerum transmiserunt. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 

 
 
59. 1366. jan. 29. 
János prépost és Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelent egyrészről 
Dyakfolua-i Ábrahám fia: János (Drugeth Miklós comes néhai országbíró fia: Druget János 
mester famulus-a és officialis-a ezen ura nevében a konvent ügyvédvalló levelével), másrészről 
Chaslouch-i László fia: János, és előbbi elmondta, hogy bár Chaslouch-i János meg akarta 
újítani a Kozma nevű jobbágya megölése ügyét, aminek kapcsán Druget János mester 
[1365.] aug. 27-én (oct. regis Stephani) az egri káptalan előtt harmadmagával, nemesekkel 
esküt kellett volna tegyen az ártatlanságáról, de végül fogott nemes bírók elrendezésével 
úgy egyeztek meg, hogy Kozma haláláért és az eskü le nem tételéért Geren-i János mester 
a konvent előtt 150 aranyforintot, v. annyit érő, akkor forgalomban levő dénárt fizet, salvo 
iure decimali et nonali, 50 forintonként márc. 18-án (oct. medii Quadr.), máj. 1-jén (oct. 
Georgii) és júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.). Ha először és másodjára nem fizet, a per 
kezdete előtt kifizetendő 400 forint büntetés sújtsa, ha pedig a harmadik időpontot mulasztja 
el, akkor az eskü le nem tétele miatt teljesen marasztalják el. A kifizetéseket a kitűzött 
időpontokról sem királyi v. királynéi oklevéllel, sem a királyi had okán, v. más kifogással 
nem lehet elhalasztani, ellenkező esetben János mestert a mondott büntetések sújtják, miként 
őt minderre a képviselője kötelezte. D. V. f. an. Purif. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 108 011. = Dl. 52 089b. (Kállay cs. lt. 1300. 1497.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
R.: Kállay 1572. szám. 
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60. 1366. jan. 31. 
A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy Syffrid, a Goron folyó melletti Szt. Benedek[-monostor] apátja érdekében kiadott 
éves általános oklevelét megkapva, Hynd-i Dénes fia: István nádori emberrel kiküldték 
tanúságul Miklós testvér papot, akik jan. 30-án (f. VI. an. Purif. genetricis dei) a Szt. Benedek-
egyház Zemler nevű birtoka melletti, az apáthoz és egyházához tartozó bozótos (rubetum) 
további kivágásától és pusztításától az ország szokása szerint tilalmazták Symoni-i Pál fia: 
Miklóst. D. sab. an. fe. B. virg. prenotatum, a. d. 1366. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 1. 6. 9. (Df. 235 764.) Papír. Hátlapján azonos 

és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
61. 1366. jan. 31. 
A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy Syffrid, a Goron melletti Szt. Benedek-monostor apátja érdekében kiadott éves általános 
oklevelét megkapva, [lehúzva: Cosmal-i András fia: János] Hynd-i Dénes fia: István nádori 
emberrel kiküldték tanúságul Miklós testvér papot, akik jan. 30-án (f. VI. an. Purif. Marie) 
Bors városba mentek, ahol Hencz bíró a maga és a többi ottani polgár és hospes nevében 
megvallotta, hogy ők Syffrid apátot a monostor Seulen nevű birtoka (amit eddig ők a bárki 
általi műveléstől tilalmaztak) kapcsán többé nem akadályozzák, és e birtokot nem foglalják 
el, miként azt eddig jogtalanul tették. D. sab. an. Purif. Marie, a. d. 1366. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 40. 4. 16. (Df. 237 079.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, középkori kéztől: Sewlen, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
62. 1366. febr. 1. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Simon litteratus, fehérvári polgár kérésére és oklevél-bemutatása alapján 
új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja neki és örököseinek a fehérvári káptalan 
1364. dec. 1-jei jelentését a Fejér megyei Dws birtok Simon részére történt bejárásáról és 
iktatásáról (l. Anjou-oklt. XLVIII. 948. szám). D. in Wyssegrad, in vig. Purif. virg. glor., 
a. d. 1366. 
 
Á.: a 106. számú oklevélben. 
K.: F. IX/3. 538–540. (Á.-ban.) 
R.: Érszegi G., Fejér m. Tört. Évk. 5 (1971) 192. 
 
 
63. 1366. febr. 1. Visegrád 
[I.] Lajos király 1366. febr. 1-jén (a. d. 1366., in vig. Purif. virg. glor.) Vissegrad-on kiadott 
nyílt oklevelében átírta és megerősítette a fehérvári (Alba) keresztesek konventje 1362. 
aug. 25-i jelentését (l. Anjou-oklt. XLVI. 403. szám). 
 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. aug. 31. Dl. 42 460. (Múz. Ta. 1913. 36.) 
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64. 1366. febr. 1. 
A csázmai káptalan a Crys megyei (districtus) Illés fia: János kérésére és oklevél-
bemutatása alapján új függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja 1284. okt. 15-i, kerek 
pecsétes privilegiális oklevelét, amiben Lőrinc Suprun-i comes özvegye, Buzad nembeli 
Buzad fia Chak bán leánya a Copinna nevű földjét eladta. D. domin. an. Purif. virg. glor., 
a. d. 1366. 
 
E.: Varasdi Történeti Lt. Csázmai kápt. lt. Acta antiqua 18. (Df. 282 337.) Függőpecsét 

fonata.  
 
 
65. 1366. febr. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) megfontolva Pot-i János fia: János hű szolgálatait, amiket a király és 
az ország feladataiban az uralkodónak és Szent Koronájának vitézül teljesített, főleg most 
Bodon város ostromában, elfoglalásában és a királyt születés jogán illető Bulgária (amit 
idegen kezek régtől fogva elfoglalva tartottak) alávetésében, ezért Katych nemes asszonyt, 
Mester-i Herrand fia: a férfiörökös nélkül elhunyt Móric leányát, ezen János feleségét az 
apja birtokrészeiben, amik a Vasvár megyei Mester és Beken birtokokban és az országban 
bárhol máshol vannak, királyi teljhatalomból és speciális kegyből valós örökössé és törvényes 
leszármazottá teszi, és Katych-nak ezen atyai birtokrészeket minden haszonvétellel és 
tartozékkal mint (ad instar) Móric fiának és általa mindkét nemű örököseinek adományozza 
örökjogú leszármazás címén való birtoklásra, az ország szokása ellenére (lege regni nostri 
consuetudinaria, que nisi masculinum patitur successorem, huic gracie nostre repugnare 
penitus non valante). A király érvényben hagyja azon korábbi okleveleit, amik nem ezen 
kegy és jelen oklevél ellenében kerültek kiadásra. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, 
nagypecsétje alatt privilégiumként bocsátja majd ki, miként ezen kegyet a király 
titkospecsétes más oklevelében már megadta ezen nemes asszonynak. D. in Wyssegrad, in 
fe. Purif. B. virg., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 48 817. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 21. 1. 2229.) Előlapja jobb felső sarkában: relacio 

magistri Symonis filii Mauricii, hátlapján nagypecsét körvonalában ugyanez. 
K.: HO. I. 248–249; Thallóczy L., TT. 1898. 360–361. 
 
 
66. 1366. febr. 2. Zára 
Anno ab Incarn. d. 1365. [!], ind. 4., die 2. Febr. [I.] Lajos király (H) uralkodása, de 
Matafaris Miklós decretorum doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. 
bánja (generalis banus), Zára (Jadra) város comes-e idején Zárában oklevelet adtak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 499–500. (1366-os évvel. Eszerint E.-je: Jugoszláv Akadémia Lt., Zágráb.)  
 
 
67. 1366. febr. 3. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Zenthmaria-i Zekul (dict.) György bemutatta 1365. febr. 19-i és jún. 19-i, titkospecsétjével 
ellátott nyílt okleveleit a Nyitra megyei Kereztur birtok ügyében (l. Anjou-oklt. XLIX. 109. 

és 305. szám). Kérésére az uralkodó ezen okleveleket és tartalmukat elfogadva Györgynek 
és örököseinek királyi hatáskörből megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott 
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privilegiális oklevelében, nem érintve mások jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366., III. Non. Febr., uralkodása 
25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulyn spalatoi, Miklós zárai, 
Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, 
Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter 
szerémi, Miklós traui, Demeter nonai, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai püspök, Miklós knini electus confirmatus, Portiua zenggi püspök, a korbáviai 
szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István 
comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Zobonya fia: László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 41 640. (Múz. Ta. Nagy I.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Hiányos függő-

pecsét és lila fonata. 
 
 
68. 1366. febr. 3. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy perhalasztó oklevelének megfelelően 
színe előtt Ond-i János fia: Pál mester a [Bulgária elleni királyi] had okt. 6-ra kihirdetett 
oszlásának 15. napján, [1365.] okt. 20-án (quind. residencie exercitus ..... ad oct. Mychaelis 
de novo preteritas proclamate) a jelenlevő Monak-i Mihály mester ellenében bemutatta az 
alábbikat: 1) a Lelez-i konvent (a nádor oklevelét átíró) jelentését, miszerint János fia: Pál 
mester elmondta a nádornak, hogy az Ond nevű birtokához tartozó földrészt, ami most 
Monak-i Mihály mester kezén van (aki azt Zeech-i Miklós comes egykori országbíró 
egyezséglevele szerint neki vállalt visszaadni, de ezt utána elutasította), a nádori ember 
által a konvent tanúsága jelenlétében Mihálytól vissza akarja követelni, ezért a nádor írásban 
kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori ember Monak-i Mihály 
mestert kérje meg, hogy e földrészt Pál mesternek a mondott országbírói oklevélnek megfelelően 
adja vissza, és ha ezt Mihály nem teljesíti, idézze meg őt Pál ellenében a nádor elé, majd a 
konvent tegyen jelentést; ennek megfelelően ők Laztolch-i Balázs fia: Antal nádori emberrel 
kiküldték tanúságul Lőrinc testvért, akik [1364.] okt. 22-én (III. f. p. 11 milium virg.) 
Monak-i Mihály mestertől e földrész visszaadását kérték János fia: Pál mester részére, de ő 
ezt visszautasította Zeech-i Miklós comes országbíró mondott oklevelének bemutatása 
híján, ezért Mihályt a Monak nevű birtokán megidézték Pál ellen a nádor elé nov. 18-ra 
(oct. Martini). 2) Zeech-i Miklós comes volt országbíró 1357. ápr. 17-i nyílt egyezséglevelét, 
miszerint amikor színe előtt Luka-i János fia: Pál felperes, ill. Monak-i László fia: Mihály 
és a Zerench-i apát, alperesek között egy 3,5 ekényire becsült, Zerench és Ond birtokok 
közötti föld és hegy miatt [IV.] Béla király és az egri káptalan Nogond és Mazaondia birtokok 
ügyében kiadott, Pál által bemutatott privilegiális oklevelei alapján hosszú per jött létre, 
ami Miklós comes oklevele szerint a velenceiek elleni királyi had Nagyböjt közepe 15. 
napjára kihirdetett oszlásának, márc. 29-nek a 15. napjára (ad quind. residencie exercitus 
regii contra Venetos moti et ad quind. diei medii Quadr. proclamate) [1357. ápr. 12.] lett 
halasztva, mikor is megjelent egyrészről Pál, másrészről Mihály a maga és János testvér 
Zerench-i apát nevében a Jazov-i konvent ügyvédvalló levelével, és elmondták Miklós 
comes-nek, hogy bírói engedélyével, fogott bírók elrendezésével e földrész és hegy ügyében 
úgy egyeztek meg, hogy királyi mértékkel 23 hold híján 2 ekényi földet (azon a helyen, 
ahol Zerench és Ond birtokok határai Maad birtok, ti. kelet felől kezdődnek, nyugat felé 
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egészen az utolsó határjelig) Pálnak az Ond nevű birtokához, a vitás föld többi részét pedig 
Mihálynak és az apátnak Zerench birtokhoz hagyták, és mivel a felek e földet és hegyet 
maguk között fel akarták osztani, ezért Miklós comes meghagyta, hogy a királyi emberek a 
Jazov-i konvent tanúságaival jún. 2-án (f. VI. p. Penth.) és más alkalmas napokon a felek 
v. képviselőik jelenlétében a vitás földből és hegyből királyi mértékkel 23 hold híján 2 
ekényi földet a mondott helyen Pálnak az Ond nevű birtokához, a maradékot pedig Mihálynak 
és a Zerench-i apátnak Zerench birtokhoz iktassák, majd a konvent jelentését a felek aug. 
1-jére (oct. Jacobi) vigyék el Miklós comes-nek. 3) A Jazou-konvent királynak szóló, 
1360. évi jelentését, miszerint megkapva Bubeek István comes országbíró levelét, 
Laztolch-i ...... és Fay-i Kozma fia: István királyi emberekkel kiküldték tanúságul János 
testvér perjelt és notarius-ukat: Mihály mestert, akik aug. 22-én (oct. Ass. virg. glor.) a 
vitás földre és hegyhez mentek a szomszédok és felek, ti. János fia: Pál mester és Monak-i 
Mihály mester jelenlétében, és azon a helyen, ahol [Zerench] és Ond birtokok határai Maad 
birtok, ti. kelet felől kezdődnek, több határjelen át nyugat felé (ezeket Pál megmutatta) 
eljutottak egy Berch oldalában levő 3 határjelig, amiből 2 régi volt, egy pedig új, és innen 
Ond-i János fia: Pál ...... továbbmenni nem akart, mondván, azok a végső határjelek, Mihály 
mester viszont azt mondta, hogy 3 nyíllövésnyi távolságra, egy fennsíkon (planicia) van 
Zerench végső határa, és innen az ő mutatása szerint haladva eljutottak 2 régi határjelhez, 
majd további négyhez (amik közül 3 régi volt, egy újabb), és ezeket nevezte ő Zerench 
végső határjeleinek; ezektől a mondott helyig, ti. ahol Ond és Zerench határai Maad birtok 
felől elkezdődnek, e vitás földből és hegyből 23 hold híján 2 ekényit Miklós comes mondott 
egyezséglevelének megfelelően Mihály kész volt átadni Pálnak, ám ő nem a Mihály által 
végsőknek mondott határjelektől, hanem a korábbi 3 határjeltől kérte a kiadást és a mérést, 
és mivel a felek nem értettek egyet, a királyi emberek nem tudták a feladatot befejezni. Az 
oklevelek bemutatása és elolvasása után Pál mester (ezen és a per során kiadott más oklevelek 
alapján) igazságot kért Miklós nádortól e föld és hegy kiadása és mérése ügyében, állítva, 
hogy mindezek elvégzésére Mihállyal többször is a helyszínre mentek, de a közöttük levő 
viták és a határok különböző megmutatása miatt a 23 hold híján 2 ekényi föld és hegy 
kimérése és átadása sosem történhetett meg, miként ezt számos oklevél bemutatásával 
igazolta. Erre Mihály azt mondta, hogy ő Zeech-i Miklós comes egyezséglevelének megfelelően 
a 23 hold híján 2 ekényi föld kiadására kész volt, de mivel (ahogy ez a Jazov-i konvent 
mondott jelentésében is szerepel) Pál mester Zerench birtok végső határjeleinek nem azt a 
négyet nevezte, amiket ő megmutatott, hanem a mondott Berch oldalában levő hármat, 
ezért a vitás föld efféle átadása és mérése nem valósulhatott meg; arról pedig, hogy 
Zerench végső határa valóban az általa megmutatott 4 határjel, határokat tartalmazó oklevelei 
vannak; Pál mester viszont fenntartotta állítását arról, hogy nem a Mihály által megmutatott 
4, hanem az őáltala mutatott 3 határjel Zerench végső határa. Mindezek alapján a nádor a 
vele bíráskodó főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel meghagyta, hogy a nádori 
speciális ember az egri káptalan tanúságai jelenlétében [1366.] jan. 8-án (oct. Strennarum) 
a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében menjenek a vitás földhöz és hegyhez, 
ott Monak-i Mihály mester a határokról szóló okleveleit mutassa be, majd ezek alapján a 
nádori ember a káptalan tanúságaival alaposan és elfogultság nélkül nézze meg, vajon 
Zerench végső határa az a 4 határjel-e, amiket Mihály mutatott meg, v. pedig az a 3, amiket 
Pál mester, majd a felek által odahívott szomszédoktól és megyei nemesektől hitükre, a 
király iránti hűségükre, hamisság nélkül tudja meg erről az igazságot, és a vitás földből és 
hegyből királyi mértékkel azon a helyen, ahol Zerench és Ond birtokok határai Maad birtok 
felől kezdődnek, nyugat felé az utolsó határjelig a 23 hold híján 2 ekényit János fia: Pálnak 
az Ond nevű birtokához határ-elkülönítéssel iktasson minden haszonvétellel, a maradékot 
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pedig Monak-i Mihály mesternek a Zerench nevű birtokához, Mihály és mások ellentmondása 
ellenére is. Ezért a nádor írásban kérte az egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akik 
jelenlétében Nagy (Magnus) Péter mester, a nádori kúria notarius-a, az ügyben mindkét fél 
részére speciálisan kiküldött nádori ember jan. 8-án a helyszínen mindezt ily módon végezze 
el, majd a káptalan Vízkereszt oktávájára (oct. Epiph.) tegyen jelentést. Akkor Mykocha 
fia: Pál (János fia: Pál nevében az egri káptalan ügyvédvalló levelével) Mihály mester 
jelenlétében bemutatta a nádornak az egri káptalan jelentését (l. 28. szám). Ezt elolvasva és 
a feleknek elmagyarázva (expositis) a nádor megkérdezte (ahogy hivatala megköveteli) Pál 
képviselőt és Mihályt arról, hogy a jelentésben foglalt, János fia: Pál és Mihály közti 
elrendezést megőrzik-e, avagy annak bármiben ellentmondanak, mire ők többször is 
megismételve úgy feleltek, hogy azt változtatás nélkül örökre megőrzik. Erről a nádor függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Ond-i Pál mesternek. D. in Vissegrad, 
22. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: ŠA. Levoča. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 30. 9. (Df. 265 361.) Helyenként hiányos v. 

foltos. Függőpecsét fonata.  
Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1400. febr. 21. Dl. 376. (NRA. 1545. 2.)  

2. Uő., 1400. febr. 21. Dl. 71 908. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 59. 3. 1.) 
Má.: ŠA. Levoča. Andrássy cs. krasznahorkai lt. N. K. 1. 5. A. (Df. 265 529.) Tá. alapján, 

újkori. 
 
 
69. 1366. febr. 3. 
A győri káptalan előtt megjelent egyrészről Azonfalua-i Péter fia: Nemes (dict.) Miklós és 
a fivére (frater uterinus): Balog (Claudus) János fia: Gergely, másrészről Pál testvér (László, 
a pannonhalmi Szt. Márton-monostor apátja és a konvent képviselője azok ügyvédvalló 
levelével), és előbbiek megvallották, hogy azon perben, ami köztük és Siffrid néhai, majd 
László mostani pannonhalmi (Sacermons Panonie) apát és konventje mint felperesek között 
birtokügyben (miként ez Bubeek István comes, [I.] Lajos király országbírója, valamint a 
veszprémi és esztergomi káptalan okleveleiben szerepel) az országbíró előtt folyt egy ideje, 
fogott bírók elrendezésével – aminek László apát és konventje velük együtt ezen István 
comes, Miklós fia: Miklós mester királynéi ajtónállómester, Hedrehuar-i István fia: 
György mester és Zudar (dict.) Mihály mester írásos kérésére alávetették magukat – úgy 
egyeztek meg, hogy Miklós és Gergely a Szt. Márton-monostor Nograuazd nevű Győr 
megyei birtokának határain belül általuk újonnan létrehozott telkeket és házakat, valamint 
mind az ezen határokon belül, mind azokon kívül levő bizonyos földrészeket kaszálókkal 
és más tartozékokkal együtt az apátnak és konventjének (mivel azokhoz tartoznak) visszaadták 
minden joggal és tulajdonnal, mindezekből mostantól maguknak, fiaiknak v. örököseiknek 
semmit meg nem tartva követelés, használat v. az ezekbe való bemenetel okán. A per során 
bemutatott és egyéb okleveleket e telek és földrészek ügyében a monostor privilégiumai és 
jelen oklevél ellenében érvénytelenítették, és vállalták, hogy ők engesztelik ki a bírót, ha az 
a megegyezés miatt arra igényt tart. Viszonzásul Pál testvér az apát és a konvent nevében 
Miklósnak és Gergelynek (amíg ők, fiaik és utódaik ezen megegyezést nem kísérlik megszegni) 
teljesen elengedte az összes bírságot, amikben eddig őket a per során az apát és a konvent 
ellenében elmarasztalták, érvénytelenítve az ezekre vonatkozó bírságleveleket. Ha Miklós, 
Gergely, a fiaik és örököseik mindezekkel szembeszállnának, akkor őket az apát, a konvent 
és a monostor ellenében hatalmaskodásban marasztalják el. Erről a káptalan függőpecsétjével 
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ellátott oklevelet bocsát ki. D. in fe. Blasii, a. d. 1366., amikor János prépost, Miklós olvasó-, 
János éneklő-, Domokos őrkanonok. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 498. 10. C. (Df. 207 296.) Függőpecsét zöld-rózsaszín 

fonata. Hátlapján középkori (Azzonfalwa névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, 
feljegyzések. 

K.: P. II. 508–510. 
 
 
70. 1366. (febr. 4. után) 
A Scepus-i káptalan 1366. évi, az uralkodónak szóló és annak parancslevelét átíró jelentése: 
[I.] Lajos királynak elmondta Miklós fia: János Kykellew-i főesperes a maga, fivérei: István 
és Balázs, a leánytestvére: Klára, valamint e nemes asszony fiai: Ferenc és László nevében, 
hogy ők Gargo-i Konrád fia György fia: János az ország bármely megyéjében levő összes 
birtokai és birtokrészei, főleg Mylay, Harazth, Kaprabah birtokok, valamint a Scepsi megyei 
Lyndwow fele tulajdonába (amiket János a király beleegyezésével nekik adott, miként az 
uralkodó is királyi új adomány címén) az ország szokása szerint törvényesen be akarnak 
menni, ha valaki nem mond ennek ellent, ezért a király utasította a káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel a királyi ember menjen a szomszédok összehívásával azon birtokokra 
és birtokrészekre, amiket Miklós ezen fiainak, a leánytestvérüknek: Klárának és annak 
fiainak János adott, és ezeket (ha szükséges, a régi határaik mentén bejárva és a régiek 
mellé új határjeleket emelve) iktassa nekik a mondott adományok alapján, ha nincs ellent-
mondás, az esetleges ellentmondókat idézze (evocaret) a királyi jelenlét elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést az uralkodónak; ennek megfelelően kiküldték tanúságul subnotarius-ukat: 
Tamás mestert, akivel Miklós fia: László királyi ember 1366. febr. 4-én (f. IV. an. Exurge, 
a. d. 1366.) Mylay, Harazth és Koporbah birtokokra, valamint a Scepus megyei Lyndwo 
birtok felére ment a szomszédok összehívásával, de Chepanfalwa-i Herman fia: Tamás 
(ezen György leánya: Anna nemes asszony, Mariasfalwa-i István fia: Miklós felesége nevében) 
és Mylay-i Feyr (dict.) Miklós mindezek iktatását tilalmazták, miként a káptalan előtti 
beszámoló idején is, ezért az asszonyt és Miklóst a királyi ember máj. 1-jére (oct. Georgii) 
a királyi jelenlét elé idézte János főesperes ellenében. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1376. máj. 12. > Garai Miklós nádor, 1416. febr. 21. Dl. 

74 872. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 97. 2.)  
 
 
71. 1366. febr. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) 1366. febr. 6-án (f. VI. an. oct. Purif. virg. glor.) Wissegrad-on kiadott 
nyílt oklevelében megfontolva Kolos fia: Lachk mester szolgálatait, a feleségét: Anych-ot, 
Nempthy-i Vz fia néhai Simon leányát az apja összes, az ország bármely megyéjében is 
levő birtokában, főleg Nempty, Mochar, másik Mochar, Zylkuz, két Kouazdi és 
Azzonfalua (ahol Boldogságos Szűz-egyház van) birtokokban, valamint a Draua rétjein 
Valko megyében levő heremitorium-ban (ezek akár náluk, akár idegen kezeken vannak) 
valós örökössé, mintegy (veluti) Simon fiává és törvényes leszármazottjává tette, mindezeket 
az asszonynak mint (ad instar) fiúnak és törvényes férfiörökösnek, általa férjének: Lachk 
mesternek és örököseiknek örökjogába adva (in perpetuam ascribens hereditatem), más 
jogának sérelme nélkül. 
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Tá.: Zsigmond király, 1410. ápr. 28. > Garai Miklós nádor, 1413. szept. 9. > Zsigmond 
király, 1421. máj. 4. Dl. 87 956. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 43. A. 19.) 

 
 
72. 1366. febr. 7. Visegrád 
[I. Lajos király] oklevele a [hátlap: Lelez-i konventnek]: …… Péter fia: Lőrinc ezen helyeken 
belül nagy távolságon át határjeleket emelt, amikkel nagy földrészt elfoglalt Gelyen birtokból. 
Ezért a király utasítja a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kapanya-i Miklós 
v. Zubugya-i Gál v. Chyser-i Tamás [királyi] ember a mondott fogott bírókat e vitás földrészre 
hívja vissza, tudja meg tőlük minderről az igazságot, majd a határ-mutatásuknak (ostensio) 
megfelelően a konvent tegyen jelentést. D. in Visegrad, 3. die Agathe, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. 1366. 10. (Df. 219 555.) Felső felén olvashatatlanul foltos 

papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…conventui de Lelez pro Stephano 
filio Andree et Nicolao filio Laurencii de Luchka), valamint kis zárópecsét nyoma. 

 
 
73. 1366. febr. 7. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Kulchefeulde-i Konch (dict.) 
Miklós nevében, hogy az Vngh megyei Kulchefeulde birtokon szükség van a bejárásra, 
határjelek emelésére és a mások birtokjogaitól való elkülönítésre. Ezért a nádor kéri a 
Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Began-i László v. Nyna-i Denk fia: 
Kozma v. Helmuch-i Miklós fia: Benedek v. Nyarad-i Tamás fia: László nádori ember a 
szomszédok jelenlétében járja be e birtokot régi határai mentén, ahol szükséges, a régiek 
mellé új határjeleket emelve, és mások birtokjogaitól így elkülönítve hagyja Konch Miklósnak 
mint sajátját, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze Miklós ellenében 
a nádor elé, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vissegrad, sab. p. Dorothee, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Introductoriae et statutoriae K. 370. (Df. 211 800.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Előlapja alján kortárs 
kéztől márc. 24-i dátumú oklevélvázlat: homo regius Ladislaus filius Thome de Nyarad, 
conventus frater Anthonius, [lehúzva: exhibuerunt] prohybuit Thomas filius Kasmeri 
de Thornouch sua et Stephani filii Johannis de eadem in persona, propter quod citati ad 
oct. fe. B. Georgii mart. D. in vig. fe. Ann. virg. glor. Solvit notario. 

Á.: Leleszi konvent, 1766. jún. 19. Dl. 5438. (NRA. 892. 100.) pag. 6-7. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, újkori.  
 
 
74. 1366. febr. 7. Buda 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt (miként 
erről más oklevele szól) a Scepsy-i káptalan idézőlevelének megfelelően 1365. okt. 6-án 
(oct. Michaelis, a. prox. transacto) János litteratus, Miklós néhai esztergomi érsek notarius-a 
Solmus-i Aprod (dict.) Miklós fia: Balázs nevében az esztergomi káptalan ügyvédvalló 
levelével Dobou fia: János ellenében bemutatta a Scepsy-i káptalan mondott (a király írásos 
parancsát átíró) oklevelét: eszerint elmondták a királynak Solmus-i Aprod (dict.) Miklós 
fia: Balázs nevében, hogy a Sarus megyei Solmus nevű birtokán szükség van a bejárásra és 
határjelek emelésére, ezért a király utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel a királyi ember a szomszédok összehívásával a birtokot járja be régi határai szerint, 
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a szükséges helyeken új határjeleket emelve, és mások birtokjogaitól elkülönítve hagyja 
Balázsnak mint a sajátját örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás, az esetleges ellentmondókat 
idézze Balázs ellen a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak; 
ennek megfelelően Zenthgyurgh-i Lukács fia: János királyi emberrel kiküldték tanúságul 
István papot, egyházuk al-éneklőkanonokát, akik aug. 10-én (domin. an. Ass. Marie) a 
szomszédok összehívásával Solmus birtokra mentek, azt a Balázs képviselője által megmutatott 
határok mentén bejárták – e falu déli vége Chonk fiai Chonkfolua nevű birtoka felől; a falu 
mellett a Kohnyavyze folyó; régi árok (amit ezen víz folyása hozott létre) dél felé; ue. 
Kohnyauize folyó egy régi malomhelyig; 2 kis hegy között egy kis völgy Jacapfolua felé; 
út észak, majd Jacapfolua felé; szántóföldek; wlgariter Berch-nek mondott hegy –, és a 
Chankfolua birtok felőli, a mondott árok és a Kohnyauize folyó közötti földrészt a királyi 
ember iktatta Balázsnak, ott nem lévén ellentmondó; ám a káptalan előtti beszámoló idején 
ezen Chank fia: Bano a földrészt iktatását Dobou fia: János nevében tilalmazta, emiatt a 
királyi ember Jánost okt. 6-ra a királyi jelenlét elé idézte Balázs ellenében. Az oklevél 
bemutatása után János képviselő Balázs nevében a tilalmazás okát tudakolta, mire Dobou 
fia: János azt mondta, hogy a földrészt a nevében Chonk fia: Bano az ő tudta és akarata 
nélkül tilalmazta, és ő Balázsnak a földrész ügyében nem akar ellentmondani. Mivel a 
király parancslevelében az szerepelt, hogy ha nincsenek ellentmondók, akkor Solmus birtokot 
Balázsnak iktassák, a birtokbejárás idején Solmus szomszédai közül a földrész iktatásának 
senki nem mondott ellent, János pedig az országbíró előtt azt mondta, hogy a tilalmazás az 
ő tudta nélkül történt és ő a földrész ügyében Balázsnak nem akar ellentmondani, ezért az 
országbíró a vele bíráskodó nemesekkel meghagyta, hogy a mondott árok és folyó közötti, 
Chonkfolua felőli földrészt Balázsnak és örököseinek a királyi és a káptalani emberek iktassák; 
ezért írásban kérte a Scepsy-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember 
[1366.] jan. 8-án (oct. Strennarum) a szomszédok összehívásával Solmus birtokra menve a 
mondott árok és a Kohnyauiz folyó közötti, Chonkfolua felőli földrészt (ha szükséges, a 
korábbi bejáráskor megmutatott határoknak megfelelően bejárva és mások jogaitól határjelekkel 
elkülönítve) iktassa Miklós fia: Balázsnak és örököseinek, bárki ellentmondása ellenére is 
(mivel a korábbi bejáráskor senki más, csak Bano mondott ellent János nevében, aki viszont 
azt mondta, hogy a tilalmazás nem az ő tudtával és akaratából történt), nem érintve más 
jogát (ha valaki más valami jogot remél e földrészben, az iktatás után azt, amikor akarja, 
Balázstól követelje), majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak jan. 13-ra (oct. 
Epiph. d.). Akkor Tamás litteratus, az esztergomi érsek notarius-a (Miklós fia: Balázs nevében 
az esztergomi káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta az országbírónak a Scepsy-i káptalan 
királynak szóló jelentését, miszerint az országbíró oklevelének megfelelően kiküldték 
tanúságul István papot, al-éneklőkanonokot, akivel Pertold-i Egyed fia: Simon királyi ember 
a szomszédok összehívásával Solmus birtokra ment, és a mondott árok és a Kohnyauize 
folyó közötti, Chonkfolua felőli földrészt a korábbi bejárás során megmutatott határok 
szerint mások jogaitól, főleg Chonkfolua birtokról elkülönítve Aprod (dict.) Miklós fia: 
Balázsnak (és általa örököseinek) mint a sajátját iktatta, nem érintve más jogát, nem lévén 
ellentmondó; a földrészt Chonkfolua birtok felől elválasztó határok: Kohnyauize folyó 
ezen árok végén; az árok dél felé, majd a mondott folyóig. A káptalan jelentése alapján az 
országbíró az iktatott földrészt minden haszonvétellel a mondott (mind a korábbi, mind a 
mostani bejárás során megmutatott) határok alatt Miklós fia: Balázsnak és örököseinek 
hagyja, más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki Balázsnak. D. Bude, 26. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
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E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Metales. Sáros 1. (Df. 209 810.) Hátlapján középkori 
(Tothselmes névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló 
plicatura. 

Tá.: Opuliai László nádor, 1367. máj. 1. után > Garai Miklós nádor, 1378. aug. 16. ŠA. 
Poprad. Pobočka Prešov. Eperjes város lt. 49. (Df. 228 492.) Eltérő névalakjai: 
Bubek, Dobow, Aproud. 

 
 
75. 1366. febr. 7. Buda 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a pécsi káptalannak: 
idézőlevelüknek megfelelően színe előtt Doboka-i Benedek, Hercegh (dict.) Péter mester 
özvegye nevében a Saxard-i konvent ügyvédvalló levelével jan. 24-én (4. d[ie quin]d. 
Epiph) Tuteus fia: László mester ellenében bemutatta a káptalan, valamint a Pechwarad-i 
és Saxard-i konvent királynak címzett – az országbíró általános, 1 évre kiadott oklevelében 
foglalt, a káptalannak és ezen konventeknek szóló [kérésére] kiadott – 1365. évi (a. prox. 
transacto) tudományvevő okleveleit: ezek szerint a királyi, káptalani és konventi emberek 
megtudták a megyebeli nemesektől és nem nemesektől, hogy Tuteus fia: László mester e 
nemes asszony Daut falvi vásárát tönkre akarván tenni, a Gara nevű falvában hétfőnkénti 
(feriis s[ecundis]) vásárt hozott létre, a Daut-i vásárra tartó kereskedőket hatalmaskodva a 
saját vásárára terelte, károkkal és verésekkel gyötörve őket, és addig tartotta ott őket, amíg 
e nemes asszony Daut-i vására tartott (l. Anjou-oklt. XLIX. 643., 644. és 645. szám). Erre 
Balase fia: [Si]mon (László mester nevében a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével) azt 
felelte: igaz, hogy ura, László a Gara nevű birtokán királyi adományból hétfőnként (feriis 
secundis) délig vásárt tartott, de a Gara-i vásár megtartásával a nemes asszony vásárának 
semmiféle kárt nem okozott, mivel Daut és Gara birtokok távol fekszenek egymástól, a 
mondott vásárt v. piacot (forum seu concambium) korábban nem Daut faluban, hanem 
Bodrug faluban szokták volt tartani, de onnan azt Hercheg (dict.) Péter mester Daut-ra vitte 
át. Az országbíró kérdésére, miszerint az asszonynak a Daut-i vásárról vannak-e oklevelei, 
és azt ott már akkor szokás volt-e tartani, amikor Daut királyi kézen volt, az özvegy képviselője 
azt felelte: ezt nem tudja, de a Daut-i vásár vasárnap kezdődik és kedden (3. die, scilicet f. 
III.) ér véget. Mivel az országbíró nem tudott megfelelő döntést hozni annak ismerete nélkül, 
hogy milyen távolságban vannak egymástól Daut és Gara birtokok, és a Daut-i vásár vasárnap 
kezdődik-e és kedden fejeződik-e be, mindezek megtekintésére és megkérdezésére pedig a 
királyi és káptalani emberek kiküldése szükséges, ezért kéri a pécsi káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságaikat, akik jelenlétében Cytou-i Gergely v. Cytou-i Péter fiai: Lőrinc v. Jakab v. 
Bay-i Péter v. Orws-i György fia: Péter v. Dobra-i Fábián királyi ember (a felperes nemes 
asszony részére), ill. Hayos-i Kalacha fia: István v. Tetul-i [alatta lehúzva: Sytil] Lukács 
[alatta lehúzva: Balázs] fia: György v. Lekche-i István v. Bay-i Mihály v. Ormand-i Kozma 
v. Beseneu-i Jakab fia: Balázs v. Peres (dict.) Mihály királyi ember (László mester alperes 
részére) máj. 3-án (domin. p. oct. Georgii) és más kellő napokon a felek v. képviselőik 
jelenlétében Daut és Gara birtokokra menve először nézzék meg, hogy e birtokok milyen 
távolságban vannak egymástól, majd pedig Daut falu vásárán az odagyűlt emberektől, 
majd megyei nemesektől és nem nemesektől, ti. e birtokok szomszédaitól és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú em[berektől] hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, 
elfogultság nélkül (odio favore et timore cuiuslibet partis posterg[atis]) nyíltan és titokban, 
együtt eljárva tudják meg, hogy a Daut-on tartani szokott vásár vasárnap kezdődik-e és 
kedden ér-e véget, v. sem, majd a birtokok távolságának megtekintéséről és a közös tudomány-
vételről a tanúskodó nemesek és birtokaik neveivel együtt a káptalan tegyen jelentést a 
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királynak máj. 10-re (ad 8. diem), mikor is László mester az országbíró előtt mutassa be 
azon okleveleit, amikkel a király megengedte neki, hogy Gara-n vásárt tartson, az asszony 
pedig a vásáráról szólóakat. Az országbíró szintén akkor hoz döntést azon ügyekről, amikről 
az asszony képviselője László ellenében most akart perelni. A felek, ha akarják, az országbíró 
engedélyével megegyezhetnek mindezekről. D. Bude, 16. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 359. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 449.) Helyenként hiányos. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Z. III. 286–289. 
 
 
76. [1366.] febr. 7.  
A pécsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 9. 

szám) kiküldték tanúságul ….. mestert, a Keresztelő Szt. János-egyház kanonokát, Szt. 
Gergely pápa-oltáruk mesterét, akivel Vruus-i János fia: Tamás királyi ember jan. 27-én (f. 
III. an. Purif. virg. glor.) megyei nemesektől és nem nemesektől nyíltan és titokban megtudta, 
hogy Vynodol-i Kozma fia: András Tuthus fia: László mester Mosnycha birtokkal szomszédos 
földrészének terméseit és haszonvételeit hatalmaskodva és jogtalanul használja és a jobbágyaival 
használtatja folyamatosan; majd ezután Andrást és bárki mást e földrész jogtalan és hatalmaskodó 
használatától tilalmazta az ország szokása szerint. D. 2. die Dorothee, a. supradicto. [1366.]  
 
E.: Dl. 87 403. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 174.) Papír. Hátlapján azonos 

(Vinodol névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú 
zárópecsét töredékes nyoma. 

Megj.: A káptalan tanúságának neve tollban maradt. 
 
 
77. 1366. febr. 8. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Puksa-i György fia: Vörös (Rufus) Benedek v. Puksa-i Pál fia: János v. Chermenye-i János 
fia: Miklós v. Nata fia: Gergely királyi ember idézze Rakaz-i Leukus fiait: Bertalant, Jánost 
és másik Jánost, valamint Berench-i Jánost Druget (dict.) János néhai nádor fia János fia: 
János ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in 
Vissegrad, 3. die Dorote, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 7. (Df. 219 552.) Papír. Előlapja alján 

kortárs kéztől: homo regius Georgius de Pukxa, conventus frater Anthonius, ad oct. 
diei medii Quadr., f. III. prox. an. dominicam Remin. in possessione sua Monyoros 
vocata Johannem de Berench. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kis 
zárópecsét töredéke. 

 
 
78. 1366. febr. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Nogfalu-i Bálint fia: János v. Gegen-i Deseu fia: István v. Leueu-i Tamás fiai: László v. 
Beke v. Leueu-i Péter fia: Pál nádori ember idézze Bochka-i Miklós fiait: Istvánt, Jánost és 
Pétert, valamint Bochka-i András fia: Andrást a nádor elé Miklós fia: Peteu és Petry-i István 
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fiai: István és Miklós ellenében, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vissegrad, in 
domin. Exurge, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 9. (Df. 219 564.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (Petri névalakkal), valamint zárópecsét töredéke. 
 
 
79. 1366. febr. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Pest megyei nemesek közösségének 
1364. márc. 27-én (f. IV. p. Passce d., a. eiusdem 1364.) Szenterzsébet (S. Elisabeth) falu 
mellett tartott közgyűlésén Sámbuk-i Thako (dict.) Tamás fia: János előadta (miként erről a 
nádort a közgyűlésen kiadott oklevele tájékoztatta), hogy az ő Sámbuk nevű birtokát Kách-i 
István fia: Pál birtokolja, és ennek okát akarja tudni tőle. Erre Pál azt felelte, hogy Sambuk 
birtokot zálogban tartja oklevéllel, amit a nádor által kijelölendő időpontban bemutat, ezért 
a nádor meghagyta, hogy Pál az oklevelét Sámbuk birtok zálogosításáról a királyi kúriában 
mutassa be színe előtt máj. 1-jén (oct. Georgii). Akkor Tamás fia: János kérésére Pál fia: 
István (az ura, István fia: Pál nevében királyi ügyvédvalló levéllel) bemutatta a budai káptalan 
1356. okt. 28-i oklevelét, amiben néhai Simon vajda fiai: Miklós és Gergely szavatosság 
vállalásával elzálogosították a Sambuk és Szenthegyed nevű Pest megyei örökbirtokaikat 
az azokat érintő leánynegyed okán Kách-i János fia: István mesternek (l. Anjou-oklt. XL. 

581. szám). Mivel tehát eszerint Simon fia: Miklós vállalta, hogy István mestert és örököseit 
Sámbuk birtokban békésen megőrzi, ezért a nádor a pert okt. 6-ra (oct. Michaelis) halasztotta, 
meghagyva, hogy akkor Pál a saját szavatolására Miklóst idézéssel v. más jogszerű módon 
állítsa a nádor elé. Okt. 6-án (ahogy erről a nádort bírságlevele tájékoztatta) Pál nem jelent 
meg, szavatosát sem vezette elé, így Pált a nádor bírságban marasztalta el. Majd amikor 
János 1364. nov. 19-én (in fe. Elisabeth, in predicto a.) Bud-i Antal nádori emberrel és 
Benedekkel, a budai káptalan kanonokával Sámbuk birtok negyedét magának iktattatni 
akarta, Káchy-i András és Miklós, ezen Pál famulus-ai felfegyverkezve, hatalmaskodva 
őket az iktatástól tilalmazták, ezért Pált [1365.] …..-ra (ad oct. diei ....... tunc affuturas) 
János ellenében a nádor elé idézték. Akkor (ahogy erről a nádor bírságlevele szólt) Pál nem 
jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, így további bírság sújtotta. János Sambuk 
birtok negyedét másodjára is a saját tulajdonába akarta iktattani Budy-i Palazk (dict.) István 
nádori emberrel és Péter pappal, a budai káptalan tanúságával márc. 2-án (domin. 
Invocavit), de Demeter ezen Pál nevében az iktatástól őket tilalmazta, ezért Pált márc. 16-ra 
(ad quind. eiusdem diei) János ellenében a nádor elé idézték. Mindennek megtárgyalása 
királyi írásos, az alperes érdekében a nádornak benyújtott parancsból a Bulgária elleni 
királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napjára, [1365.] okt. 20-ra (quind. residencie 
exercitus ipsius regie benignitatis versus Bulgariam moti et ad oct. Michaelis proclamate) 
lett halasztva. Akkor Tamás fia: János jelenlétében Pál azt mondta, hogy ő a szavatolására 
Simon fia: Miklóst nem tudja a nádor elé vezetni, hanem János Sambuk-on levő, őt jog 
szerint megillető birtokrészét az ország szokásának (lex) megfelelően neki kész átadni. 
Mivel (ahogy a nádornak ők elmondták) ezen Tamás anyja, vagyis János nagyanyja (ava), 
a mondott Simon leánytestvére (soror uterina) birtoktalan és nem nemes emberhez ment 
feleségül, és ezért az ország régtől fogva kipróbált szokása szerint János Sambuk birtokon 
a negyedjogait birtokrésszel, ti. Sambuk birtok negyedrésze felével (azért, mivel állítása 
szerint Simon vajdának két leánytestvére volt) kell megkapja, ezért a nádor meghagyta, 
hogy a nádori emberek a váci káptalan tanúságai jelenlétében [1366.] jan. 13-án (oct. 
Epiph. d.) Sambuk birtokot a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében járják be 
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régi határai mentén, és királyi mértékkel mérve (v. ha mérni nem lehet, szemmel megtekintve) 
osszák 4 egyenlő részre, és az egynegyede felét egy darabban (ex una parte et ambitu) Tamás 
fia: Jánosnak iktassák örök birtoklásra. Mivel mindehhez a nádori emberek és a káptalan 
tanúságai kiküldése volt szükséges, a nádor írásban kérte a váci káptalant, hogy küldjék ki 
tanúságaikat, akikkel Sarksáar-i Jakab fia: Tamás v. Bud-i István v. Sáag-i Etele fia: Mihály 
v. Koka-i Moógh fia: Benedek nádori ember (a felperes részére), ill. Kata-i András v. 
Szeech-i [!] Pál fia: István v. Rennold fia: Miklós nádori ember (az alperes részére) mindezt 
a mondott napon végezzék el, majd a káptalan tegyen jelentést a nádornak jan. 20-ra (ad. 8. 
diem dict. oct.). Akkor Tamás fia: János bemutatta a nádornak a váci káptalan jelentését (l. 
32. szám), aminek megfelelően a nádor az iktatott részt minden haszonvétellel Jánosnak és 
leszármazottainak ítéli nádori hivatalának megfelelően, nem érintve más jogát. Erről függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Vissegrad, 27. die oct. predict., 
a. d. 1366. 
 
Má.: Dl. 63 914. (Beniczky cs. lt. 23.) Újkori. 
Megj.: A kipontozott dátumrészt a Má. kihagyja. 
 
 
80. 1366. febr. 9. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt Lozunch-i Dénes fia Tamás [fia:] …. mester 
minden perében, amit ő mások ellen, v. mások őellene bármely terminuson, oct.-án és 
quind.-án bármely egyházi v. világi bíró előtt a jelen oklevél kiadásától 1 évig visel, Boly-i 
Lászlót, Balázs litteratus-t, Bathahaza-i Bachow-t, Sous (dict.) Domokost és Kalanda-i 
Imrét törvényes képviselőinek vallja, érvényesnek fogadva el, amit e képviselők együtt v. 
külön, jelen oklevél bemutatóiként tesznek v. képviselnek az ő pereiben. D. in Wyssegrad, 
oct. Purif. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 13. (Df. 219 558.) Felül hiányos papír. 

Hátlapján pecsét töredékei.  
 
 
81. 1366. febr. 9. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Saxard-i konventnek: elmondta 
neki Kurunczow-i István fia: Péter mester, hogy a Simig megyei Mihald birtok az ő örökjoga, 
amit a királyi és a konventi emberrel törvényesen visszavéve (recaptivando) magának 
iktattatni akar, ha valaki ennek nem mond ellent. Ezért az országbíró kéri a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Gomba-i Tamás fia: Miklós v. Kechew-i Miklós v. 
Kethel-i Gergely fiai: István v. Domokos v. Kaydach-i Demeter királyi ember Myhald 
birtokot a szomszédok összehívásával vegye vissza, járja be régi határai mentén, a szükséges 
helyeken a régiek mellé új határjeleket emelve, és mások birtokaitól így elkülönítve iktassa 
Péternek mint sajátját örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze Péter ellen a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. 
in Vyssegrad, oct. Purif. virg. glor., a. d. 1366. 
 
Á.: a 104. számú oklevélben. 
K.: F. IX/3. 616–617. (Á.-ban.) 
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82. 1366. febr. 9. Vidin 
Imre mester királyi lovászmester, Myhald, Karansebus és Myhald [!] várak várnagya, Vidin 
(Budin) város és kerülete (districtus) kapitánya Péter erdélyi alvajdának: mivel Imre a 
famulus-át, Zamusfalua-i Miklós fia: Jánost a szolgálataiért a védelme alá akarja venni, 
ezért utasítja az alvajdát, hogy Dénes vajda és az ő: Imre személyében Jánost és jobbágyait 
minden zaklatótól, főleg ScentMyhalteluky-i Miklós fia: Andrástól védje meg, az alvajda a 
távolléte esetén pedig utasítsa ugyanerre famulus-ait és helyetteseit, László fiait: István és 
László mestereket. D. in Budinyo, 8. die Purif. virg. glor., a. eiusdem [!] 1366.  
 
E.: Dl. 73 711. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 171.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei. 
K.: Teleki I. 140; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 7–8. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 407. szám. 
 
 
83. 1366. febr. 11. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Jakus comes, Pozsony királyi város bírója a maga és az ottani polgárok és hospesek nevében 
bemutatta [I.] Károly király (H) 13[2]8. nov. 13-i, a Havasalföldön elveszett középső 
pecsétjével ellátott nyílt oklevelét, amiben e polgárokat kiemelte a vámfizetés alól. Kérésére 
az uralkodó ezen gyanútól mentes oklevelet elfogadva a pozsonyi polgároknak és örököseiknek 
királyi hatáskörből átírja és megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1366., III. Id. Febr., uralkodása 25. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, Vilmos pécsi, István zágrábi 
püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, István testvér nyitrai, 
János váci, Domokos csanádi, Demeter szerémi, Péter boszniai, István fárói, Bálint 
makarskai, Miklós traui, Demeter nonai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Sceech-i Miklós Dalmácia 
és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Zobonya fia: László mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa 214. (Df. 238 834.) Hátlapján középkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsét és vörös-kék fonata. 
K.: F. IX/3. 533–535. 
R.: Ortvay, Pozsony III. 365; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 8. 
Megj.: Mivel az átírt oklevelet OL-adatbázis 1308-ra keltezi, ezért regesztájánál (Anjou-

oklt. XII. 466. szám) ez a Df.-jelzet nem szerepel. 
 
 
84. 1366. febr. 12. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Chemernye-i János fia: Miklós a maga, fivére (uterinus frater): László, Lezna-i Péter fia: 
Lőrinc, Lezna-i Domokos fiai: Péter és Domokos, Naualyad-i Nata fiai: László, Bálint és 
Gergely, Mykte-i János fia: Makou, Mykte-i Peteu fia: László, valamint más rokonaik és 
nemzetségük (generacio) egyéb tagjai nevében bemutatta [IV.] Béla király (H) 1254. dec. 
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27-i privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 1025. szám). Kérésére az uralkodó ezen ép és gyanútól 
mentes oklevelet az abban foglalt birtokcserével együtt elfogadva e nemeseknek és örököseiknek 
átírja és megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve 
mások jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, a. d. 1366., II. Id. Febr., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) 
általános vikáriusa, Domokos csanádi, Mihály egri, Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Demeter szerémi, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, Miklós knini electus 
confirmatus, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Sceech-i Miklós Dalmácia 
és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi 
asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: SNA. Nátafalusi cs. nátafalusi lt. 1. 20. (Df. 266 206.) Hátlapján újkori kéztől magyar 

nyelvű tárgymegjelölés. Függőpecsét vörös-zöld fonata. 
Á.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Metales. Zemplén 10. (Df. 209 744.) Eltérő névalakjai: 

Mykete, Bubek. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, XV. századi. Hátlapján más középkori kéztől a Béla király 

oklevelében levő határok haladásának rajza. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 364–366; F. IX/3. 544–545. 
R.: F. IX/3. 565–566; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 9. 
 
 
85. 1366. febr. 14. Buda 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy a jelen oklevelével együtt nekik bemutatott, 
Baranya-i János fia: Imre érdekében kiadott másik oklevelét mutassák be az Vng megyei 
comes-nek v. vicecomes-nek és a szolgabíróknak, és amit megtekintve ők tesznek v. válaszolnak, 
a konvent írja meg az uralkodónak. D. Bude, in die Valentini, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 14. (Df. 219 559.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét töredékes nyoma alatt nem kiolvasható 
kancelláriai jegyzet. 

 
 
86. 1366. febr. 14. 
A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje előtt egyrészről Seuerid, a Gron melletti Szt. Benedek-
monostor apátja a maga és konventje nevében, másrészről Baluan-i Domokos fiai: György 
és János megvallották, hogy az apát a monostora Bors megyei Baluan nevű, királyi mértékkel 4 
ekényi predium-át v. földjét minden haszonvétellel és tartozékkal a tetszése idejéig elzálogosította 
éves census-ért használatra Domokos fiainak a hű szolgálataikért úgy, hogy György és 
János v. örököseik amíg e predium-ot tartják, minden évben nov. 11-én (in fe. Martini) 2 
márka dénárt fizetnek a monostorában az apátnak, aki a konventje oklevelét a kifizetésről 
átadja nekik. Ha az apát, konventje és monostora e földet tőlük vissza akarják majd kapni, 
akkor Domokos fiai v. örököseik azt nekik késlekedés nélkül vissza kell adják. D. in fe. 
Valentini, a. d. 1366. 
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Má.: Dl. 5439. (Acta eccl. 24. 34.) Középkori. 
K.: F. IX/3. 644–645. 
 
 
87. [1366.] febr. 14. Avignon 
[V.] Orbán pápa Mihály [fia:] Miklós zágrábi prépostnak: az érdekében [I.] Lajos király 
(V) által nemrég benyújtott kérés szerint egykor a zágrábi prepositura Jakab prépost halálával 
megüresedett, és István zágrábi püspök, mivel e prepositura adományozása a régi, kipróbált és 
eddig békésen megőrzött szokás szerint a mindenkori zágrábi püspökhöz tartozik, azt Miklósnak 
biztosította (hacsak annak adományozása nem háramlott az apostoli székhez a lateráni 
zsinat határozatai szerint), Miklós pedig ennek erejével e prepositura-t békésen elfoglalta 
és most is birtokolja. Mivel Miklós tart attól, hogy a prepositura az adománya idején pápai 
rendelkezésnek volt fenntartva és emiatt őt a jövőben zaklathatják, ezért a pápa Miklós (aki 
Bononia-ban kánonjogot tanul és a zágrábi egyház kanonokságát és prebendáját bírja) kérésére 
elrendeli, hogy e prepositura mondott adománya maradjon érvényben teljes joggal. D. 
Avinione, XVI. Kal. Mart., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 180v. (Df. 289 799.) 
R.: V. Orbán, LC. 17617. szám.  
 
 
88. 1366. febr. 15. Buda 
[I.] Lajos király (H) János perjelnek és a Szt. Antal-rend Darouch-i kereszteseinek: megtudta 
kassai polgárai panaszából, hogy a város falain kívül levő egyházba és ispotályba, amit ők 
a saját és elődeik lelki üdvéért építettek a gyengék és betegek ellátására, és javakkal és 
birtokokkal kellően megadományozták, a címzettek jogtalanul be akarnak menni és azt 
maguknak akarják el akarják foglalni, holott egyáltalán nem tartozik hozzájuk. Ezért utasítja 
őket, hogy ezen ispotályba és annak birtokaiba ne merészeljenek bemenni, s ha valamely 
jogot remélnek ott bírni, az arról szóló okleveleiket mutassák be a hasonló kötelezettségű 
polgárok ellenében a király előtt. D. Bude, domin. Esto mihi, a. d. 1366. 
 
E.: AM. Košice. Archivum secretum C. 49. (Df. 269 196.) Papír. Hátlapján középkori és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kis pecsét alatt: commissio domine regine. 
Reg.: Uo. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et privilegiorum Cassoviensis. 53. A. 

LL. 2. (Df. 287 451.) XVI. századi, csak évvel, Dwrocz névalakkal. 
K.: Wagner I. 413–414; Katona, Hist. crit. X. 366–367. 
R.: F. IX/3. 581. 
 
 
89. 1366. febr. 15. Buda 
Erzsébet királyné (H) azonos tartalmú oklevele (ami azonban a királyné kassai polgárairól 
és az ő színe előtti oklevél-bemutatásról ír). D. Bude, domin. Esto michi, a. d. 1366. 
 
E.: AM. Košice. Archivum secretum C. 50. (Df. 269 197.) Papír. Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kis pecsét töredékei. Eltérő névalakja: Darowch. 
Reg.: Uo. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et privilegiorum Cassoviensis. 53. A. 

LL. 1. (Df. 287 451.) XVI. századi, csak évvel, Dwroch névalakkal. 
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90. 1366. febr. 16. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Azunfalua-i Osl fia János fia: János nevében, hogy 5 
famulus-át és néhány Zeredahel-i jobbágyát febr. 9-én (oct. Purif. B. virg.) Ferochno-i 
Lőrinc fia: Miklós (Nykkel) előre megfontoltan a Kerezthur-i jobbágyaival súlyosan 
megsebeztette és megverette, holott per van János és Miklós között függőben. Ezért a király 
utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Gerche-i Demeter v. 
Mestur-i László fia: János v. Mestur-i Gál fia: István királyi ember tudja meg minderről az 
igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. Bude, f. II. p. Esto mihi, a. d. 1366. 
 
Á.: a 163. számú oklevélben. 
K.: HO. II. 120–121. 
 
 
91. 1366. febr. 17. Buda 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja tudatja, 
hogy Lachunch-i Tamás fia: István kérésére kiküldte tanúságul Andrást, akivel Pál királyi 
ember febr. 17-én (f. III. p. Esto michi) Telugd-i Lőrinc fia: Tamást a budai várban megtalálva 
másnapra (ad 2. diem dicti diei) megidézte István ellenében a királyi jelenlét elé. D. Bude, 
in predicto die, a. d. 1366. 
 
E.: Erdődy cs. bécsi lt. D227. (96-14-3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Lasonch névalak; ad f. IV. p. Esto michi), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: 
actor personaliter. Byhor. Solvit. 

R.: Erdődy 506. szám. 
 
 
92. 1366. febr. 18. Buda 
[I.] Lajos király (H) Zeuke (dict.) Miklós litteratus, Debregeztk-i várnagy kérésére és oklevél-
bemutatása alapján új pecsétes nyílt oklevelében (nem érintve más jogát) átírja és megerősíti 
Myske fia Pál leányai: Margit és Katalin nemes asszonyok (és örököseik) részére a fehérvári 
(Alba) Szt. István király-egyház 1362. aug. 25-i jelentését a Pál birtokaiba történt bevezetésükről 
(l. Anjou-oklt. XLVI. 403. szám). D. Bude, in die Cynerum, a. d. 1366. 
 
Á.: a 107. számú oklevélben. 
 
 
93. 1366. febr. 18. 
Az egri káptalan 1366. febr. 18-i (a. d. 1366., in die Cynerum) nyílt oklevele, amiben átírta 
1326. máj. 1-jei zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. X. 172. szám). 
 
Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1372. jún. 7. HML. Egri kápt. mlt. 248. 1. 7. 4. 1. 1. 1. 

(Df. 210 156.)  
2. Uő., 1372. jún. 7. Uo. 248. 2. 7. 4. 1. 1. 2. (Df. 210 157.) 

Má.: Tá. 2.-vel azonos jelzet alatt, annak alapján, újkori. 
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94. 1366. febr. 20. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt ……  minden perében, amit ő 
…... ellen bármely időpontban, oct.-án és quind.-án a király v. országbírója …... és általában 
az ország bármely egyházi v. világi bírója és jogszolgáltatója előtt …... visel, fivérét (frater 
uterinus): Miklóst, Ba[nhaz]a-i Mihály fia: Pétert, Chamafalu-i Galus fia: ……. Jánost, 
Salamon fia: Pétert és Kakas fia: Dávidot …. valós és törvényes képviselőinek vallja, elfogadva, 
amit …… ezen képviselői v. egyikük, jelen oklevél bemutatói tesznek és képviselnek …… 
VI. f. an. Invocavit, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta Bercsényiana 1. 6. (Df. 283 923.) Mintegy harmadán 

hiányos, helyenként fakult papír. Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
95. 1366. febr. 21. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Tornoch-i János fia: István, hogy az elmúlt évben 
Mateuch-i János fiai: Jakab, Ferenc és Miklós a cinkosaikkal hatalmaskodva az ő Tornoch 
nevű birtokára mentek és 7 disznóját elvitték. Ezért az uralkodó utasítja a Lelez-i konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Ewr-i Antaleus fiai: János v. László v. Tamás, v. 
Helmuch-i Miklós fia: Jakab királyi ember tudja meg minderről nyíltan és titokban az igazságot, 
majd a konvent tegyen jelentést. D. Bude, 4. die Cinerum, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 3. (Df. 219 548.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét töredékei. 
R.: F. IX/7. 251–252. (csak évvel) 
 
 
96. 1366. febr. 21. Buda 
[I.] Lajos király (H) minden főpapnak, bárónak, comes-nek, várnagynak, nemes és birtokos 
embernek, akiknek Zárától (Jadra) Pozsony királyi városig mind szárazföldi, mind vízi 
vámjaik vannak, ezek és a király vámszedőinek, továbbá minden harmincadszedőnek és 
helyetteseiknek (vicetricesimator): mivel a jog és a leszármazás rendje szerint az uralkodót 
illető, ellenségei által régtől elfoglalt teljes Dalmácia immár királyi kezeihez háramlott 
teljes joggal, annak érdekében, hogy Magyaro. (regnum Hungarie) gazdagodjon a Tenger-
mellék (partes Maritime) különféle javaitól, és az ország minden kereskedőjének lehetőség 
nyíljon a kereskedésre, anyjával: Erzsébet királynéval (H) és a főpapok és bárók tanácsával 
elrendeli, hogy bármiféle tengermelléki (maritimis) javak és áruk után, amiket Dalmáciából és 
főleg Zárából az ország kereskedői Magyaro.-ra hoznak, semmiféle vámot v. harmincadot 
a királyi vám- v. harmincadszedők ne szedjenek (kivéve egy harmincadot, amit e javak 
után Pozsonyban kell fizetni és beszedni), mindezek és bármiféle egyéb adó (dacium) alól 
örökre legyenek teljesen mentesek és kiemeltek. Ezért utasítja a címzetteket, hogy amikor 
a pozsonyi királyi polgárok v. kereskedők bármiféle tengermelléki árut és javakat Dalmáciából 
és Zárából Pozsony királyi város felé akarnak vinni, ha azokkal a vám- és harmincadszedő 
helyeikhez érnek jelen oklevéllel együtt, az ilyen áruk után semmiféle vámot és harmincadot 
nem kérhetnek és nem szedhetnek, hanem ezen árukat a szállítóikkal együtt akadályozás és 
adószedés nélkül engedjék szabadon átkelni és távozni személyükben és mondott javaikban. 
Ha valaki a címzettek közül ezen királyi rendelet ellenében bármiféle zaklatást, kárt és 
akadályt okoz ezen kereskedőknek, őket mint királyi parancs megvetőit az uralkodó 
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könyörtelenül megbünteti. Mindezt mindenütt nyilvánosan hirdessék ki. D. Bude, sab. p. 
Cynerum, a. d. 1366. 
 
E.: 1. AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 215. (Df. 238 835.) Hátlapján 

középkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagypecsét töredékei. 
2. Uo. 216. (Df. 238 836.) Hátlapján nagypecsét töredékei. 

Tá.: 1-2. I. Mátyás király, 1464. máj. 27. Uo. 1862. (Df. 240 491.) és Uo. 4698. (Df. 242 
763.) Az utasító részt viszont szó szerint átírva. 
3-4. Tá. 1-2. >  II. Ulászló király, 1498. júl. 15. Uo. 2198. (Df. 240 822.) és Uo. 4988. 
(Df. 243 052.) 

K.: F. IX/3. 532–533. (Tá. 3-4. alapján.) 
 
 
97. 1366. febr. 21. Buda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi (partes Transsilvane) nemeseknek, 
székelyeknek, szászoknak és más, bármiféle helyzetű, állapotú és előmenetelű embereknek 
1363. nov. 8-án (f. IV. an. Martini, a. d. 1363.) Tordán tartott közgyűlésén István néhai bán 
fia: Dénes mester és Lusunch-i Desew fia: László mester előadták, hogy ők osztályt akarnak 
unokatestvéreiktől (frater patruelis), Regun-i Dénes fia Tamás fiaitól: István és Tamás 
mesterektől a [Menteu nevű várból], Warallya, (a Kuesd caput-jánál levő) Wyfalu, 
Zenthmyhaltelke, a Zomus folyó melletti Wruzmezew, Burligeth és Danpataka birtokokból, és 
a Lapus-on szedni szokott vámból. Erre Kucheth-i Jakab (István mester nevében) és Lyd 
(dict.) Miklós (Tamás mester nevében) a Lelez-i konvent ügyvédvalló leveleivel azt felelték, 
hogy ha Dénes és László e várat és birtokokat a maguk joga nevében vissza tudják szerezni 
(recapere), ezeken Tamás fiai készek velük megosztozni. Erre Dénes és László azt mondták, 
hogy mindezeket nem kell visszaszerezniük, mivel unokatestvéreik: István és Tamás kezén 
vannak, és ők az osztály ügyében választ kell adjanak. A közgyűlésen jelenlevő erdélyi 
nemesek egyöntetűen szükségesnek tartották, hogy Dénes és László visszaszerezzék e 
várat és birtokokat, amikből osztályt akarnak, mire Dénes és László kérték a vajdát, hogy a 
per tárgyalását a királyi kúriába küldje át, ezért a vajda, bár döntést tudott volna hozni a 
felek között, de nehogy azt bárki bármikor is semmibe tudja venni, a pert [1364.] jan. 13-ra 
(oct. Epiph. d.) a királyi kúriába halasztotta, azzal, hogy a felek állításairól az ország báróival 
fog dönteni a jog rendje szerint. A kitűzött napon, amikor a vajda a bíróságán az ország 
báróival a királyi kúriában ülésezett, megjelent előtte egyrészről István néhai bán fia: Dénes 
mester, Deseu fia: László nevében pedig Péter fia: Pál a vajda ügyvédvalló levelével, más-
részről Tamás fia: Tamás mester, István mester nevében pedig famulus-a: Batow a Lelez-i 
konvent ügyvédvalló levelével, és igazságot kértek. Mivel a vajdának és a báróknak úgy 
tűnt, hogy a birtokosztály ügyében Tamás fiai: István és Tamás a vár és a mondott birtokok 
visszaszerzése nélkül is osztozniuk kell unokatestvéreikkel: Dénes és László mesterekkel, 
ezért a felek kérésére a vajda a pert máj. 19-re (oct. Pent.) halasztotta el a királyi kúriába. 
Akkor megjelent előtte Dénes mester személyesen, László nevében pedig Chupur (dict.) 
István a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével, akiknek Galsa-i László és Batow (Tamás 
és István nevében királyi ügyvédvalló levelekkel) azt mondták, hogy Tamásnak és Istvánnak a 
várról és e birtokokról okleveleik vannak az egyrészről ezen István bán és Desew mester 
(Dénes és László apjai), másrészről Tamás mester (Tamás és István apja) közötti egykori 
osztályról és a mondott vámról, amiket a vajda által kijelölendő későbbi időpontban bemutatnak, 
ezért a vajda meghagyta, hogy Tamás és István ezen okleveleiket nov. 18-án (oct. Martini) 
mutassák be színe előtt Dénes és László ellenében. Ez onnan több halasztással [1366.] jan. 
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13-ra (oct. Epiph.) jutott, mikor is megjelent Dénes mester, László mester nevében pedig 
Chupur (dict.) István a budai káptalan ügyvédvalló levelével, és kérésükre Benedek fia: 
Lukács (a Clusmunustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje ügyvédvalló levelével 
Tamás fia: Tamás mester nevében) és Boly-i László (Kont Miklós nádor ügyvédvalló levelével 
Tamás fia: István mester nevében) bemutatták az erdélyi fehérvári káptalan 1348. szept. 
21-i privilegiális oklevelét, ami átírta az alábbiakat: 1) 1319. dec. 14-i nyílt osztálylevelét, 
amiben Dénes fiai: Tamás, István és Deseu mesterek a Regun-hoz tartozó birtokaikat 
felosztották, azzal, hogy ezeket a szántóföldekben, kaszálókban, erdőkben, berkekben és 
más hasznokban a határaik alatt a régi szokás szerint ők és népeik használják, a felső részeken 
levő nagy erdőket pedig közösen (l. Anjou-oklt. V. 641. szám). 2) 1325. aug. 2-i nyílt osztály-
levelét, amiben ugyanők bizonyos birtokaikon megosztoztak (l. Anjou-oklt. IX. 351. szám). 
Majd Lukács és László képviselők azt, hogy Dénes fia: Tamás mester tiltakozott az erdélyi 
fehérvári káptalan előtt, miszerint a Menteu nevű új várat (castrum et edificium) egy elhagyatott, 
a fivéreivel osztatlan, a havasok között levő földön a fivérei segítsége nélkül a saját költségein 
építette és egy jó falut a vár alá telepített, a káptalan 1331. febr. 20-i és 1333. szept. 29-i (l. 
Anjou-oklt. XVII. 438. szám) okleveleivel kinyilvánították, és megismételték, hogy 
Mentew várat Tamás mester a saját költségein építette, Warallya, Vyfalu, Burlygeth és 
Danpataka birtokokat (noha közös földön, de) ő telepítette, és bár Dénes és László e várból 
és falvakból osztályt igényelnek Tamástól és Istvántól, de Dénes és László a szintén közös 
használatra hagyott földeken telepített birtokokkal rendelkeznek, amikből hasonlóan megfelelő 
részek járnak Tamásnak és Istvánnak osztály révén. Mivel Tamás és István mesterek a 
földeken közös használatra rendelt várból és telepített birtokokból ezen osztályt (miután a 
Dénes fia: Tamás által a fal- és épületmunkákra költött javakat megtérítik) Dénesnek és 
Lászlónak csak akkor voltak készek kiadni, ha igazságot kapnak a közös használatra hagyott, 
Dénesnél és Lászlónál levő földeken telepített birtokok osztálya ügyében, Zentmihalteluk 
és Wruzfalu birtokok és a Lapus-on szedett vám ügyében pedig (miként azt a vajda egyéb 
oklevele tartalmazta) a vajda másként rendelkezett, ezért mivel Mentew vár osztálya ügyében a 
Dénes fia: Tamás által épített falak és épületek megtekintése és becslése nélkül a vajda a 
felek között nem tudott megfelelő döntést hozni (ugyanis Dénes és László képviselője azt 
mondták, hogy már azelőtt, hogy Tamás e várat megépítette, ott vár és épület volt), ezért a 
perben vele ítélkező főpapokkal, bárókkal és nemesekkel, a felek beleegyezésével meghagyta, 
hogy Péter alvajda és Benedek mester vajdai prothonotarius, speciális vajdai emberek, 
avagy ha ők más okból elfoglalva távol lennének, akkor Tywr-i Balázs fia: László v. 
Darlaz-i néhai Simon bán fia: Miklós v. Rewd-i Cheh (dict.) László v. Iskulou-i Butus 
(dict.) János v. Kereztur-i Lőrinc fia: János v. Zenthywan-i Miklós fia: István vajdai ember 
(Dénes és László felperesek részére), ill. Bethlem-i Nagy (Magnus) Jakab v. Zenthgyurgh-i 
János fia: István v. Zenthmihalfolua-i Bakouch v. Gegus fia: János vajdai ember (Tamás 
fiai: Tamás és István alperesek részére) az erdélyi káptalan 3 tanúsága jelenlétében (akik 
kiküldését Dénes vajda ezen levelével kéri a káptalantól) ápr. 19-én (quind. Passce) és más 
alkalmas napokon menjenek először Menteu várhoz a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében, és megtekintve a Dénes fia: Tamás mester által emelt falakat és építményeket, 
csalárdság nélkül, fogott bírókkal e várat a saját értékén (condigno suo precio et valore) az 
ország szokásának megfelelően becsüljék fel, majd menjenek a feleknek a korábbi osztályuk 
során közös használatra rendelt földeken telepített erdélyi birtokaira, ezeket osszák 3 
egyenlő részre, egyik harmadukat Tamás és István mestereknek, másik harmadukat Dénes 
mesternek, maradék harmadukat pedig Deseu fia: László mesternek iktassák, a felek egymás 
elleni tilalmazásai ellenére is, majd a káptalan júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) tegyen 
a vajdának jelentést. D. Bude, 40. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
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E.: AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. 77. (Df. 260 656.) Helyenként hiányos. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 

Tá.: 1. I. Lajos király, 1377. máj. 30. Erdődy cs. bécsi lt. D261. (98. 7. 11.) Eltérő névalakjai: 
Deseuw ~ Deseuu, Menteuu. 
2. Uő., 1377. máj. 30. Uo. D260. (98. 7. 10.)  

Má.: Dl. 107 454. (Bánffy cs. alsólendvai lt. S. 13.) Újkori. 
K.: Bánffy I. 259–268; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 13–20. (román fordítással); Bánffy I. 

331–332. (Tá.-k alapján, Tá.-ban.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 408. szám; Erdődy 508. szám. (Tá.-k alapján.) 
Megj.: Tá.-k szerint a vajda oklevele az erdélyi káptalan pecsétfőjével volt visszazárva. – 

Az Anjou-oklt.-ban az 1319. és 1325. évi oklevelek regesztái azok E.-jei alapján készültek.  
 
 
98. 1366. febr. 21. Buda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevele szerint 
színe előtt Regun-i Dénes fia Tamás fiai: István és Tamás mesterek jan. 13-án (oct. Epiph.) 
néhai István bán fia: Dénes és Lusunch-i Deseu fia: László ellenében a Zomus folyó melletti 
Wruzmezew birtokról (amiből Dénes és László a frater patruelis-eiktől: Tamástól és Istvántól 
megfelelő osztályt kértek) szóló okleveleiket be kellett mutassák. Akkor megjelent Dénes 
mester, Desew fia: László nevében pedig Chupur (dict.) István a budai káptalan ügyvéd-
valló levelével, és kérésükre Benedek fia: Lukács (a Clusmunustra-i Boldogságos Szűz-
monostor konventje ügyvédvalló levelével Tamás mester nevében) és Boly-i László (Kont 
Miklós nádor ügyvédvalló levelével István mester nevében) bemutatták az erdélyi káptalan 
1325. aug. 2-i privilegiális oklevelét, amiben Dénes fia: Tamás mester, ill. Apa fia Jakab és 
fiai: Jakab, András, Miklós, János, Apa és Dénes megegyeztek (l. Anjou-oklt. IX. 350. 

szám), majd azt mondták, hogy Tamás mester (Tamás és István mesterek apja) a fivéreivel: 
István bánnal (Dénes mester apjával) és Deseu mesterrel (László mester apjával) tartott 
örök birtokosztályuk után azért, mert Apa fia: Jakab és annak fia: András az Idech nevű 
várat és a Regun-hoz tartozó birtokaikat felégették, kárpótlásul megkapták Apa fia Jakab 
fiaitól Mylsid hegy harmadát és Symisne birtokot (amit most Wruzmezew-nek hívnak), 
miként erről a mondott privilegiális oklevél szól, ezért abból Dénes és László mestereknek 
nem jár rész osztály révén. Azt pedig, hogy az osztály után Dénes fia: Tamás e birtokot 
megkapta, az erdélyi káptalan 1348. szept. 21-i privilegiális oklevelével igazolták, ami 
átírta a káptalan két nyílt oklevelét az azokban megnevezett birtokok osztályáról. Ezután a 
vajda Dénes mester és László képviselője kérésére megkérdezte (ahogy hivatala megköveteli) 
Lukács és László képviselőket arról, hogy a Jakab fiaival történt mondott megegyezés 
idején Dénes fia: Tamás mester a fivérei: István bán és Deseu mester részéről adott-e bármilyen 
igazolólevelet (littere expeditorie) Apa fia Jakabnak és fiainak, mire ők nemmel feleltek, 
mondván, hogy Tamás e megegyezést csak a maga részéről tette. Mivel Regun birtok a 
Dénes fiai: Tamás, István és Deseu közötti, az erdélyi fehérvári káptalan előtt 1319-ben 
történt birtokosztály idején – miként erről a káptalan nyílt (a mondott privilegiális oklevélben 
átírt) oklevele szól (l. Anjou-oklt. V. 641. szám) – az osztálylevélben felsorolt egyéb birtokokkal 
együtt Tamásnak jutott, aki az osztály után a 7. évben Symisne birtokot Apa fia: Jakabtól 
és annak fiaitól megszerezte a mondott jogtalanságok okán, Tamás és István képviselői 
pedig azt mondták, hogy Dénes fia: Tamás a fivérei: István bán és Deseu részéről nem 
adatott ki igazolólevelet a megegyezés idején Idech vár és a Regun-hoz tartozó birtokok 
felégetése ügyében, mindezek miatt Symisne, más néven Wruzmezew birtokból nem jár 
rész Dénes és László mestereknek. Ezért a vajda a bárókkal és az ország vele ítélkező 
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nemeseivel Symisne birtokot Tamás fiainak: Tamás és István mestereknek hagyja birtoklásra, 
mivel az hozzájuk tartozik. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki 
Tamás fiainak. D. Bude, 40. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. 78. (Df. 260 657.) Függőpecsét és zöld-

rózsaszín fonata. 
K.: Bánffy I. 256–259; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 9–12. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 409. szám. 
 
 
99. 1366. febr. 21. Buda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevele szerint 
Regun-i Dénes fia Tamás fiai: István és Tamás mesterek jan. 13-án (oct. Epiph.) be kellett 
mutassák színe előtt István néhai bán fia: Dénes mester és Lusunch-i Deseu fia: László 
mester ellenében okleveleiket Zenthmyhaltelke birtokról, amiből Dénes és László maguknak 
osztályt kértek Tamástól és Istvántól, az unokatestvéreiktől (frater patruelis). Jan. 13-án 
megjelent a vajda előtt Dénes mester, Deseu fia: László nevében pedig Chupur (dict.) István 
a budai káptalan ügyvédvalló levelével, és kérték az oklevelek bemutatását, mire Benedek 
fia: Lukács (a Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje ügyvédvalló levelével 
Tamás mester nevében) és Boly-i László (Kont Miklós nádor ügyvédvalló levelével István 
mester nevében) bemutatták az erdélyi káptalan 1358. jún. 13-án kiadott privilegiális oklevelét 
(l. Erdődy 453. szám), ami átírta 1322. ápr. 8-i oklevelét (l. Erdődy 179. szám), majd e 
képviselők, megismételve az utóbbi oklevélben foglaltakat, hozzátették, hogy később először 
Balázs frater-e: János, majd Balázs fia János fia: János is örökös nélkül hunytak el, így a 
király kezeihez háramlott Zenthmihaltelke-t Tamás fia: István mester mint örökös nélkül 
elhunyt emberek birtokát megszerezte szolgálataiért a királytól magának és fivérének: Tamás 
mesternek, és azt a királyi ember a Clusmonustra-i konvent tanúsága jelenlétében István és 
Tamás mestereknek iktatta, ellentmondó nem lévén, és ők azt azóta is ezen királyi adományból 
birtokolják, és mindezt az erdélyi káptalan 1348. szept. 21-én (l. Erdődy 355. szám), [I.] 
Lajos király 1360. febr. 2-án (l. Erdődy 468. szám) és a Clusmunustra-i konvent 1360. 
febr. 17-én (l. Erdődy 469. szám) kiadott okleveleinek bemutatásával igazolták. Mindezen 
oklevelek megtekintése után Dénes mester és László mester képviselője: István az erdélyi 
káptalan 1322. évi privilegiális oklevelét (amivel Dénes fiai: Tamás, István és Desew 
Zenthmihaltelke felét Balázs mesternek adták) eredetiben akarták látni, Tamás és István 
képviselői azonban azt mondták, jelenleg az nincs náluk, de ha fel tudják lelni, későbbi 
időpontban bemutatják, ezért a vajda meghagyta, hogy Tamás és István mesterek ezen 
privilegiális oklevél eredetijét júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) mutassák be színe előtt, 
amit megtekintve döntést tud hozni Zenthmihaltelke birtok ügyében a felek között, ahogy a 
jog rendje megköveteli. D. Bude, 40. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Erdődy cs. bécsi lt. D228. (98-7-9.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgy-

megjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
K.: Bánffy I. 268–272; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 21–26. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 410. szám; Erdődy 507. szám. 
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100. 1366. febr. 21. Buda 
Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán 1366. febr. 21-én (in vig. Katedre Petri, a. d. 
1366.) Budán kiadott nyílt oklevele szerint színe előtt egyrészről Azzonfalua-i néhai Domokos 
bán fiai: Miklós és Demeter mesterek, másrészről Thema-i János fia: Dénes megvallották, 
hogy bár mostanáig hosszú per folyt köztük Konth Miklós nádor előtt Zaka birtok ügyében, 
ami a Vasvár megyei Hyulgyz birtok határain belül fekszik, de végül fogott nemes bírók 
elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Dénes átad minden jogot és tulajdont Zaka birtokban 
Domokos bán fiainak és utódaiknak, a birtokról kiadott oklevelekkel együtt (amiket ezek 
közül megtart, érvénytelenek legyenek); viszonzásul a bán fiai Dénesnek adnak 7 márka 
dénárt (minden márkát 10 pensa-val számolva) máj. 1-jén (8. die Georgii) a vasvári káptalan 
előtt, az oklevélben leírt kötelezettségek alatt. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1408. nov. 24. Dl. 86 241. (Ostffy cs. lt. 7. 1.) 

2. Tá. 1. > Perényi Péter országbíró, 1415. nov. 23. > Pálóci Máté országbíró, 1433. 
márc. 19. Dl. 86 321. (Uo. L. 1.) Eltérő névalakjai: Azzunfalwa, Hyulgez. 

 
 
101. [1366.] febr. 21. Avignon 
[V. Orbán pápa] Berengarius Ferrarii tortosai (Dertusensis) egyházmegyei klerikusnak, aki 
a pápai kamara ügyei érdekében sokat munkálkodott Németo.-ban (Alemania), Lengyelo.-
ban (P), Magyaro.-n (U) és most Anglia-ban, a tortosai egyházmegyében plébániát biztosít. 
D. Avinione, IX. Kal. Mart., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 273. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 45. fol. 78r. alapján.)  
R.: Mon. Pol. Vat. III. 493. szám; Bull. Pol. II. 1481. szám; V. Orbán, LC. 16217. szám. 

(ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 517r. alapján.) 
 
 
102. 1366. febr. 22. Buda 
[I.] Lajos király (H) előtt egyrészről Bozyn-i néhai Sebus mester fiai: János és Miklós mesterek, 
másrészről Sebus fivére: szentgyörgyi (S. Georgius) néhai Péter mester fiai: Tamás, János 
és Péter mesterek elmondták, hogy az őket nemzetségi ág okán (racione linee generacionis) 
illető alábbi birtokaikon ezen örök cserét tették: Sebus fiai a Zabouch megyei Dumbrad 
nevű birtokukat Wngteluke ~ Vngteluke telekkel együtt (aminek kapcsán most bizonyos 
nemesekkel perben vannak) minden haszonvétellel régi határaik alatt Péter fiainak adták, 
akik viszonzásul a Chwturtukhel nevű Pozsony megyei birtokukat, ami túl a hegyeken a 
Morwa folyó mellett van, minden tartozékkal az I. [! ∋: II.] András király (H) privilégiumában 
(l. Reg. Arp. 225. szám) levő határok alatt Sebus fiainak és örököseiknek adták. Péter fiai 
szavatosságot vállaltak Sebus fiai felé és a mondott perüket átvették tőlük. Ha valaki a 
rokonaik (generacio) közül a Pozsony megyei birtokaikon tőlük osztályt v. leánynegyedet 
követelne bírói úton, és ezeket tőlük nem pénzben, hanem birtokokban meg is szerzi, akkor 
a leánynegyedet Sebus fiai és Péter fiai közösen kell kiadják, miként az ország szokása 
megköveteli. Ha osztályt kell adjanak birtokaikból bárkinek és Dumbrad birtokon ezt nem 
tudják teljesíteni, akkor az elcserélt birtokaikat vissza kell adják egymásnak. D. Bude, 
domin. Invocavit, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5440. (NRA. 379. 24.) Hátlapján középkori kezektől latin (Chetherthekhel névalakkal) 

és német nyelvű tárgymegjelölések, valamint nagypecsét körvonala. 
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103. 1366. febr. 22. Buda 
[I.] Lajos király (H) előtt egyrészről néhai Teuthus mester fia: László mester, másrészről 
Gwzey-i Gergely fia: András mester (a felesége: Magou nemes asszony, Teuthus mester 
fia: Miklós mester özvegye nevében a bácsi káptalan ügyvédvalló levelével) megvallották, 
hogy a Magou és Teutheus fia: László mester között eddig létrejött vitás ügyekben – birtokok 
elzálogosítása az asszonynak a néhai férje: Miklós mester, valamint Zekcheu-i Henrik özvegye, 
most Bathya-i Benedek felesége, ezen Miklós és László mesterek leánytestvére (soror) 
által; a Miklós mestertől Magou-ra végrendeletileg hagyott javak; Magou hitbére és jegy-
ajándéka, amik az ország szokása szerint néhai férje: Miklós mester minden birtokából 
járnak – fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Magou teljes joggal 
visszaadott László mesternek és örököseinek minden birtokot, amiket Miklós mester és 
annak leánytestvére neki elzálogosítottak, semmiféle jogot v. tulajdont magának v. utódainak 
ezekben meg nem tartva; a végrendeletileg ráhagyott javak, továbbá a hitbére és jegyajándéka 
ügyében pedig Lászlót és örököseit teljesen felmentette és nyugtatta. László viszonzásul 
Magou-nak, az ő sógornőjének (glos) 100 nehéz súlyú márka dénár készpénzt (minden 
márkát 10 pensa-val számolva), a természetben való fizetést kizárva (omni estimacione 
exclusa) kell fizessen; ebből 50 márkát átadott Andrásnak, az asszony férjének, aki őt erről 
képviselői hatáskörrel nyugtatta. A maradék 50 márkát László okt. 6-án (oct. Mychaelis) 
fizeti ki a bácsi káptalan előtt, és ha ezt akkor nem teljesíti, akkor az első kifizetést, ti. az 
50 márkát elveszti, és az asszony ügye a korábbi állapotba kerül vissza. András megígérte, 
hogy az 50 márka okt. 6-i kifizetése után a László mester bármely birtoka kapcsán kibocsátott 
okleveleket és a bajvívásra alkalmas lovagi fegyvereket (amiket Magou a férje: Miklós 
halála után annak házából elvitt) Lászlónak v. emberének még aznap mind visszaadja. D. 
Bude, domin. Invocavit, a. d. 1366. 
 
E.: 1. Dl. 87 404. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. E. 261.) Hátlapján középkori 

(Thythus névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint nagypecsét töredékes 
nyomában: ad assecuracionem episcopi Nitriensis. 
2. Ue. jelzet alatt. (Uo. 32. E. 262.) Eltérő névalakjai: Teutus ~ Teuteus ~ Twtews. Hátlapján 
újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagypecsét töredékes nyomában: ad assecuracionem 
[episcopi] Nitriensis. 

 
 
1366. [! ∋: 1362.] febr. 22. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) kinyilvánítja, hogy a Bajmocz királyi 
vár alatti Bajmocz nevű királyi birtokot népek sokaságával óhajtván gyarapítani (ami a királyi honor számára is 
hasznos), Gilet fia: János mester Bajmocz-i várnagy kérésére a Bajmocz-i királyi népeknek, hospeseknek és 
jobbágyoknak királyi kegyességből és speciális kegyből az alábbi kiváltságokat adja: örökre azzal a szabadsággal 
és szokással éljenek, amivel a Korpona-i (Á. 2.: Corpona) királyi polgárok és hospesek; hogy éves adójukat 
(collecta seu census) könnyebben le tudják róni a királynak, minden évben adóként 22 nehéz súlyú márkát 
fizessenek neki, mégpedig ápr. 24. körül (circa fe. Georgii) 11 márkát és szept. 29-ig (ad fe. Micahelis) 11 márkát; a 
király Bajmocz-i várnagyának pedig 1-1 nehéz súlyú márkát fizessenek mindkét időpontban; mészárszékeket, 
fürdőket és malmokat tarthatnak saját használatukra; ha e jobbágyok száma idővel megnő, akkor adóikat a számuk 
növekedésének megfelelően fizessék a királynak. Erről függő kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet 
bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366. 
[! ∋: 1362.], VIII. Kal. Mart., uralkodása 21. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, 
Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi, Mihály 
váci, Péter boszniai, Domokos csanádi, István testvér nyitrai, Tamás szerémi, János knini, Demeter nonai, 
Bertalan traui, István fárói, Bálint makarskai, Mihály scardonai, Máté sebenicoi, stb. stb. püspök [!] [[Á. 2.: 
Portiua zenggi püspök, Vilmos pécsi electus confirmatus]], az egri, raguzai és egyéb [!] [Á. 2.: korbáviai]] szék 
üresedésben, magnates [!]  Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bebek István comes országbíró, János 
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tárnokmester, Zuech-i [!] Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Eustach [!] Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja, 
Miklós Machou-i bán, Péter pohárnok-, Pál asztalnok-, Imre lovász-, János ajtónállómester, Konya mester 
pozsonyi [comes]. Arenga. 
 
Á. 1-2.: Zsigmond  király, 1429. ápr. 26. ŠA. Nitra. Pobočka Bojnice. Bajmóc város lt. (Df. 268 902.) Mindkettő 

újkori Má.-ban. Ezek szerint az uralkodó Boszniában elveszett függőpecsétjével, valamint annak új függő-
pecsétjével és megerősítő záradékával volt ellátva. 

Megj.: Az uralkodási év, a méltóságsor és a pecsét elveszésére való utalás, valamint Gilétfi János bajmóci várnagysága is 
(l. Engel, Arch. I. 271.) megfelel az 1362-es évnek. 

 
 
104. [1366.] febr. 22. [?] 
A Saxard-i monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes 
országbíró oklevelének megfelelően (l. 81. szám) Gomba-i Tamás fia: Miklós királyi emberrel 
kiküldték Benedek testvér papot, akik febr. 20-án (f. VI. p. Cynerum) Myhald birtokra 
mentek a szomszédok összehívásával, és amikor azt visszavenni (recaptivare), bejárni és 
Péter mesternek iktatni akarták, őket az iktatástól a zágrábi püspök nevében tilalmazták, 
ezért ők a püspököt Péter ellenében márc. 18-ra (oct. medii Quadr.) a királyi jelenlét elé 
idézték. D. domin. Judica [! ∋: Invocavit [?]), a. d. supradicto. [1366.] 
 
K.: F. IX/3. 616–618. (Széchényi V. 108. alapján.) 
Megj.: Mivel 1366-ban Judica vasárnapja márc. 22-re esett, az oklevél talán inkább az 

idézés napja utáni vasárnapon (Invocavit) kelhetett. 
 
 
105. 1366. febr. 23.  
[I.] Lajos király (H) 1366. febr. 23-án (VII. Kal. Mart., a. d. 1366.), uralkodásának 25. 
évében kiadott, kettőspecsétes privilegiális oklevele, ami átírta és megerősítette [I.] Károly 
király (H) 1336. évi oklevelét (l. Anjou-oklt. XX. 506. szám). 
 
Tá.: Bebek Detre nádor, 1399. febr. 27. Dl. 31 185. (Csicsery cs. lt. 96.) 
 
 
106. 1366. febr. 23.  
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Simon mester litteratus, fehérvári polgár bemutatta 1363. dec. 13-án (Anjou-oklt. XLVII. 

637. szám) és 1366. febr. 1-jén (l. 62. szám) kiadott, új pecsétjével ellátott nyílt okleveleit a 
Fejér megyei Dws birtok Simon részére történt adományáról és iktatásáról. Kérésére az 
uralkodó ezen gyanútól mentes okleveleket azok tartalmával együtt elfogadva Simonnak és 
örököseinek átírja és megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, 
nem érintve mások jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1366., VII. Kal. Mart., uralkodása 25. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Wglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Domokos csanádi, Mihály egri, Vilmos pécsi, 
János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter szerémi, Demeter nonai, Miklós 
traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, Miklós 
knini electus confirmatus, Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici 
Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudor 
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Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovász-
mester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 106 146. (Székesfehérvári keresztesek konventje 2. 2. 27.) Hátlapján középkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét vörös fonata. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 367–368; F. IX/3. 541–543. 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 26. 
 
 
107. 1366. febr. 23. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Zeuke (dict.) Miklós mester litteratus, Debregeztk-i várnagy bemutatta a Boszniában (terra 
Wzure) ellopott korábbi pecsétjével megerősített, 1362. márc. 13-i (l. Anjou-oklt. XLVI. 94. 

szám) és az új pecsétjével ellátott 1366. febr. 18-i (l. 92. szám) nyílt okleveleit Myske fia 
Pál leányai: Margit és Katalin nemes asszonyok fiúsításáról és ezen Pál birtokainak számukra 
történt iktatásáról. Kérésére az uralkodó királyi kegyességből ezen gyanútól mentes okleveleket 
a fiúsítással és a birtokiktatással együtt elfogadva ezen asszonyoknak és örököseiknek 
átírja és megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve 
mások jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, VII. Kal. Mart., a. d. 1366., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Wglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum 
Sclauonie) általános vikáriusa, Domokos csanádi, Mihály egri, Vilmos pécsi, János váci, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter szerémi, Demeter nonai, Miklós traui, István 
fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, Miklós knini electus 
confirmatus, Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Sceech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 100 111. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Örs 3. 2. 21.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló plicatura. 
 
 
108. 1366. febr. 23. 
Az esztergomi káptalan előtt Pertheramus, Suprun város notarius-a a maga és az ottani 
bíró, esküdtek, polgárok és hospesek nevében tiltakozott, hogy (miként megtudták) [I.] 
Lajos király (H) a Ferteu (dict.) fél vámot Lőrinc fia: István zágrábi püspöknek adta 
királyi új adomány címén, holott ezen Fertew (dict.) vámot a Suprun-i polgárok és 
elődeik eddig teljes joggal birtokolták és használták okleveleikkel. Ezért a királyt a 
vám adományozásától, a püspököt, frater-eit és rokonait pedig annak teljes v. részbeni 
elfoglalásától és a vám tulajdonába való bemeneteltől tilalmazta. D. 2. die Kathedre 
Petri, a. d. 1366. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Sopron város. Diplomatarium 190. (Df. 201 823.) Papír. Hátlapján 

pecsét nyoma. 
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Má.: 1. HHStA. Wien. Handschriftabteilung. Österreische weltliche. Archive Weiss. 144. 
pag. 278-279. (Df. 258 541.) Újkori. 
2. Uo. 159. pag. 141-142. (Df. 258 545.) Újkori. 

K.: Házi I/1. 136. 
 
 
109. 1366. febr. 23. 
A pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje előtt a soproni 
János fia: János a soproni polgárok nevében tiltakozott, hogy (miként megtudták) Lőrinc 
fia: István zágrábi püspök a Fertew tó Sopron városhoz és a polgárokhoz régtől fogva tartozó 
felét magának és fivéreinek  nemrég adományul kérte, v. meg is szerezte a királytól, a polgárok 
tudta nélkül és a joguk sérelmére, ezért a királyt az adományozástól, a püspököt, frater-eit 
és bárki mást pedig a Ferteu tó felének elfogadásától és elfoglalásától tilalmazta, amennyire 
az a soproni polgárokhoz és a városhoz tartozik. D. in vig. Mathie, a. d. 1366. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Sopron város. Diplomatarium 189. (Df. 201 822.) Hátlapján pecsét 

töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: F. IX/3. 618–619; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 137. 
R.: F. IX/3. 643; Házi I/1. 135–136.  
 
 
110. [1366.] febr. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa [III.] Albert osztrák (Austria) hercegnek és Erzsébetnek, [IV.] Károly 
német-római császár, cseh (Bo) király leányának: az érdekükben benyújtott kérés szerint 
nemrég Károly és Albert a közöttük levő vérrokonság és barátság megerősítése érdekében 
úgy egyeztek meg, hogy amikor a 7 évesnél fiatalabb Erzsébet eléri a szükséges életkort, ő 
és Albert összeházasodnak; ám mivel negyedfokon vérrokonok, az ügyben a pápától kérték 
a felmentést (dispensacio). A pápa ezért a császár kérésére engedélyezi, hogy amikor Erzsébet 
a törvényes kort eléri, Alberttal egymást eljegyezhetik és összeházasodhatnak, addig pedig 
mások helyettük v. a nevükben elvégezhetik az eljegyzést. D. Avinione, VII. Kal. Mart., 
pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 223r. (Df. 289 800.) 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 414–415. 
R.: V. Orbán, LC. 17628. szám. 
 
 
111. [1366.] febr. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Vencel cseh (Bo) királynak és Erzsébetnek, Magyaro.-i (V) néhai István 
herceg – [I.] Károly király (V) fia – leányának: az érdekükben benyújtott kérés szerint 
nemrég [IV.] Károly német-római császár, cseh (Bo) király és [I.] Lajos király (H) – akinek 
Erzsébet az unokahúga (neptis) – a közöttük levő vérrokonság és országaik békéje megerősítése 
érdekében úgy egyeztek meg, hogy amikor a serdülő (infra tempus pubertatis) Vencel eléri 
a törvényes kort, ő és Erzsébet összeházasodnak; ám mivel negyedfokon vérrokonok, az 
ügyben a pápától kérték a felmentést (dispensacio). A pápa ezért a császár kérésére engedélyezi, 
hogy amikor Vencel a törvényes kort eléri, Erzsébettel összeházasodhat. D. Avinione, VII. 
Kal. Mart., pápasága 4. évében. [1366.] 
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Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 224r-v. (Df. 289 801.) 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 415. 
R.: V. Orbán, LC. 17629. szám. 
 
 
112. 1366. febr. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) Jakus comes, Pozsony királyi város bírója a maga és az ottani polgárok 
és hospesek nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján új pecsétjével ellátott 
oklevelében átírja és megerősít nekik és örököseiknek a pozsonyi káptalan 1325. jan. 6-i 
privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. IX. 4. szám). D. Bude, f. III. p. Invocavit, a. d. 1366. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 217. (Df. 239 017.) Hátlapján középkori 

és újkori kéztől tárgymegjelölések (előbbi német nyelvű), valamint nagypecsét töredékei. 
 
 
113. 1366. febr. 24. 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy amikor András testvér, a 
Bodrugh melletti Szt. Péter-egyház apátja Gwrbed-i István királyi emberrel és László pappal, 
a fehérvári káptalan emberével (akiket a nádor közgyűléseire a király küldött ki pro 
communi iusticia observanda) a Budrugh megyei nemesek közösségének 1364. júl. 1-jén 
(f. II., in oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364.) Bodrug falu mellett tartott közgyűlése 4. 
napján, júl. 4-én a Bodrugh megyei, a Duna szigetén levő Hotyas nevű halászóhelyet egyháza 
joga nevében iktattatni akarta, Péter pálos rendi testvér, a Szt. Kereszt-kolostor szerzetesei 
nevében ellentmondott, ezért ennek megokolására a királyi és káptalani emberek ezen testvéreket 
a nádor elé idézték annak mondott közgyűlésére, ahol András apát tudakolta az ellentmondás 
okát, mire Mihály testvér, a Szt. Kereszt-egyház perjele a maga és a testvérek nevében azt 
mondta, hogy Hotyas halászóhely oklevelek erejével a Szt. Kereszt-egyházhoz tartozik, 
amiket a nádor által kijelölendő későbbi időpontban tudnak bemutatni, ezért a nádor meghagyta, 
hogy a felek a halászóhelyről szóló okleveleiket okt. 6-án (oct. Mychaelis) mutassák be 
színe előtt a királyi kúriában. Ez onnan a nádor oklevele szerint [1365.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph. d.) lett halasztva, mikor is megjelent színe előtt egyrészről András apát, másrészről 
György conversus testvér a Szt. Kereszt-kolostor remetéi nevében a pécsi káptalan ügyvéd-
valló levelével, és először András apát bemutatott 4 nyílt oklevelet: 1) Chama mester prépost, 
Kykelleu-i főesperes, [László] kalocsai érsek általános vikáriusa 1327-ben kiadott oklevelét 
(l. Anjou-oklt. XI. 603. szám), ami szerint Márton testvér, Bodrug megyei (districtus) 
szentpéteri (S. Petrus) apát a maga, egyháza és konventje nevében a pálos rendi Gergely 
testvért, Duna-szigeti szentkereszti (de S. Cruce) perjelt László testvér kalocsai érsek és 
vikáriusa elé idéztette az ezen szigeten levő Hotyas halászóhely ügyében, amit a maga és 
egyháza tulajdonjoga nevében igényelt, majd a vikárius megtekintve a felek okleveleit, 
Márton apátnak tanúállítást ítélt, ami után Hotyas halászóhelyet Márton apátnak és a Szt. 
Péter-monostornak ítélte visszaadásra (restituendam), azon jogon, hogy azt e monostor és 
apátja birtokolták régtől fogva, és annak tulajdonába az apátot a monostor joga nevében a 
vikárius Marcell pappal, a káplánjával bevezettette, a szentkereszti remete testvérekre a 
halászóhely ügyében örök hallgatást kiróva. 2) A Hay-i Szt. Lőrinc-káptalan 1332. évi 
oklevelét, miszerint megjelent előttük egyrészről András, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-
egyház perjele, másrészről Péter, a Bodrugh melletti Szt. Péter-monostor apátja, és a perjel 
megvallotta, hogy a Bodrug megyei Simon fia: András a lelke üdvéért a Hotyas nevű 
halászóhelyet minden tartozékkal a szigeti Szt. Kereszt-egyházra hagyta, majd annak 
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ügyében per jött létre a király jelenléte előtt, és mivel András perjel megtudta, hogy Hotyas 
minden tartozékával a Bodrugh melletti Szt. Péter-monostor örökjogú halászóhelye, ezért 
azt átengedte Péter apátnak és monostorának örök birtoklásra, kötelezve magát a káptalan 
előtt, hogy ha Hotyas ügyében bármikor pert indítana, mint patvarkodót marasztalják el. 3) 
Miklós néhai Machov-i bán 1337. évi oklevele szerint (l. Anjou-oklt. XXI. 582. szám) a 
bán, nem ismerve az igazságot, hogy kiké jog szerint, Hotyas és Arach halászóhelyeket a 
tartozékaikkal a Kwzygh nevű várának engedte használni, azonban mivel az okt. 23-án 
(f. V. an. Demetrii) Bodrugh faluban a Bodrugh megyei nemeseknek és nem nemeseknek 
tartott közgyűlésén megtudta, hogy Hotyas és Arach tavak a Bodrugh melletti Szt. Péter 
apostol-monostoréi, ezért e két halászóhelyet a tartozékaikkal a Szt. Péter-monostornak 
visszaadta teljes joggal, a saját és officialis-ai kezeit visszavonva e tavak használatától. 4) 
A nádor 1360. évi oklevelét, miszerint a Bodrugh megyei nemesek közösségének aug. 24-én 
(f. II., in fe. Bartholomei) Bodrugh-on tartott közgyűlésén a Bodrugh megyei vicecomes, 
szolgabírók és esküdt ülnökök hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt 
fáját megérintve a nádor kérdésére egyhangú tanúsítással megerősítették, hogy Hotyas 
halászóhely régtől fogva mindig is a Bodrugh-i Szt. Péter-monostorhoz tartozott. Mindezekkel 
szemben György conversus testvér a Szt. Kereszt-egyház remetéi nevében bemutatott 6 
oklevelet: 1) A Hay-i Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 1282. évi nyílt oklevelét, miszerint 
megjelent színük előtt egyrészről Kenezmonustra-i Simon fia: András, másrészről a Duna-
szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéinek perjele: István, és András megvallotta, hogy a 
Bodrugh megyei Hotyas nevű örökjogú halászóhelyét István perjelnek 10 márkáért és 1 
tunella borért elzálogosította, úgy, hogy ha élete végéig a halászóhelyet nem tudja kiváltani, 
az a Szt. Kereszt-egyháznak örökítessék át. 2) A pécsi káptalan 132[4.] évi privilegiális 
oklevelét (l. Anjou-oklt. VIII. 490. szám), ami átírta a Hay-i Szt. Lőrinc-egyház káptalanja 
1320. évi oklevelét (l. Anjou-oklt. V. 696. szám), miszerint amikor Zenthwmaguch nembeli 
Simon fia: András mester a betegágyában feküdt, anyját a Hay-i káptalanhoz küldte kellő 
kísérettel (familia), kérve, hogy a káptalan küldje ki emberét, aki előtt javairól végrendelkezhet; 
a káptalan ezért kiküldte egyházuk vikáriusát, Pál klerikust, aki előtt András az anyja jelenlétében a 
végrendeletében egyéb rendelkezései között a Duna-szigeti Hotyas nevű örökjogú 
halászóhelyét (ami a remeték Szt. Kereszt-egyháza mellett fekszik és amit egykor a káptalan 
más, nyílt oklevele szerint ezen egyháznak és az ottani testvéreknek adott bizonyos pénz-
összegért szükségtől kényszerítve) minden tartozékával a saját és szülei lelki üdvéért ezen 
Szt. Kereszt-egyháznak és remetéinek adta és hagyta ismét örökjogú birtoklásra, ezen anyja 
és a felesége beleegyezésével, Gergely testvér, e ház perjele pedig kötelezte magát és a 
testvéreket, hogy ezen András fiát: Jakabot elfogadják kegyuruknak, az anyját mintegy 
patrona-jukként tisztelik, míg élnek, majd neki és fiának az üdvükért évfordulós gyászmisét 
(anniversarium) kell tartsanak; viszonzásul az asszony és nepos-a: Jakab kötelezték magukat, 
hogy a halászóhely ügyében a ház testvéreit és perjelét szavatolják. 3) A nádor 1360. évi 
nyílt oklevele szerint a Baranya megyei nemesek közösségének szept. 21-én (f. II., in fe. 
Mathei) Nogfalu-ban tartott közgyűlésén kérdésére a szolgabírók és esküdtek hitükre, a 
király és Szent Koronája iránti hűségükre megerősítették, hogy a sziget, amin a Szt. Kereszt-
egyház épült, Baranya megyéhez tartozott mindig is. 4-5) Gara-i Miklós Machov-i bán és a 
Baranya megyei vicecomes és szolgabírók 1361. évi zárt oklevelei szerint a bán királyi 
írásos parancsból, ill. Abulma-i Péter fia: Tamás, a vicecomes és a szolgabírók (általuk 
kiküldött) embere a szomszédoktól és más, bármiféle helyzetű és állapotú Baranya megyei 
emberektől megtudták, hogy Hotyas halászóhely régtől fogva és most is ezen Kerezthwr 
kolostorhoz tartozik. 6) [I.] Lajos király 1361. évi privilegiális oklevelét, ami átírta és 
megerősítette a pécsi káptalan mondott privilegiális oklevelét. Mindezen oklevelek bemutatása, 
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elolvasása és a feleknek történő elmagyarázása után a nádor, valamint a főpapok és az 
ország vele ítélkező bárói nem voltak azzal teljesen tisztában, vajon Hotyas halászóhely 
Simon fia: András örökjogú tulajdona volt-e, és azt a Szt. Kereszt-kolostornak és az ottani 
remetéknek jog szerint adhatta és végrendeletileg hagyhatta (legare) v. sem, és erről a nádor 
közös tudományvétellel akarta megtudni az igazságot, ezért ezen bírótársaival együtt meghagyta, 
hogy szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) a nádori emberek és a pécsi káptalan tanúságai 
menjenek Hotyas halászóhelyhez a felek v. képviselőik jelenlétében, és ott együtt eljárva 
az összehívott szomszédos és megyei nemesektől, valamint más, bármiféle helyzetű és 
állapotú emberektől e kérdésekről hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, 
hamisság és elfogultság nélkül tudják meg az igazságot, majd a halászóhelyet, megtekintve 
annak mennyiségét, minőségét, hasznait és értékét az ország szokásának megfelelően becsüljék 
fel. Mivel ezen közös tudományvételhez és becsléshez a nádori és káptalani emberek kiküldése 
volt szükséges, ezért a nádor kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel 
Chuza-i Krope [!] v. Orew-i Ipolit fia: Jakab v. Zaka-i Bertalan v. Zaka-i György fia: János 
v. Zaka-i Oroz fia: Miklós v. Bansan-i Gelerd fia: János v. Gubas (dict.) Pál nádori ember 
(a felperes apát részére), ill. Bekatoruk-i János fia: Miklós v. annak frater-e: Lőrinc v. 
Karachund-i Lőrinc fia: János v. Adrian-i Pabord v. Orew-i Ipolit fia: László v. Mark-i 
János fia: János v. annak fia: Péter nádori ember (az alperes remeték részére) szept. 15-én 
és más alkalmas napokon a helyszínen a felek v. képviselőik jelenlétében mindezt a mondott 
módon végezzék el, majd a káptalan tegyen jelentést okt. 6-ra (oct. Mychaelis). Akkor 
György conversus testvér (Mihály, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház perjele és az ottani 
remeték nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta a nádornak a pécsi 
káptalan jelentését a közös tudományvételről, miszerint a nádor oklevelének megfelelően 
András mestert, a Pécs városbeli Szt. Bertalan-egyház plébánosát, kanonoktársukat küldték 
ki tanúságul, akivel Karachund-i Lőrinc fia: János nádori ember szept. 15-én Hotyas 
halászóhelyhez ment a felek jelenlétében, és ott együtt eljárva a szomszédoktól – Chuza-i 
Kwpe, Orew-i Ipolit fia: László; Herchegh (dict.) Péter özvegye Zeuleus-i és Werusmorth-i 
jobbágyai, a Nyulak szigeti (Insula leporum) apácák Chuza-i jobbágyai; János fiai: György, 
János és Péter, Mark-i nemesek – hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, 
hamisság és elfogultság nélkül megtudták, hogy Hotyas halászóhely Simon fia: András 
örökjogú tulajdona volt, aki azt jog szerint hagyhatta és adhatta a Szent Kereszt-
kolostornak; majd megtekintve Hotyas minőségét, mennyiségét és értékét az ország szokása 
szerint évi 6 márka értékűnek becsülték. András testvér okt. 6-án, a jelentés visszavitelekor 
nem jelent meg a nádor előtt, nem is küldött senkit maga helyett, noha György képviselő 
26 napig várt rá (ezért Andrást a nádor megbírságolta), igazságot kérve Mihály perjelnek 
és a Szt. Kereszt-egyház remetéinek Hotyas ügyében a jog rendje szerint. Mivel a nádornak 
és az ország vele ülésező nemeseinek úgy tűnt, hogy András apátot a végső döntés elfogadására 
Hotyas ügyében meg kell idézni (evocare) a remeték ellen, ezért a nádor írásban kérte a 
pécsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Karachund-i Lőrinc fia: János v. 
Adryan-i Pabor fia: Miklós v. Mark-i János fia: János v. frater-ei: Péter v. György v. Orew-i 
Ipolit fia: László v. Bergundy-i Miklós fia: János nádori ember András apátot a végső döntés 
elfogadására és 6 márka királyi bírság nádornak és a peres ellenfélnek való kifizetésére 
idézze a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést; az szerint ők ennek megfelelően kiküldték 
tanúságul Lőrinc Werusmorth-i papot, akivel Mark-i János fia: Péter nádori ember [1365.] 
nov. 18-án (f. III. an. Clementis) András apátot a Monustur nevű birtokán a remeték ellenében 
a nádor elé idézte dec. 7-re (oct. Andree). Akkor András apát, noha György conversus 
testvér (Mihály perjel és a remeték képviselője a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével) 23 
napig várt rá a nádor előtt, nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, így a nádor 
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bírságlevelében őt elmarasztalta. Mivel a végső idézéseket az ország régi szokása (lex) 
szerint három vásáron történő kikiáltások kell kövessék, az állhatatlanokat és a jog ellen 
lázadókat pedig az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, nehogy az 
ítélethozatalban bárki számára sietősnek tűnjenek, ezért a nádor a vele ítélkező főpapokkal, 
bárókkal és nemesekkel meghagyta, hogy András apátot 3 megyei vásáron mindezek 
ügyében a nádori és pécsi káptalani emberek nyilvánosan kiáltsák ki, ezért írásban kérte a 
pécsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori ember András apátot 3 megyei 
vásáron a halászóhely ügyében a végső döntés elfogadására és bírságainak a nádor és a 
peres ellenfél részére történő kifizetésére a remeték ellenében nyilvánosan kiáltsa ki az 
utolsó kikiáltás 15. napjára a nádor elé, figyelmeztetve (insinuando), hogy ha mindezt nem 
teljesíti, a távolléte ellenére is a nádor végső döntést hoz a jog szerint, majd a káptalan a 
mondott 15. napra tegyen jelentést. [1366.] febr. 3-án, az utolsó kikiáltás 15. napján (15. 
die Fabiani et Sebastiani, termini videlicet ultime trine forensis proclamacionis) György 
conversus testvér (Mihály, a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház perjele és az ottani remeték 
nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta a nádornak a pécsi káptalan 
jelentését, miszerint Karachund-i Lőrinc fia: János nádori emberrel kiküldték tanúságul 
Lőrinc Werusmorth-i papot, akik jan.17-én (sab. an. Fabiani et Sebastiani) Bodrugh falu 
(minden szombaton tartani szokott) vásárán, jan. 18-án (domin. an. Fabiani et Sebastiani) 
Hayzenthleurench falu (minden vasárnap tartani szokott) vásárán, végül jan. 20-án (f. III., 
in die Fabiani et Sebastiani) Chentee falu (minden kedden tartani szokott) vásárán András 
apátot a mondottak ügyében a remeték ellen a nádor elé nyilvánosan kikiáltották febr. 3-ra 
(ad 15. diem Fabiani et Sebastiani), mindenütt figyelmeztetve a fentiekre. A nádor az eddigi 
perfolyamot összefoglalva és egyes oklevelek tartalmát röviden megismételve a vele levő 
főpapok, bárók és nemesek tanácsával Chama prépost Hotyas ügyében hozott ítélete, András, 
a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház perjele vallomása és a Bodrugh megyei vicecomes, 
szolgabírók és esküdt ülnökök tanúsítása ellenére, sőt ezeket teljesen figyelmen kívül 
hagyva és érvénytelenítve (tekintve, hogy nem megfelelő okból, hanem tévesen hozták v. 
mondták ezeket) András apátot Hotyas halászóhely jogtalan követeléséért (bár nagyobb 
bírságot érdemelne, de könyörületesen eljárva vele) Hotyas becsértékében marasztalja el és 
e halászóhelyet minden haszonvétellel és tartozékkal nádorsága hatásköréből a Szt. Kereszt-
egyháznak és remetéinek ítéli, nem érintve más jogát, András apátra és utódaira örök hallgatást 
kiróva az ügyben. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki a remetéknek. 
D. Bude, 22. die quind. Fabiani et Sebastiani, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5363. (Acta Paulinorum. Bodrog 1. 14.) Hátlapján középkori (Hothyas névalakkal) 

és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és vörös fonata. 
Á.: I. Lajos király, 1379. jan. 11. Dl. 6482. (Uo. 1. 15.) Eltérő névalakjai: Kunt, Budrug 

megye, Kykwllew, Budrugh melletti, Machow, Bekatorok, Chyza, Zewleus, 
Weresmorth, Bergwndi, Chente.  

Má.: 1. E. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 
2. Á. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 

 
 
114. 1366. (febr. 25. előtt) 
[Bubeek István comes országbíró] 1366. évi oklevele szerint színe előtt Tarnouch-i 
Sandrin fia: Gergely és Saagh-i Sándor fia János fia: Miklós kötelezték magukat többek 
között [Gerege-i] Pál fiai: Péter és Jakab birtokjogai ügyében – kivéve az Ipol folyón 
Tarnouch és Lythke falvak között levő híd és a Miklósnál levő Pyspukfeulde föld ügyében 
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–, hogy amit az általuk egyenlő számban odavezetett 6 fogott bíró dönt az egri káptalan 
tanúsága jelenlétében febr. 25-én és 26-án (oct. Cynerum tunc venturis et 2. die earundem 
oct.) először Gergely Gerege nevű birtokán, majd Miklós Eghazasgerege birtokán, meghallgatva 
a felek előadásait és megtekintve okleveleiket, azt ők a bíró része nélküli 10 márka büntetés 
terhe alatt elfogadják. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. júl. 17. Dl. 99 584. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák 

cs. 14. 6.) 
Má.: Dl. 41 758. (Múz. Ta. 1894. 24.) Tá. alapján, újkori. 
K.: Károlyi I. 294. (Tá.-ban.) 
 
 
115. 1366. febr. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H, etc.) kinyilvánítja, hogy [III.] Albertet és fivérét (germanus): [III.] 
Lipótot, Austria, Stiria és Carintia hercegeit jóhiszeműen és csalárdság nélkül felmenti és 
nyugtatja minden személyes kötelezettség és szövetség alól, amiket Lajosnak ők bármilyen 
szavakkal és módokon tettek, akár eskü ígéretével, akár általuk megerősített oklevelekkel. 
D. Bude, mensis Febr., die 25., a. d. 1366., uralkodása 25. évében. 
 
E.: HHStA. Wien. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe. Rep. 1. 26. (Df. 257 990.) 

Hátlapján középkori kezektől latin és német nyelvű (Ludwig, Hungern, Albrecht, Lewpolt, 
Osterreich névalakokkal) tárgymegjelölések. Függőpecsét hártyaszalagja. 

Má.: Uo. Handschriftabteilung. Österreische weltliche. Archive Weiss. 45. pag. 214-215. 
(Df. 258 468.) Újkori. 

K.: Katona, Hist. crit. X. 368–369; F. IX/3. 547; F. IX/7. 236–237. 
R.: Reg. Imp. VIII. 576. 
 
 
116. 1366. febr. 25. 
A fehérvári káptalan előtt megjelent egyrészről a Veszprém megyei Saar-i Tamás fia: Miklós 
mester, másrészről Péter mester veszprémi kanonok és dékán a káptalan nevében, és Miklós 
elmondta, hogy azon hosszú perben, amit őellene a veszprémi káptalan a Kezeu nevű birtoka 
területén a Saar patakon, a Tykon-i monostor malma – amit Miklós az apáttól és e monostor 
konventjétől bérletben (in feudum) bír – felett levő malma lerombolása ügyében (ami a 
káptalan állítása szerint azért történt, mert Miklós a bérelt malmát áthelyezte) viselt, fogott 
nemes bírók közbenjárásával úgy egyeztek meg, hogy Miklós a káptalan mondott helyen 
és patakon volt malmának (ami az ő bérelt malma áthelyezésével tönkrement) szokott helyén 
új és erős malmot épít a tartozékaival, ti. a malomárok kitisztításával, a gát (clausura) lezárásával, 
házzal, malomkerekekkel, -kövekkel és -vasakkal együtt jelen oklevél kiadásától jún. 24-ig 
(fe. Nat. Johannis Bapt.) a saját munkájával és költségén, és ezen jól felépített, a mondott 
szükségesekkel ellátott, lisztet őrlő malmot az ezen patakon mindkétfelől levő szomszédos 
malmok módjára, a bérelt malma részéről történő akadályozás és sérelem nélkül a veszprémi 
káptalannak a mondott napig átadja. Ha ezen időpontot túllépi a káptalan malmának 
megépítésével, akkor a bérelt malmát a mostani helyéről el kell mozdítsa egy másik helyre, 
és a per kezdete előtt a veszprémi káptalannak kifizetendő, a bíró része nélküli 10 márkában 
marasztalják el. Ha a malmot a kitűzött napig megépíti, de a bérelt malma a káptalan ezen 
új malmának bármikor is sérelmet és akadályt jelent mégis, akkor e bérelt malmát a helyéről 
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a korábbi helyére vissza kell vigye, és ha ezt nem teszi, szintén 10 márkában marasztalják 
el a fenti módon. D. oct. Cynerum, a. d. 1366. 
 
Á.: 1. Bebek István országbíró, 1367. szept. 22. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. 

Veszprémi kápt mlt. Saári 6. (Df. 200 983.) 
2. Uő., 1367. szept. 22. Uo. Keszi 8. A. (Df. 200 982.) Az országbírói oklevél egykori 
E.-jéről készült hiányos újkori Má.-ban. 
3. Á. 1. > Szécsi Miklós országbíró, 1370. jan. 19.  Uo. Keszi 10. (Df. 200 999.) Foltos. 
(Az 1367-es oklevelet Tá.-ként, a káptalani oklevelet azonban Á.-ként tartalmazza.) 

R.: Veszpr. reg.  595. szám.  
 
 
117. 1366. febr. 25.  
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt Pelehthe-i 
János fia: András elmondta, hogy fivérének (frater uterinus): Lászlónak a Nogazar nevű 
birtokuk visszaszerzése ügyében tett fáradozásaiért a Nogazar-i jobbágyaik telkeivel azonos 
mennyiségű 2 telket (fundus curie sive sessio) – az egyikben most László lakik – adott 
osztály nélkül, minden haszonvétellel és tartozékkal (szántóföldek, rétek, gyümölcsfák). 
Erről a konvent nyílt oklevelet bocsát ki. D. oct. Cinerum, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 69 689. (Kende cs. lt. 39.) Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
118. 1366. febr. 26. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje Agouch-i Dénes fia Gergely fia: 
Dénes mester litteratus kérésére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével ellátott nyílt 
oklevelében átírja az egri káptalan 1353. szept. 30-i zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVII. 

625. szám). D. 3. die Mathie, a. d. 1366. 
 
E.: Tiszántúli Ref. Egyházkerület Könyvtára 15. (Df. 275 806.)  
Á.: Garai László nádor, 1450. jún. 15. SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1400. 

241. (Df. 234 306.) Eltérő névalakja: Agowcz. 
Má.: Á. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 
 
 
119. 1366. febr. 26. 
A pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje előtt Nogrouazd-i 
Beke fia: Pál a monostor Nogrouazd területén levő szőlőjét, amivel észak és dél felől az ő 
szőlői, keletről Jakab fia: János, nyugatról pedig ue. Rouazd-i Tamás fia: István szőlője 
szomszédos, minden haszonvétellel és tartozékkal 2 nehéz súlyú márkáért és 1 ferto dénárért 
eladta győri (Jaurinum) Pál fiainak: Jánosnak és Mihálynak, azzal a joggal és préshellyel 
(spacio seu loco torcularis), ahogy ő ezen szőlőt eddig tartotta. D. f. V. an. Remin., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 641. (Múz. Ta.) Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: Mons Sacer I. 450; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 137–138. 
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120. 1366. febr. 26.  
A vasvári káptalan tudatja, hogy színük előtt Heym fia Pál fia: Benedek mester a királyi 
kápolnaispán oklevelének megfelelően 190 márka dénárt kellett fizessen a Zala megyei 
Galsa birtok megvásárlásáért Keled-i Domokos fia: György mesternek febr. 25-én (oct. 
Cinerum). Akkor megjelent előttük Sarusd-i Mog fia Péter fia: János mester, Benedek 
mester Haram-i várnagya ezen ura nevében, ill. György mester, és János mester bemutatta 
a kápolnaispán 1365. dec. 28-i oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVIII. 627. szám), majd annak 
megfelelően Benedek (magnificus) nevében a 190 márkát (minden márkát 10 pensa-val 
számolva) készpénzben, a természetbeni fizetést kizárva (omni penitus estimacione 
exclusa) kifizette György mesternek, aki (ahogy korábban a kápolnaispán előtt is a Galsa 
nevű birtokát Benedeknek eladta, most szintúgy) minden haszonvétellel és tartozékkal a 
190 márkáért, valamint azon 30 márkáért, amit Benedektől korábban megkapott, vagyis 
összesen 220 márkáért Benedeknek eladta Galsa birtokot, semmiféle jogot és tulajdont 
mostantól magának és leszármazottainak abban meg nem tartva, hanem azokat teljesen 
Benedekre és utódaira ruházva. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált 
privilegiális oklevelet bocsát ki Benedeknek. D. sequenti die oct. Cinerum, a. d. 1366., 
amikor István prépost, Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, Pál mester dékán. 
Arenga. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1504. febr. 8. Dl. 5429. (NRA. 553. 27.) 
 
 
121. 1366. febr. 26. 
A vasvári káptalan igazolja, hogy Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója 
döntéshozó oklevelének megfelelően színük előtt Koltha-i János ötvened-magával, nemesekkel 
febr. 25-én (oct. Cynerum) Kuthus-i Domokos fia: Cheh (dict.) János ellenében és jelenlétében 
az eskütársaival együtt letette az esküt arról, hogy János okleveleit, amiket annak vásárolt, 
zálogos és szerzett birtokairól, főleg a Haholth, Zygeth és Werus nevűekről adtak ki, az 
összes peres és kötelezvénylevelét, valamint egy övét és számos egyéb javait 1363. okt. 
19-én (f. V. p. Luce, a. d. 1363.) Miklós esztergomi érsek szekerese: Pál Vissegrad-i házából 
nem vette el, és János vádjában (amit az országbíró, a nádor, a királyi tárnokmester és a 
kápolnaispán tudományvevő oklevelei tartalmaznak) teljesen ártatlan. D. sequenti die oct. 
Cynerum, a. d. 1366. 
 
K.: HOkl. 278–279. Eszerint E.-je: Khuen-Héderváry cs. lt. Viczay 48. 18.; hátlapján 

tárgymegjelölés és zárópecsét nyoma. 
 
 
122. 1366. (febr. 26. után) 
Az egri káptalan 1366. évi oklevele: a felek [Tarnouch-i Sandrin fia: Gergely és Saagh-i 
Sándor fia János fia: Miklós] István pap, a káptalan fogottbírói döntés meghallgatására és 
megtekintésére kiküldött tanúsága jelenlétében a kitűzött napokon és helyeken [febr. 25-én 
és 26-án (oct. Cynerum tunc venturis et 2. die earundem oct.) Gerege, majd Eghazasgerege 
birtokon] fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy mivel Pál fiai: Péter és Jakab 
Gerege-i birtokrésze (amit Saagh-i Miklós Konth Miklós nádor bírságszedőitől 9 márkáért 
kiváltott) kiváltása szomszédság okán Gergelyt illette volna, ezért Gergely a 9 márka felét 
máj. 1-ig v. aznap (infra oct. Georgii … vel in eisdem) kifizeti Miklósnak, aki e birtokrész 
felét Gergelynek mint e föld közelebbi szomszédjának át kell adja azon állapotban, ahogy 



76 

ő azt birtokolta, a jobbágyai e földön már elvetett terményei tizedei nélkül. És mivel a 
mocsarasság és a vizek áradása miatt az okleveleiknek megfelelően a birtokaik határjeleit a 
szükséges helyeken akkor nem tudták felemelni és megújítani, ezért ezt is máj. 1-ig v. aznap 
elvégzik valamely általuk közösen kiválasztott hiteleshely tanúsága előtt. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. júl. 17. Dl. 99 584. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák cs. 14. 6.) 
Má.: Dl. 41 758. (Múz. Ta. 1894. 24.) Tá. alapján, újkori. 
K.: Károlyi I. 294–295. (Tá.-ban.) 
Megj.: A kiegészítésekre l. a 114. számú oklevelet.  
 
 
123. 1366. febr. 27. Buda 
[I.] Lajos király (V) és anyja: Erzsébet idősebb királyné a főpapok, bárók és az ország előkelői 
(procer) tanácsával jóhiszeműleg és csalárdság nélkül megígérik IV. Károly német-római 
császárnak, hogy Lajos néhai fivére (germanus): István herceg szűz leányát: Erzsébetet a 
császár fiához: Vencel cseh (Bo) királyhoz feleségül adják. D. Bude, 27. die Febr., a. d. 1366. 
 
Á.: a 181. számú oklevélben.  
K.: F. IX/3. 537–538. (Á.-ban.) 
R.: Reg. Imp. VIII. 576. 
 
 
124. 1366. febr. 27. Zára 
Anno ab Incarn. d. 1365. [!], ind. 4., die penultimo Febr. [I.] Lajos király (H) uralkodása, 
de Matafaris Miklós decretorum doctor, zárai érsek és Seeç-i Miklós, Dalmácia és 
Horváto. bánja (generalis banus), Zára (Jadra) város comes-e idején Zárában oklevelet 
adtak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 510–511. (1366-os évvel. Eszerint E.-je Zágrábban volt.)  
 
 
125. 1366. febr. 28. Buda 
[I.] Lajos király (H) Monak-i Mihály fia: Sandrin mester királyi pohárnok (pincerna) hű 
szolgálataiért, amiket a királynak (folyamatosan annak jelenlétében tartózkodva) teljesített 
mindennap, a Zemplin megyei Bekech birtokot – ami egykor a férfiörökös nélkül elhunyt 
Bekech-i Lászlóé volt és az ország régi szokása szerint a király kezeihez és adományozási 
jogához háramlott – minden haszonvétellel és tartozékkal régi határai alatt Sandrin-nak, 
általa apjának: Mihálynak, továbbá unokatestvéreinek (frater patruelis): Simon mester királyi 
al-tárnokmesternek, Jánosnak és Lászlónak, valamint fivéreinek (frater) és örököseiknek 
adja királyi új adomány címén, nem érintve mások jogait. Ha jelen oklevelet visszaviszik 
neki, nagypecsétje alatt privilegiális formában adja majd ki. D. Bude, sab. an. Remin., a. d. 1366. 
 
E.: ŠA. Levoča. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 30. 8. (Df. 265 360.) Előlapja alján: relacio 

Nicolai filii Lachk fratris Colos, és kis pecsét töredékei alatt ugyanez.  
R.: F. IX/3. 580. 
Megj.: F. másik R.-ja szerint (uo.) a király a birtok iktatását is elrendelte nevezettek részére, 

de azt F. nem írja le, hogy a parancs mely hiteleshelynek szólt. 
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126. 1366. febr. 28. 
1365. [!], die ultimo Febr. Velencei tanácsi határozat: Leonardus Dandulo, aki követként 
ment Magyaro. (H) királyához, megkaphatja ebbéli költségeit. 
 
K.: Ljubić IV. 83. (Misti c. velencei államkönyv alapján. XXXI. 134.) 
Megj.: A dátumban a velencei márc. 1-jei évkezdet miatt szerepel még az 1365-ös év. 
 
 
127. 1366. márc. 1. Buda 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt Jakab néhai pozsonyi bíró fia: 
István megvallotta, hogy István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa azt az összeget, amiért az Esztergom megyei Bayoth és Wyfolu nevű birtokokat 
Istvánnak és patruus-ának: Márton pozsonyi prépostnak elzálogosította oklevéllel, kifizette 
Istvánnak és annak személyében Jakus pozsonyi bírónak. Ezért István a püspököt a kifizetésről 
nyugtatta, kivonulván mostantól a mondott birtokokból. D. Bude, domin. Remin., a. d. 1366. 
 
E.: PML. Antemohácsiana 12. (Df. 280 084.) Papír. Hátlapján középkori és újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint pecsét töredékei. 
K.: PML oklevelei 24. 
 
 
128. 1366. márc. 1.  
Az erdélyi káptalan Thyur-i Balázs fia: László mester (az erdélyi nemesek közössége nevében 
előadott) kérésére és oklevél-bemutatása alapján átírja [I.] Lajos király (H) 1365. nov. 6-i 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XLIX. 546. szám). D. domin. Remin., a. d. 1366. 
 
E.: MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevelek 159. (Df. 243 804.) Papír. Hátlapján középkori 

(gracia Lodovici regis ut ignobiles nullus iudicet vel detineat exceptis furtivis) és újkori 
kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. 

K.: F. IX/3. 610–611; ZW. II. 231; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 26–27. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 411. szám. 
 
 
129. 1366. márc. 1. körül. Buda 
[I.] Lajos királynak elmondták Batur-i Bereck fia János fia: László mester nevében, hogy a 
Zabolch megyei Eghazasbersel birtok tulajdonába (amit neki a király adott oklevelével) 
törvényesen be akar menni, ha valaki nem mond ennek ellent. Ezért a király utasítja a 
Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Pilis-i Miklós v. Pilis-i János v. 
Cantor (dict.) János v. Papos-i Iwan fia: Miklós királyi ember a szomszédok összehívásával 
László mestert e birtokba vezesse be és iktassa azt neki, ..….. az esetleges ellentmondókat 
idézze László ellen …….., majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. Bude, …… 
Remin., a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Introductoriae et statutoriae B. 582. (Df. 211 191.) Fakult 

papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét töredéke. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori (a már fakult E.-ről). 
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130. 1366. márc. 2. 
A Clusmustra-i Szűz Mária-monostor konventje előtt Peterteleke-i Beden fia Miklós fiai: 
János, Miklós és Domokos megvallották, hogy addig, amíg örök osztályt nem végeznek, a 
Clus megyei Peterteleke nevű birtokukon a telekhelyekben (loca sessionalia), telkekben 
(curiis, fundis) és erdőkben az alábbi osztályt tették egymást közt: apjuk telkét kisebb 
fivérüknek: Péternek hagyták, attól fentebb egy telket Domokosnak, egy másikat pedig Miklósnak; 
egy tüskés gödörtől szántóföldeken túl Mera birtok felé egy tölgyfáig (kerkus) [levő részt] 
szintén Miklósnak hagyták; Zumurduk falu, vagyis kelet felől 2 telket is Miklósnak adtak 
át, az ezektől fentebb [levő részt] telekhelyként Domokosnak engedték át; a Zumurduk-ról 
jövő úttól a Zumurduk felőli keleti [részt] Jánosnak hagyták a mondott gödörig és a 
Kuzepberch-ig. Az erdőket így osztották fel: ezen Péter házától fentebb a Zentpal[-i] erdő 
felőli negyedrészt Péternek hagyták, ez mellett ue. erdőben Jánosnak engedtek át [részt], az 
mellett pedig Domokosnak; a Bwzus nevű másik erdőben Zentpal falu felől Miklósnak 
[adtak részt], az mellett a felső rész is Miklósnak maradt, az alsó pedig Péternek Mera falu 
felől a Wluespatakaberch-ig; az ottani határjeltől a Zenigetepataka völgyig egy tölgyfáig 
[levő részt] Korogh falu felől Domokosnak hagyták; szintén e falu felől Zaldabus erdőben 
és Mariateleke-n [egy részt] Jánosnak, és azt a Buiduskuth kút választja el; a Kuzepberch-től 
dél felé [levő rész] Jánosnak, az amelletti Péternek; Kuzepberch erdőben Péter része mellett 
az alsó rész Jánosnak, az amelletti Domokosnak, az amelletti alsó rész a falu felől pedig 
Miklósnak jutott. Mivel fivérük: Péter nem volt jelen az osztálykor, ezért ha azt nem fogadja el, 
akkor ha bármilyen részesedést akar az ő részeikből a telkekben, telekhelyekben és erdőkben, 
azt neki átadják haladék nélkül. Ha bármelyikük a neki jutott helyeken épületeket emel, 
azok kapcsán fogott bírók becslése szerint elégtételt kell a többieknek adjon. Ha bármelyikük 
ezen felosztást a közöttük tartandó örök osztályig meg akarná változtatni, a másik félnek 
10, a bírónak 3 márkát fizessen. D. II. f. p. Remin., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 26 754. (KKOL. Cista comitatuum. Kolozs B. 146.) Helyenként zavaros latinságú 

oklevél. Hátlapján középkori (Petertelke névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, 
valamint pecsét töredékei. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 27–29. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 412. szám. 
 
 
131. [1366.] márc. 3. Avignon 
[V. Orbán pápával] tudatta András [fia:] László csanádi kanonok, hogy amikor még csak a 
kisebb rendeket vette fel, az erdélyi egyházmegyei Seges-i plébániát Magyaro. (U) királya 
ajánlására (pretestacio) a megyéspüspök (ordinarius) neki adta, azt ő több mint 1 évig békésen 
tartotta, a plébánia bevételeit beszedve, de nem rosszakaratból (malicia), hanem a jogban 
járatlanként és nem lévén pap, és azután lett aldiakónusi és diakónusi rendű. Ezért kérte, 
hogy mindezek ellenére a plébániáról neki tett adományt a pápa erősítse meg és azt neki 
újra biztosítsa, annak ellenére is, hogy a csanádi egyház kanonokságát és prebendáját bírja. 
A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, V. Non. Mart., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 436–437. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 45. fol. 101v. alapján.); 

Doc. Rom. Hist. C. XIII. 29–30. (román fordítással)  
R.: Juhász, Csanádi székeskápt. 175. szám; Erdélyi Okm. IV. 413. szám. 
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132. [1366.] márc. 3. Avignon 
[V.] Orbán pápa András [fia:] László csanádi kanonoknak: kérése szerint egykor őt, amikor 
még csak a kisebb rendeket vette fel, az erdélyi egyházmegyei, akkor üresedésben levő 
Seges-i plébániába [I.] Lajos király (V), annak kegyura ajánlására Domokos erdélyi püspök 
bevezette, miáltal e plébániát békésen bírta több mint egy évig, a jog ismeretének híján 
(simplex et ignarus iuris) pápai engedély nélkül beszedve annak bevételeit, nem lévén a 
papi rend birtokában, bár utána az aldiakónusi és diakónusi rendeket megszerezte. Kérésére a 
pápa Lászlót felmenti minden becstelenség (inhabilitatis et infamie macula) alól, amit az 
ügyben elkövetett, de elrendeli, hogy László a plébániáról mondjon le. D. Avinione, V. 
Non. Mart., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 514r-v. (Df. 289 794.) 
R.: V. Orbán, LC. 17061. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 255. fol. 36v. alapján is.) 
 
 
133. [1366.] márc. 3. Avignon 
[V.] Orbán pápa az esztergomi egyházmegyei Cybin-i prépostnak és az erdélyi Zonuk-i és 
Hugacha-i főespereseknek: András [fia:] László csanádi kanonok kérése szerint egykor őt, 
amikor még csak a kisebb rendeket vette fel, az erdélyi egyházmegyei, akkor üresedésben 
levő Seges-i plébániába [I.] Lajos király (V), annak kegyura ajánlására Domokos erdélyi 
püspök bevezette, miáltal e plébániát békésen bírta több mint egy évig, a jog ismeretének 
híján (simplex et ignarus iuris) pápai engedély nélkül beszedve annak bevételeit, nem lévén a 
papi rend birtokában, bár utána az aldiakónusi és diakónusi rendeket megszerezte. Kérésére a 
pápa Lászlót felmenti minden becstelenség (inhabilitatis et infamie macula) alól, amit az 
ügyben elkövetett, de elrendeli, hogy László a plébániáról mondjon le, miként más oklevele 
ezt tartalmazza. De mivel a pápa megtudta, hogy László megszerezte a papi rendet is, ezért 
utasítja a címzetteket, hogy a László lemondásával megüresedett plébániát minden joggal 
és tartozékkal Lászlónak adják át, vezessék be annak birtokába, védjék meg abban, a bevételeiből 
részeltessék, annak ellenére is, hogy László a csanádi egyház kanonokságát és prebendáját 
bírja. D. Avinione, V. Non. Mart., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 192v-193r. (Df. 289 787.) 
R.: V. Orbán, LC. 16198. szám. 
 
 
134. 1366. márc. 4. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abavyuar és Sarus megyék nemesei 
közösségének 1364. okt. 2-án (f. IV. p. Michaelis, a. 1364.) [alatta lehúzva: cuius tercia 
instaret revolucio annualis] Cassa város mellett tartott közgyűlésén Bykche-i Mihály mester 
és Bykche-i Mihály fia: István mester előadták (miként erről a nádort a közgyűlésen kiadott 
oklevele tájékoztatta), hogy nagyanyjuk (avia): Margit néhai Bozteh-i [alatta lehúzva: 
Bachyl-i] és Rozgon-i Rednold leánytestvére (soror) volt, ezért ők meg kell kapják az asszony 
leánynegyedét az apja minden birtokából és birtokrészéből, amik akkor Rozgon-i László és 
Lőrinc mestereknél és Rozgon-i Miklós fiainál: Lászlónál, Istvánnál és Simonnál voltak; 
László és Lőrinc mesterek a maguk és Miklós fiai nevében ügyvédvalló levél nélkül e rokonság 
tényét megerősítették, majd kérésükre a nádor a pert elhalasztotta színe elé a királyi kúriába 
[1365.] márc. 4-re (oct. Cinerum). Onnan a per a nádor okleveleivel több halasztással 
[1366.] febr. 25-re (ad presentes oct. Cinerum) jutott, mikor is megjelent Mihály mester, 
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István nevében pedig Miklós fia: Balázs az esztergomi káptalan ügyvédvalló levelével, és 
igazságot kértek az ügyben, mire a Rozgon-i nemeseket képviselő Miklós fia: István a 
Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével nem adott választ, hanem evidens ok nélkül a per 
elhalasztását kérte a nádortól, aki azt máj. 1-jére (oct. Georgii) tűzte ki 3 márka bírsággal, 
amit akkor a Rozgon-i nemesek a per kezdete előtt fizessenek ki, majd adjanak választ 
Mihálynak és Istvánnak. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5441. (NRA. 16. 31.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Bikche névalakkal), 

valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: solvit utrique parti. 
Má.: Dl. 32 702. (Ismeretlen prov.) Újkori. 
R.: Pest m. 380. szám; Bakács, Pest m. 817. szám. 
 
 
135. 1366. márc. 4. Visegrád 
B[ubek] István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Scarus-i Miklós fia: István mester (akinek nevében Imre fia: Miklós, 
a famulus-a jelent meg az országbíró ügyvédvalló levelével) febr. 25-én (oct. Cynerum) 
viselt Scarus-i Farkas, a famulus-a: Bodo és általa előállítandó jobbágyai: Pál és másik Pál 
ellen, a felek akaratából júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) halasztja. D. in Wysegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 56 886. (Hanvay cs. lt. 79.) Felül hiányos és foltos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 110. 
 
 
136. 1366. márc. 4. [Viseg]rád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon 10 márka és annak kétszerese 
kétharmadának kifizetését, amivel döntéshozó oklevele szerint színe előtt Nogmyhal-i 
András fia: Imre (akinek nevében Lőrinc fia: Miklós [jelent meg]) a Lelez-i konvent ügyvéd-
valló levelével) tartozott febr. [25-én] ([oct.] Cynerum) Koch-i Miklós fia: Lukácsnak (akinek 
nevében Pé[ter] fia: László állt elő ue. konvent ügyvédvalló levelével) és az országbírónak, a 
felek képviselői akaratából máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja, mivel Imre sem az ország-
bírónak járó összeget nem fizette ki, sem igazolólevelet (littere expeditorie) nem mutatott 
be, ezért máj. 1-jén a 10 márka kétszeresének kétharmadát kétszeresen kell kifizesse az 
országbírónak. D. in [Wyseg]rad, 8. die termini [prenotati], a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 85 368. (Sztáray cs. lt 153.) Hiányos és erősen foltos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro Emerico 
Stephanus frater suus cum Lelez, pro Lucasio ut prius ad oct. S. regis Stephani …… 
eaquod super duarum marcarum litteras …. exactoris iudiciorum nostrorum exhibuit. 

K.: Sztáray I. 346. (a regeszta ez alapján készült) 
 
 
137. 1366. márc. 4. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Nempty-i Buken fia: Tamás mester (akinek nevében János 
litteratus jelent meg a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) febr. 25-én (oct. Cynerum) 



81 

viselt Puthnuk-i László fia: Mihály ellenében (akinek nevében Péter fia: Benedek állt elő 
az egri káptalan ügyvédvalló levelével) Nempty, Chenturfolua, Nyarreu, Bastelek és 
Euzudhaza birtokok határjelei emelése tilalmazásának ügyében, a felek képviselői akaratából 
máj. 8-ra (quind. Georgii) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 89 383. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 23.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Solvit-jel. 
 
 
138. 1366. márc. 7. Knin 
Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja Miklós knini püspök kérésére és oklevél-
bemutatása alapján függő nagypecsétes privilegiális oklevelében átírja Miklós, Sclauonia 
és Horváto. bánja 1353. szept. 19-i, ép és gyanútól mentes privilegiális oklevelét (l. Anjou-

oklt. XXXVII. 606. szám). D. Tyninii, 7. die Mart., ind. 4., a. 1366. 
 
K.: F. IX/3. 637. (Hevenesi XXIX. 161. alapján.); Smič. XIII. 511–512. (A zenggi káptalan 

lt.-ában volt E.-je alapján.) 
 
 
139. 1366. márc. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) előtt Selpy-i Péter fia: Miklós (István zágrábi püspök, Szlavónia általános 
vikáriusa familiárisa) a szolgálatait előadva a Moroucha comitatus-beli Glaunicha és 
Jazenouch birtokokat kérte magának örökadományul, mondván, hogy ezek királyi birtokok 
és az uralkodó adományozásához tartoznak teljes joggal. Lajos, aki kormányzása hivatalából 
fakadóan mindenki hű érdemeit a kegyesség lelkületével kell mérlegelje, Miklós szolgálataiért, 
amiket lehetősége szerint az uralkodó és az ország feladataiban teljesített, Glaunicha (a 
rajta levő egyházakkal) és Jazenouch birtokokat erdőkkel és minden egyéb haszonvételekkel 
királyi új adomány címén Miklósnak, általa fiainak és örököseinek adományozza, nem 
érintve más jogát. D. Bude, domin. Oculi, a. d. 1366. 
 
Á.: I. Lajos király, 1369. júl. 29. > Zágrábi kápt., 1370 után. HDA. Doc. med. varia 876. 

(Df. 219 392.) = Uo. s. n. (Df. 277 905.)    
K.: Smič. XIII. 512–513.  
 
 
140. 1366. márc. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy amikor az uralkodó 
Lakouch-i István mester, Konth Miklós nádor, a kunok bírája specialis notarius-a szolgálataiért, 
valamint a nádor (István érdekében a királynál tett közbenjáró kérésére) István rokona: 
Papa-i Mihály feleségét, a Simig megyei Belezne-i Felicián fia János fia: a férfiörökösök 
nélkül elhunyt Dénes leánytestvérét ezen Dénes minden birtokában és birtokrészében speciális 
kegyből és királyi teljhatalmából valós örökössé és törvényes leszármazottá tette, és ezen 
nemes asszony a király parancslevelével kiküldött Lankouch-i István fia: Miklós királyi 
emberrel és János testvérrel, a Symig-i egyház papjával [1365.] aug. 7-én (f. V. p. Inv. 
corporis Stephani) a szomszédok összehívásával e birtokokat és birtokrészeket minden 
tartozékkal e királyi kegy címén magának iktattatni akarta, Arad-i Tamás fia: Lőrinc a 
maga és fivérei: Bertalan, a csázmai egyház őrkanonoka és Tamás nevében Belezna, Arad 
és Juta birtokok ezen asszonynak történő iktatásától tilalmazta a királyi és konventi embereket, 
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akik ezért Tamás fiait az asszony ellenében a királyi jelenlét elé idézték szept. 15-re (oct. 
Nat. B. virg.). Onnan a per több halasztással az országbíró perhalasztó oklevelei szerint 
[1366.] febr. 25-re (ad presentes oct. Cynerum) jutott, mikor is Papa-i Mihály (a felesége 
nevében a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével), ill. Tamás fia: Lőrinc (a maga és fivére: 
Tamás nevében ügyvédvalló levél nélkül) és Peteu fia: György (Bertalan őrkanonok nevében 
a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével) megjelentek az országbíró előtt, kérve tőle a 
megegyezés lehetőségét, amit megkaptak, és utóbb visszatérve elmondták, hogy perükben 
fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Tamás fiai: Bertalan őrkanonok, 
Lőrinc és Tamás Belezna birtokot minden haszonvétellel és tartozékkal Papa-i Mihály 
feleségének és örököseinek átengedték a mondott királyi kegy címén való birtoklásra, 
minden jogot és tulajdont teljesen az asszonyra ruházva, és beleegyeztek Belezna birtok 
harmada átörökítésébe, amit az asszony Lankouch-i István mesternek tett az országbíró és 
a zalai konvent okleveleivel. Viszonzásul az asszony a Juta és Arad birtokokon levő részeket, 
melyek korábban a fivérét illették, minden tartozékkal, az anyja hitbérével és az ezekből 
neki járó jogokkal Tamás fiainak és örököseiknek hagyta, s hagyja most a férje és képviselője: 
Mihály az országbíró előtt. Ezen megegyezést máj. 31-én (oct. Penth.) a Symig-i konvent 
előtt Tamás és Bertalan személyesen meg kell erősítsék. D. in Wyssegrad, 12. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 70 393. (Bogyay cs. lt. 5.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések (az egyik 

magyar nyelvű), valamint pecsét körvonala. 
Má. 1-2.: Ue. jelzet alatt; újkori, ill. XX. századi. 
 
 
141. 1366. márc. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt István fia: Kilián (Jakab mester, Konth Miklós nádor protho-
notarius-a nevében a nádor ügyvédvalló levelével) jan. 13-án (oct. Epiph.) előadta Mehy-i 
Sándor fia: Jakab ellenében, hogy az elfoglalta Vak (Cecus) Mihály Jazormegy nevű birtokát, 
ami Jakab mester Zenleurench, Zengyurg, Wlchenye és Ragyolch nevű birtokai szomszéd-
ságában fekszik, holott Jazormegy épp úgy tartozik Jakab mesterhez szomszédság okán, 
mint Sándor fia: Jakabhoz, ezért Jakab mester e birtokot, amennyire őt illeti, meg akarja 
kapni Sándor fia: Jakabtól. Erre Péter fia: Pál (Sándor fia: Jakab nevében a nádor ügyvédvalló 
levelével) azt felelte, hogy Vak Mihály e birtoka Jakabhoz oklevelekkel tartozik, amiket az 
országbíró által kijelölendő későbbi időpontban tud bemutatni, ezért István comes a vele 
ülésező nemesekkel meghagyta, hogy Jakab az okleveleit e birtokról febr. 25-én (oct. 
Cynerum) mutassa be. Akkor [lehúzva: István fia: Kilián nádori ügyvédvalló levéllel] Jakab 
mester kérésére Sándor fia: Jakab bemutatta az alábbi okleveleket: 1) Pál comes országbíró 
1346. máj. 17-i, az egri káptalan egyezséglevelét tartalmazó oklevelét, amiben Chelyn fia 
Sándor fia: Jakab, ill. Jazormegy-i Vak (Cecus) Mihály özvegye és a fiai: Máté, Miklós, 
János, István, Péter, Bertalan és Hank hatalombajban elbukás terhe alatt megegyeztek (l. 
Anjou-oklt. XXX. 394. szám); 2) a Scepsy-i káptalan 1351. júl. 16-i privilegiális oklevelét, 
miszerint Mehy-i Sándor fia: Jakab fogott bírók elrendezésével a hatalombajban elbukás 
büntetését elengedte Jazormegy-i Vak (Cecus) Mihály még élő fiainak: Miklósnak, Péternek, 
Bertalannak és Jánosnak, ezen Miklós fiainak: Kunch-nak, Andrásnak és Jánosnak és a 
leányainak: Ilonának és Ilonának (Ilona et Elena), ezen Péter fiának: Mihálynak és a leányainak: 
Dorottyának és Katalinnak, Vak Mihály fia Máté fiának: Lőrincnek és a leányainak: Keth-nek 
és Osanna-nak, ezért Mihály fiai és Miklós fiai: Konch és András a Velchene folyó melletti, 



83 

az oklevélben leírt határok alatt elkülönített Jazormegy-i földrészt malomhellyel és minden 
tartozékkal Jakabnak és örököseinek adták, vállalva, hogy Máté, Miklós és Péter mondott, 
még kiskorú (tenera etas) fiait és leányait az oklevél kiadásának 14. évfordulóján a káptalan 
elé állítják a földrész átadásának megvallására; vállalták továbbá, hogy ha a (vér)rokonaik, 
a szomszédaik v. idegenek közül bárkik e földrész okán Jakabot v. örököseit perbe vonnák, 
és emiatt Jakab v. örökösei Vak Mihály fiait v. örököseiket királyi oklevéllel a királyi és 
valamely hiteleshelyi ember által bíróságra idéznék (evocare), akkor Mihály fiai és azok 
fiai Jakabot v. leszármazottait szavatolniuk kell, s ha ezt nem tennék, mindannyiukat hatalom-
bajban elbukás büntetése sújtsa Jakab v. örökösei ellenében (l. Anjou-oklt. XXXV. 456. szám). 
Mivel tehát a Jazormegy-i földrészt Vak Mihály fiai és azok fiai és leányai a főváltságukért 
adták Sándor fia: Jakabnak és leszármazottainak szavatosság vállalásával, Jakab pedig azt 
mondta, hogy Vak Mihálynak még vannak élő fiai, akiket a saját szavatolására elő akar 
állítani, ezért az országbíró a pert máj. 31-re (oct. Penth.) halasztva meghagyja, hogy akkor 
Vak Mihály még élő fiait Jakab idézéssel, v. más törvényes módon, ahogy tudja, vezesse 
színe elé. D. in Vyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 60 308. (Máriássy cs. lt. Vegyes 166.)  Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
142. 1366. márc. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Trochan-i Teodor fia: András febr. 25-én (oct. Cinerum) Miklós fiai: 
György és Péter, ezen Péter fiai: János és László, György fia: János és Tamás fia: Miklós, 
Trochan-i nemesek ellenében bemutatott 6, az előző évben (a. prox. elapso) kiadott tudomány-
vevő oklevelet: a Scepsy-i káptalan 2, a Jazou-i konvent 2 és a Sarus megyei vicecomes és a 
szolgabírók 2 oklevelét, amikből 3-3 azonos tartalmú jelentés volt a királynak (annak parancs-
levelét átírva), 3 pedig Konth Miklós nádornak (annak felkérő oklevelét átírva). Ezek szerint 
(az azokban megnevezett és kiküldött) királyi, káptalani és konventi emberek és az egyik szolga-
bíró először megtudták, hogy Trochan-i Teodor fivérei (frater uterinus): Péter és György, ezen 
Péter fiai: János és László, György fia: János [lehúzva: és Tamás fia: Miklós] ezen Teodor 
halála után annak fiait: Andrást és Miklóst az atyai birtokjogokból hatalmaskodva kizárták és 
azokat elfoglalva maguk között felosztották; majd (az oklevelekben szintén megnevezett) nádori, 
káptalani és konventi emberek és az egyik szolgabíró azt tudták meg, hogy Miklós fiai: Péter és 
György, ezen Péter fiai: János és László, ue. György fia: János, Tamás fia: Miklós, Miklós fia: 
Gergely (Trochan-iak), Péter fia: Miklós a fivéreivel, Tibor fia: Beke, Benedek, Fekete (dict.) 
István (Miklós fia: ezen Péter  famulus-ai), Bertalan és Simon (ue. György famulus-ai) számos 
cinkosukkal együtt [1365.] febr. 15-én (sab. an. Katedre Petri) felfegyverkezve, hatalmaskodva 
Teodor fiai: András és Miklós Trochan-on levő házainak ajtóit feltörve András és Miklós anyját, 
leánytestvéreit és ezen Miklóst háromszor is kirángatták e házakból, kegyetlenül megverték 
őket, majd negyedjére kihurcolták őket egy úthoz, ahol ezen asszonyokat a köpenyeiktől 
(paliis) megfosztva engedték elmenni, őket megfenyegetve, hogy a házaikhoz vissza ne térjenek, 
majd 12 ökröt, 6 lovat, 16 juhot, 9 disznót a malacaikkal, 8 szalonnát (berna), 400 köböl kicsépelt 
gabonát, 50 köböl malátát (braseum), 3 asztag (acervus) gabonát, számos ládát (scrinia) a bennük 
levő javakkal, továbbá e házak eszközeit (utensilia) hatalmaskodva, jogtalanul elvitték. András 
bemutatta továbbá az alábbiakat is: 1) Miklós nádor 1364. évi, az Abawyuar és Sarus megyei 
nemesek közösségének okt. 2-án (f. IV. p. Mychaelis) Cassa város mellett tartott közgyűlése 6. 
napján [okt. 7.] kiadott oklevelét, miszerint András Teodor fia: Miklóst és Trochan-i Miklós 
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fiait: Pétert és Györgyöt az ő Trochan-on levő birtokrésze hasznai és termései elvételétől tilalmazta; 
2) a Jazou-i konvent 1365. márc. 15-i (sab. an. Oculi, a. prox. elapso) oklevelét, miszerint színük 
előtt András a maga és fivére: Miklós nevében a Trochan-on levő birtokjogaik elfoglalásától és 
használatától tilalmazta Miklós fiait: Pétert és Györgyöt, ezen Péter fiait: Jánost, Lászlót, Tamást 
és Pétert és minden más Trochan-i nemest; 3-4) Miklós egri püspök 1359. márc. 29-én (a. d. 
1359., f. VI. p. Ann. B. virg.) és 1360. nov. 1-jén (in fe. OO. SS., a. d. 1360.) kelt privilegiális 
okleveleit, amik szerint először a püspök megengedte a Sarus megyei Trochan-i Miklós fia: 
Teodornak a kérésére, hogy Miklós pap, a Bardfa-i egyház rector-a, a Gepul-i districtus 
alesperese jelenlétében Sarus megye egyik egyházában, amelyikben akarja, Teodor Kunne 
asszonyt (akit a lelke üdve kárára ifjúkora óta, neki titkos esküt téve törvényes házasság nélkül 
tartott, és akitől számos sarja született, ezekből 2 férfi: András és István és 3 leány: Else, Magda 
és Anna maradt életben) az egyház színe előtt nyilvánosan és törvényesen feleségül vegye, és 
az asszonytól született fiait és leányait törvényes sarjaivá nyilvánítsa, majd minderről Miklós 
alesperes levelét a házassági tanúk neveivel együtt Teodor a püspöknek vigye el; Teodor az 
egri káptalanhoz menve bemutatta Miklós alesperes szept. 1-jén (in die Egidii) kiadott oklevelét a 
püspöknek, miszerint Kunne asszony mondott fiait és leányait, akiket az asszony ölében vittek 
be, a Bardfa-i Szt. Egyed-egyházban az oltárnál Teodor a törvényes sarjainak nevezte, az asszonyt 
pedig Miklós alesperes és az oklevélben felsorolt más papok és tanúként odahívott férfiak előtt 
a római egyház rítusa szerint törvényesen feleségül vette; 5) Miklós Zemlen-i főesperes, egri 
kanonok, Mihály egri püspök vikáriusa 1365. évi (a. prox. elapso) nyílt oklevelét, miszerint 
színe előtt Miklós paraszt (rusticus) azt állította, hogy Trochan-i Miklós fia Teodor özvegyével: 
Kunne asszonnyal 26 éve (cuius tunc 26. astitisset revolucio annualis) az egyház színe előtt a 
jog rendje szerint összeházasodott és vele mint törvényes feleségével élt együtt egy ideig, de 
Theodor az asszonyt hatalmaskodva elvette tőle és a nő miatt őt sokszor meg akarta ölni, emiatt 
Miklós ide-oda kóborolt, félve visszakérni a feleségét, de végül kérte, hogy a vikárius Kunne-t, 
az ő törvényes feleségét adja vissza neki, azt pedig, hogy Kunne az ő felesége volt, a Jakab 
Bardfa-i plébános levelében felsorolt emberek tanúskodásával kinyilvánította – Jakab pap vi-
szont e levelében mindennek ellentmondva azt állította, hogy egyházában az ő és sokan mások 
tudtával 6. éve szept. 1-jén (in die. Egidii, cuius tunc 6. adveniebat revolucio annualis) az ő 
előde: Miklós [alesperes] adta feleségül Kunne asszonyt Teodor Trochan-i nemeshez; az asz-
szony fia és képviselője: András is azt mondta, Kunne sosem volt Miklós paraszt felesége és az 
sosem hált vele (nec quoquam tempore … rem seu commercionem carnis et coniugi cum 
eadem habuisse), Kunne mindig is Theodor törvényes felesége volt, Miklós parasztot pedig az 
ő ellenségei: az unokatestvérei (frater patruelis), a Trochan-i nemesek fogadták fel erre 15 
forintért, és ezt András igazolta Jakab, a Bardfa-i, Kozma, a Torku-i és Miklós, a Souar-i egyház 
rector-a, Gepul-i, Tarchafeu-i és Sarus-i districtus-beli alesperesek tudományvevő oklevelével, 
amiben ezen districtus-ok nemesei, nem nemesei és bármiféle más helyzetű és állapotú emberei, 
főleg papok és klerikusok ezt megerősítették, miként azt is, hogy egy ideig az asszonyt Teodor 
törvénytelenül (sine lege) tartotta, de aztán törvényesen feleségül vette és vele békésen együtt 
lakott; és mivel Miklós paraszt azt modta, hogy a vádja megerősítésére semmiféle oklevele 
nincs, a mondott oklevelek ellenében pedig nem tudott mit felelni, ezért a vikárius a káptalan 
vele bíráskodó tagjaival úgy ítélt, hogy bár az álnok Miklós parasztot a világi bíróságon (in 
foro seculari) a gonoszsága miatt fővesztés sújtaná, de mivel az egyházi jog ennél kegyesebb, 
ezért őt az asszony élődíjában (homicidium) elmarasztalta, az asszonyt pedig e bűnös vád alól 
felmentette. Mindezen oklevelek bemutatása és elolvasása után András az országbírótól a jog 
szerint igazságot kért minderről a Trochan-i nemesek részéről, mire Nogteluk-i Safar (dict.) 
András és Janula-i Márton fia: Miklós (Miklós fiai, Péter fiai, György és [lehúzva: Jakab] Miklós 
nevében a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelték, hogy Teodort (András apját) 
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még András születése előtt fővesztés sújtotta és birtokjogai a bíró (ordinarius) kezeihez kerültek, 
akitől ezeket Péter fia: János és Tamás fia: Miklós a saját fáradozásaikkal és pénzükkel vissza-
szerezték és maguknak kiváltották, ezért Teodor és András semmiféle joggal nem rendelkeznek 
Trochan birtokban, erről Jánosnak és Miklósnak oklevelei vannak, amiket az országbíró által 
kijelölendő későbbi időpontban tudnak bemutatni. Ezért az országbíró a vele ítélkező nemesekkel 
meghagyta, hogy Péter fia: János és Tamás fia: Miklós az okleveleiket e birtok ügyében máj. 1-jén 
(oct. Georgii) mutassák be színe előtt a hasonló kötelezettségű Teodor fia: András ellenében, 
amiket megtekintve döntést tud hozni a felek között a birtokügyben, és a mondott egyebek 
kapcsán is eljár majd a jog szerint. D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d.1366. 
 
E.: Dl. 38 925. (Vétel. Vegyes. 1908. 606.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala és visszazáró pecsét töredéke. Kortárs kéztől: Andreas 
personaliter, ex in Johannes personaliter pro aliis cum Scepus, ad oct. Michaelis 
propter absenciam ipsiusque cause arduitatem. Solvit ambe. 

Megj.: OL-adatbázis az itt tartalmilag átírt, éves keltezésű oklevelek egyikét sem listázza. 
 
 
143. 1366. márc. 10. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Syrak-i János özvegye, nemes asszony, hogy Kis 
(Parvus) István, az egri püspök Chalamia-i officialis-a az ottani népekkel v. jobbágyokkal 
és Syrak-i Lőrinc fia: Péterrel febr. 17. körül (circa Carnisprivium) hatalmaskodva Syrak 
birtokon az ő férjét: Jánost a házában felgyújtotta, 30 márka dénárt érő javait elvette, az 
asszonyt megverte, továbbá Kis István és Péter 4 éve (in anno cuius nunc 4. preterisset 
revolucio) az asszony bal kezének 2 ujját levágták, a fiát: Jánost a lábán súlyosan megsebezték, 
egy famulus-át megölték, egy másik famulus-át életveszélyesen megsebesítették és számos 
asztag gabonáját felgyújtották hatalmaskodva. Ezért a király utasítja a Saagh-i konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sococh-i Mátyás fia: Miklós v. Gyurk-i Elek fia Tamás 
fia: András v. Baynok (dict.) János v. Chehy-i Péter fia: György v. Zakalus (dict.) Jakab 
királyi ember megtudva minderről az igazságot idézze (evocet) Kis Istvánt és Pétert az 
asszony ellenében a nádor elé, akinek a konvent tegyen jelentést. D. Bude, f. III. an. 
Letare, a. d. 1366. 
 
Á.: a 159. számú oklevélben. 
 
 
144. 1366. márc. 10. 
Az esztergomi káptalan előtt egyrészről László fia: Taar (dict.) János mester, királynéi 
familiáris, Zala megyei Chychow-i nemes, másrészről a Nyitra megyei Wyfolu-i Pál fia: 
Simon megvallották, hogy mivel közeli vérrokonok (proxima linea consanguineitatis) és 
egymást különösen kedvelik, ezért összes ingó és ingatlan javaikban az alábbi osztályt 
tették: Wyfolu és a Bors megyei Byleg birtok minden tartozékukkal Simonnak jutottak 
teljes joggal, míg az Esztergom megyei Gyarmath és a Veszprém megyei Janusy minden 
haszonvételükkel János mesternek. A Chychow birtokon levő részt egyenlően bírják. Az 
Esztergom városban levő 3 teljes telket (fundus curiarum) – egyet a főutcán (platea maior) 
a Szt. Péter apostol-egyház közelében, amivel dél felől Jakab litteratus fia: János telke 
szomszédos, észak felől pedig egy kis utca, ami a Duna felé tart; egyet (fundus curie 
lapideus) palacium-okkal, házakkal és más haszonvételekkel a Szt. Márton-kolostor utcáján 
(contrata) a Kis-Duna mellett, észak felől Kunchlin háza, dél felől Jakab pap háza szomszéd-
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ságában; egyet dél felől a Szt. Kereszt-egyház temetője, észak felől pedig Cerle-i (dict.) 
Péter mester háza szomszédságában –, az ezekhez a város oklevele szerint tartozó 9 egyéb 
telket Esztergomban; 3 szőlőt – a Szentmártonvölgyben (in valle B. Martini) levő 
Nogzeleu-t; a Hench nevűt ue. völgyben kelet felől; egy Merkelen nevűt kelet felől Péter 
püspök, nyugat felől pedig Merkelen fiai szőlője szomszédságában –; a város területén 3 
helyen levő szántóföldeket; valamint az esztergomi Szentkirályfalva (villa S. regis 
Stephani) területén, a Duna folyón levő malom felét közös költségen és fáradozásal egyenlően 
gondozzák, és mindegyikük ezek termései, bevételei és hasznai felét szedje be. A ménesbeli 
lovak közül mindkettejüknek 43 jutott, továbbá 18 tehén (vacca vel pecora), 46 juh, 4 ezüst 
serleg, 1 öv és 10 aranyforint. A felek kötelezték magukat és örököseiket, hogy egymást 
mindezek ügyében bárki ellen szavatolják, s ha valamelyikük a részét egészben v. részben 
bíróságon elvesztené, akkor a másikuk ugyanakkora részt adjon a sajátjából neki. Ha egyikük 
örökös nélkül hunyna el, a birtokaiba és javaiba a túlélő mint valós és törvényes leszármazott 
és örökös kerüljön, ellentmondás nélkül. Ha valamelyikük tőle v. elődeitől elidegenített 
birtokot v. birtokrészt tud visszaszerezni, avagy újonnan szerezne, akkor hasonló módon 
egyenlően osszák fel ezeket egymás között. Az egymás ellenében eddig kiadott okleveleiket, 
amiket a káptalan előtt egymásnak nem tudtak átadni, érvénytelenítették. Ha valamelyikük 
mindezt nem tartaná be és titokban v. nyíltan vissza akarná vonni, akkor a másikukkal 
szemben a per kezdete előtt kifizetendő, a bíró része nélküli 20 márkában marasztalják el. 
A káptalan minderről pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki nekik. Kelt Bálint 
olvasókanonok, decretorum doctor keze által, f. III. an. Gregorii, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 5442. (NRA. 455. 28.) Hátlapján középkori (Janussy névalakkal) és újkori kezektől 

tárgymegjelölések. Alul-felül chirographált (ABC). Függőpecsét töredékei és lila-zöld 
fonata. 

 
 
145. 1366. márc. 10. A velencei dózse palotája 
Marcus Cornarius velencei dózse és a tanács megbízza Andreas Dandulo néhai dózse fiát: 
Leonardus Dandulo-t, hogy menjen követségbe Magyaro. (H) királyához, előadva, hogy 
nemrég a dózse elé járult Velencében a király 2 követe, köztük a genovai (Januensis) 
Baldesar de Sorba, és elmondták, hogy a király parancsba adta minden területének, hogy a 
velencei polgárokat és kereskedőket kedvezve és jól fogadják (a követ ezt köszönje majd 
meg), és kérték a dózsétól, hogy Velence fegyverezzen fel 2-3, legfeljebb 5 gályát a király 
költségén 6 hónapra, mivel a király szándéka, hogy személyesen nagy sereggel megy földön 
és tengeren a Bizánci Birodalom (Imperium Romanum) megsegítésére a törökök ellen a 
konstantinápolyi császár kérésére; elmondták azt is, hogy a király szándéka sosem az volt, 
hogy Szíriába és Egyiptomba (partes Syrie et Egipti) menjen, mert ez a kereskedelemre 
káros lenne, csak az, hogy fegyveres gályái legyenek a tengeren Antalya vidékén (partes 
Satalie), amik zavarják a törököket abban, hogy Bizánc (partes Grecie) és Töröko. 
(Turchia) között át tudjanak kelni. A követ erre felelje azt, hogy ebben az esetben a király 
kérésére Velence felajánl a saját költségein 2-3, legfeljebb 5 felfegyverzett gályát 6 hónapra, 
majd mondja azt a királynak, hogy Velence jelenleg békében van a konstantinápolyi császárral, 
és mivel a Birodalomban jogaik és szerződéseik vannak a császárral, ezért a király minden 
esetben tartsa kedvezésében Velence jogait, és értesítse hamarosan a szándékáról Velencét 
a gályák ügyében, hogy a kérését tudják teljesíteni; Kréta szigete ügyében Velence jelenleg 
békében van Milétosz és Epheszosz [török] uraival (cum dominis Palacie et Teologi), és a 
király ezt vegye figyelembe. A követ ezután térjen vissza a király válaszával. A levél 
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szabályozza a követ költségeit és kísérő személyzetét is. D. in nostro ducali palacio, die 10. 
Mart., ind. 4., 1366. 
 
K.: Ljubić IV. 85–86. (máj. 10-i dátummal); Wenzel, Dipl. eml. II. 643–645. (Secreta 

consilii rogatorum c. velencei államkönyv alapján.) 
 
 
146. 1366. márc. 11. 
A fehérvári (Alba) Szt. István-egyház ispotályos háza kereszteseinek konventje jelenti [I.] 
Lajos királynak (H; domino ipsorum plurimum metuendo), hogy a László veszprémi püspök 
érdekében tudományvételekre, tilalmazásokra és az ország szokása szerinti más ügyekre 1 
évre kiadott gyűrűspecsétes oklevelének megfelelően Nogteluk-i Deseu fia: Péter királyi 
emberrel kiküldték tanúságul rendjük papját: András testvért, akik márc. 8-án (domin. 
Oculi) a püspök és egyháza Nook nevű birtokán nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, 
világiaktól és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudták, hogy Mere-i 
Fechke (dict.) János jan. 30-án (f. VI. p. Conv. Pauli) Nook birtokon a püspök malmát 
hatalmaskodva leromboltatta (permactari et destrui), az ott talált terményeket és más javakat, 
továbbá a malomköveket és -vasat elvitette, a molnárt pedig fogságba ejttette. D. 4. die diei 
inquisicionis predicte, a. d. 1366. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Noók 1. (Df. 200 251.) Papír. Hátlapján középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Veszpr. reg. 596. szám. 
 
 
147. 1366. márc. 11. 
Nagymartoni Lőrinc gróf fia: Miklós gróf (graf Nyclas graf Larenczs sun von Mertestorf) a 
maga és utódai nevében elismeri, hogy szolgájának (chnecht), Paul der Vrenawer-nek és a 
feleségének, valamint örököseiknek negyven font magyar, fehér dénárt (phunt weizer 
phenning vngrischer) tartozik fizetni, amit akkor ígért hozományul Erzsébet (Elspet) asszonynak 
(wirtin), amikor az még a szolgálatában hajadonként (iunchvrov) volt. Tartozása fejében 
zálogként leköti évi négy font fehér dénár összegű zillingdorfi (Czilgendorf) járadékát, ami 
minden esztendőben Szent György-napkor (an sand Jorgen tag) [ápr. 24.] és Szent Mihály-
napkor (an sand Michels tag) [szept. 29.] két-két font összegben esedékes. Amennyiben a 
fenti járadékfizetés nem teljesülne, a gróf, illetve örökösei kötelesek más birtokukból azt 
megtéríteni. Amennyiben a negyven font magyar, fehér dénár kifizetése teljesül, a gróf és 
örökösei visszakapják a záloglevelet. Az oklevelet Miklós gróf a saját függőpecsétjével 
látja el, és kérésére rokona (vettern), nagymartoni Miklós gróf fia: Miklós gróf (graf 
Nyclas graf  Nyclas sun von Mertestorf) is a saját pecsétjével hitelesíti. Der prief ist gebn 
nach Christi purd dreuzen hundert iar darnach in dem segs vnd sechczkisten iar cze 
mitlervasten. 
 
E.: Dl. 5443. (NRA. 1591. 14.) Hátlapján középkori kéztől német nyelvű tárgymegjelölés. 

Két ép függőpecsét és hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 

Skorka Renáta 
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148. 1366. márc. 12. 
A Goron folyó melletti Szt. Benedek-monostor konventje előtt megjelent egyrészről 
KysThopolchan-i Gyula fia Gergely mester fia: Péter, másrészről Ebedech-i Miklós fia: 
István, és Péter elmondta, hogy fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyezett meg Istvánnal 
annak leánytestvére (soror): Katalin nemes asszony, ezen Gergely özvegye (akinek terhét 
István magára vállalta) jegyajándékáról, hogy annak fejében fizet Istvánnak és Katalinnak 
a konvent előtt 10 márkát (minden márkát 10 pensa-val számolva), mégpedig 5-5 márkát 
máj. 1-jén (oct. Georgii) és aug. 1-jén (oct. Jacobi). Ha  valamely időpontot elmulasztja, 
ellenükben 20 márka dénárban marasztalják el. Ha ezen időpontokban István az összeg 
átvételére nem jelenik meg Katalin nevében a monostorban, mintegy patvarkodni szándékozót 
(calumpniam inferre volens) 20 márka dénárban marasztalják el Péter ellenében. Katalin a 
második kifizetés napján személyesen kell megjelenjen a konvent előtt és a jegyajándéka 
ügyében Pétert a konvent oklevelével nyugtatnia. E nemesek elmondták még a konvent 
előtt, hogy Kystopolchan-i Gergely mester beteg testtel, de ép elmével a végrendeletében 
(amit a fia: Péter hajtson végre) Katalinra hagyott 2 ökröt, 2 tehenet és 4 disznót v. kocát. 
D. in fe. Gregorii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5444. (NRA 36. 44.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 143–144. 
 
 
149. [1366. márc. 12.] 
[V. Orbán pápától] kérte [I.] Lajos király (U), hogy brassói (Corona) Miklósnak, a 
Wydenbach-i egyház (esztergomi egyházmegye) plébánosának biztosítsa az ue. egyház-
megyei Brascho-i plébániát, ami megüresedik Brascho-i Miklós knini electus confirmatus 
felszentelésével, és akkor Miklós a Wydenbach-i plébániáról kész lemondani. A pápa a 
kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 437; Rábik, Reg. Suppl. 274; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 30–31. 

(román fordítással) (mind ASV. Reg. Suppl. Vol. 45. fol. 107r. alapján, ezen dátummal)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 414. szám.  
 
 
150. [1366.] márc. 12. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte [I. Lajos] király, hogy Brascho-i Péter [fia:] Miklós esztergomi 
egyházmegyei klerikusnak biztosítsa a Wydenbach-i plébániát biztosítsa, ami megüresedik, 
ha brassói (Corona) Miklós a Brascho-i plébániát birtokba veszi. A pápa a kérést jóváhagyja. 
D. Avinione, IV. Id. Mart., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 437–438; Rábik, Reg. Suppl. 274; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 

31–32. (román fordítással) (mind ASV. Reg. Suppl. Vol. 45. fol. 107r. alapján) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 415. szám.  
 
 
151. 1366. márc. 13. 
A vasvári káptalan igazolja, hogy korábbi oklevelüknek megfelelően színük előtt Peleske-i 
Mykch néhai bán fia: Ákos mester márc. 12-én (f. V. an. Letare) huszonötöd-magával, 



89 

nemesekkel letette az esküt Kutus-i István fia: András ellenében arról, hogy annak vádjában 
és a tudományvevő oklevelében szereplő ügyekben, főleg hatalmaskodásban ő teljesen 
ártatlan, és Andrásnak nem okozott 40 márka kárt. D. sequenti die diei deposicionis 
iuramenti prescripti, a. d. 1366. 
 
K.: Zala II. 7–8. (Eszerint E.-je a Vittnyédy cs. lt.-ában volt, hátlapján pecsét nyomával.) 
 
 
152. 1366. márc. 13. 
A Turoch-i konvent 1366. márc. 13-i (f. V. an. Letare, a. d. 1366.) privilegiális oklevele, 
ami átírta 1294. évi oklevelét Sernouicha birtok osztályáról. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. pag. 2. (Df. 

283 070.) 
Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 

2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 199. 
R.: F. IX/3. 647; Horváth S., TT. 1904. 362; LTR. 336. szám. 
 
 
153. 1366. márc. 14. 
A nyitrai káptalan a sekrestyéjében v. levéltárában őrzésre elhelyezett 1337. okt. 16-i oklevelét 
(l. Anjou-oklt. XXI. 573. szám) királyi írásos parancsból megkereste és privilegiális oklevelében 
átírta Jardan-i Tót (Sclavus) Pál fiai részére. D. sab. an. Letare, a. d. 1366., amikor János 
mester olvasókanonok. 
 
Fk.: Dl. 95 191. (Nyáry cs. grófi lt. 5.) Újkori Má. 
 
 
154. 1366. márc. 15. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Visunta-i Imre fia: János nevében, hogy Zenye-i 
Peteuch fia János fia: István az apja parancsából jan. 17-én (sab. an. Fabiani et Sebastiani) 
felfegyverkezve a cinkosaival – Zeplak-i Péter litteratus fia: Fülöp, Hollohaza-i Teke fia: 
Miklós, István fiai: László és János, Zeyr-i László fiai: Miklós és Tamás, László soltész, 
Lukács fia: Miklós, Péter fia: András, Bodun fia László fia: László, János fia: Mátyás, 
Bud-i Beke fia: László, Tóbiás fia: Jakab, Sipos (Fistulator) Péter, Zynie-i Mako és sokan 
mások – Imre fia: János Gurke nevű birtokára menve annak jobbágyai: Demeter, Lukács és 
Benedek (István fiai) házainak ajtajait betörte, őket a házaikból kirángatva összes javaikkal 
együtt (5 ló, 3 ökör, juhok, kecskék, disznók, továbbá 6,5 forint és a ruháik) Zynie faluba 
vitte; majd Fülöp fia: Györgyöt, János Gurke-i falunagyát a házából kirángatva súlyosan 
megsebezve [lehúzva: megverve] lóval ide-oda hurcolták. Ezért az uralkodó utasítja a 
Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Wody-i Miklós v. Jeui-i Mihály v. 
Bede fia: János v. Vech-i György v. Selp-i Domokos királyi ember tudja meg nyíltan és 
titokban minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. Bude, domin. Letare, 
a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 1. (Df. 219 763.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét nyoma. 
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155. 1366. márc. 15. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Selp-i Péter fia: Miklós, hogy a Moroucha comitatus-beli 
Glaunicha és Jazenouch birtokok (amiket a király adott neki szolgálataiért) tulajdonába 
törvényesen be akar menni, ha ennek valaki nem mond ellent. Ezért az uralkodó utasítja a 
csázmai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel István fia: Miklós v. Velyka-i 
Kázmér fia: János v. Sebnycha-i Máté fia: Miklós v. Saar-i Mihály fia: Miklós v. János fia: 
Imre királyi ember a szomszédok összehívásával Miklóst vezesse be e birtokok tulajdonába 
és iktassa ezeket neki, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze Miklós 
ellenében a király v. István zágrábi püspök, egész Sclauonia (tocius Sclauonie) vikáriusa 
elé, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak v. a püspöknek. D. Bude, domin. Letare, 
a. d. 1366. 
 
Á.: a 305. számú oklevélben.  
K.: Smič. XIII. 513–514. 
 
 
156. 1366. márc. 15. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy amikor márc. 14-én (sab. an. 
Letare) bírói székében ülve a pereskedők ügyeit tárgyalta, László fia János fia: Dénes és 
Nadasd-i László fia István fia Lőrinc fia: István bemutatták a vasvári káptalan nyílt oklevelét 
(l. 33. szám), majd László fia István fia: Lőrinc, Nadasd-i ezen László fia János fia: Benedek, 
Darabus (dict.) Lőrinc fia: Domokos és Nadasd-i Darabus (dict.) István fia: Lőrinc mesterek 
bemutatták Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán Wyssegrad-on, 1363. okt. 3-án kelt 
oklevelét, miszerint színe előtt egyrészről Nadasd nembeli Nadasd-i László fia István fia: 
Lőrinc mester és Nadasd-i László fia János fia: Benedek, másrészről Nadasd nembeli Lőrinc 
fia: Domokos és Nadasd-i Darabus (dict.) István fia: Lőrinc megvallották, hogy atyafisági 
szeretetből úgy rendelkeztek egymás között, hogy ha birtokaikat, főleg a Vasvár megyei 
Maqua, Eghazas Ozkow, Myhalolch, Iwahonolch, Dolena és Bolkrach birtokokat (amik 
egykor az örökös nélkül elhunyt Nadasd nembeli Beke fia: Bekéé és Pethew fia: Miklósé 
voltak) közös akarattal és költségen idegen kezektől bírói úton v. másként vissza tudják 
szerezni (requirere et reoptinere), akkor azokat egymás között két egyenlő részre kell osszák 
(l. Anjou-oklt. XLVII. 474. szám). Majd Dénes és István azt mondták, hogy miként megtudták, 
Lőrinc, Benedek, Domokos és Darabus (dict.) István fia: Lőrinc mesterek a most a kezükön 
levő összes birtokukat a kápolnaispán ezen oklevele erejével egymás között fel akarják 
osztani, ezért Dénes és István kérték a nádort, hogy hozzon döntést, miszerint Lőrincék az 
összes birtokaikon, vagy csupán Beke fia: Beke és Pethew fia: Miklós birtokain tarthatnak 
osztályt. Mivel a kápolnaispán oklevele szerint Lőrincék csak a nemzetségük (generacio) tagjai: 
Beke és Miklós birtokait vállalták egymás közt felosztani, ezért a nádor a vele bíráskodó 
bárókkal és az ország nemeseivel meghagyta, hogy a két Lőrinc, Benedek és Domokos 
egyéb birtokaikon és birtokrészeiken (kivéve Beke és Miklós közöttük már felosztott mondott 
birtokain) a kápolnaispán oklevelének erejével semmiféle osztályt nem tarthatnak, és azon 
oklevelet (esetleges átirataival együtt) az egyéb birtokaik vonatkozásában érvénytelenítette. 
Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wyssegrad, domin. 
prenotata, a. d. 1366. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1394. okt. 26. > Vasvári kápt., 1395. márc. 23. Dl. 42 608. (Múz. Ta. 

1934. 38.) 
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157. 1366. márc. 15. Visegrád 
Bubek István comes-nek, [I.] Lajos király (H) országbírójának elmondták Vytez-i Lőrinc 
nevében, hogy Peren-i Miklós fia: Vince a Luduig és Calo nevű birtokain lakó jobbágyait 
[1365.] szept. 28-án (domin. p. Mathei) Lőrinc Malanyk nevű birtokára küldte, és ők Lőrinc 
Scochk (dict.) Mihály nevű jobbágyát onnan a javaival együtt hatalmaskodva Luduik birtokra 
vitték lakni, Lőrinc joga sérelmére. Ezért az országbíró kéri a Jazou-i konventet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Zeuled-i János fia: Péter királyi ember tudja meg minderről 
az igazságot, majd a konvent tegyen az uralkodónak jelentést. D. in Vyssegrad, domin. 
Letare, a. d. 1366. 
 
Á.: a 180. számú oklevélben.  
 
 
158. 1366. márc. 15. Visegrád 
Bubeek István comes-nek, [I.] Lajos király (H) országbírójának elmondták Vytez-i Lőrinc 
nevében, hogy Peren-i Miklós fia: Vynche a Ludueg és Kalo nevű birtokain lakó jobbágyait 
[1365.] szept. 28-án (domin. p. Mathei) Lőrinc Malanyk ~ Malanik nevű birtokára küldte, 
és ők Lőrinc Skoch (dict.) Mihály nevű jobbágyát onnan a javaival együtt hatalmaskodva 
Ludueg birtokra vitték lakni, Lőrinc joga sérelmére. Ezért az országbíró kéri a Sarus megyei 
comes-t v. vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik 
tudják meg minderről az igazságot, majd tegyenek az uralkodónak jelentést. D. in 
Vissegrad, domin. Letare, a. d. 1366. 
 
Á.: a 204. számú oklevélben. 
 
 
159. [1366.] márc. 15. 
Gergely prépost és a Saagh-i Szűz Mária-egyház konventje jelenti Konth Miklós nádornak, 
a kunok bírájának, hogy a király parancslevelének megfelelően (l. 143. szám) kiküldték 
tanúságul notarius-ukat: Mihály litteratus-t, akivel Zakalus (dict.) Jakab királyi ember 
márc. 13-án (f. VI. an. Letare) Lőrinc fia: Pétert Syrak faluban, Kis (Parvus) Istvánt pedig 
Chalamia birtokon, ti. a saját officiolatus-ában Syrak-i János özvegye ellenében a nádor elé 
idézte ápr. 12-re (oct. Passche). D. 3. die termini prefate evocacionis, a. d. supradicto. [1366.] 
 
E.: SNA. Gyulay cs. lt. 15. (Df. 274 385.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint 

Péter Syrak-i, István pedig az egri püspök Chalamia-i officialisa), valamint zárópecsét 
és visszazáró pecsét körvonala. Kortárs kéztől: actor personaliter, in non venit, comitatus 
Huntensis, sive Jacobus filius Mychaelis de dicta Gyurk.  

 
 
160. 1366. márc. 15. 
Lorand budai (castrum novi mo[n]tis Pestyensis) bíró, az esküdtek és polgárok kinyilvánítják, 
hogy amikor egyrészről Theuteus fia: László mester, másrészről Pernhauser (dict.) Hannus 
esküdt, az ő polgártársaik között a Hannus által 12 éve tartott és művelt 8 szőlő ügyében 
per jött létre, végül a felek által odavezetett fogott bírók (István nyitrai püspök, István, 
Lorand és András litteratus mesterek, esküdtek, valamint Tamás fia: Miklós és Petheu fia: 
János polgártársaik) révén úgy egyeztek meg, hogy Hannus Pernhauser vissza kell adja 
László mesternek a 8 szőlőt, és mivel Hannus az ezekre költött pénzét nem tudta teljesen 
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visszanyerni belőlük, ezért László mester vállalta, hogy Hannus-nak 200 forintot (minden 
forintot 100 dénárral számolva) fizet 50 forintonként máj. 24-ig (ad fe. Penth.), nov. 1-jéig 
(ad fe. OO. SS.), [1367.] febr. 2-ig (ad fe. Purif. B. virg.) és jún. 6-ig (ad fe. Penth.), a város 
régtől fogva kipróbált szokása (usus et consuetudo) szerint. Erről pecsétjükkel megerősített 
chirographált oklevelet bocsátanak ki. D. domin. Letare, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 360. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 467.) Papír. Felül chirographált (ABC). Hátlapján 

pecsét töredékes nyoma. 
K.: Z. III. 289–290. 
 
 
161. 1366. márc. 16. Tolnavár 
Echy-i Domokos fia: Miklós mester tolnai vicecomes és a négy szolgabíró előtt Donatus 
keresztes mester nevében Tama-i Balázs fia: Kene a [fehérvári keresztes] egyház Archa 
nevű birtoka használatától, az erdőből, a kaszálókból, a szántóföldekből és a szőlőkből a 
haszon elvételétől tilalmazta Cona mestert és a Fir nevű birtokán levő jobbágyait, valamint 
az összes szomszédot, kivéve István fia: Györgyöt és Chepan fia: Miklóst. D. in Tholnavar, 
f. II. an. Benedicti, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 106 147. (Székesfehérvári keresztesek konventje 3. 1. 31.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (Konya és Fyr névalakokkal), valamint 3 zárópecsét körvonala 
v. töredékei. 

K.: F. IX/3. 640; F. IX/7. 250. 
 
 
162. 1366. márc. 16. 
A csázmai káptalan előtt Brezthowcz-i Tamás fia: Miklós megvallotta, hogy a fivére (frater 
uterinus): Farkas birtokait, amik Farkas mint nyilvános gonosztevő kihágásai miatt bírói 
kézre jutottak, az ország bárói neki, akit ez mint testvért megillet, az ország kipróbált szokása 
szerint kiváltásra engedték, de ő, mivel jelenleg nincs lehetősége arra, hogy ezt egészen 
teljesítse, bizonyos birtokrészeket szentmártoni (S. Martinus) Domokos néhai bán fiának: 
Demeter mesternek mint ezek legközelebbi szomszédjának átengedett kiváltásra úgy, hogy 
Miklós hat év eltelte után és nem korábban e birtokrészeket a saját pénzén Demetertől v. 
annak utódaitól kiválthatja, akik azt akkor forgalomban levő pénzben a káptalan előtt Miklóstól 
v. annak utódaitól megkapva e birtokrészeket minden haszonvétellel Miklósnak v. örököseinek 
vissza kell adják. D. f. II. p. Letare, a. d. 1366. 
 
Á.: Rozgonyi János országbíró, 1470. nov. 22. SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 

1470. 57. (Df. 223 389.) Eszerint nyílt oklevél volt. 
 
 
163. 1366. márc. 16. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H; domino eorum naturali), hogy parancs-
levelének megfelelően (l. 90. szám) Mestur-i László fia: János királyi emberrel kiküldték 
tanúságul éneklőkanonokukat, Mihály mestert, akik márc. 11-én (f. IV. an. Letare) Soprun 
megyében nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól és más, bármiféle helyzetű 
és állapotú megyebeli emberektől, főleg Zeredahel birtok szomszédaitól megtudták nyíltan 
és titokban mindazt, ami a király mondott oklevelében szerepel, és ahogyan azt János fia: 
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János nevében a királynak elmondták. Majd megerősítették a káptalan előtt, hogy ők maguk 
is látták János mondott famulus-ai sebeinek forradásait. D. 6. die inquisicionis prenotate, 
a. d. 1366. ut supra. 
 
E.: Dl. 86 173. (Ostffy cs. lt. T. 6.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…pro 

magistro Johanne filio Johannis de Azunfolua contra magistrum Nykkel filium 
Laurencii de Ferochno), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: HO. III. 182–183. 
 
 
164. 1366. márc. 16. 
A vasvári káptalan előtt Chegle-i Pál fia: János (Mestur-i István fia: Péter nevében) tilalmazta 
attól Choy-i Gothard fia János fia: Jánost és annak feleségét, Mestur-i Móric leányát, hogy 
a hitbért, jegyajándékot és a leánynegyedet kifizessék Móric Mestur és Beken nevű birtokaiból 
bárkinek is, főleg Rum-i Dorozlaus fia: János mesternek és Móric özvegyének, most Tana-i 
Tamás fia Miklós feleségének, másokat pedig, főleg János mestert és a Móric özvegyét 
attól tilalmazta, hogy mindezeket elfogadják. D. f. II. p. Letare, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 642. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: HO. III. 183–184. 
 
 
165. 1366. márc. 17. 
A vasvári káptalan előtt Chegle-i Pál fia: János (Mester-i Péter fia: István [!] nevében) 
tilalmazta attól Choy-i Gothard fia János fia: Jánost és annak feleségét, Mester-i Móric 
leányát, nemes asszonyt, hogy a hitbért, jegyajándékot és a leánynegyedet kifizessék Móric 
Mester és Buken nevű birtokaiból bárkinek is, továbbá, hogy ezen birtokokat elfoglalják és 
használják. D. f. III. p. Letare, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 643. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Chou 

és István fia: Péter névalakokkal), valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
166. 1366. márc. 18. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Redmech-i János fia: Mátyás 1360. aug. 1-jén (oct. 
Jacobi, a. d. 1360.) Olkazmer-i Mykocha fiai: Pál, Péter és Dénes ellenében bemutatta a 
Lelez-i konvent (a király parancslevelét átíró) jelentését, miszerint Mátyás elmondta a királynak, 
hogy a Redmech nevű birtoka felét, ti. Máté fia: László (az ő frater patruelis-e) részét 
Kazmer-i Mykocha fiai: Dénes, Péter és Pál zálogban tartják, aminek kiváltása a mondott 
rokonság miatt az ország szokása szerint őt illeti, és azt ő ki akarja váltani, ezért a király 
utasította a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember Mykocha fiaihoz 
menve a náluk zálogban levő birtokrészt kérje tőlük vissza a Mátyás általi kiváltásra, s ha 
ők ebbe nem egyeznek bele, idézze őket a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést 
az uralkodónak; a konvent ennek megfelelően Legunye-i Chapou királyi emberrel kiküldte 
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tanúságul Márk testvért, akik febr. 22-én (sab. an. Invocavit) Kazmer birtokon Pált megtalálták 
(Dénes és Péter akkor nem voltak otthon), és tőle, valamint Dénes feleségétől és Péter 
falunagyától kérték, hogy a birtok felét Mátyásnak adják vissza kiváltásra, de Pál azt 
mondta, hogy a fivérei nélkül ezt ő nem teheti, de a maga részét e birtokfélből visszaadja, 
ha a pénzét megkapja, ezért Mátyás elkezdte kifizetni a pénzt a birtokrésze kiváltására 
Pálnak, de ő azt mégsem fogadta el és a birtokrészt a maga részéről nem adta vissza Mátyásnak, 
Dénes felesége és Péter falunagya pedig azt mondták, az ügyben az uraik nélkül semmit 
sem válaszolhatnak, és így a birtokrész visszaadása az efféle kifogások miatt nem történt 
meg, ezért a királyi és konventi emberek Kazmer-i Mykocha fiait: Dénest, Pétert és Pált a 
királyi jelenlét elé idézték Mátyás ellenében máj. 1-jére (oct. Georgii). Az oklevél bemutatása 
után Mátyás a birtokfél megtagadásának okát kérte Mykocha fiaitól, mire Pál (a maga és 
fivérei: Péter és Dénes nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy 
Máté fia: néhai László birtokrésze, ti. Redmech birtok fele oklevelekkel hozzájuk tartozik, 
amiket az országbíró által kijelölendő időpontban készek bemutatni, ezért István comes 
meghagyta, hogy Mykocha fiai a birtokról szóló okleveleiket nov. 18-án (oct. Martini) 
mutassák be neki. Akkor Mátyás kérésére Mykocha fia: Péter a maga és Pál nevében a 
Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével (Dénes nem jelent meg, nem is küldött senkit maga 
helyett, így bírságban maradt) bemutatta az alábbiakat: 1) a Jazou-i konvent 1354. szept. 
26-i oklevelét, amiben Hangon-i Máté fia: László a Fulredmech birtokon lévő részének 
Kazmer birtok felőli részét Olkazmer-i Mykocha fiainak: Dénesnek, Péternek és Pálnak 
adta szavatosság vállalásával cserébe Mykocha fia: Péter Borsod megyei Sennye nevű 
birtokáért (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 418. szám); 2) ue. konvent 1354. okt. 1-jei oklevelét, 
amiben Hangon-i Máté fia: László a Fulredmech birtokon levő birtokrészét elzálogosította 
Mykocha fiainak: Dénesnek, Pálnak és Péternek 6 márkáért a bármikori visszaváltás lehetőségével 
(l. Anjou-oklt. XXXVIII. 423. szám). Ezekkel szemben Mátyás bemutatta az alábbiakat: 1) 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája az Abawyuar és Sarus megyei nemesek közösségének 
[1360.] nov. 2-án (f. II. p. fe. OO. SS. tunc prox. preteritum celebrata) tartott közgyűlése 8. 
napján, nov. 9-én kiadott oklevelét, miszerint a nádor a közgyűlésen az esküdtek, a szolga-
bírók és e megyék nemesei tanácsából Mykocha fia: Dénest mint csalárd bírót és hamis 
tanúskodót elítélte Mátyással szemben, mivel Mátyást (aki nem követett el közbűntényt) 
annak birtokjoga megszerzése érdekében Dénes a levelesítettek közé íratta gonoszul, nem 
az esküdtek közös egyetértésével, és az esküdtek a nádor kérdésére ezt kijelentették; 2-6) 
[I.] Lajos király (H) Budán, 1355. jan. 24-én (sab. an. Conv. Pauli), valamint a Jazou-i 
konvent 1354. okt. 1-jén (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 424. szám), 1358. nov. 22-én (l. Anjou-

oklt XLII. 1315. szám), 1359. aug. 25-én (domin. p. Bartholomei, a. d. 1359.) és 1360. jún. 
1-jén (in crastino S. Trinit., a. d. 1360.) kelt tilalmazólevelét, amik szerint a  király és a 
konvent előtt Mátyás tilalmazta Máté fia: Lászlót attól, hogy a Redmech birtokon levő 
részét eladja, elzálogosítsa és elidegenítse, Mykocha fiait pedig attól, hogy azt meg- és 
zálogba vegyék és abba bemenjenek. Mivel tehát ezen oklevelek szerint Máté fia: [László] 
a Fulredmech-en levő birtokrészének egyik felét Mykocha fiaival elcserélte szavatosság 
vállalásával, a másik felét pedig Mátyás tilalmazásai ellenére elzálogosította, Mykocha fia: 
Dénest a nádori közgyűlésen Mátyás ellen hamis bíróként és tanúskodóként elmarasztalták, 
Péter pedig azt mondta, hogy Máté fia: László még él és őt a birtokrész szavatolására az 
országbíró elé akarja vezetni, Mátyás pedig László (Mykocha fiainak 6 márkáért elzálogosított) 
birtokrész-felét kész volt kiváltani annak kétharmadáért, vagyis 4 márkáért (mivel e birtokrész-
felet [László] Mykocha 3 fiának [zálogosította el, de] Dénest elmarasztalták Mátyás ellenében), 
ezért az országbíró a pert László Feulredmech birtokon levő, cserével Mykocha fiaihoz 
került részfele ügyében [1361.] febr. 9-re (oct. Purif. virg. glor.) [tűzte ki, meghagyva, hogy 
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ugyanakkor] János fia: Mátyás váltsa ki színe előtt László Feulredmech-i, Mykocha fiainak 
6 márkáért elzálogosított részfelét 4 márkáért (kizárva annak harmadát, ti. az elmarasztalt 
Dénes részét) Mykocha fiaitól: Pétertől és Páltól, és szintén akkorra Mykocha fiai: Péter és 
Pál [állítsák] Máté fia: [Lászlót] idézéssel v. más módon, ahogy tudják, a hozzájuk cserével 
került részfél szavatolására az országbíró elé. Febr. 9-én Mykocha fia: Pál (a maga és fivére: 
Péter nevében a Jazou-i konvent idézőlevelével igazolta), hogy Máté fia: Lászlót akkorra 
megidézték, de László nem jelent meg, nem is küldött senkit (ezért az országbíró más oklevelével 
megbírságolta), és mivel [László előállítása] nélkül István comes nem tudott megfelelő 
döntést hozni, ezért a pert okt. 6-ra (oct. Mychaelis) [halasztotta], hogy Mykocha fiai a 
törvényes bírói eljárást teljesítve Lászlót a mondott részfél [szavatolása ügyében] vezessék 
színe elé. Onnan a per tárgyalása végül  királyi írásos parancsból a bosnyá[kok] elleni királyi 
had 1363. aug. [27-re] kihirdetett oszlásának 15. napjára, szept. 10-re (quind. residencie 
exercitus regalis contra Bozne[nses habiti et ad oct.] regis Stephani in a. d. 1363. 
proclamate) jutott István comes más oklevelével. Akkor [Pál] (a maga és fivére: Péter nevében 
a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) az országbíró előtt bemutatta annak oklevelét, 
miszerint László ezen időpontban perben áll velük, de László mégsem jelent meg, nem is 
küldött senkit maga helyett, így őt István comes más oklevelével megbírságolta, Mátyás 
pedig igazságot kért az országbírótól a jog rendje szerint. Mivel István comes az előállítás 
teljesítése nélkül nem tudott megfelelő döntést hozni, ezért a pert [1364.] máj. 1-jére ([oct.] 
Georgii) halasztotta úgy, hogy akkor Mykocha fiai állítsák színe elé Lászlót a birtokrésze 
szavatolására. Máj. 1-jén azonban pontosan ugyanaz történt, mint a korábbi bírósági napon, 
ezért az országbíró a pert ue. módon és okból okt. 6-ra halasztotta. Onnan a per az ország-
bíró más oklevele szerint a Péter által neki elvitt királyi parancsból – mivel Péter azt mondta, 
hogy az akkori királyi hadba megy (in regium suum exercitum tunc instantem se dixisset 
esse profecturum), fivére: Pál pedig őnélküle mindezekben választ adni nem tudott – a 
királyi hadoszlás 15. napjára lett halasztva. Akkor, vagyis a bolgárok elleni királyi had okt. 
6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, [1365.] okt. 20-án (quind. residencie exercitus 
regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis proclamate) megjelent Pál (a maga és 
fivére: Péter nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) és az országbíró perhalasztó 
levelével igazolta, hogy László akkor perben áll velük, de László akkor sem jelent meg és 
nem is küldött senkit maga helyett, így bírságokban maradt. Pál ezután az országbíró 4 
bírságlevelével igazolta, hogy Máté fia: László először a Jazou-i konvent idézőlevele szerint 
[1361.] febr. 9-re, másodjára a bosnyákok elleni hadoszlás 15. napjára, harmadjára [1364.] 
máj. 1-jére az országbíró oklevelei szerint, negyedjére 1364. júl. 25-re (ad fe. Jacobi, a. d. 
1364.) ue. konvent idézőlevele szerint Redmech birtok szavatolása ügyében Pál és Péter 
ellenében az országbíró elé idézettként nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért őt István 
comes mind a 4 időpontban megbírságolta. Ezután Pál még további időpont kijelölését 
kérte magának és Péternek az előállítás teljesítésére, de (mivel az országbíró erre Mykocha 
fiainak már több időpontot is kitűzött, ők azonban ezeket sosem teljesítették a perfolyam 
során, mivel Máté fia: László nem jelent meg egyszer sem a birtokrésze szavatolására és 
nem is küldött senkit maga helyett, ezért) további időpontot Mykocha fiainak kijelölni nem 
kellett, így az országbíró a vele ítélkező nemesekkel elrendelte, hogy Máté fia: László 
Fulredmech-en levő birtokrésze Kazmer birtok felőli felét, ami cserével jutott tőle 
Mykocha fiaihoz, János fia: Mátyásnak, Péter Senye birtokon levő részét pedig, ami a 
mondott cserével Lászlóhoz jutott, Mykocha fiainak iktassák, mivel a csere Mátyás beleegyezése 
nélkül az ország szokása (lex) szerint nem történhetett volna meg, és írásban kérte az egri 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akikkel először a felperes számára kijelölt királyi 
ember [1366.] jan. 13-án (oct. Epiph.) menjen a szomszédok összehívásával Máté fia: 
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László Feulredmech-i birtokrésze Kazmer birtok felőli felére, ha szükséges, határjelekkel 
mások birtokjogaitól különítse el és iktassa (Mykocha fiai és bárki más ellentmondása 
ellenére is, mivel e hosszú perben Mykocha fiain kívül abba senki más nem lépett be) János 
fia: Mátyásnak minden tartozékkal birtoklásra addig, míg Mátyás a perbeli költségeiért 
Máté fia: Lászlótól elégtételt nem kap, majd az alperesek részére kijelölt királyi ember jan. 
17-én (5. die oct. Epiph. d.) menjen a szomszédok összehívásával a Senye birtokon levő 
részre, azt iktassa Mykocha fiainak mint sajátjukat azon mennyiségben, minőségben és 
értékben, ahogy ők azt Lászlóval elcserélték, Máté fia: László és János fia: Mátyás ellent-
mondása ellenére is, ha más nem mond ellent, az egyéb ellentmondókat (kivéve Lászlót és 
Mátyást) idézze Mykocha fiai ellen a királyi jelenlét elé febr. 25-re (oct. Cynerum), majd a 
káptalan tegyen a királynak jelentést. Akkor megjelent Mykocha fia: Pál (a maga és fivére, 
Péter nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), és János fia: Mátyás bemutatta az 
egri káptalan jelentését (l. 36. szám) Mivel eszerint az országbíró döntésének megfelelően 
Máté fia: László Fulredmech-i birtokrésze Kazmer birtok felőli felét a szomszédok össze-
hívásával a királyi és káptalani emberek János fia: Mátyásnak iktatták, nem lévén ellent-
mondó, István comes ezen részfélt minden haszonvétellel Mátyásnak és örököseinek hagyja 
birtoklásra, nem érintve mások jogait, amíg Mátyás a perbeli költségeiért Lászlótól elégtételt 
nem kap. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Mátyásnak. D. in 
Wyssegrad, 22. die oct. Cynerum, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 4456. (NRA. 861. 25.) Helyenként hiányos. Hátlapján középkori és újkori kezektől 

tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
Megj.: Kont Miklós nádor 1360. nov. 9-i oklevelét OL-adatbázis tévesen 1354. nov. 10-re 

keltezi, és ennek alapján szerepel Anjou-oklt. XXXVIII. 478. szám alatt mint Gilétfi 
Miklós nádor ekkori oklevele. A dátumban levő tunc prox. preteritum kitétel azonban 
nem a szövegben közvetlenül előtte szereplő, 1354-es jászói konventi oklevelek dátumához, 
hanem a nádori oklevél országbíró előtti bemutatásának időpontjához (1360. nov. 18.) 
viszonyul. Gilétfi Miklós egyébként sem tartott közgyűléseket 1354-ben (lásd erre Gábor, 
Megye 131. és magát a XXXVIII. Anjou-kötetet), 1360-ban viszont Kont Miklósnak 
volt nov. 2-án abaújvári és sárosi közgyűlése, l. pl. Df. 232 845. és 283 041. 

 
 
167. 1366. márc. 18. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy András fia: 
Mihály és Fulzanto-i Gergely fia: Raphael a Lelez-i konvent idézőlevelével Tamás fia: 
Miklóst és Keer-i Miklós fia: Tamást a királyi jelenlét elé perbe vonta, és miután az ország-
bíró előtt a felperesek előadták vádjukat birtokfoglalás hatalmaskodási ügyében, a per 
hosszan folyt a felek között István comes perhalasztó okleveleivel, végül a felek akaratából 
és az országbíró engedélyéből febr. 25-re (ad presentes oct. Cinerum) jutott megegyezésre, 
mikor is István comes a főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel bírói székén a pereket 
tárgyalván Zelemench-i László fia: János (Mihály és Raphael nevében a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével) elmondta neki, hogy a felek a perükben az országbíró beleegyezésével, 
fogott bírók elrendezésével megegyeztek, és bemutatta a Jazou-i konvent jan. 5-i (l. 11. 

szám) és a Lelez-i konvent 1362. nov. 20-i (l. Anjou-oklt. XLVI. 540. szám) nyílt oklevelét, 
amiket kérésére István comes átír függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, az 
azokban szereplő földrészt Mihálynak, Raphael-nek és örököseinek hagyva, nem érintve 
mások jogait. D. in Wysegrad, 22. die oct. Cinerum, a. d. 1366. 
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E.: SzSzBML. Eötvös cs. vásárosnaményi lt. 6. (Df. 281 285.) Hátlapján középkori kéztől: 
Mychael et Raphael eciam quatuor florenos. Függőpecsét vörös fonata. 

K.: Balogh, Középkori okl. 54–55. 
 
 
168. 1366. (márc. 18. után) 
A [zobori] Szt. Ipolit vértanú-[mon]ostor [konventje jelenti  I. Lajos királynak] (H): 
Bubeek István comes országbíró Sifrid, a Gron folyó melletti …… monost[or] apátja érdekében 
és Ebedech-i …. István ellenében [kiadott] oklevelét ..... megkapva Ne[mpty-i] Erdeu királyi 
emberrel kiküldték tanúságul iktatásra Péter testvér papot, akik márc. 18-án (oct. medii 
Quadr.) Scenthbenedek birtokra mentek a szomszédok jelenlétében, azt a Szt. Benedek-
egyház, az apát és konventje okleveleiben levő határok mentén Ebedech birtok felől bejárták 
……. Hurussou-i ………. Ebedech-i Miklós fia: [István nevében] az iktatástól ….. tilalmazta 
….. a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 90 516. (Dőry-hagyaték.) Fakult és hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
169. 1366. márc. 19. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt egyrészről Balase fia: Simon (néhai Teuteus 
mester fia: László mester nevében a Pechuarad-i konvent ügyvédvalló levelével), másrészről 
Achil (dict.) Péter – Halas-i Kuncheg comes és fiai: Churcheu, Tumpa (dict.) Miklós és 
Cheh (dict.) János nevében a kalocsai káptalan ügyvédvalló levelével – megvallották, hogy 
a felek egymást kölcsönösen nyugtatták minden perben, kárban, jogtalanságban és hatalmas-
kodásban, amik László mester, ill. Kumchegh és fiai között eleddig létrejöttek, főleg azon 
ügyekben, amik László mesterre a fivérétől: Miklós mestertől kerültek, valamint amiket a 
felek birtoktalan famulus-ai és jobbágyai egymás ellenében elkövettek; ha a felek nemes és 
birtokos famulus-ai egymásnak jogtalanságot és kárt okoznak, a sértett fél ezen famulus-ok 
ellenében bírói úton eljárhat. Ha a felek valamelyike ezen elrendezést bármikor visszavonná, 
a másik fél ellenében hatalombajban elbukásban (succubitus duelli facti potencialis) 
marasztalják el. D. in Vyssegrad, f. V. p. Letare, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 405. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. E. 232.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
 
 
170. 1366. márc. 19. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt László fia: János (Felzanthow-i László fia: 
András nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) márc. 4-én (quind. diei 
Cynerum) ue. konvent idézőlevelének megfelelően Pál fia: János, Miklós fia: Ugrin és 
Mathyuch-i László fia: Kulche ellenében bemutatta az alábbiakat: 1) a nádor 1364. okt. 2. 
után kiadott döntéshozó oklevelét, miszerint Feulzanthow-i László fia: András meg akarta 
kapni Keer-i Pál fiaitól: Jánostól, Györgytől és Miklóstól, Miklós fia: Ugrintól, továbbá 
László fiaitól: Pétertől és Kelche-től az Abawyuar megyei Keer és Pere (más néven 
Twyssy), valamint az Wngh megyei Mathyuch, Porchal és Iske birtokból a nagyanyja 
(avia), Marzel felesége őt jog szerint illető leánynegyedét, aminek kiadására nevezettek 
hajlandóak voltak, ezért a nádor írásban kérte a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat 
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a nádori ember mellé e birtokok (kivéve Mathyuch és Porchal birtokokat, amikből András 
állítása szerint neki jog szerint rész jár) becslésére (l. Anjou-oklt. XLVIII. 772. szám); 2) a 
Lelez-i konvent nádornak szóló, 1364. nov. 18. utáni jelentését, miszerint az Abawywar 
megyei Keer és Pere birtokokat 253,5 márkára becsülték, de amikor az Wng megyei 
Mathyuch, Porchar és Iske birtokokat akarták felbecsülni, Keer-i Pál fiai: János, György és 
Miklós, Miklós fia: Ugrin és Mathiuch-i László fiai: Péter és Kulche a nádori és konventi 
embereket tilalmazták, mondván, ők oklevelekkel tartják e birtokokat, amik nem tartoznak 
a leánynegyed kiadása alá, ezért a nádori és konventi emberek meghagyták, hogy e nemesek 
az okleveleiket mutassák be a nádor előtt (l. Anjou-oklt. XLVIII. 920. szám). Erre Nata fia: 
László (János, Ugrin és Kulche nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével; Pál fiai: 
György és Miklós és László fia: Péter nem jelentek meg és nem is küldtek senkit maguk 
helyett) azt felelte, hogy János, Ugrin és Kulche a 253,5 márka negyede felét, vagyis 31,5 
márkát és 75 dénárt a nádor által kijelölendő időpontban készek kifizetni. Arról pedig, 
hogy Mathiuch és Porchal birtokokból László fia: Andrásnak nem jár a nagyanyja 
leánynegyede, bemutatta az alábbiakat: 1) [IV.] László király (H) 1279. évi privilegiális 
oklevelét, miszerint amikor Wngh vár jobbágya, az örökös nélkül elhunyt László Checher 
nevű földjét Egyed mester özvegyének adományozta, őt Keer-i Kenez fia: János ezen 
László özvegye hitbére és jegyajándéka okán a király elé perbe vonta, majd mivel Egyed 
özvegye azt mondta, ezeket nem tudja kifizetni Jánosnak, ezért kérésére és érdekében a 
király Porchal földet Jánosnak adományozta Checher föld és 50 márka fejében (l. Reg. 

Arp. 3028. szám). 2) A Lelez-i konvent 1289. évi privilegiális oklevelét, miszerint színük 
előtt Isow fiai: Jakab és Péter a Zygeth nevű birtokukat, ami kelet felől Kenez fia: János és 
Nagy (Magnus) Péter, nyugat felől ezen János, észak felől Lorand és Gergely földjei között 
fekszik, ezen szomszédok beleegyezésével Kenez fia: Jánosnak és örököseinek 32 márká-
ért eladták, nem lévén ellentmondó. Mivel tehát Porchal földet Checher-i László özvegye 
Checher birtokból járó hitbéréért és jegyajándékáért a király Kenez fia: Jánosnak adta, 
Zygeth, más néven Mathiuch földet pedig Isow fiai eladták ue. Jánosnak 30 [!] márkáért, 
és mivel Marzel feleségének (László fia: András nagyanyjának) a leánynegyed csak az 
atyai és nem a fivéri birtokokból jár, ezért a nádor felmentette Pál fia: Jánost, Miklós fia: 
Ugrint és László fia: Kulche-et, ezen János rokonait (generacio) a Porchal és Zygeth birtokokból 
való leánynegyed kifizetésétől, és meghagyta, hogy János, Ugrin és Kulche a 253,5 márka 
negyede felét, vagyis 31,5 márkát és 75 dénárt 10,5 márkánként és 25 dénáronként 
fizesssék ki színe előtt 3 időpontban, ti. júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.), aug. 27-én 
(oct. regis Stephani) és nov. 18-án (oct. Martini), részben dénárokban, részben természetben 
(estimacione condigna) László fia: Andrásnak. És mivel Nata fia: László képviselő az egri 
káptalan 1331. szept. 5-i oklevelének (l. Anjou-oklt. XV. 353. szám) bemutatásával kinyilvánította, 
hogy Iske birtok ötöde Kenez fia: Jánoshoz tartozik, ezért a nádor elrendelte, hogy 
Helmech-i Batyz fia: László v. Pupsa-i Domokos fia: Miklós v. annak frater-e: György v. 
Palagy-i Pál fia: Domokos nádori ember (László fia: András felperes részére), ill. Checher-i 
Domokos fia: András v. Zubugya-i Pál fia: Gál v. Naualyad-i Nata fiai: Bálint v. László v. 
Chemernye-i János fia: Miklós nádori ember (az alperesek részére) és a Lelez-i konvent 
tanúságai (akik kiküldésére jelen oklevelével kéri a konventet) máj. 31-én (oct. Penth.) 
Iske ötödét becsüljék fel, majd a felek a konvent jelentését júl. 1-jére vigyék el a nádornak. 
D. in Wyssegrad, 16. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
Á.: Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 10. SNA. Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno 4. 

25. (Df. 251 766.)  
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171. 1366. márc. 19. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Vngh-i László – 
Forgach (dict.) András nevében az országbíró ügyvédvalló levelével – febr. 25-től (oct. 
Cinerum) 22 napig állt színe előtt a Bors megyei Kysserepchen-i Leukus ellenében, aki az 
országbíró oklevele ellenére alperesként egy birtokbecslésről szóló jelentés megtárgyalására 
nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, így az országbíró Leukus-t bírságban 
marasztalja el, ha magát nem tudja észszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 23. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 58 569. (Forgách cs. lt. 209.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. 
 
 
172. 1366. márc. 20. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Waynatyna-i Lőrinc fia: László nevében, hogy amikor 
febr. 25-én (oct. Cinerum) az országbíró oklevelének megfelelően az általa törvényesen 
megszerzett Korumlya birtokot a királyi és a Lelez-i konventi emberrel magának iktattatta, 
Geren-i Miklós fia: János officialis-a, Ábrahám fia: László és a képviselője, László fia: János a 
királyi és konventi embereknek azt mondták, hogy ha nem távoznak e birtokról, verésekkel 
űzik ki őket onnan, majd a Geren-i Jánoshoz tartozó emberek e birtokon hatalmaskodva 
letelepedtek (moraturi … descendissent) és azt elfoglalták. Ezért a király utasítja a Zemlen 
megyei comes-t v. vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, 
akik miután megtudták minderről az igazságot, Geren-i Jánost és a hozzá tartozókat e birtok 
elfoglalásától és hasznai elvételétől tilalmazzák az ország szokása szerint, majd tegyenek 
jelentést. D. in Wyssegrad, f. VI. an. Judica, a. d. 1366. 
 
Á.: a 206. számú oklevélben. 
K.: Sztáray I. 347. (Á.-ban.) 
 
 
173. 1366. márc. 20. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) azonos tartalmú oklevele az Vng megyei comes-nek v. vicecomes-nek 
és a szolgabíróknak. Eltérő névalakjai: Woynatina, Koromlia. D. in Wissagrad, f. VI. an. 
Judica, a. d. 1366. 
 
Á.: a 227. számú oklevélben. 
K.: F. IX/3. 579–580. (Á.-ban.) 
 
 
174. 1366. márc. 20. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) tudatja, hogy bár Jakab mester, Konth Miklós nádor prothonotarius-a 
Bubeek István comes országbíró meghagyásának megfelelően máj. 1-jén (oct. Georgii) a 
Scepsi-i káptalan előtt András Cykador-i apát ellen az országbíró oklevelében foglalt 
ügyekben esküt kell tegyen, de mivel a nádor királyi parancsból az egész országban köz-
gyűléseket tart majd, és Jakab mester a tisztsége miatt (propter sui honoris videlicet 
prothonotariatus officium) ezeken szükséges jelen legyen, emiatt a mondott napon nem tud 
az eskü letételére elmenni a Scepsi-i káptalanhoz. Erre tekintettel az uralkodó speciális 
kegyességből beleegyezik, hogy Jakab az András apát elleni esküjét a királyi kápolnában 
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tegye le márc. 23-án (f. II. p. Judica) a királyi kápolnaispán előtt, aki adjon ki arról oklevelet 
Jakabnak. D. in Wyssegrad, f. VI. an. Judica, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 60 309. (Máriássy cs. lt. Vegyes 169.) Hátlapján vörös viaszú kis pecsét alatt: 

commissio domine regine. 
 
 
175. 1366. márc. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Bayka-i János fia: 
Mátyás febr. 25-től (oct. Cynerum) 23 napig állt színe előtt néhai Vezzeus mester fiai: 
János, Tamás és Vezzeus és a Bors megyei Teuteus fia: László ellenében, akik az esztergomi 
káptalan birtokbejáró és idéző oklevele ellenére Zeek birtok iktatása tilalmazása ügyében 
nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért István comes őket mint 
felpereseket királyi bírságokban marasztalja el, ha magukat nem tudják észszerűen kimenteni. 
D. in Wyssegrad, 24. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 361. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 466.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét és caput sigilli nyoma. 
K.: Z. III. 290. 
 
 
176. 1366. márc. 20. Prága 
[IV.] Károly német-római császár, cseh király a László oppelni herceg – [I.] Lajos magyar 
királytól és anyjától, Erzsébet id. királynétól hozott – megbízólevele általi felhatalmazás 
birtokában felmenti [III.] Albertet és [III.] Lipótot, Ausztria, Stájero. és Karintia hercegeit, 
valamint országuk és tartományaik főpapjait és előkelőit mindennemű eskü és fogadalom 
alól, amelyeket az új magyar királlyal köttetett nagy szövetséglevél tartalmazott, és amiben 
többek között fivérük, néhai [IV.] Rudolf herceg a magyar uralkodónak ígéretet tett a néhai 
István herceg leánya: Erzsébet és ezen Albert herceg házasságkötését illetően. Geben zu 
Prage, nach Crists geburt drwczenhundert jare darnach in dem sechs und sechczigisten jare 
an dem freytag in der vasten nach Letare. 
 
E.: ÖStA. HHStA. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe 1366 III 20. Függőpecsét 

és hártyaszalagja. A plicaturán: Per dominum imperatorem P[etrus] Jaurensis. Hátlapjának 
középén: R[egistratum] Johannes Saxo. 

K.: Lünig II. 518–520; Wenzel, Dipl. eml. II. 645–646; F. IX/7. 234–236.  
R.: Reg. Imp. VIII. 349; Lichnowsky IV. 720. szám; Reg. Boh. Mor. VIII/1. 380. szám.  

Skorka Renáta 
 
 
177. 1366. márc. 21. Kálló  
Pous mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt megjelent egyrészről Mark-i 
Balug (dict.) János és Noghfolu-i János fia: Máté, másrészről Bank-i Péter fia: Péter, és 
előbbiek elmondták, hogy azon perben, amit ők Péter ellenében János egy szerviense elfogása, 
2 lova hámmal – amit anyanyelven (in materna lingua) ham-nak mondanak – való elvétele, 
valamint Máté 1 lova elvétele miatt kívántak indítani, Semien-i László fia: Mihály mester 
és más nemes fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Péter minden elvett 
javukat visszaadja kár nélkül. Viszonzásul Péter is elállt azon pertől, amit őellenük kívánt 
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viselni, mivel János szerviense: Péter Zekel-i Mihály mester Demeter nevű jobbágyát a 
Zekel-i Szt. Mihály arkangyal-egyház temetőjében nyíllövéssel megsebesítette. Bank-i 
Péter tartozik e temetőt saját költségein és fáradtságával újraszentelni, továbbá a békebírságot 
kifizetni. D. in Kallou, sab. an. Judica., a. d. 1366. 
 
E.: Dl.  52 090. (Kállay cs. lt. 1300. 1492.) Papír. Hátlapján 3 zárópecsét nyoma és hártyaszalagja.  
R.: Kállay 1573. szám; Piti F., Szabolcs m. 613. szám. 
 
 
178. 1366. márc. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Resa-i [!], győri (Jaurinum), Kamarun-i, Sytuatev-i, esztergomi 
(Strigonium), Zub-i, Vissegrad-i és óbudai (Vetus Buda) vámszedőknek: ő és anyja, a királyné a 
főpapokkal és bárókkal tanácsot tartva a vízivámok szedését így újítják meg: minden sajka 
v. hajó után, amik Vienna-ból v. máshonnan kenyerekkel és más kereskedelmi árukkal 
(kivéve a gyümölcsöket és fazekakat) megrakodva tartanak az országba, a kereskedők 
minden mondott vámhelyen a hajó v. sajka szélességének minden lába után (singulis 
vestigiis seu pedis humani longitudinibus per medium et latitudinem ipsius navis seu 
carine metiendis) 1 forintot fizessenk vámként, és őket a vámszedők további vámfizetésre, 
v. bors v. más ajándék adására (piperis aut alterius munusculi prestacio) ne kényszerítsék, 
és még az önként adóktól se fogadják el ezeket az ajándékokat, nehogy ez szokássá váljon, 
és ezért majd a kereskedőket zaklassák. Továbbá minden sajka v. hajó után, amik körtékkel 
v. almákkal és más gyümölcsökkel vannak megrakodva, 3, a fazekakkal megrakottak után 
pedig 2 forintot és nem többet szedhetnek a vámszedők. Azon sajka után, ami az országból 
Vienna felé tart, a mondott vám felét (medietas tributi supradicte mensure vestigii) szedjék 
a nevezett helyeken. A király minden nemest, akinek saját vámja van és ezen királyi rendelet 
ellenében többletvámot szed, megfosztja vámjogától és azon birtokától, ahol a vámot szedik, 
és e birtokot a vámmal együtt a nádor a király kezeihez elkobozza és csatolja, a királyi 
vámokat tartókat pedig a nádor a honor-juktól megfosztja és mint királyi parancs áthágóit 
bünteti meg. A lovas és gyalogos zarándokoktól (bárhová is mennek), azoktól az emberektől, 
akik az országba jönnek lakni a feleségükkel, gyermekeikkel (liberi) és familia-jukkal 
együtt, továbbá a gyalogos emberektől senki ne szedjen vámot, azon emberektől pedig, 
akik az országból távoznak lakni, 40 dénárt szedjenek vámként. Akik ez ellen cselekszenek, 
mint nyilvános tolvajokat és rablókat a nádor megbünteti. A szabályozás nem érinti a 
mondott kereskedőktől járó harmincadot. Mindezt mindenhol nyilvánosan hirdessék ki. D. 
in Vissegrad, domin. Judica, a. d. 1366. 
 
Á.: az 539. számú oklevélben.  
K.: F. IX/3. 526–527. 
 
 
179. 1366. márc. 23. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Mezewlok-i László fia: Miklós mester, óbudai királyi várnagy a 
maga és fivérei (frater uterinus): Márton és István nevében bemutatta korábbi gyűrűspecsétjével 
(priori et anuleo sigillo nostro) ellátott, 1359. nov. 2-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét [a 
Veszprém megyei] Nadasd birtok adományáról, amit Miklós kérésére nekik és örököseiknek 
új nagypecsétes nyílt oklevelében átír és a birtokadománnyal együtt megerősít, nem érintve 
más jogát. D. in Visegrad, f. II. p. Judica, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 94 094. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 82. 6.) Előlapja jobb felső és bal alsó sarkában: 
relacio magistri N. notarii regine. Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések 
(utóbbiak közül az egyik magyar nyelvű); nagypecsét töredékes körvonalában: relacio 
magistri Nicolai notarii regine. 

 
 
180. [1366.] márc. 23. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy Bubek István comes országbíró levelének megfelelően (l. 157. szám) 
Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul János testvér őrkanonokot, akik márc. 22-én 
(domin. Judica) Sarus megyében nemesektől, nem nemesektől és főleg a felek 
szomszédaitól megtudták, hogy Peren-i Vynche a Luduig és Calo nevű birtokain lakó jobbágyait 
[1365.] szept. 28-án (domin. p. Mathei) Vytez-i Lőrinc mester Malanyk nevű birtokára 
küldte, és ők Lőrinc Scochyk (dict.) Mihály nevű jobbágyát Malannik-ról a javaival együtt 
hatalmaskodva Luduik birtokra vitték lakni, Lőrinc joga sérelmére. D. f. II. p. Judica, a. 
supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 644. (Múz. Ta. Berthóty 111.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(…contra Vinche filium Nicolai de Peren…), valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
181. 1366. márc. 23. Prága 
Ulászló (Wladislaus) opuliai (Opuliensis) herceg pecsétjével ellátott oklevelében igazolja, 
hogy miután [I.] Lajos király (V) őt 1365. dec. 20-i oklevelében (littera auctoritatis et 
potestatis) képviselőjévé, nunciusává és speciális tanácsosává tette (l. Anjou-oklt. XLIX. 

618. szám), ebbéli hatáskörével a király és Erzsébet idősebb királyné (V; domina nostra 
graciosa) speciális parancsából a pecsétjükkel ellátott oklevelüket átadta IV. Károly német-római 
császárnak, Cseho. (Bo) királyának (l. 123. szám). D. Prage, a. d. 1366., die 23. Mart. 
 
E.: Archiv České Koruny. Listiny a listy 952. (Df. 287 477.) Hátlapján középkori kéztől 

tárgymegjelölés (procuratorium in personam ducis Wladislai Opoliensis ad tractandum 
pro matrimonio inter W. regem Boemie et Elysabeth filiam ducis Stephani 
confirmando). Függőpecsét és hártyaszalagja. 

K.: F. IX/3. 535–538; Hercegek és hercegnők 193–194.  
 
 
182. 1366. márc. 25. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda tudatja, hogy színe elé az erdélyi káptalan a Clusmonustra-i Szűz 
Mária-konvent idézőlevele szerint Senk-i Hening comes fiait: Hening és Miklós comes-eket 
1364. aug. 1-jére (oct. Jacobi, a. d. 1364.) perbe vonta, ami sokáig húzódott: először aug. 
1-jéről perelsőbbség (prioritas termini) miatt aug. 22-re (oct. Ass. virg. glor.), majd oklevelek 
bemutatására okt. 6-ra (oct. Michaelis), onnan ue. okból 3 márka bírsággal nov. 18-ra (oct. 
Martini), végül onnan ue. okokból [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) jutott. Akkor e comes-ek 
a káptalan Zalathna és a saját Vecherd nevű földjük közötti vitás földrészről az okleveleiket 
nem tudták bemutatni, mivel jan. 13-án Hening-nek királyi szolgálatban kellett lennie az 
uralkodó fő ellenségeivel szemben, ezért a pert az alvajda bírság nélkül máj. 1-jére (oct. 
Georgii), majd onnan az akkori királyi had miatt annak hadoszlása 15. napjára (racione 
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exercitus regalis tunc moti ad quind. residencie eiusdem exercitus regalis), majd a nov. 18-ra [!] 
kihirdetett hadoszlás 15. napjáról, dec. 2-ről (a quibusquidem quind. residencie ipsius 
exercitus ad oct. Martini tunc proclamate) a felek kérésére először [1366.] febr. 9-re (oct. 
Purif. virg. glor.), majd megegyezés céljából márc. 18-ra (oct. diei medii Quadr.) halasztotta. 
Akkor megjelent előtte Miklós mester Zolnok-i, Miklós mester Ozd-i és Simon mester 
Karazna-i főesperes, a felperes erdélyi káptalan kanonokai a káptalan nevében és ügyvéd-
valló levelével, másrészről Seenk-i Hening fiai: Hening és Miklós comes-ek, és elmondták, 
hogy e vitás földrész ügyében fogott nemes bírók elrendezésével, az alvajda bírói engedélyével 
megegyeztek, és fogott bírókkal az alábbi örök határokkal elkülönítették birtokaikat: határjel 
ott, ahol Zalathna birtok határai véget érnek az Iwanffolwa-i nemesekkel; hegy, ahol kezd 
határt tartani Vecherd faluval, ami Senk-i Henyng fiaié; nádas rét; a káptalan Zalathna 
falujából folyó Zalathnapataka patak; kis hegyen újonnan emelt határjel; nádas rétek; dél 
felé határjel Tamaspataka mellett, ami egy völgybe megy; ue. patak mint határ, ami dél 
felől Wecherd birtokot, észak felől Zalathna birtokot különíti el; ue. patak mellett határjel, 
ahol véget érnek a határok Hening fiaival; észak felé hegy tetején határjel; a Zalathna felőli 
részt a káptalannak, a Vecherd felőlit Senk-i Henyng fiainak: Henyng és Miklós comes-eknek 
hagyták. Miután az alvajda háromszor (ahogy hivatala megköveteli) megkérdezte a feleket, 
hogy a vitás földrész elkülönítése ügyében a megegyezést örökre és változatlanul megtartják-e, 
ők igennel feleltek, ezért erről oklevelet bocsát ki számukra. D. in S. Emerico, 8. die oct. 
diei medii Quadr., a. d. 1346. 
 
Á.: János Zsigmond választott király, 1568. ápr. 18. Dl. 73 712. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 172.) 
K.: Teleki I. 140–143; ZW. II. 231–234; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 32–35. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 416. szám. 
Megj.: Az oklevél regesztáját az erdélyi kápt. 1786. okt. 28.-i átirata (Dl. 30 377.) alapján, 

annak téves 1346. ápr. 5-i dátuma miatt l. Anjou-oklt. XXX. 263. szám. (Azon jelzet 
alatt egy koraújkori Má. is van, ami szintén 1346-os évet ír.) – 1365-ben a hadoszlás 
napja okt. 6-ra volt kihirdetve, aminek a jelen forrásban levő, vélhetően átírási hibából 
fakadó nov. 18-i dátum (ami egyébként az 1346-os évvel szereplő forrásban is ugyanígy 
megtalálható) nem felel meg. 

 
 
183. [1366.] márc. 25.  
János prépost és a Lelesz-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatják, hogy Erzsébet királyné 
parancslevelének megfelelően (l. 19. szám) Debrev-i Miklós mesterrel, a királynéi aula 
lovagjával és Istvánnal, Bubek (dict.) György mester királynéi tárnokmester famulus-ával, 
speciálisan kijelölt királynéi emberekkel kiküldték tanúságul András testvért, akik márc. 
22-én (f. I. [!] p. Letare) Cybikfölde birtokot a szomszédok, főleg a Vaári-i hospesek jelen-
létében minden tartozékával együtt a Luppreczáza-i királynéi polgároknak és hospeseknek 
mint a sajátjukat iktatták, nem lévén ellentmondás. Innen a Cybikfölde szomszédságában 
levő másik vitás földre mentek (amit a Vaári-i népek és hospesek jogtalanul elfoglalva 
tartottak eddig), ahol annak nagyobbik részét új határjelek emelésével minden haszonvétellel 
a Luppreczáza-i polgároknak iktatták, Cybikfölde nevű földjükhöz csatolva. Az ezen földet 
Vaári birtoktól elkülönítő határok a királynéi és konventi emberek elmondása szerint: közút, 
ami elválasztja Czybik földet a Gerche-i nemesek földjétől Gerche falu felől; tölgyfa; erdőben 
kicsi tisztás (planicia) és mocsaras hely; Kovaczpataka. Erről a konvent függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. Ann. virg. glor., a. supradicto. [1366.] 
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Á. 1-2.: a köv. számú oklevélben. 
R.: Kállay 1574. szám. 
 
 
184. 1366. (márc. 25. után) 
Erzsébet királynénak (H) Luppreczáza-i polgárai bemutatták a Lelesz-i prépost és a monostor 
konventje gyanútól mentes privilegiális oklevelét bizonyos földek ezen polgároknak történt 
iktatásáról (l. előző szám), amit kérésükre királynéi hatáskörből átír, elfogad és megerősít 
számukra, és Cybikfölde földet a tartozékaival együtt királynéi új adomány címén nekik 
adja függő kettőspecsétjével [!] ellátott privilegiális oklevelében. Edictum [!] sub a. d. 
1366. Arenga. 
 
Má.: 1. Dl. 52 106. (Kállay cs. lt. 65.) Újkori. 

2. Dl. 24 682. (NRA. 744. 22.) Újkori. 
R.: Kállay 1590. szám. 
 
 
185. 1366. márc. 26.  
[I.] Lajos király 1366. márc. 26-i (a. d. 1366., in crastino Ann. virg. glor.), titkospecsétes 
nyílt oklevele: mivel a Heueswyuar megyei Bator birtok, aminek okán Vörös (Rufus) János 
és Mihály fia: Miklós pereskedett, az ő birtokának találtatott és királyi kezeihez visszakerült 
a bárók ítélete folytán, ezért az uralkodó azt szolgálataiért Mihály egri püspöknek és Szt. 
János tiszteletére alapított egyházának adta örökjogon. 
 
Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1372. jún. 7. HML. Egri kápt. mlt. 248. 1. 7. 4. 1. 1. 1. 

(Df. 210 156.)  
2. Uő., 1372. jún. 7. Uo. 248. 2. 7. 4. 1. 1. 2. (Df. 210 157.) 

Má.: Tá. 2.-vel azonos jelzet alatt, annak alapján, újkori. 
 
 
186. 1366. márc. 26. 
A győri káptalan előtt megjelent egyrészről Konrád fia István fia: István, másrészről Sándor 
fia: Miklós a maga és fivére (uterinus frater): János nevében (akinek terhét az alábbi ügyben 
teljesen magára vállalta), Miklós fiai: Péter és Pál és Kozma fia János fia: Mihály a 
Vezeken nemzetségből, és megvallották, hogy eddigi osztatlan birtokaikat minden haszonvétellel 
és tartozékkal fogott nemes bírók elrendezésével így osztották fel örökre: Zyrak birtoknak 
a Szt. Mihály arkangyal-egyház felőli fele 20 fél telekkel (curia) 2 utcán (linea) István fia: 
Istvánnak és utódainak, a birtok másik, déli fele Sándor fiai, Miklós fiai és Mihály telekhelyeivel 
együtt (miként azokat ők és elődeik birtokolták) nekik és utódaiknak jutott. Berecalfalu-n 
és Chalad-on a felső rész Istvánnak, az alsó rész a többieknek jutott. Peresnye birtok nyugati, 
az ottani egyház felőli, a patakon innen és túl levő része István telkével (curia) v. telekhelyével 
(miként ő és elődei birtokolták) 3 utca (platea) haszonvételeivel együtt Istvánnak és utódainak, 
a birtok másik fele Sándor fiainak, Miklós fiainak, Mihálynak és leszármazottainak jutott 
úgy, hogy a felek e birtok határain belül szőlőket ültethetnek, a másik fél ellentmondása 
esetén is. Vezeken keleti fele 9 fél telekkel Istvánnak, a másik fele ugyanennyi fél telekkel 
a többieknek jutott, és ha több [telket] tudnak ott létrehozni, azokat is osszák fel. A birtokaikon 
a Rabcha folyón most levő és a jövőben építendő malmaikat is kettéosztották egymás között. 
A Peresnye birtokon levő gyümölcsösök Istvánnak, a Berecalfalu-n levők pedig Sándor 
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fiainak, Miklós fiainak és Mihálynak és leszármazottaiknak jutottak. A Cher és Zemere 
birtokok fele Istváné, a másik fele a többieké lett. Az idegen kezeken levő birtokaikat közös 
költségen közötti földrészt is 2 részre osztották. Az Orod megyei Bosorag birtokuk egyik 
szerezzék vissza. Ha a felek valamelyike v. utódai e birtokok örök osztályát megsértené, a 
bíró része nélküli 25 márka dénárban marasztalják el. Ha jelen oklevelet visszaviszik a 
káptalannak, privilegiális formában adja majd ki. D. 2. die Ann. virg. glor., a. d. 1366. 
 
K.: Sopron vm. I. 362–365. (Eszerint E.-je az Esterházy cs. galántai lt.-ban volt, hátlapján 

pecsét maradványaival.) 
 
 
187. 1366. márc. 26. Prága 
[IV.] Károly német-római császár, cseh király [III.] Albert és [III.] Lipót, Ausztria, Stájero. 
és Karintia hercegei kérésére átírja [I.] Lajos magyar király 1365. dec. 5-én Győrben kelt 
levelét (l. Anjou-oklt. XLIX. 594. szám). Der geben ist zu Prage mit unsrm angedruckten 
insigel, nach Cristus geburte dreutzenhundert jare dornach in dem sechs und sechtzigisten 
jare an dem nehsten dunrstage vor dem heiligen Palmtage. 
 
E.: ÖStA. HHStA. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe 1366 III 26. A szöveg 

alatt: Per dominum cancellarium decanus Glogoviensis. Hátoldalon pecsét felett: 
R[egistratum] Voltzo de Wormacia.  

K.: Kurz, Albrecht 193. 
R.: Reg. Imp. VIII. 350; Lichnowsky IV. 723. szám. 

Skorka Renáta 
 
 
188. 1366. márc. 26. Prága 
[IV.] Károly német-római császár, cseh király kinyilvánítja, hogy [III.] Albert és [III.] Lipót, 
Ausztria, Stájero. és Karintia hercegei átadták a császárnak azt a szövetséglevelet, amit [I.] 
Lajos király és a magyarországi előkelők egykor kiállítottak a hercegek számára, azért, 
hogy a császár azt visszaadhassa a magyar királynak. A császár ígéretet tesz arra, hogy a 
hercegek és előkelőik által egykor a magyar uralkodó számára kiállított szövetséglevelet a 
köv. Szt. János napig (sante Johansen tage ze sünwenten) [jún. 24.] visszaszerzi, v. arról 
egy érvénytelenítő oklevelet állíttat ki. Der geben ist zu Prage nach Cristus geburte 
drewtzenhudert jar darnach in dem sechs und sechczigstem jare an dem nehsten donrstage 
vor dem heiligen palmtage.  
 
E.: ÖStA. HHStA. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe 1366 III 26. Függőpecsét 

és hártyaszalagja. A plicaturán: Per dominum cancellarium decanus Glogoviensis. Hátlapján 
középen: R[egistratum] Johannes Lust. 

K.: Lünig II. 519.  
R.: Reg. Imp. VIII. 350; Lichnowsky IV. 722. szám; Reg. Boh. Mor. VIII/1. 384. szám.  

Skorka Renáta 
 
 
189. 1366. márc. 26. Prága  
[IV.] Károly német-római császár, cseh király, a fia: Vencel cseh király és brandenburgi 
őrgróf, valamint a császár fivére: János morva őrgróf megújítják [III.] Albert és [III.] Lipót, 
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Ausztria, Stájero. és Karintia hercegeivel az 1364. febr. 10-én kötött kölcsönös örökösödési 
szerződést (l. Anjou-oklt. XLVIII. 94. szám), azzal a kikötéssel, hogy [I.] Lajos magyar 
király országa azt illeti meg, akire a magyar uralkodó azt örökíti. Das ist geschehen und ist 
diser brieve gegeben ze Prag nach kristus gebürd dreuczehenhundert iar und darnach in 
dem sechs und sechczigisten jar an dem nechsten donrstag vor dem Palmtag. 
 
E.: Praha. Národní archiv. AČK 953. 
Á.: Zsigmond király, 1409. szept. 30. ÖStA. HHStA. Urkundenabteilung. Allgemeine 

Urkundenreihe 1409 IX 30. (Df. 287 076.)  
K.: F. IX/3. 581–592; CD. Mor. IX. 326–332.  
R.: Reg. Imp. VIII. 350; Lichnowsky IV. 724. szám; Reg. Habsb. V. 109. szám; Reg. Boh. 

Mor. VIII/1. 387. szám. 
Skorka Renáta 

 
 
190. 1366. márc. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Hedrehwar-i Miklós fia: Miklós királynéi ajtónállómester, fejéri és tolnai comes bemutatta 
a Boszniában (terra Uzure) ellopott korábbi nagypecsétjével ellátott, 1348. szept. 5-i oklevelét 
(l. Anjou-oklt. XXXII. 581. szám) a neki és frater-einek tett kegyről és kiváltságról 
(prerogativa libertatis), kérve, hogy azt neki, néhai fivére (frater carnalis): István mester 
fiainak: Györgynek és Mihálynak, valamint örököseiknek erősítse meg. Kérésére az uralkodó 
ezen gyanútól mentes oklevelet érvényesnek elfogadja és a benne foglaltakkal együtt Miklósnak, 
István fiainak és örököseiknek királyi teljhatalmából átírja és megerősíti függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, 
a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366., VI. Kal. Apr., uralkodása 25. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Uglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, Vilmos pécsi, István zágrábi 
püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, István nyitrai, 
János váci, Domokos csanádi, Demeter szerémi, Péter boszniai, Miklós knini, István fárói, 
Bálint makarskai, Miklós traui, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, Portiua zenggi, 
Demeter nonai püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós 
Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál 
királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Zobonya fia: László 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
K.: Héderváry I. 60–62. (Eszerint E.-je: Héderváry cs. lt. 1. 2., zöld-kék fonatú függőpecséttel.) 
 
 
191. 1366. márc. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor 1365. okt. 31-én (26. die oct. 
Mychaelis in a. prox. transacto) bírói székében a pereskedők ügyeit tárgyalta, néhai 
Teuteus mester fia: László mester ellenében Sag-i Egyed bemutatott 10 oklevelet: 1) 
Bubeek István comes országbíró 1364. okt. 13-i, a felek közötti pert [1365.] máj. 1-jére 
halasztó oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVIII. 828. szám); 2) ezen István comes bírságlevelét, 
miszerint máj. 1-jén László nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért megbírságolta; 3) 
a nádor [1364.] évi (in predicto a.) perhalasztó oklevelét, amiben László mesternek aug. 
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27-ét tűzte ki oklevelei bemutatására (l. uo. XLVIII. 531. szám); 4) a nádor bírságlevelét, 
miszerint aug. 27-én László nem jelent meg színe előtt, ezért megbírságolta (l. uo. 655. 

szám); 5) a pécsi káptalan idézőlevelét, miszerint Lászlót nov. 1-jére a nádor elé idézték (l. 
uo. 835. szám); 6) a nádor bírságlevelét, miszerint nov. 1-jén László nem jelent meg, ezért 
megbírságolta (l. uo. 900. szám); 7) a pécsi káptalan idézőlevelét, miszerint a nádor oklevelének 
megfelelően Barlya-i Illés királyi emberrel kiküldték tanúságul Tamás Nogfalu-i papot, 
akik 1365. aug. 7-én (f. V. an. Laurencii, a. prox. elapso) László mestert a Totfalu nevű 
birtokán Sag-i Egyed ellenében aug. 22-re (oct. Ass. virg. glor.) a nádor elé idézték; 8) a 
nádor bírságlevelét, miszerint László aug. 22-én nem jelent meg színe előtt, nem is küldött 
senkit maga helyett, ezért megbírságolta; 9) a pécsi káptalan idézőlevelét, miszerint a nádor 
oklevelének megfelelően Kulchfolua-i Imre nádori emberrel kiküldték tanúságul Egyed 
Bodugazzonfolua-i papot, akik szept. 22-én (f. II. p. Mathei tunc prox. preterita) Lászlót a 
Cynerew nevű birtokán Egyed ellenében okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a nádor elé idézték; 10) 
a nádor bírságlevelét, miszerint okt. 6-án László nem jelent meg színe előtt, nem is küldött 
senkit maga helyett, ezért megbírságolta. Mivel mindezek alapján László mestert a mondott 
oklevelei be nem mutatása és a kitűzött időpontok elmulasztása miatt a per tárgyát képező 
Toty birtok ügyében válaszadásra és a mondott bírságok kétharmadának a nádor részére, 
egyharmadának a peres ellenfél részére történő kifizetésére Egyed ellenében a nádor elé 
kellett véglegesen idézni, ezért a nádor írásban kérte a pécsi káptalant, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akivel a nádori ember Lászlót mindezek ügyében idézze (evocare) színe elé 
Egyed ellenében, majd a káptalan tegyen jelentést; ők ennek megfelelően kiküldték tanúságul 
Tamás Nogfalu-i papot, akivel Orman-i Fülöp fia: István nádori ember nov. 3-án (f. II. p. 
OO. SS.) Tuteus fia: László mestert a Totfalu nevű birtokán Egyed ellen a nádor elé idézte 
nov. 18-ra (oct. Martini). Akkor, mivel Balase fia: Simon (László mester nevében a 
Pechwarad-i konvent ügyvédvalló levelével) Miklós fia: Leukus (Saag-i Egyed képviselő-
je) kérdésére azt mondta, hogy ura: László mester a Toty birtokról szóló okleveleit csak 
egy későbbi időpontban tudja bemutatni, ezért a nádor meghagyta, hogy László az okleveleit 
3 márka bírsággal mutassa be [1366.] márc. 18-án (oct. diei medii Quadr.). Akkor megjelent 
a nádor előtt egyrészről Saag-i Egyed, másrészről Balase fia: Simon (az ura: László mester 
nevében a Pechwarad-i konvent ügyvédvalló levelével), és Simon bemutatott számos oklevelet 
Toty birtokról László jogának támogatása érdekében, de mivel ezek közül két oklevél – a 
budai káptalan 1343. évi (amit a káptalan 1347. évi privilegiális átiratában) és a Kw-i káptalan 
1334. évi (amit a káptalan 1353. évi, a királynak szóló jelentése átiratában mutatott be; l. 
Anjou-oklt. XXVII. 431., XXXI. 1192. és XXXVII. 280. szám) – eredetijének megtekintése 
nélkül a nádor az ügyben nem tudott megfelelő döntést hozni, ezért a vele ülésező bárókkal 
és nemesekkel meghagyta, hogy Tuteus fia: László ezen 2 oklevelet ne átiratban, hanem 
eredetijükben mutassa be színe előtt júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.). Jelen oklevelet a 
nádor a pecsétje távolléte miatt prothonotarius-a: Jakab mester pecsétjével látja el. D. in 
Wysegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 406. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 168.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz egészített ki, valamint zárópecsét körvonala. 
Kortárs kéztől: domini Nicolaus prepositus et Cosmas custos ecclesie de Kw in oct. S. 
Andree sine crastinacione coram testimonio capituli Bachiensis. 

 
 
 
 



108 

192. 1366. márc. 27. 
A pécsi káptalan előtt szentszalvátori (S. Salvator) Simon fia: Dénes tilalmazta Bagya-i 
Miklós fia: Istvánt Wylakerdei erdő kétharmada hasznai és termései használatától és elvételétől, 
ami kapcsán per van közöttük. D. f. VI. an. Ramispalmarum, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 91 724. (Festetics cs. lt. Valkó 36.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint mandorla alakú zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: Solvit. 
 
 
193. 1366. márc. 28. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt Barakcha-i Jakab fia: István 
megvallotta, hogy mivel a Konth Miklós nádor előtt Magyar (dict.) Pál mester özvegye, 
nemes asszony ellenében hatalmaskodás ügyében elmarasztalt néhai nagyobbik fivére 
(maior frater), Barakcha-i Jakab fia: Miklós minden birtoka és birtokrésze becslésének 
harmadrészét a nádor vállalta saját oklevelével István érdekében máj. 1-jén (oct. Georgii) 
kifizetni (kivéve 10 márkát, amit István át kell adjon neki) és Istvánt az asszony ellenében 
szavatolni, ezért István az ő és fivére: Miklós szőlőjét – ami Sukorou hegyen van a pannon-
halmi (Sacermons Panonie) Szt. Márton-egyház apátja birtokának területén, és amit [I.] 
Lajos király a nádornak adományozott – Miklós nádornak és örököseinek átadta, minden 
jogot és tulajdont rájuk ruházva abban. D. in Wyssegrad, sab. an. Ramispalmarum, a. d. 
1366. 
 
E.: Dl. 62 510. (Motesiczky cs. lt. 40.) Hátlapján pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
194. 1366. márc. 28. Prága 
[IV.] Károly német-római császár, cseh király kinyilvánítja, hogy az [I.] Lajos magyar 
király, ill. [III.] Albert és [III.] Lipót, Ausztria, Stájero. és Karintia hercegei közötti szövetség 
felbomlott, miként arról a király által a hercegek számára kiadott nyílt levél, valamint király 
által a császár számára biztosított felhatalmazás is tanúskodik. Annak érdekében, hogy a 
hercegek alattvalói minél nagyobb biztonságban legyenek a szövetség felbontását illetően, 
a császár kérésére Vencel cseh király, Rudolf szász herceg, Ottó brandenburgi őrgróf, Dietrich 
metzi, Lamprecht speyeri, János brixeni, Péter kuri, Gerhard naumburgi, Rudolf verdeni 
püspökök, Albert mecklenburgi herceg, Ottó hesseni tartománygróf és más fejedelmek is állást 
foglaltak határozatukban a szövetség jogszerű és törvényes felbontása kapcsán: kimondták, 
hogy az osztrák hercegek és alattvalóik a császár és a Birodalom fejedelmei és alattvalói, 
ezért a szövetség, ami a császár és a Birodalom jóindulata, jóváhagyása és engedélye nélkül 
köttetett, erőtlen és súlytalan, vagyis jogosan és törvényesen felbontható. Der geben ist zu 
Prage nach Cristus geburte dreuczenhundert jar darnach in dem sechs und sechczigistem 
jare an dem Palmabent.   
 
E.: ÖStA. HHStA. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe 1366 III 28. A plicaturán: 

Per dominum imperatorem Rudolphus episcopus Verdensis. Hiányzó függőpecsét 
szalagjának helye. Hátlapján: R[egistratum] Voltzo de Wormacia. 

K.: Kurz, Albrecht 196; F. IX/7. 237–241. 
R.: Reg. Imp. VIII. 350–351; Lichnowsky IV. 725. szám. 

Skorka Renáta 
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195. 1366. márc. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy ő (akinek uralkodása hivatalából fakadóan minden 
árváról gondoskodnia kell) együttérezve Zenthmiclos-i László fia: a férfiörökös nélkül 
elhunyt László leányai: Ilona, Margit, Katalin és Erzsébet árvaságával és szegénységével, 
anyja: a királyné kérésére László ezen leányait (nehogy az atyai birtokokból és javakból 
kizárva a szükségtől kényszerítve idegen háztetők alatt kelljen rejtőzzenek) apjuk 
Zenthmiclos nevű erdélyi Fehér megyei birtokán, Zaahtelke-n és más birtokain és birtok-
részein királyi kegyességből és speciális kegyből, amennyire ezt jog szerint megteheti, 
valós örökösökké és törvényes leszármazottakká, mintegy László természetes fiaivá teszi, 
Zenthmiclos és Zahtelke birtokokat, továbbá más atyai birtokokat és birtokrészeket ezen 
leányoknak mint László természetes fiainak és általuk örököseiknek örökjogába adja (in 
perpetuam … asscribimus hereditatem), más jogának sérelme nélkül, az ország szokása 
ellenére (consuetudinaria lege regni nostri, que huic gracie et iuri repugnare videretur, 
penitus non obstante). D. in Wyssegrad, domin. Ramispalmarum, a. d. 1366. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1428. máj. 13. AL. Kolozsvár. Toldalagi cs. lt. 17. (Df. 257 481.) Eszerint 

nyílt oklevél volt a király nagypecsétjével. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 36–37. (román fordítással) 
R.: Szabó K., Száz. 1887. Pótfüzet. 77; Erdélyi Okm. IV. 417. szám. 
 
 
196. 1366. márc. 29. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) kinyilvánítja, 
hogy anyja, Erzsébet királyné (H) a budai káptalantól hozzá cserével került, Óbudán (Vetus 
Buda) a Duna folyón szedett királynéi vámját hasznosabbnak vélte az óbudai Boldogságos 
Szűz-kolostor Szt. Klára-apácái számára, ezért azt nekik adta örökre mindazon feltételekkel, 
amikkel eddig e vámot a királynénak beszedték, elvéve tőlük Szt. Jakab vámját, amit Budán 
az apácáknak a királyné adományából eddig beszedtek, és azt királynéi jogához és Óbuda 
várhoz visszacsatolta. Ezért kérte, hogy a király ezen adományhoz (donacio et 
elemosinaria provisio) adja beleegyezését és e dunai vámot az apácáknak örökre erősítse 
meg. Az uralkodó, mivel a Szentírás tanúsága szerint a szülők akaratának fiúi hűséggel kell 
engedelmeskedni, mind a királyné anyai kérésére, mind azon odaadás miatt, amit Szűz 
Mária iránt táplál, a királyné ezen adományához beleegyezését adja, és e dunai vámot az 
anyja által Óbudán alapított és épített Boldogságos Szűz-kolostornak királyi hatáskörből 
örökre megerősíti és az apácák örökjogába adja (in perpetuam ascribimus hereditatem), 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, IV. Kal. Apr., a. d. 1366., 
uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wglin spalatoi, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Domokos 
csanádi, Mihály egri, Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter 
szerémi, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Miklós knini, Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici 
Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Sceech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, 
Zudar Péter királyi pohárnok-, Lyzkou-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, 
Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
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E.: Dl. 5445. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 22. 16.) Hátlapján középkori 
kezektől tárgymegjelölések. Hiányos függőpecsét és zöld fonata. 

Tá.: Guti Ország Mihály nádor, 1472. szept. 29. Dl. 16. (Uo. 16. 22.) 
K.: Katona, Hist. crit. X. 369–371; F. IX/3. 528–531.  
 
 
197. 1366. márc. 29. 
A fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza kereszteseinek konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy a László veszprémi püspök érdekében tudományvételekre, 
tilalmazásokra és az ország szokása szerinti más ügyekre 1 évre kibocsátott gyűrűspecsétes 
oklevelének megfelelően Nogteluk-i Deseu fia: Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul 
rendjük testvérét: Andrást, akik márc. 26-án (f. V. an. Ramispalmarum) a püspök Bonya nevű 
birtokán Fechke (dict.) Jánost és a Bonya-i jobbágyokat v. népeket és bárki mást Nook 
szántói, erdői és földje (amit Kukynys fia: Balázs egészen eddig tartott és használt) használatától 
tilalmazták az ország szokása szerint. D. 4. die diei prohibicionis antedicte, a. d. 1366. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Bonnya 1. (Df. 200 252.) Papír. Hátlapján azonos 

és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
R.: Veszpr. reg. 597. szám. 
 
 
198. 1366. márc. 29. 
A Clusmonstra-i Szűz Mária-monostor konventje előtt Benedek fia Péter fia: Jakab, 
Gwmur megyei Kwtya-i nemes  a maga és fivére (frater uterinus): István nevében megvallotta, 
hogy apjuk: Péter még életében a Kwtya birtokon levő része negyedét ki akarta adni leányainak 
és a vejeinek (gener), ezért megfontolva apjuk akaratát ők a Kwtya-n és a Balog folyó melletti 
Iwanfelde-n levő örökjogú negyedrészüket leánytestvéreiknek: Ilonának és Katalinnak, 
valamint Kis (Parvus) Pálnak és Katalin fiainak: Miklósnak és Gergelynek (Myke fiainak) 
adták az ezen nemes asszonyokat e birtokokon a természetjog szerint megillető 
leánynegyed fejében, minden haszonvétellel és tartozékkal (művelt és nem művelt szántóföldek, 
erdők, berkek, vizek, rétek, kaszálók), s most adja Jakab a maga és István nevében is a 
konvent előtt örök birtoklásra, teljes joggal, semmiféle tulajdont maguknak és örököseiknek 
meg nem tartva ezekben. Erről a konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. domin. Ramispalmarum, a. d. 1366. 
 
Á.: Garai Miklós nádor, 1412. ápr. 27. SNA. Jászói konvent hh. lt. App. Fasc. 9. 3. C. (Df. 

251 650.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 418. szám. 
 
 
199. 1366. márc. 29. 
A vasvári káptalan tudatja, hogy Heym fia Pál fia: Benedek mester (nunciusa által előadott) 
kérésére kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Mihály mester éneklőkanonokot, akivel 
Benedek (magnificus) márc. 20-án (f. VI. p. Letare) a Zala megyei Galsa nevű vásárolt 
birtoka Sarusd birtok felőli, az alábbi határok alatti bizonyos részét Haran-i [!] várnagyának, 
Sarusd-i Mogh fia Péter fia: János mesternek adta hű szolgálataiért, Galsa birtoktól új határ-
jelekkel elkülönítve, semmiféle jogot és tulajdont e birtokrészben magának és leszármazottainak 
meg nem tartva, hanem mindezeket teljesen János mesterre és utódaira ruházva. A határok, 
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amikkel e birtokrész Galsa birtokról elkülönül Mihály mester elmondása szerint: Sarusd 
folyó réve (portus); út, és eddig észak felé Benedek Galsa nevű birtoka, dél felé János mester 
ezen birtokrésze van; szántóföldek; rét; domb teteje, és eddig nyugat felé Benedek Galsa 
nevű birtoka, kelet felé János e birtokrésze különül el. Erről a káptalan függőpecsétjével 
ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 10. die termini prenotati, a. d. 
1366., amikor István prépost, Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, Pál mester 
dékán. Arenga. 
 
E.: VAML. 1187. Vasvári kápt. hh. lt. Met. 11. 10. (Df. 262 645.) Felül chirographált 

(ABC). Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló beváságsok. 
Á.: 1. Vasvári kápt., 1504. febr. 8. Dl. 5429. (NRA. 553. 27.) Az iktatás napjaként ápr. 1-jét 

(f. IV. p. domin. Domine ne longe) írva. Eltérő névalakja: Sarwsd. 
2. Vasvári kápt., 1767. nov. 20. Dl. 107 271. (Esterházy cs. pápai lt. 33. 1.) 

R.: Kóta 136. szám. 
 
 
200. 1366. márc. 29. Bosznia 
Tuertco, Isten és [I.] Lajos király (H) kegyelméből Bosna bánja és az anyja: Ilona levele 
Marcus Cornarius velencei dózséhoz és a tanácsosokhoz, amiben többek között szerepel, 
hogy a bánt az országából bizonyos ottani hűtlen nemesek elűzték, de a király kegye által 
őt újra visszafogadták valamelyest, noha nem teljesen, és emiatt nem tudja e nemeseket az 
ellene és Velence ellen elkövetettekért gyorsan megbüntetni és börtönbe zárni, de amint 
országában megerősödik, kis idő múlva minden jogtalanság ügyében igazságot szolgáltat. 
Scripta in Bosna, domin. Ramis Palmarum, a. d. 1366. 
 
K.: Ljubić IV. 84; Wenzel, Dipl. eml. II. 646–647. (Copia dei Commemoriali c. velencei 

államkönyv alapján. VII. 58. 1. 245.) 
R.: Wenzel G., MTT. 9 (1861) 30. 
 
 
201. 1366. márc. 30. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta anyja, a királyné prothonotarius-a: Miklós mester, hogy a 
Symig megyei Zoob nevű birtokán szükség van a bejárásra, a határjelek emelésére és 
megújítására. Ezért a király utasítja a veszprémi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel László fiai: László v. Miklós v. Kilián fia: Mihály v. Raphael fia: János v. Gyunu-i 
János fia: Péter v. Lukács fia: Lőrinc v. Orbán fia: Márk királyi ember a szomszédok össze-
hívásával járja be e birtokot régi határai mentén, a szükséges helyeken új határjeleket 
emelve, és mások birtokjogaitól így elkülönítve hagyja azt Miklós mesternek, ha nincs 
ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze Miklós ellenében a királyi jelenlét elé, 
majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, f. II. p. Ramis-
palmarum, a. d. 1366. 
 
Á. 1-2.: a 241. számú oklevélben. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 9 (1978) 76. 
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202. 1366. márc. 30. Visegrád 
Miklós néhai nádor fia: János királyi tárnokmester, zalai és veszprémi comes tudatja, hogy 
néhai Wezze[us] mester fia: János mester márc. 26-tól (f. V. p. Judica) 4 napig állt színe 
előtt Leustach frater-e: János és László fia: János esztergomi polgárok ellenében, akik 
azonban a tárnokmester oklevele ellenére (ami a Wyssegrad-on színe előtt szemtől szemben 
történt idézésükről szól) nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért őket 
bírságban marasztalja el, ha magukat nem tudják észszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 
5. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 362. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 451.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredéke. 
K.: Z. III. 291. 
 
 
203. 1[3]66. márc. 30. 
A [váradi] konvent 1[3]66. márc. 30-i (f. II. p. Ramispalmarum, a. d. 1[3]66.) oklevele 
szerint színük előtt Zemel-i Ag fia István fia: Lewkus mester megvallotta, hogy azon odaadás 
miatt, amit a pécsi Szt. Péter apostolfejedelem-egyház felé táplál régtől fogva (a tempore 
primevo etatis sue), továbbá Vilmos pécsi püspöknek az ő perei intézése és az ő szegénysége 
kapcsán kifejtett fáradozásai miatt a Zemel, Emel, India és Thotfalu nevű Baranya megyei 
birtokokban levő részeit a püspöknek és pécsi egyházának adta lélekadományként és a 
szülei lelke üdvéért örök birtoklásra, úgy, hogy élete végéig e birtokrészek birtokában maradhat, 
örökös nélküli halála után pedig mindezek teljes joggal a püspökre és egyházára szálljanak. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. okt. 13. előtt. Dl. 93 891. (Festetics cs. lt.) Erősen hiányos 

volta miatt a regeszta Tá. 2. alapján készült. Eltérő névalakjai: Indya, Thothfalw. 
2. Tá. 1. > Uő., 1413. nov. 14. Dl. 87 869. (Esterházy cs. hercegi lt. 32. EE. 354.) 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 300. szám. 
 
 
204. [1366.] márc. 30. Sáros 
Frank fia: Mihály vicecomes és a Sarus-i szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (H), 
hogy Bebek István comes országbíró levelének megfelelően (l. 158. szám) kiküldtek 2 
szolgabírót, akik megtudták, főleg a felek szomszédaitól, nemesektől és nem nemesektől, 
hogy Peren-i Miklós fia: Wynche a Ludveg és Kalo nevű birtokain lakó jobbágyait [1365.] 
szept. 28-án (domin. p. Mathei) Vytez-i Lőrinc Malinyk nevű birtokára küldte, és ők Lőrinc 
Scokch (dict.) Mihály nevű jobbágyát Malanyk-ról a javaival együtt hatalmaskodva 
Ludueg birtokra vitték lakni, Lőrinc joga sérelmére. D. in Sarus, f. II. p. Ramispalmarum, 
a. d. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 645. (Múz. Ta. Berthóty 108.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Vynche és Perien névalakokkal), valamint 1 nagyobb és 4 kisebb zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
205. 1366. márc. 31. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a győri káptalannak: mivel Sebus fiai: János és Miklós mesterek Pozsony 
megyei Chuturtukhel nevű birtokát a királyi birtokoktól és földektől az általuk eredetiben 
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bemutatandó okleveleiknek megfelelően mindenütt el akarja különíttetni, ezért utasítja a 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Tamás, az esztergomi Szt. Tamás vértanú-
egyház prépostja, speciális királyi ember Chuturtukhel birtokot a király és mások birtokaitól 
és földjeitől a Sebus fiai okleveleiben foglalt határok szerint új határjelek emelésével különítse 
el úgy, hogy a királyi földekből nekik ne engedjen semmit elfoglalni, de az ő földjeikből és 
jogaikból se tartson vissza semmit a királynak, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Wyssegrad, f. III. p. Ramispalmarum, a. d. 1366. 
 
Á.: a 369. számú oklevélben.  
 
 
206. 1366. márc. 31. Terebes 
Tamás mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Zemlen-i vicecomes-e és a szolgabírók 
jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 172. szám) kiküldték 
az egyik szolgabírót, aki Zemlen és Vng megyében nemesektől, nem nemesektől, szomszédoktól 
és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudta, hogy Miklós fia: János famulus-a 
és képviselője a mondottakat kijelentve Korumly [!] birtokot elfoglalták, ahogy ez a királynak 
elmondatott. Majd Miklós fia: Jánost és a hozzá tartozókat tilalmazta a birtok elfoglalásától 
és a hasznok elvételétől. D. in Therebes, f. III. p. Ramispalmarum, a. d. 1366. prenotato. 
 
E.: Dl. 85 369. (Sztáray cs. lt. 154.) Papír. Hátlapján azonos (…pro Ladizlao filio 

Laurencii de Wynatina [!] contra Johannem filium Nicolai de Geren…) és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét töredékei. 

K.: Sztáray I. 347–348. 
 
 
207. 1366. ápr. 1. 
A csázmai káptalan előtt az Orbaz megyei Dolch-i Fábián fia: Wlk a maga és fiai: Miklós 
és István, továbbá Crissius fiai: Máté, István és Igrank (az ő frater patruelis-ei) nevében, 
Lypye-i Pál fia: Máté a maga, a fiai: András és Illés, a frater-e: Miklós, valamint Jakab fiai: 
György és István (a frater patruelis-ei) nevében (a távollevők terhét és bírságait magukra 
vállalva, ha az alábbiakat nem őrzik meg) megvallották, hogy az ue. megyei Pathaki nevű, 
őket a Pasaga-i Szt. Péter-káptalan oklevelével illető teljes birtokukat (ami a Dolch és 
Lypye nevű birtokaik, Endre fia: Goyzlou Turuch nevű és Orbán fiai Wlencischa nevű 
birtoka szomszédságában van) minden haszonvétellel, azon határok alatt, amikkel azt elődeik 
és ők birtokolták, Keleth-i Domokos fia: György és János fia: Illés mestereknek 20 márka 
dénárért eladták a mondott káptalani oklevélnek megfelelő örök birtoklásra, vállalva, hogy 
mondott fiaikkal, fivéreikkel és frater patruelis-eikkel szemben Györgyöt, Illést és utódaikat e 
birtokban békésen megőrzik és az annak ügyében esetlegesen létrejövő perekben magukat 
képviselőiknek állítják, s ha mindezt nem teljesítik, a per kezdete előtt kifizetendő 40 márka 
dénárban marasztalják el őket György és Illés ellenében. Erről a káptalan függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. IV. an. Passce d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 41 646. (Múz. Ta. Illésházy.) Hátlapján középkori (Pathaky névalakkal) és újkori 

kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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208. 1366. ápr. 1. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Konak-i István és Maraz-i 
Gyula fia: János tiltakoztak, miszerint márc. 16-án (f. II. p. Letare) a földjükön emelt határ-
jeleket a  Lupprethzaza-i polgárok és hospesek a konvent tanúsága jelenlétében Debreu-i 
Miklós királynéi emberrel teljesen leronttatták és más helyeken új határjeleket emeltettek 
az ő földjük határain belül, ezért ők a királynéi embert ezen határjelek emelésétől tilalmaz-
ták, és azt, hogy e földek az övéké, okleveleikkel akarták igazolni, de a királynéi ember a 
tilalmazásukat nem vette figyelembe, az okleveleiket sem fogadta el, hanem meghagyta 
nekik, hogy máj. 1-jén (oct. Georgii) a vitás földdel kapcsolatos okleveleikkel együtt jelenjenek 
meg személyesen a királynéi jelenlét előtt. D. IV. f. p. Palmarum, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 091. (Kállay cs. lt. 1300. 1504.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét és caput sigilli töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1575. szám. 
 
 
209. 1366. ápr. 1. 
A veszprémi káptalan előtt János fia: Egyed, Beke fia Leustach Koachy-i jobbágya meg-
vallotta, hogy a Berinhyd püspöki falu előhegyén levő szőlőjét, amivel kelet felől Pál 
Koachy-i hospes szőlője, dél felől Balázs zalai főesperes, a káptalan kanonoka szőlője, 
nyugat felől nagy út, észak felől a Berinhyd-i hospesek szántóföldje szomszédos, minden 
haszonvétellel, főleg a hozzá tartozó földekkel eladta szavatosság vállalásával Balázs 
főesperesnek 12 márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva). D. f. IV. p. 
Ramispalmarum, a. d. 1366. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Berénhida 2. (Df. 200 253.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
R.: Veszpr. reg. 598. szám. 
 
 
210. 1366. ápr. 1. Visegrád 
Miklós esztergomi érsek kéri [hátlap: a pozsonyi prépostot és káptalant], hogy kanonoktársukat: 
Ferencet, aki az érsek parancsából a pápai kúriába megy, sem a kanonoki, sem a Keresztelő 
Szt. János-magistratus-beli jövedelmeiben ne zaklassák, hanem őt v. képviselőjét engedjék 
ezen bevételeket békésen birtokolni, és felfüggesztés (suspensio) v. interdictum büntetése 
sújtsa őket, ha másként cselekednének. D. in Wyssegrad, 1. die Apr., a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. R. 3. 101. (Df. 228 373.) Hátlapján azonos kéztől címzés, 

valamint mandorla alakú, vörös viaszú zárópecsét körvonala. 
 
 
211. 1366. ápr. 2. Zára 
1366. die 2. Apr. Zára (Jadra) város rector-ai és nagytanácsa megbízása a város részéről  
[I.] Lajos királyhoz (H; dominus noster naturalis) induló követüknek, Parma-i Paulus de 
Blancardis-nak. Amikor a király elé járul, alázatosan és térdet hajtva (ahogy kell) ajánlja 
neki hű alattvalóit: Zára város tanácsát és közösségét. Adja elő neki, hogy nemrég 
Baldassar de Sorba v. officialis-ai bemutatták Zára kormányzatának a király oklevelét, 
miszerint etc. [!], be akarván vinni Zára városba nagy mennyiségű eladó bort a város régi 
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rendelkezései és szokása ellenére; és ha ezen és hasonló leveleket végre kell hajtani, az 
Zára városát tönkreteszi, mivel a zárai nemesek és közrendűek (populares) a bor bevételeiből 
élnek, és ha túl sok eladó bor van, nem tudják a sajátjukat eladni, a szőlők művelését abba 
kell hagyják a nagy költségek miatt, így az emberek nem tudnak dolgozni és elhagyják a 
várost, ráadásul a bor bevételei nagyban hozzájárulnak Zára város őrzéséhez és megerősítéséhez, 
és erre máshonnan nem tudnak költeni, mivel a város szinte minden egyéb bevétele a 
comes és más officialis-ok fizetésére (salarium) megy el, miként ezt a király is tudja; az 
eladó bor Zárába szállítása tehát szerfelett hasznos Baldassar-nak és officialis-ainak, de 
óriási kár Zárának. Adja elő továbbá, hogy ne csodálkozzon a király, hogy Szt. Mihály 
vára (castrum S. Michaelis) eddig még nem lett befejezve, mivel a 2000 forintból, amit a 
király elrendelt, hogy Baldassar adjon át a városnak  ezen munkára, nem kaptak meg tőle 
csak 1124 dukátot v. akörül, bár a város a lehetősége szerint mindennap hozzájárul e munkához, 
a sajátjából jóval többet költve a mondott összegnél. Emlékeztesse a királyt, hogy amikor 
korábban a főpapjait és báróit Dalmáciába parancsolta annak és Horváto.-nak a megújítására, 
a város kérte tőlük, hogy adjanak vissza Zárának 3 szigetet, amiket a sebenicoiak tartanak 
mostanáig a velenceiek hatalma révén, kifosztva ezzel Zárát; e bárók időpontot jelöltek ki 
a feleknek a király előtti megjelenésre, de akkor csak Zára követei álltak elő, a másik fél 
nem, és utóbbiak makacsságáról oklevelet bocsátottak ki a király legátusai Dalmáciába 
való érkezéséig; majd Zárába ment a nyitrai [püspök] és Johannes de Brendesecz jogtudó 
(iurisperitus), és királyi hatáskörrel a mondott időpontot meghosszabbították az uralkodó 
Dalmáciába való érkezésig, amit Zára nagyon vár, remélve a jogába való visszahelyezését, 
amitől ténylegesen megfosztották. Tájékoztassa a királyt Johannes Guli, zárai kereskedő 
polgár ügyéről is, aki nemrég bemutatta a király levelét, miszerint etc. [!].  
 
K.: Smič. XIII. 519–521. (Lucius, Trau V. 281–282. alapján.) 
 
 
212. [13]66. ápr. 4. Avignon 
László testvér, a győri egyházmegyei bencés rendi pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) 
Szt. Márton-monostor apátja a teljes servicium commune-ja fejében 125 forintot, a 4 
servicium [consuetum-a] fejében 31 forintot, 6 solidus-t és 6 dénárt kifizetett Tamás testvér, 
a Saxardia-i Szt. Üdvözítő-monostor apátja által a kellő időben. Avinione, 4. Apr., [13]66. 
 
K.: P. II. 510; CDP. I. 433. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 37. fol. 168r. alapján.) 
 
 
213. [13]66. ápr. 4. Avignon 
Demeter Magyaro.-i (U) szerémi püspök a servicium commune-ja fejében 30 forintot, a 4 
servicium [consuetum-a] fejében 7 forintot kifizetett László csanádi kanonok által a kellő 
időben. Avinione, 4. Apr., [13]66. 
 
K.: CDP. I. 432. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 37. fol. 167v-168r. alapján.) 
 
 
214. 1366. ápr. 5. körül 
…….….. fia Péter fiainak: Tombold-nak, Crystol-nak és Györgynek ….. Sándor fiai: 
[Já]nos, Péter és András, János fia: Farkas ….. férfiörökösök nélkül elhunyt …… frater-e: 
Albert .…... Hanua nevű ….. ami őket és a mondott ……. hitbért és jegyajándékot ….. 
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akarják ….. az ő joguk sérelmére …… őket illető …. kifizetésétől …… László és István a 
saját és mondott nepos-aik ……… Passce d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 41 704. (Múz. Ta.) Felerészt hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

részlete látszik.  
 
 
215. 1366. ápr. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Medue (dict.) Mihály fia: János v. ……… v. Vithka-i István királyi ember Janusy-i Cantur 
(dict.) ….  fiát: …….. idézze Janusy-i Cantur (dict.) Lorand ellenében a királyi jelenlét elé, 
majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wisegrad, 2. die Pasce d., a. 
eiusdem 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 23. (Df. 219 568.) Erősen foltos papír. 

Hátlapján zárópecsét töredéke. 
 
 
216. 1366. ápr. 6. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája igazolja, hogy azon 3 márka bírság (amiben 
Teuteus mester fia: László mestert Saag-i Egyed ellenében elmarasztalta) kétharmadát, 
amit László márc. 18-án (oct. diei medii Quadr.) kellett lerójjon, a kérésére elengedte Lászlónak, 
aki a bírság peres ellenfélnek járó egyharmadát kifizette színe előtt Egyednek. D. in 
Vysegrad, 20. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 363. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 450.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
K.: Z. III. 292–293. 
 
 
217. [1366.] ápr. 6. Avignon 
[V.] Orbán pápa engedélyezi Demeter váradi püspöknek 2 évre, hogy városa és egyházmegyéje 
vér és mag ontása által beszennyezett egyházait és temetőit valamely pappal 
rekonciliáltathassa. D. Avinione, VIII. Id. Apr., pápasága 2. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 493v. (Df. 289 793.) 
R.: V. Orbán, LC. 17092. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 255. fol. 21v. alapján is.) 
 
 
218. [1366.] ápr. 7. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte [I.] Lajos király (U), hogy Wyczna-i néhai Gergely fia: Imrének 
biztosítsa a veszprémi egyházmegyei fehérvári egyház kanonokságát, prebendáját és 
magistratus-át (ami egyszerű officium), amik éves bevétele nem haladja meg a 150 arany-
forintot és amik megüresednek Miklós knini electus confirmatus felszentelésével; annak 
ellenére is, hogy Imrének a pécsi egyházmegyei Posega-i egyházban kanonoksága és 
prebendája van, amik éves bevétele nem haladja meg a 40 aranyforintot. A pápa a kérést 
jóváhagyja. D. Avinione, VII. Id. Apr., pápasága 4. évében. [1366.] 
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K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 437–438; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 38. (román fordítással) 
R.: Rábik, Reg. Suppl. 274. (mind ASV. Reg. Suppl. Vol. 45. fol. 129r-v. alapján.)  
 
 
219. [1366.] ápr. 7. 
V. Orbán pápa [1366.] ápr. 7-én (VII. Id. Apr.), pápasága 4. évében kiadott levele: korábban 
a megüresedett knini egyházba Miklós akkori electus-t püspöknek nevezte ki, akinek 
veszprémi egyházmegyei fehérvári egyházbeli kanonokságát, prebendáját és magistratus-át 
(ami lélekgondozás nélküli egyszerű officium), amik Miklós felszentelésével megüresedtek 
és éves bevételük nem haladja meg a 150 aranyforintot, [I.] Lajos király (V) kérésére 
Wyczna-i Gergely fia: Imrének adja a kanonoki jog teljességével, intve a veszprémi püspököt 
és káptalant, hogy ezekről ne rendelkezzenek. Mindez érvényes a fehérvári egyház szokásai 
és statutum-ai ellenére is, és hogy Imre a pécsi egyházmegyei Posega-i egyház prebendás 
(aminek éves bevételei nem haladják meg a 40 aranyforintot) kanonoka. 
 
Tá.: XI. Gergely pápa, 1371. jan. 5. ASV. Reg. Aven. Vol. 176. fol. 602r. (Df. 289 970.) 
 
 
220. [1366.] ápr. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa kéri [I.] Lajos királyt (U), hogy gondoskodjon biztonságos átkelésről Jánosnak, 
[V.] Károly francia király főkamarásának, aki a törökök és más hitetlenek ellen fog harcolni. 
D. Avinione, VII. Id. Apr., pápasága 4. évében. 
 
R.: V. Orbán, LSC. 2179. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 70r. alapján.) 
 
 
221. 1366. ápr. 8. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) igazolja Raguza város (civitas nostra Ragusina) rector-ának, bíróinak, 
tanácsosainak és közösségének, hogy színe előtt a fiának: a királynak és annak kamarájának 
a város részéről Marinus Aradinis 500 aranydukátot átadott. D. in Vissegrad, 4. die Resurr. 
d., a. eiusdem 1366. 
 
K.: Gelcich, Raguza 44–45. (Raguzai lt. 1300-1399. nr. 13. alapján.); Smič. XIII. 521. 

(ápr. 12-i dátummal) 
 
 
222. 1366. ápr. 8. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes országbíró döntés-
hozó oklevelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Dávid v. Belyd fia: László v. 
Mezew-i [!] Péter v. Zalanta-i Benedek királyi ember márc. 31-én (f. III. p. Ramispalmarum) 
László fia: néhai János Pettry és Korh birtokokon levő birtokrészeit a szomszédok jelenlétében 
(ha szükséges, határjelek emelésével mások jogaitól elkülönítve) minden haszonvétellel iktassa 
ezen János leányának: Ilona nemes asszonynak, Nyek-i Tamás fia Lukács fia András feleségének 
és általa örököseinek királyi adomány címén, bárki ellentmondása esetén is, nem érintve mások 
jogait, majd a királyi ember Kysdeta birtokot, amiről az asszony képviselője, ill. Pettry-i 
György fia: Márton a maga, Zank (dict.) János és Pettry-i Miklós fia: János nevében azt mondták, 
hogy egykor László fia: ezen Jánosé volt, a felek v. képviselőik mutatásai alapján járja be, és 
iktassa a feleknek a saját jogaikat határjelekkel egymástól elkülönítve. Ha a  felek nem értenek 
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egyet, a perben maradt földet az ország szokása szerint becsülje fel, az esetleges ellentmondókat 
(kivéve Márton, Zank dict. János és Miklós fia: János alpereseket) júl. 8-ra (quind. Nat. 
Johannis Bapt.) idézze a királyi jelenlét elé, majd tudja meg a szomszédoktól és másoktól, hogy 
Kysdeta birtok az asszony apjáé volt-e, a káptalan pedig júl. 8-ra tegyen jelentést a királynak – 
Geley-i Vörös (Rufus) András fia: Mezey (dict.) Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul az 
ifjú István litteratus-t, kórusuk klerikusát, akik márc. 31-én László fia: néhai János Pettry és 
Korh birtokokon levő birtokrészeit (Korh egyik részén az országbíró oklevelében megnevezett 
Feyer (dict.) János fia: János lakik) a szomszédok, valamint Lukács fia: András (az asszony 
férje és képviselője), Zank (dict.) János, György fia: Márton és Miklós fia: János jelenlétében 
minden haszonvétellel régi határaik alatt iktatták az asszonynak és örököseinek, nem érintve 
mások jogait. Majd a felekkel, a szomszédokkal és más megyei nemesekkel néhai János 
Kysdeta birtokára mentek, Lukács fia: András mutatása alapján bejárták, de az alperes Pettry-i 
nemesek egy másik földet mutattak Kysdeta néven, és mivel a felek így Kysdeta határai ügyében 
nem értettek egyet, ezért a szomszédoktól és a megyei nemesektől megtudták, hogy Kysdeta 
birtok teljesen és régtől fogva mindig is az András által mutatott határokon belül volt, a Pettry-i 
nemesek másik Deta nevű, Mohy felőli birtokától határokkal el van különítve, az alperesek 
által megmutatott föld pedig László fia: János Pettry-n levő birtokrészéhez tartozik; majd 
Kysdeta birtokot a mondott nemesekkel együtt szemmel 2 ekényire becsülték. D. f. IV. p. 
Passce, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5447. (Acta Paulinorum. Lád 8. 3.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Petry 

névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. Középkori kezektől: Korhy, Detha. 
R.: Bándi Zs., BLÉ. 5 (1985) 618–619. 
 
 
223. 1366. ápr. 9. Csenger 
Panula-i Lekus (Semien-i Ubul mester Zathmar megyei comes vicecomes-e) és a négy 
szolgabíró előtt Waya-i Mihály fia: Miklós tiltakozott, miszerint Iuanossy-i Pál fia: István 
(János mester jobbágya) az ő közúton haladó jobbágyát: Lesca asszonyt megerőszakolta 
(potencialiter violasset), ám a megye embere, Vaya-i Bodur (dict.) János előtt János mester 
nem adott ezért elégtételt. D. in villa Chengur, f. V. p. Passce, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 401. (Vay cs. berkeszi lt. 412.) 3 zárópecsét hártyaszalagja.  
R.: Piti F., JAMÉ 2000. 118; Szatmár m. 183. szám; Vay berkeszi 222. szám. 
 
 
224. 1366. ápr. 9. 
A nyitrai káptalan 1366. ápr. 9-i (f. V. p. Pasche, a. d. 1366.) oklevele szerint színük előtt 
Bassan-i Iwan fia: András – a maga, a fiai: György és Benedek, a fivére (carnalis frater): 
János, annak fia: Miklós és Lukács fiai: Tamás, Péter, Jakab és Miklós nevében – [I.] Lajos 
királyt tilalmazta attól, hogy [Nagbossan-i] Detric leányait az apjuk birtokaiban örökösökké 
tegye, László, Opulia hercege famulus-át: Imrét és a feleségét: Margitot, ezen Detric leányát 
pedig attól, hogy Detric birtokrészeibe bemenjenek. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1411. nov. 18. Dl. 49 120. (Bossányi cs. lt. 8.) 
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225. 1366. ápr. 10. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja előtt nagyvölgyi (Magna vallis) Wlchyzlow fiai: 
Imre és Benedek megvallották, hogy a Fenewal-on levő örökjogú földrészüket (ami az 
alábbi határokkal van körülvéve) telkekkel, szántóföldekkel, kaszálókkal, 2 malomhellyel, 
erdőkkel és más tartozékokkal Velyke-i Beke fia: Miklós mesternek 10 márka dénárért 
elzálogosították ápr. 24-től (a fe. Georgii) annak 10. évfordulójáig úgy, hogy ha akkor e 
földrészüket nem váltják ki tőle a káptalan előtt, az időpont elmúltával ezt mindig csak a 
köv. 10. évfordulón tehetik meg. Ha Wlchyzlow fiai más földjeiket v. birtokaikat is el 
akarják adni v. zálogosítani, ezt csak Miklós mesternek v. fiainak tehetik meg. Az eddig 
bárkinek elzálogosított egyéb birtokrészeiket pedig Miklós mesternek és fiainak átengedték 
kiváltásra és zálogban történő birtoklásra. A földrész határai Imre és Benedek elmondása 
szerint: Márton fia: István földje; Tresewch folyó; völgy; erdő; nagy út; száraz völgy; erdő; 
Bzouach folyó; Byk fák; Muthymer fia Pál fiai földje; mezők; erdő; völgy; Márk nepos-ai 
földje; Berch; kő; megye; Megyakuth nevű kút; másik kút; Berch; régi nagy út; Zelemen; 
Miklós mester és frater-ei földje; ezen Zelemen; a mondott Streseuchpotoka folyó caput-ja. 
D. f. VI. an. oct. Pasce d., a. eiusdem 1366.  
 
E.: Dl. 87 407. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 43. B. 26.) Papír. Hátlapján középkori 

kéztől: Wlchyzlohegyre, újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú pecsét 
töredékei. 

 
 
226. 1366. ápr. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Kw-i káptalannak: elmondták neki Tetus fia: László mester nevében, 
hogy a nádor bírói meghagyásának megfelelően júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) a káptalan 
Thoty birtok ügyében kiadott eredeti okleveleit, amik a káptalan sekrestyéjében vannak, 
László be kell mutassa Saagh-i Egyed ellenében a nádor előtt. Ezért a király utasítja a káptalant, 
hogy ezen okleveleket a sekrestyéjükben megkeresve a káptalan 1 v. 2 tagjával a pecsétjük 
alatt küldjék át a mondott időpontra a nádor jelenlétéhez. D. in Wissegrad, sab. p. Passce, 
a. d. 1366. 
 
Á.: a 236. számú oklevélben.  
K.: Z. III. 291–292. (Á.-ban.)  
 
 
227. 1366. ápr. 11. Kapus 
Nogmichal-i Lőrinc fia: György, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Vng-i vicecomes-e és 
a szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 173. 

szám) kiküldtek 2 szolgabírót (duos ex nobis), akik Geren-i Miklós fia: János mestert 
[tilalmazták] a Woynatina-i Lőrinc fia: Lászlónak törvényesen iktatott Korumla birtok 
hasznai elfoglalásától, mire János mester azt mondta, hogy ő az iktatás idején azt Lászlónak 
átadta (sibi resignasset), azóta azt nem foglalta el, a hasznait nem vette el, hanem a frater-ének, 
János fia: Jánosnak tilalmazott. D. in Kapus, sab. p. Resurr. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 85 370. (Sztáray cs. lt. 155.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymeg-

jelölések, valamint 1 nagyobb és 4 kisebb zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: F. IX/3. 580; Sztáray I. 348–349. 
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228. [1366. ápr. 12. előtt] 
[Az erdélyi káptalan] oklevele: a Chergewd nevű birtokuk határa ügyében köztük és Alard 
Egrus-i apát között több halasztással hosszan folyó perben a felek bemutatták okleveleiket 
Péter erdélyi alvajda előtt, végső döntést várva tőle az ügyben, ám az alvajda, miután az 
apát királyi oklevelet mutatott be, a pert az uralkodó elé halasztotta döntésre. Ezért kérik az 
ismeretlen címzettet, hogy a királytól kérjen olyan oklevelet, amivel a per elhalasztását 
vissza lehet vonni, és amivel az ország szokása szerinti döntést megengedi, és e királyi 
oklevelet még ápr. 12. ([oct. Pas]ce) előtt familiárisa v. futára révén juttassa el nekik. Ha 
egyéb teendői miatt mindezt nem tudja teljesíteni, tudassa prépostjukkal: Jánossal. 
 
E.: Dl. 31 138. (GYKOL. Metales 1. 8.) Pecsételés nélküli fogalmazvány foltos papíron. 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 353–354. (román fordítással, 1367. ápr. 25. előtti dátummal) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 419. szám. (ezen dátummal és annak indoklásával) 
Megj.: OL-adatbázis 1367–1368-ra keltezi. 
 
 
229. 1366. ápr. 12. Déva 
[I.] Lajos király (H) Dénes erdélyi vajdának: miként személyesen (facie ad faciem) is 
meghagyta neki, úgy most jelen oklevelével is utasítja, hogy Péter fiai: Domokos és István 
és Imre fia: Imre, Thoty-i nemesek Hunyad megyei (districtus) Thoty nevű birtoka határait 
a szomszédos birtokok felől a vajda v. speciális embere adja ki, határokkal különítse el és 
hagyja e nemeseknek, bármilyen ellentmondás esetén is. D. in Dewa, sub anulo nostro 
secreto, oct. Passce d., a. eiusdem 1366. 
 
Á. 1-2.: a 312. számú oklevélben. 
K.: Doc. Val. 184–185; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 39. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 420. szám. 
 
 
230. [1366. ápr. 12. után] 
A Lelez-i konvent jelenti Konth Miklós nádornak, hogy kérésére Baka-i Mihály nádori 
emberrel kórusuk klerikusát: Miklóst (Benedek fia: Miklós felperes részére), ill. 
Huyzumezeu-i János fia: Demeter nádori emberrel Péter testvért (az alperes Rozgon-i nemesek 
részére) küldték ki tanúságul, akik ápr. 12-én (oct. Passce) Tusyr birtokot a szomszédok 
jelenlétében János fia: László és Péter fia: Lőrinc mesterek mutatása szerint Komarouch 
birtok felől be akarták járni, de Zarka (dict.) Tamás nemes leánya (puella): Margit őket 
nem a bejárástól, hanem a határjelek emelésétől és az iktatástól tilalmazta, mondván, hogy 
frater-e: Jakab nincs épp otthon, ő maga pedig egy határjelet sem tud megmutatni, ezért a 
nádori emberek Jakabot a nádor elé idézték László és Lőrinc ellenében. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1372. máj. 24. Dl. 742. (NRA. 1541. 33.) 
Megj.: Keltezéséhez l. a 47. számú oklevelet.  
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231. 136[6]. ápr. 13. 
A váradi káptalan előtt Tamás fia: János (Telegd-i Lőrinc fia Tamás mester famulus-a ezen 
ura nevében) tiltakozott, hogy annak birtokrészén Telegd-i Lőrinc fia János fia: Lőrinc 
házakat és épületeket akar készíttetni, Tamás mester joga sérelmére, ezért Lőrincet ettől és 
a birtokrész használatától tilalmazta. D. f. II. p. oct. Pasce d., a. eiusdem 136[6].  
 
E.: Arhivele Statului Bihor. Colecetia de documente foi volante. Misc. 12. 3. (Df. 278 549.) 

Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú 
zárópecsét körvonala. 

Megj.: OL-adatbázis szerint 1366. évi oklevél. 
 
 
232. 1366. ápr. 15. 
A váradi káptalan előtt Bator-i Bereck fia János mester fiai: László mester és István mester 
(kanonoktársuk, Humruk-i főesperes) megvallották, hogy a Warad területén levő 
Kereksomlow nevű vásárolt szőlőjüket a szüleik lelkéért a Velenceiek utcáján (vicus 
Veniciarum) alapított Szt. Anna-monostornak és az ottani klarissza apácáknak adták örök 
birtoklásra, kivonulva a szőlő tulajdonából. Az adományhoz frater-ük, a személyesen jelenlévő 
György mester a beleegyezését adta úgy, hogy László, az örökösei és István a jövőben 
György mester Torzal hegyen levő szőlőjében semmiféle részt nem szerezhetnek és birtokol-
hatnak. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. IV. 
p. oct. Passce d., a. eiusdem 1366., amikor Fülöp prépost, Benedek olvasó-, István éneklő-
kanonok, az őrkanonokság üresedésben. Arenga. 
 
E.: Dl. 5448. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 59. 16.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsét és vörös fonata. 
Má.: Dl. 25 134. (Uo. Poson. 41. 21.) Újkori. 
K.: F. IX/3. 605–606; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 39–41. (román fordítással)  
 
 
233. 1366. ápr. 16.  
Chuzd-i János mester, Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája vicecomes-e és a Sopron 
megyei szolgabírók tudatják, hogy a vasvári káptalan kérésére kiküldték bírói székükről az 
egyik szolgabírót: Damanya-i Pál comes-t, aki ápr. 13-án (f. II. p. oct. Passce) nemesektől, 
nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól és más, bármiféle helyzetű és állapotú Sopron 
megyei embertől, főleg a káptalan Ilmench nevű birtoka szomszédaitól nyíltan és titokban 
megtudta, hogy Seleeg-i, más néven KysIlmench-i Bethlen (Chaua-i István fia János özve-
gyének és fiainak: Herbord-nak és Ferencnek a famulus-a és officialis-a azok szintén 
Ilmench nevű birtokrészén) az özvegy megbízásából ápr. 7-én (f. III. p. Passce) a káptalan 
mondott birtokára ment felfegyverkezve, hatalmaskodva a cinkosaival és az özvegy és fiai 
Ilmench-en lakó jobbágyaival, a káptalan Vyenner és Janko (dict.) János nevű jobbágyait 
elfogta, őket az asszony és fiai mondott birtokára vitte, ahol 3 napig bilincsekben tartotta 
őket, majd a 4. napon csak kezessel (fideiussor) engedte őket távozni, holott per van függőben 
a káptalan és János ezen fiai között. D. 4. die inquisicionis prenotate, a. d. 1366. 
 
E.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalani Lt. Vasvári kápt. mlt. 

Rendezett iratok 3. 8. (Df. 279 107.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 
valamint 1 nagyobb és 2 kisebb pecsét körvonala. 
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K.: Sopron vm. I. 365–366. 
R.: Kóta 137. szám. 
 
 
234. 1366. ápr. 16. 
A csázmai káptalan előtt Brezthowcz-i Tamás fia: Miklós megvallotta, hogy a fivére (frater 
uterinus): Farkas birtokrészeit (amik annak kihágásai és gonosztettei miatt bírói kézre 
jutottak) neki engedték át a bírótól való kiváltásra, de jelenlegi szükségei miatt a saját pénzén 
ezt nem tudja megtenni, ezért ezt Domokos néhai bán fia: Demeter mesternek engedte át. 
Amikor Miklós v. utódai 6 év eltelte után (és nem korábban) a Demeter által kiváltott birtok-
részeket saját pénzen (és nem másén) tőle ki tudják váltani, Demeter v. utódai, miután a 
kiváltásra költött összeget akkor forgalomban levő pénzben a káptalan előtt Miklóstól v. 
utódaitól megkapták, e birtokrészeket minden haszonvétellel nekik vissza kell adják. Miklós 
kötelezte magát, hogy ha e birtokrészek kiváltásáig kárt okoz Demeternek v. a hozzá tartozóknak, 
és ezt Demeter két káptalan tanúsításával bizonyítani tudja, akkor Miklóst hatalombajban 
elbukásban (succubitus duelli potencialis) marasztalják el. D. f. V. p. oct. Pasce, a. d. 1366. 
 
Á.: Rozgonyi János országbíró, 1470. nov. 22. SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 

1470. 57. (Df. 223 389.) Eszerint nyílt oklevél volt. 
 
 
235. 1366. ápr. 17. Gyulafehérvár 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az erdélyi fehérvári káptalannak: mivel alvajdája, 
Péter és prothonotarius-a, Benedek mester, vajdai emberek Mentew vár ellenőrzésére és 
becslésére, valamint az egyrészről Tamás fiai: Tamás és István mesterek, másrészről István 
néhai bán fia: Dénes, harmadrészt Lusunch-i Desew fia: László között a vajda döntéshozó 
oklevelének megfelelően ápr. 19-én (quind. Passce) történő birtokosztályra a király nehéz 
feladataiban való elfoglaltságaik miatt nem tudnak elmenni, ezért kéri a káptalant, hogy 
júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Péter alvajdával és Benedek mesterrel, speciális vajdai 
emberekkel (v. ha ők nem tudnak jelen lenni, a mondott oklevelében szintén felsorolt további 
vajdai emberekkel) küldjék ki tanúságaikat, akik jelenlétében ők a vajda döntésének és az 
ország jogának (lex) megfelelően végezzék el mindazt, ami a vajda mondott döntéshozó 
oklevelében szerepel, majd a káptalan tegyen jelentést júl. 8-ra (ad 8. diem earundem oct.). 
D. Alba Jule, f. VI. an. quind. Passce d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: 1. Erdődy cs. bécsi lt. D229. (98. 7. 0.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint Dénes mester 

Lusunch-i, Tamás fiai Regun-iak) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
zárópecsét körvonala. 
2. AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. 79. (Df. 260 658.) Hátlapján zárópecsét nyoma. 

K.: Bánffy I. 272–274; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 41–43. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 421. szám; Erdődy 509. szám. 
 
 
236. [1366.] ápr. 17. 
A Kw-i egyház káptalanja jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy a 
király parancslevelének megfelelően (l. 226. szám) a Thoti birtokot érintő eredeti 
privilegális okleveleket sekrestyéjükben megtalálták, és ezeket júl. 1-jére (oct. Johannis 
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Bapt.) a káptalan 1 v. 2 tagja által pecsétjük alatt a nádor jelenléte elé küldik majd. D. f. 
VI. p. oct. Passce d., a. eiusdem prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 77 364. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 452.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
K.: Z. III. 291–292. 
 
 
237. 1366. ápr. 18. 
A váradi káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy döntéshozó 
oklevelének megfelelően az abban megnevezett Hurow-i Mike fia: Miklós nádori emberrel 
kiküldték tanúságul István karpapot (presbiter), a Szt. György-oltár rector-át, akik ápr. 16-án 
(f. V. p. oct. Passce) Bator-i Bereck fia János fiait: Lászlót és Györgyöt és Bator-i Leukus 
fia: Pétert az Abram nevű birtokrészükön birtokügyben, ti. egy utca (platea seu vicus) kapcsán 
a végső döntés elfogadására Rakamaz-i Mihály fia: Péter ellenében a nádor elé idézték 
(evocassent) máj. 1-jére (oct. Georgii). D. sab. p. oct. Passce d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 52 092. (Kállay cs. lt. 1300. 1493.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint mandorla alakú töredékes zárópecsét. Kortárs kéztől: actor personaliter, pro in 
Nicolaus litteratus cum nostris, pro Ladizlao et Georgio Abraam cum Varadiensis, pro 
Petro filio Leukus Petrus de Pylis cum Varadiensis ad Mychaelis. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Kállay 1576. szám; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 43. 
 
 
238. [1366.] ápr. 18.  
18. Apr. [1366.] Magyaro.-i (U) Miklós, knini püspök megígért a saját servicium 
commune-ja fejében 150 forintot és 5 servicium consuetum-ot. Továbbá elismert elődei: 
Dénes esetén, akinek kötelezettség-vállalása [13]54. máj. 24-én történt, ugyanennyit; Balázs 
esetén, akié [13]54. szept. 4-én volt, ugyanennyit; János esetén pedig, akié [13]57. máj. 20-án 
történt, a servicium commune-ja fejében 25 forintot és 1 servicium consuetum-ot. Mind-
ezek harmadát ápr. 5-én (in fe. Pasche) kifizette, a második harmadát [1367.] ápr. 18-án (in 
simili festo), az utolsó harmadát pedig [1368.] ápr. 9-én (in alio simili festo) fizeti ki. 
 
K.: CDP. I. 69. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 36. fol. 164v-165. alapján, ezen évvel.) 
 
 
239. (1366. ápr. 19. után) 
A váradi káptalan jelenti a királynak, hogy az országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően 
Koch-i Imre királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Bertalan mester 
Kalatha-i főesperest, akik ápr. 19-én (quind. Passce) és egyéb napokon Telegd, Zabouch, 
Jeneu, Bathyan, Wylak, Olahtelek, Look, Teleky, Pethurylese és Philipkue birtokokra és 
utóbbi tartozékaira mentek a szomszédok és a felek jelenlétében, és ezeket két részre osztották: 
a Byhor megyei Telegd birtokon egy kelet felé tartó egysorú utca (vicus simplicis ordinis) 
Tamás fia: János házától János fia: Lőrincnek jutott az apja telkével (fundus curie) együtt, 
egy nyugat felé tartó kétsorú utca (vicus dupplicis ordinis) pedig Domokos fia: János házától 
Lőrinc fia: Tamás telkével együtt Tamás jogába és tulajdonába; Zabouch birtokon egy dél 
felé tartó egysorú utca Kis (Parvus) Imre telkével Kelemen részétől kezdve Lőrincnek, egy 
másik utca kelet felé ezen Imre telkétől Tamásnak jutott; Jeneu birtokon egy kétsorú utca 
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kelet felé Ábrahám fia: Balázs házától az ottani egyházig Lőrincnek, egy másik kétsorú 
utca Tamás telkével Balázs ezen telkétől ezen egyházig a Cris folyón levő malommal Tamásnak, 
egy Molunzegh nevű egysorú utca (contrata) nyugat felé Antal telkétől (fundus) és azzal 
együtt Lőrincnek, az utca déli része ezen Antal házától a Cris folyóig Tamásnak, a Zadur 
nevű szigeten egy egysorú utca Egri (dict. de Agria) Péter házától és azzal együtt a hídig 
Lőrincnek, az utca másik része ezen Péter házától Tamásnak jutott; Bothyan birtokon egy 
egysorú utca észak felé György mester részétől egy dél felőli fél telekkel Lőrincnek, e fél 
telektől kezdve egy egysorú utca Tamásnak jutott; Wylak birtokon egy egysorú utca Deák 
(Litteratus) Péter házától Bench házáig és ezekkel együtt Lőrincnek, a másik utca ezen 
Péter házától György mester részéig Tamásnak jutott 3 telekkel együtt, és ezen utca végén 
a lakatlan telekhelyekre közösen telepíthetnek jobbágyokat; Teleky birtokon egy egysorú 
utca kelet felé Domokos fia: András házától és azzal együtt Lőrincnek, az utca többi része 
András házától Tamásnak, egy egysorú utca dél felé Péter fia: Barnabás házától Salamon 
fia: Sebestyén házáig és ezekkel együtt Lőrincnek, egy kétsorú utca nyugat felé Barnabás 
házától a Cris folyó felől Tamásnak, egy másik utca ezen Sebestyén házától Tamásnak, 
egy egysorú utca dél felé Péter fia: Mihály házától és azzal együtt Lőrincnek, ezen utca 
másik része nyugat felé Mihály ezen házától Tamásnak, a Cris folyón levő malom Lőrincnek 
jutott; Peturylese birtok nyugati fele Lőrincnek, a másik fele Tamásnak jutott; Laak birtokon 
nyugat felől a Tatamyrkenezy nevű kenézségből kihasított 5 ház a Maximianikenezy kenézséggel 
együtt Lőrincnek, a birtok másik fele Tamásnak jutott; Philipkue birtok Moris folyó felőli 
fele Tamásnak, a másik fele Lőrincnek; Fyzes birtok Moris folyó felőli fele Tamásnak, a 
másik fele Lőrincnek; Balthahaza birtok déli fele Tamásnak, a másik fele Lőrincnek; 
Kouachyfalua birtok nyugati fele Tamásnak, a keleti Lőrincnek; Posga birtok nyugati fele 
telekkel Tamásnak, a másik fele Lőrincnek; Hydegfa birtok fele a Moris folyóig Tamásnak, a 
nyugati fele Lőrincnek; Yelceukw birtok keleti fele Tamásnak, a nyugati Lőrincnek; 
Dyznooul birtok keleti fele Tamásnak, a nyugati Lőrincnek; Bounfalua birtok Moris folyó 
felőli fele Lőrincnek, a másik fele Tamásnak; Salathyna birtok déli fele Tamásnak, az 
északi Lőrincnek; Salathnyakuta birtok nyugati fele Tamásnak, a keleti Lőrincnek jutott; 
az oláh Peztuzfew birtokot Tamásnak hagyták, és viszonzásul Lőrincnek átadták az ezen 
falu melletti erdőben egy oláh falu telekhelyét (locum sessionalem unius ville olacalis), 
ahova jobbágyokat telepíthet. Az így felosztott birtokok használati (usualis) földjeit közös 
használatra hagyták, miként a Telegd birtokon levő malmot is. Olahtelek birtokon egy 
egysorú utca kelet felé János fia: Péter házától Lőrincnek, egy kétsorú utca nyugat felé 
ezen háztól és azzal együtt György mester részéig Tamásnak jutott, és az utca mindkét 
végére jobbágyokat telepíthetnek, miként e birtokok erdőibe is, főleg a Tataraspataka erdőben; 
Kystarkun [! ∋: Kystarnuk] birtok Moris folyó felőli fele Tamásnak, a keleti másik fele 
Lőrincnek jutott, a birtok erdőjét a közepén határokkal elkülönítették, ennek keleti fele 
Lőrincé, a nyugati Tamásé lett; Palata birtok déli fele Tamásé lett a remeték telkével 
együtt, az északi fele egy tölgyfa felőli telekkel Lőrincé; Bodugazzunfalua birtok déli fele 
egy kétsorú utcával Lőrincnek, a másik fele egy észak felé tartó kétsorú utcával Tamásnak 
jutott; Humukreu birtok keleti fele a Hudeghaz (dict.) egyház felé Chigla (dict.) Miklós 
házától Tamásnak, az északi fele Miklós ezen házától és azzal együtt Lőrincnek; Hudeghaz 
birtokon egy egysorú utca Márk fia: Mihály házától két telekkel Lőrincnek jutott, az északi 
fele Pongrác fia: Kelemen birtokrészéig Tamásnak, és Mihály e házától a mezős rész felé 
mind Tamás, mind Lőrinc jobbágyokat telepíthetnek; Akach birtok fele az ottani egyháztól 
kezdve egy rét felől Tamásnak, a másik fele a mezős rész felől Lőrincnek jutott. 
Akachzenthmyclous birtokot úgy osztották fel, hogy mivel Lőrinc fia: néhai János mester 
(Lőrinc apja) a Bochar birtokon levő részét egy famulus-ának adta szolgálataiért, ezért 
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Akachzenthmyclous birtokból a fiának: Lőrincnek negyedrészt adtak át, a birtok háromnegyede 
pedig Tamásnak jutott. Zuch birtok kaszálórét felőli fele Tamásnak, a mezős rész felőli 
másik fele Lőrincnek jutott; Kemeche birtok fele egy kétágú körtefától az ottani egyház 
felé egy határjelig Tamásnak, a másik fele ezen körtefától Tumluz-i (dict.) Miklós részéig 
Lőrincnek, egy rész ezen határjeltől Lőrincnek, egy másik határjeltől a mezős rész felé 
Tamásnak jutott; a vámokat, használati földeket, réteket, kaszálókat, mocsaras tavakat, 
erdőket, berkeket és nádasokat közös használatra hagyták, miként Benedic és Chakla birtokokat 
is, úgy, hogy ezeken közösen jelölnek ki bírót, aki e birtokok bevételeit nekik egyenlően 
átadja, és közülük egyikük sem szedhet be többet v. kevesebbet e birtokok terméseiből és 
jövedelmeiből, hanem egymás között egyenlően kell ezeket felosszák, és amelyikük többet 
szed be, 25 márka sújtsa; e birtokok jövedelmeit, amik ápr. 24-én (in fe. Georgii) járnak 
nekik, közösen szedjék be, az előző és korábbi évek bevételeit pedig Lőrinc szedje be teljesen. 
A Csanád megyei Nagtarnuk nevű birtokukon egy egysorú utca a mezős rész felől a Moris 
folyó Magasmorth (dict.) révéig (portus) Lőrincnek, a másik egysorú utca a Moris folyó 
felől (kivéve 3 telket Kystarnuk birtok felől, amik Lőrincé lettek) ezen révig Tamásnak, 
Lőrinc telke egy kerttel a Moris folyó felől egy közúton túl Lőrincnek jutott mint sajátja, a 
birtokhoz tartozó erdőt határjellel a Moris folyó gázlójáig (vadus) középen elválasztották, a 
keleti része Tamásnak, a nyugati Lőrincnek jutott, a gyümölcstermő fákat és berkeket pedig 
közös használatra hagyták. A felek elrendelték, hogy ha Tamás örökös nélkül hal meg, 
akkor e birtokok Lőrincre és örököseire jussanak, ill. fordítva. A birtokosztály ugyanúgy történt, 
ahogy korábban Miklós fiai: György és Miklós mesterek, ill. Pongrác fia: Kelemen között. 
 
Tá.: a 353. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 106–111. (román fordítás: 116–121.) (mind Tá.-ban.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 422. szám. 
Megj.: Vö. a 460. számú oklevéllel. 
 
 
240. 1366. ápr. 21. 
A veszprémi káptalan előtt megvallotta Ayka-i István fia Miklós özvegye: Hanga nemes 
asszony, akinek személyét karpapjuk: Antal igazolta a káptalannak (de cuius noticia … 
nobis fidem fecit), hogy Ayka fia: András és Ayka-i Alap fia: István, ezen Miklós unoka-
testvérei (frater patruelis) az őt az ország szokása szerint Miklós (András és István kezén 
levő) birtokrészein megillető hitbére és jegyajándéka ügyében pénzfizetéssel neki megfelelő 
elégtételt adtak, ezért az asszony Andrást, Istvánt és örököseiket mindezek ügyében nyugtatta, 
nem érintve azonban a leánya leánynegyedét. D. f. III. p. quind. Passce d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 66 165. (Thaly cs. lt. 93.) Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
241. [1366.] ápr. 21. 
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Miklós mester, az anyakirályné 
prothonotarius-a érdekében kiadott gyűrűspecsétes parancslevelének megfelelően (l. 201. 

szám) kiküldték tanúságul prebendarius papjukat (presbiter): Fábiánt, a Szt. Affra-oltár 
mesterét, akivel Kilián fia: Mihály királyi ember ápr. 15-én (f. IV. p. oct. Pasce) a Symig 
megyei Zoob birtokot a szomszédok összehívásával régi határjelei mentén bejárta, a szükséges 
helyeken azokat megújította, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktatta Miklós mesternek, 
nem lévén ellentmondó. Zoob birtok határai: Lapod folyónál földdel körülvett Tulfa fa, 
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ami elkülöníti Balhas falutól; út mellett földdel körülvett Egerbokor nevű fa; összesen 4, 
földdel körülvett Tulfa fa; bokrok; földjelben 2 fácska, az egyik Tulfiatal, a másik 
Nyrfiatal nevű; földjelben Tulfiatal bokrok; erdőben egy földjellel körülvett hársfa mint 
határjel; patak; földjel Kyushomok-on; földdel körülvett nagy Bykfa fa a Kysholmoch 
nevű erdő mellett; patak Kyushomok-on Nagyhomokig (magnus Homok), ahol van egy 
földdel körülvett Tulfa határfa; földjelben Tulfiatal a Rami erdő mellett, és itt véget érnek 
Zoob falu határai; ue. erdő; Kwsekwyl nevű patak; Elowelg nevű folyó; földjelben 
Tulfiatal Segusd város felől; földdel körülvett hársfa; Lapod víz mellett bokrok; Lapod víz. 
D. f. III. p. quind. Pasce, a. prenotato. [1366.] 
 
E.: EPL. Esztergomi székeskápt. mlt. Acta radicalia 26. 7. 7. (Df. 236 496.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
Á.: Esztergomi kápt., 1760. febr. 22. Uo. 28. 0. 0. (Df. 236 701.) 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 9 (1978) 76. 
 
 
242. 1366. ápr. 22. Gyulafehérvár 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes László fia: Miklós mester Crazna megyei vicecomes-t, 
Kis (Parvus) Imre Mohtyn-i officialis-t, és általában a fivére (frater): Miklós mester székely-
ispán minden várnagyát és officialis-át utasítja a király Visegrad-on, 1364. okt. 19-én kelt 
nagypecsétes parancslevelének megfelelően (l. Anjou-oklt. XLVIII. 423. szám), hogy 
Vossolch-i Tamás fiát: a vak Miklóst és annak gyermekkorú (puer) unokatestvérét (frater 
patruelis), Vossolch-i Balázs fia: Jánost a birtokjogaikban a hozzájuk tartozókkal együtt 
királyi hatáskörrel és uruk: ezen Miklós mester személyében védjék meg minden zaklatótól, 
őket ezekben őrizzék meg bárki ellenében, a nekik okozott jogtalanságok és károk ügyében 
pedig adjanak számukra teljes elégtételt, engedelmeskedve a király parancslevelének és a 
vajda utasításának. D. in Alba Jule, f. IV. an. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 105 449. (Wesselényi cs. lt.) Papír. Hátlapján kis pecsét töredékei. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 423. szám. 
 
 
243. [1366.] ápr. 22. Gyulafehérvár 
Dénes erdélyi vajda, [Zonuk-i] comes az erdélyi fehérvári káptalannak: amikor Kelnuk-i 
[lehúzva: Mihály] Miklós fia István özvegye, nemes asszony Kelnuk-i ezen Miklós fia: 
Salamon ellen .... panaszt tett a királynak, ő az ügyet a vajda és a bárók döntésére bízta ..... 
[amikor a vajda] ápr. 22-én (f. IV. an. Georgii) Gyulafehérváron (Alba Jule) bíráskodott, 
Benye-i Bakou (az asszony nevében Péter mester erdélyi alvajda ügyvédvalló levelével) 
előadta a vajda előtt, hogy Kelnuk-i Salamon a frater-eivel együtt az asszony [férje] halála 
utáni 4. napon az asszony Kelnuk-i házához ment ..... onnan hatalmaskodva elvitte 100 
márka ezüstnyi javait .... Erre Salamon a vajda előtt ..... magát ártatlannak nevezte. Mivel 
az özvegy képviselője azt mondta, hogy az asszony a vádját ...... akarja bizonyítani, Salamon 
pedig szintén közös [tudományvételnek] (ad commu.....) vetette magát alá, ezért a vajda a 
vele bíráskodó főpapokkal és bárókkal meghagyta ...... Tatey-i Márton ..... v. Syle-i István 
v. Herepe-i Bálint fia: Miklós vajdai ember (az özvegy részére) ..... Myhalchfolua-i Bakou 
v. Gald-i Miklós vajdai ember (Salamon alperes részére) ........ akik kiküldését a vajda jelen 
oklevelével kéri a káptalantól .... ápr. 25-én (sab. prox. nunc venturo) Gyulafehérvár [városban] 
(hic in dicta [civitate]) a felek által odavezetendő nemesektől, a vajda és .... színe előtt 



127 

elfogultság nélkül ….. Salamon a 100 márka ezüst értékű javakat az asszony házából .... v. 
pedig ártatlan a nő vádjában ..... igazságot, majd e közös tudományvételről  ..... a káptalan 
ápr. 27-re (ad 3. diem dict. sab.) tegyen jelentést ..... a vajda végső döntést tudjon hozni az 
ügyben a jog szerint. D. die et loco prenotatis ...... [1366.] 
 
E.: Dl. 32 198. (KKOL. Vegyes.) Egyharmadán hiányos papír. Hátlapján azonos (...super 

communi inquisicione ... sab. p. Georgii in civitate Albensi...) és újkori kezektől 
tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 

R.: Erdélyi Okm. IV. 436. szám. (1366. ápr. 29-i dátummal) 
Megj.: OL-adatbázis is 1366-ra keltezi. 
 
 
244. [1366.] ápr. 22.  
22. Apr. [1366.] András [fia:] László csanádi kanonok, akit a pápa febr. 25-én (V. Non. 
Mart.) erősített meg az erdélyi Seges-i plébániában, kötelezte magát, hogy kifizeti a pápai 
kamarának v. az erdélyi egyházmegyei pápai adószedőknek az általa ezen plébániából 
jogtalanul beszedett jövedelmeket, a kamarának pedig a mondott megerősítés okán a plébánia 
első bevételeinek a felét, és mindezek összegéről a kamarát tájékoztatja az adószedő oklevelével 
[1367.] ápr. 18-ig (infra Pasche prox. futurum).  
 
K.: CDP. II. 1090. szám. (ASV. Cam. Ap. Collect. Vol. 7. fol. 174v. alapján, ezen évvel.) 
 
 
245. [1366.] ápr. 23. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király [(H]) [hátlap: Heem fia Pál fia: Benedek mester Crassou-i comes-nek]: 
megkapta levelét, miszerint a legutóbbi …. megyei köz[gyűlésén] a nemesek által kijelölt 
12 esküdt ülnök …. litteratus fiát: Lászlót tolvajok rejtegetőjének és gonosztevők segítőjének 
nyilvánította. Az uralkodó ezért megparancsolja Benedeknek, hogy Lászlót az efféle gonosz-
tetteiért tartsa bilincsekben. D. in Alba Gyule, f. V. an. Georgii. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 647. (Múz. Ta. Neuhoffer.) Felül hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől címzés, 

valamint vörös viaszú záró titkospecsét töredékei alatt: relacio magistri Georgii Zudor. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: Krassó III. 74; Densuşianu I/2. 137; Gábor, Megye 228; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 43–44. 

(román fordítással) (mind 1366-os évvel) 
R.: ZW. II. 234; Erdélyi Okm. IV. 424. szám. 
Megj.: Az oklevél évet nem tartalmaz, OL-adatbázis is 1366-ra keltezi. 
 
 
246. 1366. ápr. 23. 
[I.] Lajos király meghagyja Miklós esztergomi érsek kancellárnak, hogy készíttessen a 
kancelláriában adományleveleket Him fia Pál fia: Péternek Bodo Miklós Temes és Krassó 
megyei összes birtokairól. 
 
R.: Turchányi T., Tört. ért. 1903. 87. (Körmendi lt. Acta Heimiana 198. alapján, ezen dátummal.) 
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247. 1366. ápr. 23. Gyulafehérvár 
Dénes erdélyi vajdának, Zolnuk-i comes-nek elmondta Ottó Clusmustra-i apát, hogy a 
Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor Datus és Lekenche nevű Torda megyei birtokait 
Tamás néhai erdélyi vajda (magnificus) jogtalanul, hatalmaskodva elfoglalva tartotta a 
monostor joga sérelmére, és ezek most üresek és lakatlanok. Ezért a vajda utasítja a Kolus 
megyei comes-t v. vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, 
akik tudják meg minderről az igazságot, főleg a birtokok szomszédaitól, majd tegyenek 
jelentést. D. Alba Jule, f. V. an. Georgii, a. d. 1366. 
 
Á.: a 263. számú oklevélben. 
R.: Beke A., TT. 1896. 721; Beke, Kolozsmonostor 40. szám (mindkettő ápr. 22-i keltezéssel); 

ZW. II. 234; Erdélyi Okm. IV. 425. szám. 
 
 
248. 1366. ápr. 23. Gyulafehérvár 
Dénes erdélyi vajda, Zolnuk-i comes azonos tartalmú oklevele Torda megye hatóságának. 
D. Alba Jule, f. V. an. Georgii, a. d. 1366. 
 
Á.: a 267. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 45–46. (román fordítással) 
R.: Beke A., TT. 1896. 722; Beke, Kolozsmonostor 41. szám (mindkettő ápr. 22-i keltezéssel); 

ZW. II. 234–235; Erdélyi Okm. IV. 426. szám. 
 
 
249. 1366. ápr. 23. Csenger 
Ponola-i Péter fia: Leukus – Symien-i Ubul mester által kinevezett (pro tempore 
constitutus) Zathmar megyei vicecomes – és a szolgabírók tudatják, hogy Voya-i Mihály 
fia: Miklós a megye emberével, Voya-i András fiával: Demeterrel a színük elé idéztette 
ápr. 23-ra (ad vig. Georgii) Ianusi-i Cantor (dict.) Jánost, meghagyva, hogy állítsa elő Pál 
fiát: Istvánt. Akkor Cantor János nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, és 
Istvánt sem állította elő, holott Miklós várt rá. Ezért fentiek Jánost bírságban marasztalják 
el. D. in Chengur, ut supra, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 402. (Vay cs. berkeszi lt. 410.) Hátlapján 3 zárópecsét nyoma.  
R.: Piti F., JAMÉ 2000. 118; Szatmár m. 184. szám; Vay berkeszi 223. szám. (tévesen 

András fia: Domokost írva) 
 
 
250. 1366. (ápr. 23.–29. között) Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) a férjeik által előadott kérésükre speciális keggyel megengedi az erdélyi Fehér 
megyei Gald-i néhai Herbord leányainak: Katalinnak (Buhtur-i Syke fia: István feleségének) és 
Margitnak (Lusad-i Miklós fia: László feleségének), hogy az apjuk birtokjogaiból és -részeiből 
járó leánynegyedüket ne pénzkifizetéssel, hanem birtokban kaphassák meg. Ha jelen oklevelet 
visszaviszik neki, nagypecsétje alatt adja majd ki. D. in Alba Jule, ………, a. d. 1366. 
 
Á.: az 542. számú oklevélben. Foltos. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 44–45. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 427. szám. (a fenti dátummal) 
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251. 1366. (ápr. 24. előtt) Prága 
Groshans von Rosheim tájékoztatja Konrad Müller strassburgi polgármestert 
(ammanmeister): [IV.] Károly német-római császár Szt. György-napkor [ápr. 24.] Bécsben 
lesz, ahol az osztrák hercegek valamennyi előkelője és tartományura is megjelenik, hogy 
esküt tegyen a császárnak arról, hogy a hercegek utód nélküli halála esetén tartományuk a 
császáré lesz. Bécsből a császár Magyaro.-ra megy, hogy ott a fiát a magyar király fivérének 
leányával eljegyezze.  
 
R.: Reg. Imp. VIII. 576. (Strassburgi városi lt.-ban levő E.-je alapján.) 

Skorka Renáta 
 
 
252. 1366. ápr. 24. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel a Gumur megyei Izkarus-i Jakab fia: Albert 
az ue. megyei Honua-i Sándor fiaival: Jánossal, Andrással és Péterrel rokon (linea fraterne 
generacionis), ezért Sándor fiai kérésére megígéri, hogy abban az esetben, ha Albert férfi-
örökös nélkül hunyna el, akkor a birtokaiban és birtokrészeiben a nőrokonait (sorores, 
filias aut neptes seu nepotes) nem teszi örökösökké v. leszármazottakká Sándor fiai jogának 
sérelmére, amit ők Albert összes örökjogú birtokában bírnak majd a mondott esetben és 
rokonságból kifolyólag. Ha a király feledékenységből efféle fiúsításról oklevelet adna ki 
(v. már adott), az ilyen oklevelet most visszavonja, nem érintve azonban ezen nőrokonok 
jogait a mondott birtokokban. D. in Alba Giule, in fe. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 56 887. (Hanvay cs. lt. 77.) Előlapja alján titkospecsét körvonalában: relacio 

magistri Georgii Bubeek mihi Symoni facta. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, 
az egyik magyar nyelvű. 

Má. 1-2.: Ue. jelzet alatt, újkoriak. 
K.: F. IX/7. 234.  
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 110–111; Erdélyi Okm. IV. 431. szám. 
 
 
253. 1366. ápr. 24. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király 1364. ápr. 24-én Gyulafehérváron (in Alba Gywle, in fe. Georgii, a. d. 
1366.) kiadott titkospecsétes nyílt oklevele: mivel Kendeth fia: Miklós az erdélyi királyi 
Ouemberger bánya (montana) közelében fekvő királyi Lwpsa falu kenézségét (keneziatus) 
tartván az uralkodónak és Szent Koronájának számos szolgálatot tett, miként frater-ei is, 
ezek viszonzásául a király Miklósnak és általa fivérének (uterinus frater): Jánosnak, 
Roman fia: Miklósnak (az ő patruelis frater-ének), a fiaiknak és örököseiknek Lwpsa falut 
(nem érintve ott mások jogait) minden tartozékkal királyi új adomány címén az örökjogukba 
adta (in perpetuam ascripsisset hereditatem), ezzel az ország valós és régi nemeseinek 
közösségébe (cetum et catervam) emelve őket. Miklós, frater-ei és örököseik Lajosnak és 
Szent Koronájának mindig szolgálni (famulare) tartoznak állhatatos hűséggel. 
 
Tá.: 1-2. I. Mátyás király, 1487. ápr. 10. > Szentgyörgyi Péter országbíró, 1505. jan. 20. 

Dl. 32 505. és 32 506. (KKOL. Vegyes iratok.) Eszerint kancelláriai jegyzete ez volt: 
Relacio comitis Stephani Bwbek scriptori facta in orto prepositi Transsilvani. 
3. Erdélyi kápt., 1385. máj. 8. > I. Mátyás király, 1487. ápr. 10. > Uő., 1487. nov. 24. 
Dl. 37 066. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 9. 29. A.) Eltérő névalakja: Ouemperg. 
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4. Tá. 3. > II. Ulászló király, 1504. nov. 20. AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. 131. 
(Df. 253 537.) 
5. Tá. 3. > II. József király, 1782. jún. 7. Tá. 3.-al azonos jelzet alatt, újkori Má.-ban. 

K.: Densuşianu I/2. 289. (Tá.-ban.); Doc. Rom. Hist. C. XIII. 46–48. (román fordítással) 
R.: Doc. Val. 321. (1367-es évvel); Erdélyi Okm. IV. 430. szám. 
Megj.: Tá.-k kétszer is átírják tartalmilag az oklevelet, de az egyik esetben csak évvel, napi 

dátum nélkül. 
 
 
254. 1366. ápr. 24. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-oknak és más méltóságú és helyzetű embereknek, továbbá a városoknak és szabad 
falvaknak, ezek rector-ainak, bíróinak és falunagyainak: mivel az ország régi és kipróbált szo-
kása (lex consuetudinaria) szerint minden nemes és birtokos ember maga bíráskodhat a jobbá-
gyai és a jobbágyok módjára a birtokain lakó birtoktalan famulus-ai felett az ügyeikben, kivéve 
a köztolvajlást, rablást és bűnügyeket, ezért utasítja a címzetteket, hogy mostantól a területeiken 
és birtokaikon Gerend-i Miklós fia: Miklós mester jobbágyai felett és a jobbágyaihoz hasonlóan a 
birtokain lakó birtoktalan famulusai felett az ügyeikben (kivéve a fentebb mondottakat) senki 
kérésére ne bíráskodjanak, őket bíróságuk elé állni ne kényszerítsék, javaikat v. ők magukat ne 
fogják el és akadályozzák, hanem Miklós mester jobbágyait és birtoktalan famulus-ait a javaikkal 
együtt engedjék Miklós birtokairól és falvaiból békésen és akadályozás nélkül haladni. Akiknek 
valamilyen keresete (accio, quescio) lenne Miklós jobbágyai és birtoktalan servitor-ai ellen, azt 
Miklós v. annak officialis-a előtt Miklós birtokain és falvaiban folytassák le az ország szokása 
szerint, és ha Miklós (v. officialis-ai) az igazságszolgáltatást Miklós jobbágyai és servitor-ai 
részéről bárkinek megtagadná, akkor a panaszosok Miklóst idézzék ennek megokolására a 
király v. Miklós rendes (ordinarius) bírója elé, ahol a panaszosoknak kedvezés nélkül igazságot 
szolgáltatnak. D. in Alba Gyule, in fe. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5449. (NRA. 924. 15.) Előlapja alján vörös viaszú titkospecsét töredékei alatt: 

generalis commissio. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 428. szám. 
 
 
255. 1366. ápr. 24. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) azonos címzésű és tartalmú oklevele Almakerek-i Gegus fia: János 
mester érdekében. D. in Alba Jule, in fe. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5450. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 1. 1. Q.) Előlapja alján vörös viaszú titkospecsét 

töredékei alatt: generalis commissio regis et consueta. Hátlapján újkori kéztől magyar 
nyelvű tárgymegjelölés. 

K.: ZW. II. 235; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 48–49. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 429. szám. 
 
 
256. 1366. ápr. 24. Gyulafehérvár 
Dénes erdélyi vajdának, Zonuk-i comes-nek elmondta Bugath-i Péter fia: Péter, hogy az 
idegen kezek által elfoglalt Sythwe, Bulkach és Yostele[k]e nevű Fehér megyei birtokok az 
övé jog szerint, és ezeket ő az ország szokása szerint vissza akarja venni (recapere) és magának 
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iktattatni, ha valaki nem mondt ennek ellent. Ezért a vajda kéri az erdélyi fehérvári káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Ozd-i Márton fiai: Imre v. Péter v. István, v. Miklós 
fia: István vajdai ember e birtokokat a szomszédok összehívásával vegye vissza régi és 
valós határaiknak megfelelően, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa Péternek örök 
birtoklásra, ha valaki nem mond ellent. Az esetleges ellentmondókat idézze Péter ellenében 
a király Tordán legközelebb tartandó közgyűlésére a vajda v. a király jelenléte elé, majd a 
káptalan e közgyűlésre tegyen jelentést a királynak v. a vajdának. D. in Alba Jule, in fe. 
Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 29 163. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 1. 4. 13.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: 
Laurencius Cosme de Jobustelk et Petrus Clementis de eadem. 

Á.: Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 49–51. (román fordítással) 
R.: ZW. II. 236; Erdélyi Okm. IV. 432. szám.  
 
 
257. 1366. ápr. 24. 
A pécsi káptalan előtt egyrészről Sceukcheu-i Herchegh (dict.) Péter mester özvegye és a 
fia: Péter, másrészről néhai Theuteus mester fia: László mester megvallották, hogy a közöttük 
eddig részben Péter mester és Theuteus mester idején, részben azután létrejött minden perükben 
és viszályukban úgy egyeztek meg, hogy az egymás ellenében eddig elkövetett minden 
kár, sebesítés, verés, hatalmaskodás, más gonosztettek és jogtalanságok kapcsán (kivéve a 
birtokügyeket), főleg azon perben, amit e nemes asszony és fia: Péter ezen Theuteus fia: 
néhai Miklós mester ellen viseltek, egymást nyugtatták és felmentették úgy, hogy mivel 
László mester Gara faluban hétfőnként (f. II.) tartott vására az asszony és fia Dawth-on 
tartott vásárának különböző jogsérelmeket és károkat okozott, ezért László fogadott atyafisági 
szeretetből (ob amorem fraternitatis adoptive, quam ipse unacum Petro filio predicte nobilis 
domine inivisset adoptando) vállalta, hogy mostantól ott nem tart vásárt. Ha valamelyik fél 
ezen megegyezést nem tartaná meg, patvarkodásban (in facto requisicionis cause requisite) 
marasztalják el. László mester az asszony és fia perbeli költségeiért 100 márka dénárt 
(minden márkát 6 pensa-val számolva) fizet nekik, mégpedig 50-50 márkát aug. 1-jén (oct. 
Jacobi) és dec. 7-én (oct. Andree); ha az első időpontot elmulasztja, kétszeres büntetés 
sújtsa, ha a másodikat, akkor az első kifizetést veszítse el és az asszony és fia minden vádjában 
marasztalják el. A bírónak járó békebírság kétharmadát László, egyharmadát az asszony 
fizeti. D. in fe. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 365. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 464.) Hátlapján mandorla alakú pecsét töredékei. 
K.: Z. III. 293–294. 
 
 
258. 1366. ápr. 24. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt megjelent egyrészről Farkasfalua-i Frank 
fia: Mihály mester, másrészről János testvér, a karthauzi rendi menedékkői (Lapis Refugii) 
Keresztelő Szt. János-monostor perjele, és Mihály elmondta, hogy részesülni kívánván a 
karthauzi rendi testvérek imáiból, a szülei és fivére (frater carnalis): néhai Jakab mester 
lelki üdvéért az Arnoltfalua nevű birtokát, amit ő és Jakab a káptalan privilegiális oklevelével 
vásároltak, végakaratként a menedékkői monostornak és az ottani testvéreknek hagyta 
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(legasset) és adta minden jövedelemmel, bevétellel, haszonnal és tartozékkal, semmiféle 
jogot és tulajdont abban magának meg nem tartva, hanem mindezeket a monostorra és a 
testvérekre ruházva. Az ő halála után a felesége: Anna nemes asszony az élete végéig 
használhatja Arnoltfalua birtokot, majd az asszony elhunytával a perjel és a testvérek e 
birtokot elfoglalhatják, bármilyen ellentmondás esetén is. D. in fe. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: KEML. Esztergomi Balassa Bálint Múzeumtól átvett oklevelek 3503. (Df. 272 144.) 

Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és fonata. 
Má.: 1. Dl. 382. (Acta Jesuitica. Leucsov. 8. 1.) Újkori. 

2. Dl. 36 444. (Acta eccl. 71. 44.) Újkori. 
 
 
259. 1366. ápr. 25. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) utasítja a nyitrai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Koros-i 
Fülöp v. András fia: László v. Tamás fia: László v. Salamon királyi ember Bosan birtokot 
és a férfiörökös nélkül elhunyt Bosan-i Detric egyéb birtokait és birtokrészeit a leányának: 
Margit nemes asszonynak –  akit a király László opuliai (Opulensis) herceg (germanus 
noster) familiárisához, a lengyel (Polonus) Imréhez feleségül adva minden atyai birtokban 
kegyesen örökössé tett – és általa férjének, Imrének iktassa más jogának sérelme nélkül a 
mondott fiúsításnak megfelelően, bárki ellentmondása esetén is. Akik Margit és Imre ellenében 
e birtokok okán perelni akarnak, ezt a királyi jelenlét előtt folytassák le az iktatás után. A 
káptalan pedig tegyen jelentést a szokás szerint. D. in Alba Giule, in fe. Marci, a. d. 1366. 
 
Á.: a 356. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 433. szám. 
 
 
260. 1366. ápr. 25. 
A bácsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes országbíró döntéshozó 
oklevelének megfelelően Lak-i Salamon fia: Péter mesterrel, az országbírói kúria notarius-ával 
mint speciálisan a felek részére kiküldött királyi emberrel tanúságul adták kanonoktársukat: 
István mestert (Benchench-i Vörös János fiai: László és Jakab részére), ill. karpapjukat: 
Mihályt (a Nyulak szigeti apácák részére), akik ápr. 19-én (quind. Passce) a szomszédok, 
Vörös (Rufus) János fiai és Péter testvér, az apácák képviselője jelenlétében Benchench 
birtokot először [II.] András király (H) országbírója, László privilegiális oklevele szerint 
így járták be: a falu közepén levő Szt. Jakab-egyház temetője mellett (ahol a felek azt 
mondták, hogy határjeleik voltak) a privilégium 2 diófa között egy kettős, kő- és föld-
határjelet jelzett, de ott sem határjelek, sem diófák nem voltak, ezért ott 2 határjelet emeltek, 
az egyik kelet felől János fiait, a másik nyugat felől, ahogy a privilégium jelezte, Balázs 
fiai: Sándor és Sebestyén földjét különíti el; ezen egyház közepe; Benchench faluból kijőve 
szántóföldek közepén egy út mellett, ahol János fiai a privilégiumnak megfelelően azt 
mondták, hogy egykor ott Hizi és Balázs telkei (curia) voltak, 2 határjelet emeltek, az egyik 
dél felől János fiait, a másik észak felől Balázs fiai ezen apácáknak adott földjét különíti el; kis 
völgy mellett, ahol a privilégium Balázs familia-ja telkét jelezte, szántóföldek közepén 2 
határjelet emeltek; ezen völgyben is kettőt; kis hegy mellett csatlakozik Tord birtok határ-
jeleihez, amiket Domokos néhai Machou-i bán emelt újabban (modernis in temporibus), 
ahol az egyik határjel mellett egy sarok-határjelet emeltek; földjel mellett egy újat emeltek, 
ami János fiait választja el; egy határjelnél, ami Domokos bán fiai Tord nevű birtokát különíti 
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el, egy újat emeltek; egy földjel mellett egy újat halmoztak (cumulassent), ami János fiai 
Bencench birtokát választja el; nádas, rétes és vizes helyek, amik mellett Vörös János fiai 
szántóföldjein, mivel a privilégium azt jelezte, hogy e helyeket bal felé hagyja, egy sarok-
határjelet emeltek; az utolsó határjelet a privilégium Zeche erdő mellett jelezte, ám ott sem 
erdőt, sem határjelet nem találtak, de János fiai azt mondták, az erdő régen ott volt, és egy 
földjelet emeltek János fiai földjei közepén, és itt János fiainak a László országbíró 
privilégiumában szereplő határa véget ér és elkezd határt tartani a Fylgeuar-i nemesek birtokaival; 
az első kettős határjeltől kezdve az utolsó határjelig a privilégium Balázs fiai földjeit mindig 
bal felé hagyta, és mivel a privilégium szerint a nádas, rétes és vizes helyek ötöde Hizy 
fiaihoz tartozik, ezért Vörös János fiait annak megfelelően ezen ötödrészben hagyták; a 
privilégiumban szereplő utolsó határjeltől észak felé Vörös János fiai mutatása szerint a 
Fylgewar-i nemesek szomszédságában haladtak szántóföldek között a Totkuta nevű kút 
helyéig, ahol kutak üregeit is látták, mely hely kapcsán János fiai a Fylgewar-i nemesekkel 
egyetértésben vannak; Vörös János fiai Bencench nevű falva és a Fylgewar-i nemesek 
Iclod nevű falva közötti út, ahol János fiai egy földhalmot mutattak e falvak között határ-
jelként, amivel a Fylgewar-i nemesek egyetértettek; nagy út nyugat felé egy cserjés mellett 
Fylgeuar birtok és az ottani nemesek földjéig; átkelve Fylgewar falun dél felől elértek Kuni 
birtok határáig, ami a Cycador-i apáté, és annak folyamatos határjelei mentén a határ visszatér 
az első kettős határjelig. Ezt így elvégezve Bencench birtok dél felőli részét a mondott 
egyház felével a László országbíró privilégiumában foglalt határokon belül iktatták Vörös 
János fiainak István comes oklevelének megfelelően, a birtok északi felét pedig, mivel a 
határok megmutatásakor a szomszédokkal egyetértettek, szintén nekik hagyták. Mindezek 
után Bencench birtoknak a mondott privilégiumban leírt határokon belül fekvő részét 4 
ekényire, a kívül fekvő északi részét 1 ekényire becsülték fogott bírókkal; Bencench birtokon 
harangtorony nélküli kőegyházat, továbbá 61 jobbágytelket (mansio) és 3 elhagyatott telket 
(curia) találtak, amik becslését a királyra és báróira hagyták. Majd [IV.] Béla király privilégiuma 
alapján (l. Reg. Arp. 1647. szám) Péter képviselő az apácák Bencench birtokát így mutatta 
meg: kő a Szt. Jakab-egyház temetőjében; nagy úton egy nyíllövésnyi távolságra 2 újonnan 
emelt földjel, ahol a privilégum szerint 1 földjel van; észak felé a Cycador-i apát határai, 
ahol Péter azt mondta, hogy mivel a Béla király privilégiumában levő határok több földrészt is 
magukban foglalnak és most ezek különféle elfoglalóknál vannak, ezért a privilégiumnak 
megfelelően nem halad tovább. Ezután amikor a Péter által megmutatott ezen földrészt 
(amit fogott bírókkal 1 ekényire becsültek) a Nyulak szigeti (Insula leporum) apácáknak 
iktatni akarták, Vörös János ettől tilalmazta őket, mondván, hogy e földrész hozzá zálog 
címén tartozik, így Vörös Jánost máj. 1-jére (oct. Georgii) az apácák ellenében a királyi 
jelenlét elé idézték. Péter képviselő ezután megmutatta az apácák Bencench birtokának 
határait a Palach nevű mondott rétek v. nádas és vizes helyek felől: azon sarok-határjeltől, 
amit korábban a rét mellett helyeztek el, elment Palach vízig, ahol megállva azt mondta, 
hogy eddig tart az apácák Bencench birtokának határa, körülvéve Tord, Babatha és Korog 
birtokok határait, ahogy ez Béla király privilégiumában szerepel; ezután a Palach víz melletti 
kő-határjelig, majd Sándor fia: Paris révéig (portus) mentek Béla király privilégiumának 
megfelelően, ahol ezen Domokos bán fiai: Miklós és Demeter mesterek officialis-a: László 
(az urai, valamint Osth fia János fia: János nevében) az attól a helytől, ahol Péter képviselő 
a Palach víznél megállt és a bejárást a privilégium szerint elkezdte, egészen Paris révéig 
fekvő rész iktatását tilalmazta, mondván, hogy e földrész oklevelekkel ezen uraihoz tartozik, 
és ezt fogott bírókkal szemre 1,5 ekényire becsülték, majd Domokos bán fiait és János fia: 
Jánost máj. 1-jére az apácák ellen megidézték. A révtől nyugat felé a Fylgeuar-i nemesek 
határáig mentek, időközben az apácáknak senki sem mondott ellent, ezért e részt Bencench-i 
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János fiai határáig szántóföldekkel, rétekkel, nádasokkal, vizekkel és rekesztékekkel (piscinarum 
clausuris), kivéve a János fiainak jutott ötödrészt, az apácáknak iktatták. A Fylgewar-i 
nemesek határaitól a Palach víz mellett Béla király privilégiuma alapján hosszan nyugat 
felé menve elértek egy réthez, ahol Péter képviselő azt mondta, hogy e privilégium szerint 
az apácák Bencench birtoka határai sokkal tovább tartanak abba az irányba; nyugat felé 
egy úton egy cserjés helyhez mentek Fylgewar birtokig és Bencench-i János fiai határáig, 
ahol Péter azt mondta, hogy az apácák határai onnan a kezdő határjelhez fordulnak vissza, 
de mivel István országbíró nem engedte meg, hogy ő János fiai határain átkeljen és hogy 
bármiféle ellentmondást tegyen az apácák nevében János fiainak, ezért ő János fiai határain 
átkelni nem mer. Ott Gergely, Fylgewar-i György famulus-a (György és annak frater-e: 
Mihály) nevében e földrész és az azon létrehozott (collocata) Iclod birtok iktatását tilalmazta, 
ezért Fylgewar-i Györgyöt és Mihályt az apácák ellen máj. 1-jére a királyi jelenlét elé idézték; 
e földrészt szántóföldekben 1 ekényire becsülték, az ott talált 14 jobbágytelket pedig a 
király és bárói becslésére hagyták. D. 7. die quind. Passce, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5451. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 57. 19.) Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore 
Paulus Gubas cum earum racione prioritatis termini ad Mychaelis, pro actore una, pro 
filiis bani secunda, pro de Filgewar tercia. 

 
 
261. 1366. ápr. 26. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy az uralkodó János [hátlap: Lelez-i] prépost és konventje érdekében 
idézések, tudományvételek és tilalmazások elvégzésére 1 évre kiadott nyílt oklevelének 
megfelelően az abban megnevezett Zenthus-i Mokou fia: János királyi emberrel kiküldték 
tanúságul Lukács testvért, akik a Tiza [és] Bodrog folyók kerületében (districtus) nemesektől, 
nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg Bochka birtok 
szomszédaitól megtudták, hogy Bachka-i János febr. 17-én (in die Carnisprivii) az éj 
csendjében a Szt. Kereszt-egyház Lelez nevű birtokára küldte a famulus-ait és a hozzá 
tartozókat, akik felfegyverkezve, hatalmaskodva János parancsából és speciális megbízásából 
egy törvényesen fogságban tartott [famulus-át], akit hatalmaskodás miatt méltán ítéltek 
fővesztésre, Lelez falu Buza nevű falunagya házából annak ajtaját feltörve kiszabadították 
a kalodából (de cipo seu tronko) és onnan Bochka birtokra vitték. D. 3. die Georgii, a. d. 1366.  
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi. 1300. 155. (Df. 233 762.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint János Bachka-i Miklós fia), valamint 
zárópecsét töredékei. 

 
 
262. 1366. ápr. 26. 
A Saxard-i monostor konventje tudatja, hogy a nádor oklevele szerint Bozok fia: Miklós 
Azar-i Simon fia: Jakab ellenében Fazekas, Lapanch, Apati, Fizes és Zebegenmonostora 
birtokok ügyében fogott nemes bírók (a felek bemutatott oklevelei és szóbeli elmondásai 
alapján hozott) ápr. 26-i (3. die Georgii) döntésének vetette alá magát, és amelyikük azt 
nem fogadja el, 6 márka bírság sújtsa. A mondott napon a felek megjelentek a konvent és a 
fogott bírók előtt, Miklós azonban az okleveleit nem mutatta be, hanem magát a nádor elé 
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küldette 6 márka bírság alatt máj. 1-jére (oct. Georgii), Jakab viszont mindent a jog szerint 
akart lefolytatni. D. 3. die fe. prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 99 447. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 65.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (… ad oct. fe. B. Georgii mart. ad iudicem memorialis), valamint 
zárópecsét körvonala. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Károlyi I. 262–263. 
R.: Fenyvesi, Tolna 228. szám. 
 
 
263. [1366.] ápr. 28.   
László Kolus-i comes, valamint Swk-i Domokos fia: János és Henke (dict.) Mihály szolga-
bírók jelentik Dénes erdélyi vajdának, Zonuk-i comes-nek, hogy parancslevelének megfelelően 
(l. 247. szám) kiküldték ezen János szolgabírót, aki Kolus megyében nemesektől, nem 
nemesektől, világiaktól, klerikusoktól és főleg a mondott birtokok szomszédaitól megtudta, 
hogy a Torda megyei Datus és Lekenche birtokokat Tamás néhai erdélyi vajda jogtalanul 
és hatalmaskodva elfoglalva tartotta, és ezek teljes joggal a Clusmustra-i monostorhoz 
tartoznak. D. III. f. p. Georgii, a. d. ut supra. [1366.]  
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konvent 23. Com. Torda. Neoreg. U. 8. 

(Df. 275 184.) Papír. Hátlapján azonos (Zolnuk és Ottho testvér apát névalakkal) és újkori 
kéztől tárgymegjelölések, valamint 3 gyűrűs zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 51–52. (román fordítással) 
R.: Beke A., TT. 1896. 722; Beke, Kolozsmonostor 42. szám; ZW. II. 236; Erdélyi Okm. 

IV. 434. szám. 
 
 
264. [1366.] ápr. 28. 
A Scepsy-i káptalan [1366.] ápr. 28-i (f. III. p. Georgii), Konth Miklós nádornak szóló 
jelentése szerint [Rozkouan-i] Palcha (dict.) István ápr. 27-én (f. II. tunc prox. preterita) 
Lorand fia: Bertalan nádori emberrel és János mester klerikussal, a káptalan tanúságával a 
Buzgow, más néven Chankfalua nevű birtokát a szomszédok jelenlétében bejárta és visszavette 
(recaptivasset), de mikor azt magának iktattatni akarta, Domokos (Solmus-i Miklós fia: 
Balázs famulus-a és jobbágya, ezen ura nevében) a Kohnyauize és egy árok között fekvő 
földrész iktatásának ellentmondott. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1367. máj. 1. után > Garai Miklós nádor, 1378. aug. 16. ŠA. 

Poprad. Pobočka Prešov. Eperjes város lt. 49. (Df. 228 492.) 
Megj.: A László nádor előtt 1367-ben bemutatott oklevél 1366. évi keletkezésére az in 

anno tunc proxime transacto kitétel utalt. 
 
 
265. 1366. ápr. 28. 
A zalai Szt. Adorján-monostor konventje előtt Gench-i Boda fia: János tiltakozott 
Fanchka-i Kachyna fia István fiai: Lőrinc, Jakab, János és Kelemen nevében, hogy miként 
azok megtudták, ZentMihal-i Niche fia: Leukus, az ő rokonuk v. osztályosuk a Magdolna, 
Margit és Ilona nevű leányait István fiai birtokaiban és birtokrészeiben [I.] Lajos királlyal 
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fiúsíttatta, István fiai jogai nagy sérelmére, ezért a királyt és Leukus-t mindettől tilalmazta. 
D. f. III. p. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: HDA. Obitelj Drasković. Archivum maius 56. 1. (Df. 233 352.) Hátlapján pecsét töredékei.  
Má.: 1. Ue. jelzet alatt, 1783. évi. 

2. GYMSML. Sopron. Csornai konvent hh. lt. Copiae litterarum. 5640. pag. 167. 
(Df. 286 775.) Újkori. 

 
 
266. 1366. ápr. 29. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (V) az erdélyi káptalannak: Almakerec-i Gegus fia: János gyakran panaszkodott 
neki arról, hogy az Almakerek birtokához tartozó Vyfollu és Rudal nevű birtokai határain 
belül fekvő [lehúzva: Kaps] Lapus nevű földrészét még az apja életében a Medyes-i székhez 
tartozó Walthyd-i és Kaps-i [!] királyi szászok hatalmaskodva elfoglalták és mostanáig 
jogtalanul használják. A király ezért e szászokat mindezek megokolására oklevelével János 
ellenében Gyulafehérvárra (Alba Gule) idéztette (evocari). Amikor ápr. 29-én (f. IV. p. 
Georgii) Lajos a főpapokkal és bárókkal ott a panaszosok peres ügyeit tárgyalta, színe előtt 
Gegus fia: János megismételte korábbi vádját, mire Etzil-i Péter és Kaps-i János comes-ek 
(dicti Greb) a Walthyd-i és Kaps-i szászok nevében azt felelték, hogy a Lapus nevű földrészt, 
amit János a magáénak mond és tőlük követel, attól fogva, hogy e szászok oda telepedtek 
lakni, mindig is akadályoztatás nélkül használták mostanáig. Ezután bár a felek egymás 
ellenében bemutattak a saját jogaik bizonyítására bizonyos tudományvevő és megerősítő 
okleveleket, de mivel Lapus földrész megtekintése és becslése nélkül a király megfelelő 
döntést nem tudott hozni, ezért utasítja a káptalant, hogy küldjék ki két tanúságukat, akikkel 
Péter, a Wesprim-i Mindenszentek-egyház prépostja, speciális királyi káplán és Zorad fia: 
Yska-i János mester, a királyi aula ifja, mint a felek részére speciálisan kijelölt királyi emberek 
a szomszédok összehívásával menjenek Lapus földrészre, először Gegus fia: János mutassa 
meg a Vyfollu és Rudal nevű birtokait Walthyd és Kaps szász királyi falvak felől elkülönítő 
határokat, majd ezen szászok hasonlóan e falvaik határait János mondott birtokai felől, és 
ha a felek egyetértenek, hagyják mindenkinek a saját jogait, a szükséges helyeken új határ-
jeleket emelve. Ha pedig valamely földrész a megmutatás során a felek között vitás maradna, 
azt (megtekintve minőségét, mennyiségét és értékét) becsüljék fel az ország szokása szerint, 
majd a káptalan a király Tordán most legközelebb tartandó közgyűlésére tegyen jelentést. 
D. die et loco prenotatis, a. d. 1366. 
 
Á.: a 284. számú oklevélben.  
K.: ZW. II. 236–238; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 52–55. (román fordítással) 
R.: F. XI. 474; Erdélyi Okm. IV. 435. szám. 
 
 
267. [1366.] ápr. 30. 
Twr-i János tordai comes, valamint Zynd-i Sándor és Bagath-i Hercheg (dict.) Péter szolga-
bírók jelentik Dénes erdélyi vajdának, Zolnuk-i comes-nek, hogy parancslevelének megfelelően 
(l. 248. szám) kiküldték ezen Péter szolgabírót, aki Torda megyében nemesektől, nem 
nemesektől, világiaktól, klerikusoktól és főleg a mondott birtokok szomszédaitól megtudta, 
hogy a Torda megyei Datus és Lekenche birtokokat Tamás néhai erdélyi vajda jogtalanul 
és hatalmaskodva elfoglalva tartotta, és ezek teljes joggal a Clusmustra-i monostorhoz 
tartoznak. D. V. f. p. Georgii, a. d. ut supra. [1366.]  
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E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konvent 24. Colosm. 41. (Df. 275 185.) 
Papír. Hátlapján azonos (… fratre Otthone abbate de Clusmustra…) és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint 3 zárópecsét körvonala. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 55–56. (román fordítással) 
R.: Beke A., TT. 1896. 722; Beke, Kolozsmonostor 43. szám; ZW. II. 238; Erdélyi Okm. 

IV. 437. szám. 
 
 
268. 1366. máj. 1. Fehérvár 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok [bírájának] elmondták Kysazar-i Simon fia: Jakab és 
[Pelehte-i] János fia: László, hogy ők, valamint Nagy (Magnus) Simon, Zachud, annak fia: 
Mortunus és Zebegenmonostora-i Simon fiai: Leustach és Mihály egy nemzetségi ágon 
vannak (in una forent linea generacionis), egy őstől (avus) származnak, e Zebegen monostor 
valós kegyurai és Farkasd birtok a tartozékaival jog szerint hozzájuk tartozik. Ezért a nádor 
kéri a fehérvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kata-i János v. Abram-i 
István fia: László v. Máté fia: Tamás v. Trochan-i Miklós v. Legeen-i Balázs nádori ember 
nyíltan és titokban tudja meg minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in Alba 
regali, in fe. Philippi et Jacobi, a. d. 1366. 
 
Á.: a 280. számú oklevélben.  
 
 
269. 1366. máj. 1. Fehérvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azonos tartalmú oklevele az Alba-i Szt. István 
király-egyház ispotályos háza keresztesei konventjének. Eltérő névalakjai: Zachyud, 
Zebegunmonustura, Zebegun, Katha, Legyn. D. in Alba regali, in fe. Philippi et Jacobi, a. 
d. 1366. 
 
Á.: a 285. számú oklevélben.  
K.: Károlyi I. 265–266. (Á.-ban.) 
 
 
270. 1366. máj. 1. 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Fejér megyei nemesek közösségének 
ápr. 27-én (f. II. p. Georgii) Fehérvár város mellett tartott közgyűlésén Lachk fia: Miklós 
mester – a nádor egész országban tartandó közgyűléseire az uralkodó által kiküldött királyi 
ember és speciális tanácsos (sindicus) – a király személyében tudni akarta, milyen okból v. 
oklevelekkel tartja Balyar birtokot Balyar-i György fia: Mihály. Ő erre azt felelte, hogy 
Balyar leányjogon (titulo iuris filialis) és bizonyos rokonai megbízásából (commissio) 
tartozik őhozzá, és erről oklevelei is vannak, amiket a nádor által kijelölendő időpontban 
bemutat. Erre azonban Vezzeus fia: János mester azt mondta, hogy Balyar birtok hozzá 
tartozik oklevelekkel. Ezért a nádor a vicecomes-el, a szolgabírókkal és esküdt ülnökökkel 
együtt a pert nov. 18-ra (oct. Martini) halasztotta a királyi kúriába, mikor is színe előtt a 
király ellenében Mihály és János mester mutassák be a Bolyar birtokról szóló okleveleiket, 
amik alapján a nádor döntést hoz az ország joga (lex) szerint. D. 5. die congregacionis 
nostre predicte, a. d. 1366. 
 



138 

E.: 1. Dl. 77 366. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 453.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (a király példánya Mihály ellenében), valamint zárópecsét töredékei. 
2. Ue. jelzet alatt. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (János példánya a király 
és Mihály ellenében), valamint zárópecsét töredékei. 

K.: Z. III. 294–295. 
 
 
271. 1366. máj. 1.  
A fehérvári káptalan tudatja, hogy bár a Tapey nevű Fejér megyei birtokukkal szomszédos 
Fyzke nevű birtokukat oklevelükkel Kozma mester Woytha-i nemesnek minden évben máj. 
1-jén (oct. Georgii) kifizetendő 16 pensa dénárért 15 évre (a mondott oklevélben szereplő 
büntetések és kötelezettségek alatt) éves census-ért bérbe adták, de mivel Kozma a birtokot 
a vállalása ellenére nem népesítette be, ám annak terméseit beszedte, és egyéb okok miatt 
is tőle elvették és Kozmát a mondott kötelezettségek alapján jog szerint elmarasztalták. De 
mivel Kozma a káptalan és egyházuk más ügyeiben mindig hasznosan járt el, ezért 
megfontolva szolgálatait, a most lakatlan Fyzke birtokot a régi határai alatt minden haszonvétellel 
(kivéve a birtok tizedeit, amiket maguknak és egyházuknak tartottak meg) Kozmának a 
jelen oklevél kiadásától 15 teljes évre, a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos 
háza keresztesei konventje előtt máj. 1-jén a káptalannak Kozma által kifizetendő éves 
census v. feudum-ért ismét bérbe adták benépesítésre 25 pensa forgalomban levő királyi 
dénárért (a préposti harmad- és az olvasókanonoki tizedrésszel együtt, amiket minden évben 
máj. 1-jén a konvent előtt Kozma fizessen ki), és Kozma kezeihez átadták békés birtoklásra. 
Kozma vállalta, hogy ha ő v. fiai jelen oklevél keltétől a 3. évig a birtokot nem gyarapítják 
legalább 6 jobbággyal és a birtok terméseit hiába szedik be, és ez a káptalan számára nyilván-
valóvá válik, akkor a káptalan e birtokot Kozmától elveheti, annak és fiainak ellentmondása 
esetén is. Ha valamely időpontot és évet Kozma v. fiai elmulasztanák a fizetésben, akkor 
kétszeres büntetés sújtsa őket. A 15 év elteltével Kozma v. fiai a birtokot, amit népek 
sokasáságval jól gyarapítottak, a régi határai alatt, minden haszonvétellel, az ott lakó jobbágyok 
károsítása nélkül a káptalannak vissza kell adják, s ha ezt nem teszik, hatalombajban elbukás 
büntetése sújtsa őket. A káptalan speciális kegyből vállalja, hogy amikor Kozma e birtokot 
be akarja járatni határai mentén, a káptalan a birtok határait tartalmazó összes oklevelet az 
embere révén a helyszínen bemutat, és ha a szomszédok v. mások a birtok bejárásában és 
határjelei emelésében Kozmának ellentmondanak és őket Kozma emiatt perbe vonná, a 
káptalan az ilyen pert bárki ellenében lefolytatja a saját költségén. Erről pecsétjükkel ellátott 
nyílt oklevelet bocsátanak ki Kozma mesternek. D. oct. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 3841. (Acta eccl. 39. 35.) Hátlapján mandorla alakú pecsét töredékei, valamint 

középkori kezektől tárgymegjelölések (az egyikben Fizeg névalak). 
K.: F. IX/3. 608–610.  
 
 
272. 1366. máj. 1. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király kápolnaispánja és titkos kancellárja 1366. máj. 1-jén 
(oct. Georgii, a. d. 1366.) Vissegrad-on kiadott privilegiális oklevele, ami átírta a fehérvári 
(Alba) Szt. István király-ispotályos ház keresztesei konventje 1365. aug. 17-i oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XLIX. 384. szám). 
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Tá.: I. Lajos király, 1377. dec. 12. > Garai Miklós nádor, 1425. jún. 19. GYMSML. Sopron. 
Niczky cs. lt. 4751. 146. (Df. 209 251.) 

 
 
273. 1366. máj. 2. Fehérvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Fejér megyei nemesek közösségének 
ápr. 27-én (f. II. p. Georgii) Fehérvár város mellett tartott közgyűlésén Wezeus fia: János 
mester – a nádor egész országban tartandó közgyűléseire az uralkodó által a királyi és királynéi 
jogok felkutatására kiküldött tanácsos (sindicus) és képviselő – a király személyében elmondta, 
hogy a Fejér megyei Beed birtok kikiáltók várföldje (terra castri proclamatorum), amit 
most Márton fia: Leustach tart (conservaret), és ennek okát akarja tudni. Erre Egyed fia: 
István (Leustach nevében a kalocsai káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy Beed 
birtok Leustach-oz királyi adomány címén került, erről oklevelei vannak, amiket a nádor 
által kijelölendő későbbi időpontban mutat be. Mivel azonban István azt is mondta, hogy 
Leustach az okleveleit sem jelenleg, sem a nádor 2. v. 3. köv. közgyűlésén nem tudja bemutatni, 
ezért a nádor a közgyűlésen vele lévő vicecomes-el, szolgabírókkal és esküdt ülnökökkel 
együtt meghagyta, hogy Leustach júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) a nádor előtt a királyi 
kúriában 3 márka bírsággal mutassa be a Beed birtokról szóló okleveleit, amiket megtekintve a 
nádor döntést hoz az ország joga (lex) szerint. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in 
loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 408. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 47. L. 7.) Papír. Hátlapján azonos 

és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
274. 1366. máj. 2. 
[A fehérvári káptalan] 1366. máj. 2-i (sab. p. oct. Georgii, a. d. 1366.), [I.] Lajos király 
írásos parancsára kiadott zárt jelentése szerint az uralkodó levelének megfelelően kiküldték 
tanúságul karpapjukat: Jánost, a Szt. Antal hitvalló-egyház rector-át, akivel Ewrs-i Mihály 
fia: Miklós királyi ember ápr. 27-én (f. II. p. Georgii) Leustac egykori bán frater-ét: 
Domokos mestert és néhai Olivér mester fiait: István mester budai prépostot, János, 
Lorand, Miklós, Ferenc és Lewstac mestereket nyilvánosan tilalmazta Food ~ Fod birtokon 
a veszprémi káptalan ottani birtokrészének elfoglalásától, a telkek, szántóföldek és 
halászóhelyek hasznai beszedésétől, és a birtokrész bárkinek, főleg Donatus keresztesnek, 
a Szt. István király[-egyház] alperjelének történő bérbeadásától (locacio), elidegenítésétől 
és átadásától, másokat pedig, főleg az alperjelt és konventjét attól, hogy e birtokrészt 
elfoglalják, a hasznait beszedjék és magukat abba bevezettessék. 
 
Tá.: Pálóci László országbíró, 1447. márc. 13. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. 

Veszprémi kápt. mlt. Fadd 9. (Df. 201 312.) 
Má.: Dl. 107 541. (Csánki-gyűjt.) Tá. alapján, újkori. 
R.: Veszpr. reg. 599. szám. 
 
 
275. 1366. máj. 2. 
A Saxard-i monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy okleveles kérésének megfelelően egymás között kiderítették, hogy néhai Nagy (Magnus) 
Simon, Zachud, annak fia: Martonus és Simon fiai: Lewstach és Mihály a jogaikról és 
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birtokaikról, főleg a Zebegen monostorról és Farkasd birtokról kiadott összes oklevele a 
konvent sekrestyéjében v. levéltárában voltak elhelyezve, de ezeket Jardan testvér, egyházuk 
egykori apátja, amikor a Pechuarad-i monostorba ment lakni, a konvent levéltárából magával 
vitte és rokonának, Bozoch fia: Miklósnak átadta, nevezettek akarata ellenére és joga sérelmére. 
D. sab. p. Philippi et Jacobi, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 99 448. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 66.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (…pro Jacobo filio Symonis de Kysazar et Ladizlao filio 
Johannis de Pelehthe contra Nicolaum filium Bozok…), valamint zárópecsét töredékei.  

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Károlyi I. 263–264. 
R.: Fenyvesi, Tolna 229. szám. 
 
 
276. 1366. máj. 2. 
A Saxard-i monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy okleveles kérésére az ország szokásának megfelelően egyesek megbízható beszámolóiból 
és egymás között visszaemlékezve megtudták, hogy színük előtt Bozok fia: Miklós ápr. 
26-án (3. die Georgii) Kysazar-i Simon fia: Jakab kérdésére a felek által odavezetett fogott 
bírók jelenlétében kijelentette, hogy Jakab a Zebegen ~ Zebegenmonostra-i monostor valós 
kegyura és a kegyuraság hozzá jog szerint tartozik. D. sab. p. Philippi et Jacobi, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 99 449. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 67.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei.  
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Károlyi I. 264–265. 
R.: Fenyvesi, Tolna 230. szám. 
   
 
277. 1366. máj. 3.  
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje tudatja, hogy tanúságuk jelenlétében 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevelének megfelelően Vsa birtokon fogottbírói 
döntésre kellett sor kerüljön máj. 1-jén (oct. Georgii) Vsa-i Miklós fiai: Domokos és István, 
ill. Vsa-i István fia István fiai: Bertalan mester vasvári kanonok és Pál között a közöttük 
eddig történt károkozások és jogtalanságok ügyében. Ezért a nádor kérésére máj. 1-jén 
mindkét fél részére kiküldték Jakab testvért tanúságul, aki a felekkel visszatérve elmondta, 
hogy Miklós fiai és István fiai is 4-4 fogott bírót vezettek Vsa birtokra, akik megtekintve a 
felek vonatkozó okleveleit és meghallgatva mondandójukat olyan megegyezést hoztak 
létre közöttük, miszerint István fiai a Miklós fiainak okozott károkért és jogtalanságokért a 
konvent előtt 3 időpontban 16 márka jó dénárt fizetnek, mégpedig 5 márka dénárt aug. 27-én 
(oct. regis Stephani), ötöt [1367.] márc. 31-én (oct. medii Quadr.) és hatot máj. 1-jén (oct. 
Georgii), és bármely időpont elmulasztásáért kétszeres büntetés sújtsa őket. Ha valamelyik 
kifizetést nem teljesítik dénárokban, akkor a birtokrészüket zálogosítsák el István fiainak, 
ami egyenértékű kell legyen a kifizetendő pénzzel, és amikor azt István fiai ki tudják váltani, 
Miklós fiai vissza kell adják nekik. Miklós fiai azt a 8 telket (curia, sessio), amiket István 
(Bertalan és Pál apja) hajdan ott birtokolt és amiket az Vsa birtokon lakó jobbágyok és a 
szomszédos nemesek megmutatnak, István fiainak vissza kell adják. Ha a másik félnek jutó 
bármely telken jobbágyok vannak, a felek okt. 6-ig (oct. Mychaelis) a saját jobbágyaikat el kell 
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vigyék e telkekről a házaikkal és épületeikkel együtt. Ha a Miklós fiainak jutó telkek bármelyikén 
István fiai kárt okoznak az épületekben, a házakban v. a telkek más haszonvételein, és ezt 
Miklós fiai v. jobbágyaik a hitükre elmondják, István fiai hasonló házakat és épületeket 
kell építsenek a megfelelő helyeken a saját költségükön okt. 6-ig. Ha István fia: Pál bármikor 
is további hasonló zaklatásokat és jogtalanságokat okozna Miklós fiainak és jobbágyaiknak, 
és ezt megyei nemesek révén Miklós fiai bizonyítani tudják, akkor Pál (és nem Bertalan) 
minden esetben 10 márka bírságot fizessen a bíró része nélkül, miként ezt a nádor oklevele 
tartalmazza. Az utolsó kifizetéskor a Miklós fiai által István fiai ellenében kiadatott összes 
peres, tilalmazó, tudományvevő és egyéb oklevelet (kivéve az eredeti v. osztályos okleveleket) 
bemutatják, átadják és érvénytelenítik a konvent előtt annak oklevelével. A Miklós fiai 
által János egri olvasókanonoktól, ti. Vsa-i Domokos comes fiától pénzért bírt birtokrész 
felét István fiai (amikor erre lehetőségük lesz) kiválthatják (redimere), az azzal járó 
leánynegyed- és jegyajándék-résszel együtt. A felek minderre kötelezték magukat a konvent 
tanúsága előtt a mondott birtokon és a konvent előtt is. D. 3. die termini prenotati, a. d.1366. 
 
E.: SNA. Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno 4. 5. (Df. 251 746.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
278. 1366. máj. 4. Fehérvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Fejér megyei nemesek közösségének 
ápr. 27-én (f. II. p. Georgii) Fehérvár város mellett tartott közgyűlésén Baldon testvér, a 
fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház keresztese (Donatus testvér, ezen egyház és 
konvent kereszteseinek alperjele nevében) tiltakozott, hogy a Barch nevű (és egyéb, most a 
fehérvári káptalannál levő, de oklevelekkel a konventhez tartozó birtokaik) szántóföldjeit, 
erdőit, rétjeit, halászóvizeit, malmait és más haszonvételeit a fehérvári káptalan folyamatosan 
használ(tat)ja a konvent joga sérelmére, emiatt a káptalant és bárki mást Barch és tartozékai 
további használatától, valamint a konventet oklevelekkel illető egyéb birtokok elfoglalásától és 
tartásától tilalmazta. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 106 148. (Székesfehérvári keresztesek konventje 3. 1. 32.) Papír. Hátlapján azonos 

és középkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét nyoma.  
K.: F. IX/7. 250–251. 
R.: Érszegi G., Fejér m. Tört. Évk. 5 (1971) 192. 
 
 
279. [1366.] máj. 4. 
Az erdélyi káptalan [1366.] máj. 4-i (f. II. [p. fe.] Inv. S. Crucis prox. preteritum) zárt jelentése: 
Péter erdélyi alvajda átírt okleveles kérésére Thoty birtok bejárására és elkülönítésére a 
király oklevelének megfelelően Buhtur-i Syk[e] fia: István királyi emberrel kiküldték tanúságul 
Miklóst, a Hunyad-i egyház papját, akik ápr. 28-án (f. III. an. Inv. S. Crucis) Thoty birtokot a 
szomszédok jelenlétében Losad és Stroyafolwa felől bejárni, a régiek mellé [új] határjeleket 
emelni és Thoty birtokot Péter fiainak: Domokosnak és Istvánnak és Imre fia: Imrének 
mint sajátjukat hagyni akarták, de Tamás fia: János, Miklós fiai: László és Miklós, Vilmos 
fiai: Péter és András, János fia: Lőrinc, Mihály fia: Mihály, Pál fia: János, Jakab fia: Jakab, 
Mátyás fia: Mihály, Mihály fia: Péter és egyéb Losad-i nemesek, valamint Stroya kenéz 
mindennek ellentmondtak, ezért őket a királyi jelenlét elé idézték máj. 1-jére (quind. ferie 
sexte p. oct. Passce) Péter fiai és Imre ellenében. 
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Tá.: a 312. számú oklevélben. 
K.: Doc. Val. 186–187. (Tá.-ban.); Doc. Rom. Hist. C. XIII. 66. (Tá.-ban.) (román fordítás: 68.) 
R.: Doc. Val. 185; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 56; Erdélyi Okm. IV. 438. szám. 
 
 
280. [1366.] máj. 4. 
A fehérvári káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a ku[nok] bírájának, hogy levelének 
megfelelően (l. 268. szám) Máté fia: Tamás nádori emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat, 
Mihályt, akik máj. 2-án (2. die Philippi et Jacobi) a nádor Fejér megyei nemeseknek és 
közrendűeknek (communes homines) tartott közgyűlésén az ott megjelent Baranya [!] megyei 
nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű emberektől nyíltan és titokban 
megtudták, hogy Kysazar-i Simon fia: Jakab és Pelehte-i János fia: László, valamint Nagy 
(Magnus) Simon, Zachud, annak fia: Martunus és Simon fiai: Leustach és Mihály rokonok 
(in una essent linea generacionis), egy őstől (avus) származnak, Zebegen monostor valós 
kegyurai és Farkasd birtok a tartozékaival jog szerint hozzájuk tartozik. D. 3. die termini 
prenotati, a. d. supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl. 69 690. (Kende cs. lt. 40.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
 
 
281. 1366. máj. 4. után 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevele: a Symig megyei nemesek közösségének 
1366. máj. 4-én (f. II. p. oct. Georgii, a. d. 1366.) Sumuguar falu mellett tartott közgyűlésén 
Byler fia: László, János fia: Pál és Mihály fia: Pál (a maguk, Egyed fiai: Balázs és Miklós 
és Kara-i Péter fia: Demeter nevében a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével) elmondták, 
hogy a Kara birtokhoz tartozó erdőjüket Mere-i István fia: János hatalmaskodva, az engedélyük 
nélkül és törvényes tilalmazásaik ellenére folyamatosan használtatja a jobbágyaival. Erre 
János azt felelte, hogy az általa használt erdő az övé és ennek igazolására bemutatta a 
Symig-i konvent 1360. jún. 20-i nyílt oklevelét: mivel eszerint Kara-i Péter fia: Leukus és 
Gál fia: Tamás vállalták, hogy szavatolják és megvédik István fia: Jánost az általuk neki 
adott Kara-i telek és annak tartozékai (köztük 40 hold erdő) ügyében, ezért a nádor meghagyta, 
hogy János a szavatolására törvényes idézéssel (citacione vel evocacione), v. más egyéb 
módon, ahogy a jog szerint tudja, Leukus-t és Tamást vezesse aug. 1-jére (oct. Jacobi) 
színe elé a királyi kúriába. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. máj. 12. Dl. 49 292. (Mérey cs. lt. 73.) 
 
 
282. 1366. máj. 5. Beench 
Erzsébet királyné (H) oklevele Zára város (nostra civitas Jadrensis) rector-ainak: 
Spaletum-i néhai Dobra asszony hátrahagyott vagyona (tesaurum) – amit Erzsébet fia: a 
király Jadra-i Lupbachipch György fiaira: Jacomelus-ra és Péterre bízott, majd Jadra-i 
Colanus-hoz került őrzésre bizonyos büntetések és feltételek alatt – ügyét a király távolléte 
miatt (aki jelenleg az ország igen távoli részein van) nem tudja lezárni jelen hónapban, 
ahogy ez el volt rendelve, ezért utasítja a címzetteket, hogy e vagyon ügyét jún. 30-ra (ad 
ultimum diem mensis Junii prox. afuturum) halasszák el mostani állapotában. Meghagyja 
továbbá királyi és királynéi szóval Colanus-nak, hogy addig, míg a király eldönti, hogy e 
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vagyont jog szerint kiknek kell adni és szétosztani, abból senkinek semmit ne adjon át, 
hanem teljesen tartsa magánál és őrizze, azon büntetések és feltételek alatt, amikkel azt 
rábízták. Jelen oklevelet elolvasása után adják vissza bemutatójának. D. in Beench, die 5. 
Maii, a. d. 1366. 
 
Má.: Istorijski Arhiv Zadar. Notarski archiv. Notario Petrus Perencanus instrumenti 1. 3. 

12. A. (Df. 286 766.) XIV. századi. 
 
 
283. 1366. máj. 5. Fehérvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Fejér megyei nemesek közösségének 
ápr. 27-én (f. II. p. Georgii) Fehérvár város mellett tartott közgyűlésén András keresztes 
testvér a fehérvári (Alba) Szt. István király-konvent alperjele: Donatus testvér nevében 
annak ügyvédvalló levelével elmondta, hogy Chor-i Péter litteratus jobbágya: Kozma a 
konvent Izka nevű erdőjét felégette és tönkretette. Kozma a közgyűlésre nem ment el, nem 
is küldött senkit maga helyett, holott András képviselő a közgyűlés törvényes napjain át 
várta a nádor előtt, aki Kozmát bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja észszerűen 
kimenteni. D. 9. die congregacionis nostre prenotate, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 106 149. (Székesfehérvári keresztesek konventje. 3. 1. 33.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Középkori kéztől: Elias vel 
Petrus de Kezy aut Frank sin Mathias seu Dyonisius sive Nicolaus filius Clementis de 
Chygler aut Gregorius sin Nicolaus aut Benethe de Jenew. 

K.: F. IX/3. 626–627. 
R.: Érszegi G., Fejér m. Tört. Évk. 5 (1971) 192. 
 
 
284. [1366.] máj. 5. 
Az erdélyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (V), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
266. szám) Péterrel, a veszprémi Mindenszentek-egyház prépostjával és Zouard fia: János 
mesterrel, királyi emberekkel kiküldték tanúságul kanonoktársaikat: György és László 
mestereket, akik máj. 3-án (in die Inv. S. Crucis) a Lapus nevű vitás földet Gegus fia: János 
mester mutatása alapján bejárták: határjel Walthyd birtok felől, amit mindkét fél valósnak 
fogadott el; egy nagy és hosszú Berch-en egy határjel, amiről a szászok nem erősítették 
meg, hogy valós; ue. Berch végéig számos határjel-helyet is mutatott János, állítva, hogy e 
szászok rombolták le őket, de nekik nem tűntek határjeleknek; ue. Berch végén nagy határjel, 
amit mindkét fél valósnak és Kaps, Byrtholm és Almakerek birtokokat elkülönítő határjelnek 
erősített meg (több határjelet János tovább nem mutatott). Ezután a szászok egy másik 
Berch-hez vezették őket, ahol több határjelet mutattak, mondván, hogy László néhai vajda 
idején emelték őket, de János azt mondta, hogy ezeket hatalmaskodva emelték. Mivel a 
felek a vitás föld ügyében nem tudtak megegyezni, a királyi és káptalani emberek a szomszédos 
nemesekkel és a Medyes-i szék comes-eivel úgy becsülték, hogy e föld 80 telket (mansio 
seu curia) tud ellátni élelemmel és terménnyel a szántóföldekben, erdőkben, vizekben és 
szőlőkben. D. III. f. p. Inv. S. Crucis, a. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 5452. (Erdélyi kamarai lt. Fisc. 1. 1. R.) Papír. Hátlapján azonos (…contra hospites 

de Kops et Walthug super terra Lapus) és újkori kezektől (az egyik magyar nyelvű) 
tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
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Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: ZW. II. 238–239; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 57–58. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 440. szám. 
 
 
285. [1366.] máj. 5. 
A fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza kereszteseinek konventje jelenti 
Konth Miklós nádornak (H), hogy levelének megfelelően (l. 269. szám) Katha-i János nádori 
emberrel kiküldték tanúságul Domokos testvért, akik máj. 3-án (domin. p. Philippi et Jacobi) 
a nádor közgyűlésén Fehérvár városban nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól és 
világiaktól nyíltan és titokban megtudták, hogy Kysazar-i Simon fia: Jakab és Pelehte-i 
János fia: László, valamint Nagy (Magnus) Simon, Zachyud, annak fia: Mortunus és 
Zebegynmonustura-i Simon fiai: Leustaus és Mihály rokonok (in una forent linea 
generacionis), egy őstől (avus) származnak, Zebegyn monostor valós kegyurai és Farkasd 
birtok a tartozékaival jog szerint hozzájuk tartozik. D. 3. die termini prenotati, a. d. 
supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl. 99 450. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 68.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Kysazaar névalakkal), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.: Károlyi I. 265–266. 
Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt, 1865. évi. 

2. Dl. 99 417. (Uo. Z. 36.) Újkori.  
 
 
286. 1366. máj. 5. 
A Gron folyó melletti Szt. Benedek-monostor konventje előtt megjelent egyrészről Klára 
nemes asszony, Barakcha-i Tamás leánya, Baroch-i Iwan fia János felesége, másrészről 
Barakcha-i Jakab fia: István, akit Klára nyugtatott az anyja: Anna jegyajándéka és a saját 
leánynegyede ügyében, miután megkapott tőle 6 márka dénárt. Ha a felek valamelyike 
mindezek okán bármikor is pert indítana, hatalombaj büntetésében (in gravamine duelli 
potencialis) marasztalják el. Erről a konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. f. III. p. Inv. S. Crucis, a. d. 1366. Arenga. 
 
E.: Dl. 62 511. (Motesiczky cs. lt. 42.) Hátlapján későközépkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsét és zöld fonata. 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 144–145. 
 
 
287. 1366. máj. 6. Somogyvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Symig megyei nemesek közösségének 
máj. 4-én (f. II. p. oct. Georgii) Sumugwar falu mellett tartott közgyűlésén színe előtt 
Beren-i István fia: Miklós (a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvédvalló levelével) 
tiltakozott a nádor előtt, hogy Demeter fia: György és annak fia: János az apácák Merse és 
Kusuk nevű birtokait a nádor jelen közgyűlésének kikiáltása után [alatta lehúzva: a közgyűlés 
idején] elfoglalták, azok hasznait és terméseit beszedik, ezért Györgyöt, Jakabot és bárki 
mást mindettől tilalmazta. D. 3. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 5453. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 63. 12.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
288. 1366. máj. 7. Somogyvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Symig megyei nemesek közösségének 
máj. 4-én (f. II. p. oct. Georgii) Symugwar falu mellett tartott közgyűlésén színe előtt 
Beren-i István fia: Miklós (a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvédvalló levelével) 
Fanch fiai: néhai Pál, László és János mesterek fiait, Karad falu officialis-át és másokat 
tilalmazta az apácák Wyz és Theluky birtokokon levő részeinek elfoglalásától és használatától, 
a termései és hasznai elvételétől D. 4. die congregacionis nostre predicte, in loco 
memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5454. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 56. 20.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
289. 1366. máj. 7. 
Gergely prépost és a Saagh-i Szűz Mária-egyház konventje előtt Sypyth-i Iwanka fia: 
Petew (Sarow-i Bede fia Péter fiai: László és János nevében ügyvédvalló levél nélkül) 
tiltakozott, hogy Tezer-i Panyt fia: Balázs a Tezer-en levő birtokrészét el- v. zálogba akarja 
adni és idegeníteni, ezért Balázst tilalmazta ettől, másokat, főleg Tezer-i János fia: Mihályt 
pedig attól, hogy azt meg- v. zálogba vegyék v. bármi módon abba bemenjenek. D. f. V. p. 
Inv. S. Crucis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 58 570. (Forgách cs. lt. 208.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Panyth névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: F. IX/3. 620–621. 
R.: F. IX/3. 645. 
 
 
290. [1366.] máj. 7.  
7. Maii. [1366.] Domokos erdélyi püspök a jún. 16-án (16. Jun.) lejáró, két évenként esedékes 
látogatását a képviselője útján teljesítette a pápai kúriában.  
 
K.: CDP. II. 930. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 31. fol. 108r. alapján, ezen évvel.) 
 
 
291. 1366. máj. 8. Torda 
[I.] Lajos király (H) az erdélyi fehérvári káptalannak: mivel Erzsébet nemes asszonyt, 
Gald-i néhai Kechkes (dict.) László leányát az apja Gald-on és máshol levő birtokrészei 
felében speciális kegyből örökössé és leszármazottá tette másik nyílt oklevelében, és az 
asszony most ezen atyai birtokrész-felek tulajdonába be akar menni, ezért utasítja a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Péter erdélyi alvajda, speciális királyi ember (v. az, 
akit Péter a maga személyében erre kijelöl) László birtokrészei felét a szomszédok jelen-
létében minden haszonvétellel, tartozékkal és joggal iktassa Erzsébetnek a mondott királyi 
adomány címén örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze (evocet) Erzsébet ellenében az erdélyi vajda jelenléte elé az idézés 15. napjára, majd 
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a káptalan tegyen jelentést a vajdának. D. in Torda, die 3. Johannis an. portam Latinam, 
a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 30 689. (GYKOL. Centuriae U. 60.) Papír. Előlapja alján vörös viaszú titkospecsét 

töredékei alatt: relacio ….. Bubeek. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 59–60. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 441. szám. 
 
 
292. 1366. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
színe előtt Peren-i Vinche mester (akinek nevében Egyed litteratus jelent meg a Scepsi-i 
káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt Pertold-i Egyed fiai: Demeter 
és Simon ellenében (akik nevében Barnabás fia: Jakab állt elő ue. káptalan ügyvédvalló 
levelével), a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 652. (Múz. Ta. Berthóty 102.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Vynce névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. Solvit-jel. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
293. 1366. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
színe előtt László fia: Ábrahám és Zenthelyzabeth-i Pál fia: János (akik nevében Péter fia: 
László jelent meg a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek 
László fia: Mihály ellenében (akinek nevében Péter fia: Benedek állt elő az egri káptalan 
ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. 
D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 89 384. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 45.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint töredékes zárópecsét.  
 
 
294. 1366. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon birtokbecslésről szóló jelentés megtárgyalását, 
amire döntéshozó oklevelének és a pécsi káptalan jelentésének megfelelően az ezekben 
foglalt ügyekben a felperes szentszalvátori (S. Salvator) Simon fiai: Dénes, Pál és János 
felperesek (Dénes nevében [lehúzva: Péter fia: László] Iuanka fia: Balázs a boszniai káptalan 
ügyvédvalló levelével jelent meg, a gyermek (puer) Pál és János érdekében pedig ügyvéd-
valló levél nélkül) és Márton néhai bán fia Miklós fia: István alperes között (akinek érdekében 
[lehúzva: Péter] András fia: László állt elő a boszniai káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 
1-jén (oct. Georgii) kellett volna sor kerüljön színe előtt, a vele ítélkező bárók csekély 
száma és az ügy nehézsége miatt okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. Mivel Miklós fia: 
István 36 márka kétszerezett, most kétszeresen kifizetendő bírságot, azaz összesen 144 márkát 
nem rótt le, ezért okt. 6-án azt kétszeresen fizesse ki és a nádor korábbi bírói meghagyásának 
megfelelően az okleveleit mutassa be. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 91 728. (Festetics cs. lt. Misc. 91.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint zárópecsét töredékes nyoma. Solvit-jel. Kortárs kéztől: Dyonisius personaliter, 
pro in Ladislaus filius Andree cum Sancti Irinei, capitulo Quinqueecclesiensi in oct. fe. 
S. Andree ad oct. Epiph. d. Solvit magister Stephanus. 

 
 
295. 1366. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Miklós néhai bán fiai: János és István mesterek (akik nevében Mixe 
fia: Pál jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek Rohonch-i 
Pál fiai: Péter és Bálint ellenében (akik nevében Móric fia: Bereck állt elő a vasvári káptalan 
ügyvédvalló levelével) hatalmaskodás és birtokpusztítás ügyében, a felek képviselői akaratából 
okt. 6-ra (oct. Michaelis) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5455. (NRA. 1540. 13.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actoribus de regio eoquod iidem in regnum 
nostrum Bulgarie ad servicia sua regalia asserantur se profecturi, pro in ut prius ad oct. 
Georgii. Due. Solvit actor xxx. 

 
 
296. 1[3]66. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe előtt a Jazou-
konvent idézőlevelének megfelelően Rozgon-i János fia: László mester (akinek nevében 
Miklós fia: István jelent meg ue. konvent ügyvédvalló levelével) [máj.] 1-jén (oct. 
[Geor]gii) viselt Mychk néhai bán fia Lorand fia: Miklós ellenében – akinek nevében ügyvivő 
(assumptor termini) vállalt időpontot –, perelsőbbség (prioritas termini) miatt júl. 1-jére (oct. 
Johannis Bapt.) halasztja megegyezésre. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1[3]66. 
 
E.: Dl. 5456. (NRA. 1698. 129.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Stephanus Rufus cum Jazou, 
in non venit. Zemliniensis, de Jazou, homo Demetrius vel Barnabas filii Johannis de 
Huzyumezeu, Thomas filius Petri de Komlous Nicolaum filium Lorandi filii Mychk 
condam bani contra Ladizlaum de Rozgon et Nicolaum dictum Zolteh iobagionem 
eiusdem magistri Ladislai de Monyaros. Solvit denarios quattuor. Nicolaus non venit. 

 
 
297. 1366. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Zeplak-i Miklós fia: Pál (akinek nevében Egyed litteratus jelent 
meg a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt Vythez-i 
Lőrinc ellenében (akinek nevében János fia: Péter állt elő ue. káptalan ügyvédvalló levelével), 
a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 648. (Múz. Ta. Berthóty 100.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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298. 1366. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe előtt a 
Scepsy-i káptalan idéző- és tudományvevő levelének megfelelően az abban foglalt ügyekben 
Vythez-i Lőrinc (akinek nevében János fia: Péter állt elő ue. káptalan ügyvédvalló levelével) 
viselt máj. 1-jén (oct. Georgii) Peren-i Miklós fia: Vynche ellenében – akinek nevében 
ügyvivő (assumptor termini) vállalt időpontot –, perelsőbbség (prioritas termini) miatt okt. 
6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 649. (Múz. Ta. Berthóty 99.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
299. 1366. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Péter és Demeter, Peren-i Miklós fia: Pál Filykno-i jobbágyai (akik 
nevében Egyed litteratus jelent meg a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén 
(oct. Georgii) viseltek Vythez-i Lőrinc ellenében (akinek nevében János fia: Péter állt elő 
ue. káptalan ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 650. (Múz. Ta. Berthóty 97.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
300. 1366. máj. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Vythez-i Lőrinc (akinek nevében János fia: Péter állt elő a Scepsi-i 
káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt Peren-i Miklós fia: Pál 
ellenében (akinek nevében Egyed litteratus jelent meg ue. káptalan ügyvédvalló levelével), 
a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 651. (Múz. Ta. Berthóty 96.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. Solvit-jel. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
301. [136]6. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója [azon pert, amit] színe előtt a …… 
konvent levelének megfelelően Miklós fia: [Lukács], Neuichke-i várnagy (akinek nevében 
Péter fia: László [jelent meg] a ….. konvent ügyvédvalló levelével) [máj.] 1-jén ([oct.] 
Georgii) viselt Lőrinc fia: [György], Vngh megye vicecomes-e, [valamint] Malcha-i Dénes fia: 
Gergely, ……….., Kystarnouch-i Péter fia: Dachou és Baranya-i Pál fia: István [szolgabírók 
ellenében, akik nevében] ügyvivők (assumptores termini) vállaltak időpontot, perelsőbbség 
(prioritas termini) miatt [hátlap: aug. 27-re (oct. regis Stephani)] halasztja. D. in Vissegrad, 
8. die termini prenotati, [a. d. 136]6. 
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E.: Dl. 85 371. (Sztáray cs. lt. 156.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
részlete, valamint töredékes zárópecsét. Solvit-jel. 

Megj.: Éves kelte OL-adatbázis megállapítása. 
 
 
302. 136[6. máj. 8.] Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király [(H)] országbírója [azon pert, amit] színe előtt a … 
konvent idézőlevelének megfelelően Humenna-i Druget János fia: Miklós (akinek nevében 
László fia: János [állt elő] a Jazou-i [konvent ügyvédvalló levelével]) máj. [1-jén] (oct. 
[Georgii]) [viselt] Vaynatynatyba-i Lőrinc fia: László ellenében Koromlya birtok ügyében, 
a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) [halasztja]. D. in Vyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 136[6.] 
 
E.: Dl. 85 372. (Sztáray cs. lt. 157.) Hiányos papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Solvit-jel. 
Megj.: A keltezés OL-adatbázis megállapítása. 
 
 
303. 1366. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Komlos-i Chel fia: István máj. 1-jén (oct. fe. B. 
Georgii mart.) viselt Márk fia János fia: a gyermek (puer) Mihály és Arnold fia László fia: 
a szintén gyermek László (akinek érdekében János fia: Jakab állt elő ügyvédvalló levél 
nélkül), Jakab fia: Benedek, Albert fia: Miklós és Nadfeu-i György fia: Imre ellenében 
(akik érdekében Jakab fia: György jelent meg a szepesi káptalan ügyvédvalló levelével) az 
állításuk szerint ezen Komlos birtok határain belül fekvő Pousfolua, Dyenesfalua, 
Kaproncha, Kalnas, Kukemezey, Endreuagasa, Salamonfalua, Dubahaza és Stephanfolua 
birtokok iktatásánál történt ellentmondás miatt, a felek akaratából júl. 1-jére (oct. Nat. 
Johannis Bapt.) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
Fk.: Dl. 96 403. (Vay cs. berkeszi lt. 400.) Zárópecsét szalagja.  
R.: Vay berkeszi 224. szám. 
 
 
304. 1366. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Zekul (dict.) György (akinek nevében János fia: András 
állt elő a zobori konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt Gechy-i 
Péter, Symay-i Mihály fia: László, Porteluk-i Márton és Voya-i László Zathmar megyei 
szolgabírók ellenében (akik közül László állt elő a váradi káptalan és a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló leveleivel), a felek akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in 
Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 395. (Vay cs. berkeszi lt. 389. 392. 3.)  
R.: Piti F., SzSzBSz 2005. 337–338; Vay berkeszi 225. szám. 
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305. 1366. máj. 8. 
A csázmai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H; dominus eorum naturalis), hogy gyűrűs-
pecsétes parancslevelének megfelelően (l. 155. szám) kiküldték tanúságul karpapjukat: 
Pétert, akivel Kázmér fia: János királyi ember máj. 6-án (f. IV., in fe. Johannis an. portam 
Latinam) a szomszédok jelenlétében Glaunicha és Jazenouch birtokok tulajdonába Péter 
fia: Miklóst bevezette és ezeket neki mint sajátjait iktatta minden haszonvétellel. A királyi 
és káptalani ember e birtokokon 3 napig tartózkodtak, de a szomszédok v. mások közül a 
bevezetésnek és az iktatásnak senki sem mondott ellent. D. f. VI. p. Inv. S. Crucis, a. d. 
1366. prenotato. 
 
Á.: I. Lajos király, 1369. júl. 29. > Zágrábi kápt., 1369 után. HDA. Doc. med. varia  876. 

(Df. 219 392.) = Uo. S. n. (Df. 277 905.) 
K.: Smič. XIII. 525. 
 
 
306. 1366. máj. 8. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Mathyuch-i Mihály fia: Jakab 
megvallotta, hogy szükségei miatt a Kechefeulde birtokon levő részét minden tartozékkal 
Mathyuch-i János fiainak: Jakabnak, Ferench-nek és Miklósnak 11 forintért (mindegyiket 
32 grossis per 4 denarios számolva) elzálogosította addig, amíg azt ezen összegért ki tudja 
tőlük váltani, és akkor János fiai megkapva ezen összeget a birtokrészt Jakabnak bírói közben-
járás és teher nélkül vissza kell adják. D. 2. die Stanizlai, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 58 571. (Forgách cs. lt. 207.) Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés, 

valamint pecsét töredékes nyoma. 
R.: Szádeczky L., Száz. 1887. 561–562. 
 
 
307. 1366. máj. 8. 
A vasvári káptalan előtt megjelent egyrészről Ilona nemes asszony, Csepan fia Tamás felesége, 
a Vasvár megyei Szeleste-i Iván fia Pál leánya, másrészről Pál fia: Balázs (ezen Iván 
nepos-a, vagyis Iván leánya: Ilona nemes asszony fia), és Balázs az anyja: Ilona minden 
joga ügyében, amik őt leánynegyed okán ezen Pál minden birtokából és birtokrészéből, 
főleg a Szeleste-n levőkből megilletik, Ilonát (Tamás feleségét, Pál leányát) nyugtatta, 
mivel Ilona adott Balázsnak az anyja leánynegyedéért 2 fél Szeleste-i telket (fundus 
curiarum) 7 hold szántófölddel – ezek helyei: 1,5 hold az első fél telek mellett; [2 hold] az 
Ereszmény nevű pagus-nál és szőlőknél; 3,5 hold rétnél és szőlőknél azok hoszúságában –, 
2 kaszányi kaszálóval (feneto 2 falcastrorum per diem sufficienti) és a Szeleste hegyén 
levő fél szőlőjének vulgo Peregrig nevű hegyvámjával, semmiféle jogot v. tulajdont ezekben 
magának és örököseinek meg nem tartva, hanem teljesen Balázsra és leszármazottaira ruházva. 
Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, privilégiumban adja majd ki. D. f. VI. p. 
Inv. S. Crucis, a. d. 1366. 
 
Má.: VAML. Szelestey cs. lt. 17. (Df. 261 538.) Újkori. 
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308. 1366. (máj. 8. után) 
Bubek István comes országbíró 1366. évi döntéshozó oklevele: színe előtt [Laak-i Salamon 
fia:] Péter mester a Saxard-i konvent idézőlevelének megfelelően máj. 8-án (quind. 
Georgii) bemutatta a Pechuarad-i és Saxard-i konvent 1364. évi, tudományvételt és tilalmazást 
tartalmazó, a királynak szóló jelentéseit, amik szerint [Péter] Tharnok nevű birtokához 
tartozó szántóföldjeit Thetes fia: László mester azon évben a jobbágyaival hatalmaskodva 
felszánttatta és bevettette, holott per volt függőben [Péter és] László között; a László jobbágyai 
által elvetett kölest és más gabonaféléket a királyi és konventi emberek saját szemükkel 
látták, majd Lászlót, a jobbágyait és más hozzá tartozókat Tharnok birtok hasznai és termései 
elvételétől tilalmazták (l. Anjou-oklt. XLVIII. 1021. és 1022. szám). Erre Balase fia: Simon 
(az ura: László nevében a Pechuarad-i konvent ügyvédvalló levelével) Péter mester vádjában 
Lászlót ártatlannak állítván azt mondta, hogy László mindezek ügyében a szomszédai és a 
Bodrog megyei (ahol a mondott tudományvételek történtek) nemesek közös tudományvételének 
veti alá magát, Péter beleegyezésével. Ezért a felek akaratából István comes meghagyta, 
hogy Konth Miklós nádor a Bodrog megyei nemesek közösségének legközelebb tartandó 
közgyűlésén az esküdt ülnököktől és más, bármiféle helyzetű és állapotú Bodrog megyei 
emberektől tudja meg, vajon László mester a Péter mester Tarnok nevű birtokához tartozó 
[szántóföldeket] a jobbágyaival hatalmaskodva felszánttatta és bevettette-e, [avagy] Péter 
vádjában teljesen ártatlan, majd a nádor levelét minderről a felek nov. 18-ra (oct. Martini) 
vigyék el az országbírónak. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. > Lackfi István nádor, 1391. ápr. 4. Dl. 78 

057. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 750.) Hiányos. 
K.: Z. IV. 456–457. (Tá.-ban.) 
 
 
309. 1366. máj. 9. Torda 
[I.] Lajos király (H) az erdélyi fehérvári káptalannak: mivel mostani tordai közgyűlésén 
megtudta az igazságot, ezért Hyduigh-i Miklós nemes fiainak: Jakab mesternek és Demeternek 
művelt és nem művelt földekkel, mezőkkel, rétekkel v. kaszálókkal, folyókkal, malmokkal, 
malomhelyekkel és más haszonvételekkel és jogokkal visszaadta azokat a telkeiket, amiket 
a királyi székelyek földjén levő Olthemen-en és Molnas-on a székelyek módjára örökösödési 
jogon birtokoltak (elvéve ezeket a Sebus széki királyi székelyektől, e telkek erőszakos 
elfoglalóitól), hogy ők és örököseik ezeket mint sajátjaikat a királyi székelyek szabadsága 
alatt birtokolják, e székelyekre pedig királyi hatáskörből örök hallgatást rótt ki az ügyben. 
Ezért utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Silee-i János v. Deeg-i István v. 
Bord-i Mihály királyi ember ezen telkeket a mondott tartozékaikkal együtt régi határaiknak 
megfelelően iktassa Jakab mesternek és Demeternek székelyek módjára való birtoklásra, a 
Sebus széki székelyek ellentmondása esetén is, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Torda predicta, sab. an. Asc. d., a. eiusdem 1366. 
 
Á. és Má.: a 376. számú oklevélben.  
K.: F. IX/3. 570–571. (Á.-ban.); Székely Oklt. I. 70–71; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 62–64. 

(román fordítással) 
R.: Erdélyi okm. IV. 442. szám. 
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310. 1366. máj. 9. Torda 
[I.] Lajos király (H) az erdélyi fehérvári káptalannak: Miklós fiai: Jakab mester és Demeter, 
Hyduigh-i nemesek, néhai Benchench nepos-ai a maguk és Benchench egyéb nepos-ai 
nevében a királynak már sokszor máshol is (alias sepius), és főleg az erdélyi nemesek, 
székelyek, szászok és egyéb emberek közösségének Torda királyi városban tartott jelenlegi 
közgyűlésén elpanaszolták a Sebus széki székelyek ellenében, hogy azok (az ellenük vakmerően 
elkövetett egyéb gonosztetteik között) a Sombor és Gerebench nevű birtokaikat és a Sombor-on 
levő Solywmkw várat hatalmaskodva egykor elfoglalták, őket ezekből teljesen kizárva és 
jogtalanul elfoglalva tartják, beszedve maguknak a terméseket és hasznokat. Mivel a király 
hivatalánál fogva minden alattvalójának vissza kell adja saját jogát, a közgyűlésen a panaszosok 
ügyeit vele tárgyaló bárókkal megtudván mind az erdélyi emberek részére egykor 
Bertholm mellett tartott közgyűlésen 1344. júl. 20-án kiadott (és neki most bemutatott) 
nyílt okleveléből (l. Anjou-oklt. XXVIII. 516. szám), mind a közgyűlésen jelenlevő nemesek, 
szászok és egyéb emberek megbízható elmondásából, hogy Sombor és Gerebench birtokok 
és Solyumkw vár örökjogon Jakabhoz, Demeterhez és Benchench egyéb nepos-aihoz tartozik 
törvényesen, a Sebus széki székelyek pedig a király előtt semmiféle észszerű okkal nem 
tudták kimenteni magukat, ezért az uralkodó Sombor birtokot a Solyumkw nevű várral és 
Gerebench birtokot minden haszonvétellel és tartozékkal, a jogaik teljességével, valós és 
régi határaikkal Jakab mesternek, Demeternek és Benchench egyéb nepos-ainak ítélte és 
visszaadta mint sajátjaikat, a székelyeket e birtokok elfoglalása miatt hatalmaskodásban 
elmarasztalta és rájuk mostantól mindezek ügyében királyi hatáskörrel örök hallgatást rótt 
ki. Ezért utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sylee-i János v. Deegh-i 
István v. Bord-i Mihály királyi ember Sombor és Gerebench birtokokat a szomszédok 
jelenlétében a tartozékaikkal és a mondott várral együtt régi határaiknak megfelelően iktassa 
Jakab mesternek, Demeternek és Benchench egyéb nepos-ainak, a székelyek ellentmondása 
esetén is, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in eadem Torda, sab. an. Asc. d., a. eiusdem 1366. 
 
Á.: a 377. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 60–62. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 443. szám. 
 
 
311. 1366. máj. 9. Torda 
[I.] Lajos király (H) az erdélyi fehérvári káptalannak: mivel a bárókkal együtt Tordán tartott 
jelenlegi közgyűlésén megtudta, hogy Miklós fiai: Jakab és Demeter és néhai Benchench 
egyéb nepos-ai Arapataka és Hyduig nevű birtokai földjeit és régi, valós határait a Sebus 
széki királyi székelyek egykor erőszakosan elfoglalták és mostanáig elfoglalva tartják, 
ezért ezeket Jakabnak, Demeternek és Benchench egyéb nepos-ainak visszaadta, Arapataka 
és Hyduig birtokokhoz visszacsatolva (ahogy a  régi időkben is ezekhez tartoztak), a székelyekre 
örök hallgatást kiróva az ügyben. Ezért utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Sile-i János v. Deeg-i István v. Bord-i Mihály királyi ember menjen Arapataka és 
Hyduig birtokok elfoglalt földjeihez és határaihoz, és lerombolva a székelyek által esetleg 
emelt hamis határjeleket, ezeket minden haszonvétellel iktassa Arapataka és Hyduigh birtokokhoz 
csatolva Jakabnak, Demeternek, mondott vérrokonaiknak és örököseiknek, a székelyek 
ellentmondása esetén is, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in eadem Torda, sab. an. Asc. 
d., a. eiusdem 1366. 
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E.: Dl. 29 169. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 2. 5. 43.) Foltos papír. Hátlapján azonos 
(Jakabot mesternek nevezve) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint vörös viaszú 
záró titkospecsét nyomában: relacio magistri Nicolai filii Lachk. 

Á.: 1. a 378. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Hiduig ~ Hidwig ~ Hydvig ~ Hydwig. 
2. Erdélyi kápt., 1786. E.-vel azonos jelzet alatt.  

K.: ZW. II. 239–240; TT. 1934. (Székely Oklt. VIII.) 33–34. és 395–396. (Á.-ban); Doc. 
Rom. Hist. C. XIII. 64–65. (román fordítással) 

R.: Erdélyi Okm. IV. 444. szám. 
Ford.: Székelység 98–99. 
 
 
312. [1366.] máj. 9. Torda 
Dénes erdélyi vajda és Zonuk-i comes az erdélyi fehérvári káptalannak: az erdélyi nemeseknek, 
szászoknak, székelyeknek és bármiféle hely[zetű és] állapotú embereknek máj. 4-én (f. II. 
p. Philippi et Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén Péter fia: Domokos és Thoty-i Imre fia: 
Péter [! ∋: Imre] [a maguk és] ezen Péter fia: István nevében bemutatták Tamás fia: János, 
Miklós fiai: László és Miklós, Vilmos fiai: Péter és András, Já[nos] fia: Lőrinc, Mihály fia: 
[Mi]hály, Pál fia: János, Jakab fia: Jakab, Mátyás fia: Mihály, Mihály fia: Péter és más 
Losad-i nemesek, valamint Stroya, a király Razloufalwa-i kenéze ellenében a király titkos 
gyűrűspecsétes oklevelét (l. 229. szám) és a káptalan oklevelét (l. 279. szám), majd a király 
megbízásából jelenlévő Losad-i nemesektől és Stroya kenéztől a Thoty birtok bejárásakor 
tett ellentmondásuk okát kérdezték. Erre ők azt felelték, hogy ezt azért cselekedték, mivel a 
Thoty-i nemesek nem Thoty birtok valós és jogos határai szerint végezték a birtok bejárását, 
hanem annak során Losad és Stroyafolwa birtokokon belüli nagy földrészeket akartak maguknak 
iktattatni. Mivel emiatt szükséges a birtokok újabb bejárásához, határjel-emeléséhez és 
becsléséhez kiküldeni a vajdai és káptalani embereket, ezért a vajda kéri a káptalant, hogy 
küldjék ki mindkét fél részére tanúságaikat, akikkel Aran-i Mihály v. Zengurg-i Simon fia: 
..... v. Zenkyral-i Mihály fia: Jakab vajdai ember (a Thoty-i felperes nemesek részére), ill. 
Borsa-i Somrak fia: János v. Bach-i Peteu vajdai ember (az alperesek részére) máj. 31-én 
(oct. Penth.) a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében először a Thoty-i nemesek 
mutatása szerint Thoty birtok Losad felőli határait járják be, majd Losad birtokét Thoty 
felől, és ha a felek a határok megmutatásában egyetérenek, akkor mindkét félnek a saját 
birtokjogát határjelekkel elkülönítve hagyják örök birtoklásra, ha pedig valamely földrész 
kapcsán vitáznának, akkor azt királyi mértékkel megmérve, v. fogott bírókkal (megtekintve 
minőségét, mennyiségét és hasznát) szemmel becsüljék fel értékén (in condigno suo precio 
et valore), nézzék meg, hogy melyik fél által megmutatott határok a valódibbak és biztosabbak, 
majd a káptalan  jún. 7-re (ad 8. diem oct. Penth.) [a vajdának] v. alvajdájának tegyen [jelentést]. 
D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. supradicto. [1366.]  
 
E.: Dl. 30 688. (GYKOL. Centuriae O. 13.) Hiányos papír. Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet alatt (a már hiányos E.-ről).  
K.: Doc. Val. 185–189; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 65–70. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 445. szám. 
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313. 1366. máj. 9. Somogyvár 
Konth Miklós nádor 1366. máj. 9-i, a [Symig] megyei nemesek közösségének máj. 4-én (a. 
d. 1366., f. II. p. oct. Georgii) Sumuguar falu mellett tartott közgyűlésének 6. napján kiadott 
döntéshozó oklevele szerint elmondta neki Vizlou-i Jakab fia: Áron, hogy a Zenth-
margytha és Karan nevű birtokain lakó jobbágyát: Kelement és famulus-át: Szabó (Sartor) 
Pétert a pannonhalmi (Sacer mons Panonie) Szt. Márton[-monostor] apátjának szentlászlói 
(S. Ladizlaus) officialis-a: Domokos az ottani népekkel és jobbágyokkal máj. 1-jén (f. VI. 
p. Georgii) e birtokokról az adóikkal (debitis seu collectis) együtt, bizonyos királyi rendelkezést 
kihirdetve (habita promulgacione cuiusdam constitucionis regalis) Zenthlachlou birtokra 
vitte hatalmaskodva. Mivel János Zenthlachlou-i pap (az apát nevében annak ügyvédvalló 
levelével) azt mondta, hogy az apát e Zenthlachlou jobbágyai részéről Áronnak mindezek 
ügyében igazságot akar szolgáltatni, ezért a nádor meghagyta, hogy az apát júl. 1-jén (oct. 
Nat. Johannis Bapt.) Zenthlachlou faluban a megye egyik szolgabírója jelenlétében az ország 
szokása szerint ezt tegye meg, a vicecomes és a szolgabírók erről szóló jelentését pedig a 
felek aug. 1-jére (oct. Jacobi) vigyék el a nádornak Wissegrad-ra. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 1. után > Szécsi Miklós országbíró, 1371. dec. 3. 

BFL. Konventi Lt. Capsarium 572. 34. S. (Df. 207 453.) 
K.: P. II. 536. (Tá.-ban.) 
 
 
314. 1366. máj. 9. 
[A pécsváradi] konvent 1366. máj. 9-i (a. d. 1366., sab. an. Asc. d.) oklevele szerint színük 
előtt Tywtheus fia: László mester tilalmazta Adaam (dict.) Miklóst Emel és Agtotya birtokok 
el- és zálogba adásától és elidegenítésétől, másokat pedig, főleg Bálint [! ∋: Vilmos] pécsi 
püspököt és frater-eit ezek megvásárlásától és elfogadásától. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. okt. 13. előtt. Dl. 93 891. (Festetics cs. lt.)  

2. Uő., 1413. nov. 14. Dl. 87 869. (Esterházy cs. hercegi lt. 32. EE. 354.) Eltérő névalakjai: 
Thewthus, Adam. 
3. Uő., 1424. máj. 7. Dl. 79 885. (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1956.) Eddigiektől eltérő 
névalakjai: Thytews, Emwl, Agthothya 

K.: Z. VIII. 166. (Tá. 3. alapján, Tá.-ban.) 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 301. szám. 
 
 
315. 1366. máj. 10. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi oklevelének megfelelően 
színe előtt Adrian-i Konrád fiai: Zayhan és Péter (akik nevében Jakab fia: Péter jelent meg 
a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek Patha-i László 
fiai: Mihály és János ellenében (akik érdekében Péter fia: Benedek állt elő ue. káptalan 
ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. 
D. in Vissegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 89 385. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 42.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
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316. 1366. máj. 10.  
A budai káptalan tudatja, hogy amikor Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) ország-
bírója okleveles kérésének megfelelően az abban foglaltak elvégzésére Pokon-i Domokos 
fia: András királyi emberrel – Óbudai (dict. de Veteri Buda) Péter mester litteratus és Iwan 
fia: András részére – és Badar-i Balázs fia: Mihály királyi emberrel – Gedrolth, Ilona 
(László fia János felesége) és Annus (Bugar dict. János felesége) részére – kiküldték tanúságul 
Miklós papot és kórusuk klerikusát: Istvánt, akik máj. 1-jén (oct. Georgii) Mátyás [!] fia 
Tamás fia: néhai Miklós és ezen Mátyás [!] frater-e: András Pest megyei Beseno birtokon 
levő, ezen Miklósra háramlott birtokrészére mentek a szomszédok és a felek (Péter 
litteratus a maga és Iwan fia: András, az ő frater-e részére, ill. a mondott asszonyok) jelenlétében, 
Tamás fia: Miklós különböző helyeken levő birtokrészeit bejárták, mérőkötéllel (funis) 
19,5 királyi ölt (vlna) magában foglaló királyi mértékkel megmérve 4 egyenlő részre osztották, 
az egyik negyedet iktatták Mátyás [!] leányának: Gedrolth-nak, majd a maradék háromnegyedet 
felosztották, annak negyedét Ilona és Annus asszonyoknak, a többit pedig Péternek és 
Andrásnak iktatták, minden részt határokkal elkülönítve, nem lévén ellentmondó. Gedrolth 
negyedrésze, Ilona és Annus negyedrésze és a Péternek és Andrásnak iktatott többi rész 
helyei:  Máté (Mathius) fia Tamás fia: Miklós fő telkén (ami Péter fia: Jakab és Hada fiai 
telkei között van, és amit mérőkötéllel 19,5 mértékűnek találtak) 11 mérték jutott Hada fiai 
telke felől kerttel és gyümölcsfákkal Péternek és Andrásnak, a maradék pedig az a rész, 
amit a két negyedért adtak át Jakab telke felől Gedrolth, Ilona és Annus asszonyoknak; egy 
jobbágytelkeknek megfelelő üres földet mérőkötéllel 4 mértékűnek találtak, ebből a negyed-
rész Gedrolth-nak jutott Zudakhaza birtok felől, a háromnegyedéből Ilonának és Annus-nak 
3-3 quartale, Péternek és Andrásnak 2 mérték és 1 quartale; a Zalmaszygethe (dict.) helyen 
a réten és az erdőben 5 mértéknyit találtak, ebből Zudokhaza felől 2 mérték és 1 quartale 
jutott Péternek és Andrásnak, 1,5 mérték Gedrolth-nak, 1 mérték Tamás leányainak; Narras 
(dict.) helyen a kaszálón és az erdőben 16 mértékből 4 Gedrolth-nak, 3 Tamás leányainak, 9 
Péternek és Andrásnak; Regosheg (dict.) helyen 7,5 mértéknyi szántóföldből 1,5 Gedrolth-nak, 
1 Tamás leányainak, egy quartale híján 5 mérték Péternek és Andrásnak; Nogteluk (dict.) 
helyen 2 mérték Gedrolth-nak szántóföldeken, olyan hosszúságban, miként szántani szoktak 
e földön; Kyezfaya helyen a Dobus-i út mellett 5 mértékből az út felől Tamás leányainak 2, 
Péternek és Andrásnak a rét felől 3; a Dobos-i úton innen 5 mérték Péternek és Andrásnak; 
Lopus (dict.) hegy mellett Sar felől 2 mérték Gedrolth-nak; egy Vegkurthwel (dict.) fa 
mellett a Dobos-i út mellett 3 mérték Péternek és Andrásnak; Kuzepthelek (dict.) helyen 1 
mérték szintén nekik, 2 Tamás leányainak; Vorsarer (dict.) helyen 4 mértékből 2 és egy 
quartale Péternek és Andrásnak, 1 Gedrolth-nak és 3 quartale Tamás leányainak; Nogsar 
(dict.) kaszálón 4 mértéket találtak, ebből 1 Gedrolth-nak, 3 quartale Tamás leányainak, 2 
mérték és 1 quartale Péternek és Andrásnak jutott, mindegyik félnek hosszúságban nyugat 
felől Sary birtok határáig, kelet felől pedig a Dobos-ról Olcha-ra tartó útig; Kyazfaya 
(dict.) kaszálón 12 mértékből 7 Péternek és Andrásnak, 3 Gedrolth-nak, 2 Tamás leányainak; 
Kuzepthelek föld melletti kaszálón 1 mérték Gedrolth-nak, 3 quartale Tamás leányainak, 2 
mérték és 1 quartale Péternek és Andrásnak jutott. A Máté kertjén túli kaszálóról úgy 
rendelkeztek, hogy ha meg tudják őrizni, mindegyikük a maga részét abból megkapja. 
Továbbá (miként az országbíró mondott oklevelében szerepelt) Gedrolth asszony és 
leszármazottai Pétert és Andrást Lázár fia: Miklóssal és Kunth asszony fia: Demeterrel 
szemben hitbér és jegyajándék okán szavatolniuk kell. A nyájak és gulyák használatára 
(usu pecorum et pecudum) hagyott földet közösen használják. Azokat a birtokrészeket, 
amik Péternek és Andrásnak jutottak Tamás fia: Miklós Beseno-n levő birtokrészeiből, 
fogott bírókkal 2 budai márkára becsülték az ország szokása szerint, mely összeget Péter 
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litteratus az anyjuk hitbére okán kifizette Ilona és Annus asszonyoknak, ők pedig Pétert, 
Andrást és mindkét nemű leszármazottaikat ez ügyben nyugtatták. Lázár fia: Miklós és 
Demeter jogait mindenhol kiadták nekik. A káptalan erről pecsétjével ellátott chirographált 
privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, 10. die oct. 
Georgii, a. d. 1366., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, Mihály, 
Miklós, Jakab, Benedek és János kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 41 653. (Múz. Ta. Beleznay.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Alul 

chirographált (ABC). Függőpecsétre utaló plicatura. 
R.: Pest m. 381. szám; Bakács, Pest m. 818. szám. 
Megj.: A Máté név a helyes, l. a 348. számú oklevelet.  
 
 
317. 1366. máj. 10. Bécs 
[IV.] Károly német-római császár, cseh király tudatja Guido, Ludovico és Francesco 
Gonzagaval, Mantova és Reggio vikáriusaival, hogy a fia: Vencel cseh király és a magyar 
király unokahúga a levél kiállításának napjától számított négy héten belül házasságot kötnek, 
azt majd elhálják (tunc eciam cum ea condormibit) és a Magyaro. (regnum Ungarie) az ő 
utódaikra fog szállni. 
 
E.: Mantova. Archivio di Stato. E II. 2. Lettere imperiali. 
R.: Reg. Imp. VIII. 352.  

Skorka Renáta 
 
 
318. 1366. (máj. 10. után) 
A Posoga-i káptalan 1366. évi (anno in presenti), az uralkodó parancslevelét átíró jelentése 
szerint elmondták a királynak Castellan fiai: László, István és Imre, valamint Orisya-i Dávid 
özvegye, nemes asszony nevében, hogy Mokrycha-i Arnold fia János fia: András, valamint 
György, Wlchk, András, Domokos és Gergely fia: Simon (András fivére: Pousa famulus-ai) 
Pousa akaratából hatalmaskodva máj. 5-én (f. III. p. Philippi et Jacobi) Castellan fiai 
Demeskfeulde nevű birtokára mentek, azok Merleg nevű officialis-át a házában keresve 
meg akarták ölni, a házat teljesen lerombolták, Merlegh feleségét megverték, a házban 
talált ládabeli (scrinialis) és más javakat elvitték, majd Castellan fiai 3 jobbágya házainak 
ajtóit feltörve Merlegh-et keresték ismét, meg akarván őt ölni, és az egyik jobbágy fiát meg 
is gyilkolták, továbbá János ezen fiai: András és Pousa az özvegy Orysa nevű birtokát teljesen 
tökretették, a termést felgyújtották, a jobbágyokat onnan elkergették és a szántóföldeket az 
özvegy házáig felszánttatták, a mondott részt maguknak hatalmaskodva elfoglalva, holott 
per van függőben Castellan fiai és János fiai között; a király ezért utasította a Posaga-i 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel speciális embere: Tibor, a királynéi aula ifja, 
megtudva minderről az igazságot, idézze meg (evocaret) János fiait a királyi jelenlét elé 
Castellan fiai és az özvegy ellenében, a mondott perfüggés ellenére is, majd a káptalan 
tegyen jelentést a királynak; ennek megfelelően a káptalan Tibor királyi emberrel kiküldte 
kanonoktársát: Gergely mestert tanúságul, akik szomszédos nemesektől és azon vidék köz-
rendűitől (communes homines) megtudták, hogy János fia: András, valamint annak és fivérének: 
Pousa-nak a famulus-ai (György, Wlchk, András, Domokos, Gergely fia: Simon) Pousa 
parancsából Castellan fiai Demeskfeulde nevű birtokára mentek hatalmaskodva máj. 5-én, 
Castellan fiai Merlegh nevű officialis-át a házában keresve meg akarták ölni, a ház ajtaját 
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feltörve annak feleségét megverték, és mind Merlegh, mind Castellan fiai 3 jobbágya ládabeli 
javait a házak ajtóit és ládáit feltörve elvitték, holott per van függőben Castellan fiai és 
János fiai között; majd a tudományvétel után János fiait a Poduinya nevű birtokukon máj. 
10-én (domin. an. Asc. d.) Castellan fiai ellenében a királyi jelenlét elé idézték máj. 31-re 
(oct. Penth.).  
 
Tá.: a 806. számú oklevélben.  
K.: Smič. XIII. 576–578. (Tá.-ban.) 
 
 
319. 1366. (máj. 10. után) 
György comes és a Cris megyei szolgabírók 1366. évi (anno in presenti) oklevele szerint a 
János fia: Posa kérésére általuk kiküldött egyik szolgabíró és egy megyei nemes megtudták 
nyíltan és titokban megyei nemesektől és nem nemesektől, hogy János fiai: Pousa és And-
rás máj. 2-től máj. 7-ig (a sab. p. Philippi et Jacobi, die domin. et in sequentibus tunc II., 
III. et IV. f. usque f. V.) Kamarcha és Dombro districtus-okban voltak, Posa pedig Körösön 
(Crisium) is, ezért ők nem voltak akkor Demeskfeulde birtokon, az embereiket sem küldték 
oda, hogy Péter fiait zaklassák, hanem mindebben teljesen ártatlanok.  
 
Tá.: a 806. számú oklevélben.  
K.: Smič. XIII. 579–580. (Tá.-ban.) 
Megj.: Ezen és a köv. két oklevél az előző számúval függnek össze, ezért az után nem 

sokkal kerülhettek kiadásra. 
 
 
320. 1366. (máj. 10. után) 
A pécsi káptalan 1366. évi (anno in presenti), György mester Cris-i comes írásos kérését 
átíró tudományvevő oklevele szerint György mester embere és a káptalan tanúsága megyei 
nemesektől és nem nemesektől nyíltan és titokban megtudta, hogy Castellan fiai: László, 
István és Imre a királyi és a Posaga-i káptalan emberével előre megfontolt gonoszságból 
Arnold fia János fiai: Posa és András ellenében a vádjaik kapcsán tudományvevő okleveleket 
adattak ki, holott János fiai máj. 2-től máj. 7-ig (a sab. p. Philippi et Jacobi, videlicet die 
domin, et II., III. et IV. f. usque ad f. V. tunc prox. sequentem) távol voltak: Pousa Körösön 
(Crisium) a Castellan (dict.) Péter fiai elleni ügyeiben, András pedig Dombro-n, és a famulus-aik 
nem az ő parancsukból mentek hatalmaskodva Castellan fiai Demeskfeulde nevű birtokára, 
azok officialis-át nem akarták megölni, így János fiai és famulus-aik mindebben teljesen 
ártatlanok; de az igaz, hogy János fiai Domokos nevű mondott famulus-a máj. 5-én (f. III. 
p. Philippi et Jacobi) ezen urai lovait a mezőn elhagyta és azokat keresve Castellan (dict.) 
Péter fiai egy jobbágya fiával a közúton összeveszett, őt a kardját kirántva megölte, de 
János fiai tudta, parancsa és beleegyezése nélkül, majd rögvest megszökött és János fiai 
nem is látták többé Domokost. 
Tá.: a 806. számú oklevélben.  
K.: Smič. XIII. 579. (Tá.-ban.) 
 
 
321. 1366. (máj. 10. után) 
A zágrábi káptalan azonos tartalmú oklevele. 
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Tá.: a 806. számú oklevélben. 
K.: Smič. XIII. 579. (Tá.-ban.) 
 
 
322. 1366. máj. 11. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemesek és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú emberek közösségének máj. 4-én (f. II. p. Philippi et Jacobi) Tordán 
tartott közgyűlésén elmondta neki Erzsébet nemes asszony, Chenthee (dict.) János leánya, 
Bálint néhai Kamaras-i officialis özvegye, hogy ő a leánynegyedét néhai apja Cheh nevű 
birtokából Salamon, az erdélyi egyház egykori vikáriusa előtt megszerezte Panchelus 
(dict.) Péter fia: Jánostól, akitől azonban semmiféle elégtételt nem kapott azóta, és mindezt 
Salamon mester per során kiadott okleveleivel nyilvánította ki, igazságot kérve a 
leánynegyede ügyében. Erre Panchelus (dict.) János azt felelte, hogy a néhai patruelis-e: 
Chenthe (dict.) János Cheh nevű birtokából az özvegynek járó leánynegyedért kész birtokot 
adni, ám Chenthee (dict.) Jánosnak Erzsébeten kívül még 3 másik leánya is van, akiknek 
szintén elégtételt kell adnia az ország szokása szerint a leánynegyedük kapcsán. Az asszony 
kérésére a vajda erről oklevelet bocsát ki neki. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in 
loco supradicto, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 27 831. (KKOL. Cista comitatuum. Szolnok. Med. I. 21.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1839. aug. 3. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 75–76. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 449. szám. 
 
 
323. 1366. máj. 11. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az erdélyi fehérvári káptalannak: az erdélyi nemeseknek, 
szászoknak, székelyeknek és bármiféle helyzetű és állapotú embereknek máj. 4-én (f. II. p. 
Philippi et Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén Pethe fia: Antal előadta Twr-i János fia: 
János ellenében, hogy ő Chan-i Felicián fia: néhai Benedek Torda megyei Chan és Twr 
birtokokon levő része negyedét, amit egykor Benedek a leányának (Antal anyjának) adott 
leánynegyedként, László mester Wgacha-i főeperes, Domokos erdélyi püspök általános 
vikáriusa előtt Jánostól megszerezte (reoptinuisset), de János (a leánynegyed ügyében nem 
adva neki elégtételt) e birtokrészt az ő joga sérelmére tartja és őrzi. Majd bemutatta az 
alábbiakat: 1) az erdélyi káptalan 1336. jún. 10-i oklevelét, amiben Chan-i Felicián fia: 
Benedek a Torda megyei Chan és Twr birtokokon levő része negyedét mind rokonság, 
mind leánynegyed okán Pethe fiainak: Miklósnak és Jánosnak (akik az ő soror-jától: Katalintól 
születtek), valamint Fábián fiainak: Györgynek és Benedeknek (akik másik soror-jától: 
Annától születtek) adta (l. Anjou-oklt. XX. 272. szám). 2) ezen László vikárius 1365. szept. 
15-i oklevelét, aki a leánynegyed ügyében úgy ítélkezett, hogy azt János fia: János Twr és 
Chan falvakban adja ki Pethe fia: Antalnak (l. Anjou-oklt. XLIX. 422. szám). Minderre 
János azt felelte, hogy bár Antal ezen asszonyok Twr és Chan birtokokon levő 
leánynegyedét a fenti módon megszerezte, de ha az ország szokása megengedi, akkor a 
leánynegyedet Antalnak ő nem a Twr és Chan nevű, hanem az őt szintén örökjogon illető, 
Nyr districtus-beli Janusy, Deers és Hudaz nevű birtokaiból adja ki a vajda által kijelölendő 
napon. Erre Antal azt mondta, hogy e Nyr-i birtokokban neki nincs semmiféle joga és joghatósága, 
ezért János csak Twr és Chan birtokokból adja ki neki a leánynegyedet, mire János azt 



159 

felelte, hogy mivel ő Twr birtokon lakik, ezért ha a jog rendjének megfelel, akkor a 
leánynegyedet Chan birtokból adja ki Antalnak. Mindezek alapján, mivel az Antal által a 
Twr és Chan nevű két birtokból megszerzett leánynegyedet az ország szokása szerint ki 
lehet adni az egy Chan birtokból is, ezért a vajda a közgyűlésen vele lévő erdélyi szolgabírókkal 
és esküdt ülnökökkel úgy döntött, hogy a vajdai ember a káptalan tanúsága és a szomszédok 
jelenlétében először Twr, majd Chan birtokot (megtekintve azok minőségét, mennyiségét 
és termékenységét), fogott bírókkal elfogultság nélkül becsülje fel az ország szokása szerint, 
majd annyi részt, amennyit Twr és Chan birtokokból, ti. Benedek birtokrészeiből Antal a 
leánynegyed fejében megszerzett, a birtokok becslésének megfelelően iktasson minden 
haszonvétellel Antalnak Chan birtokból, ha lehet, egy darabban (sub una inclusione 
metarum), ha pedig nem, akkor annyi helyen, amennyin ez alkalmas módon lehetséges, a 
birtok többi résztől elkülönítve, a felek és mások pedig nem mondhatnak ellent. Mivel 
mindezek elvégézésére ki kell küldeni a vajdai embert a káptalan tanúságával, ezért a vajda 
kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel K[orpad]-i Bugar (dict.) János v. 
Zumurduk-i Miklós v. Pethlend-i András vajdai ember máj. 21-én (oct. Asc. d.) Twr és 
Chan birtokokon mindezt ily módon végezze el, majd a káptalan tegyen jelentést. D. 8. die 
congregacionis nostre prenotate, in loco supradicto, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 30 105. (GYKOL. Cista comitatuum. Torda 5. 4.) Papír. Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. Kortárs kéztől: Sex guldan Anthonio 
dari debet. 

Á.: Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 77–82. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 446. szám. 
 
 
324. 1366. máj. 11. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemeseknek, székelyeknek, 
szászoknak, és bármiféle helyzetű és állapotú embereknek máj. 4-én (f. II. p. Philippi et 
Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén Chuch-i Jakab özvegye előadta, hogy amikor a fiukat: 
Mártont a vajda 1363-ban tartott közgyűlésén a szolgabírók, esküdt ülnökök és az erdélyi 7 
megye nemesei levelesítették (in numerum proscriptorum fuisset assignatus) és a birtokrészét 
bírói kezekhez foglalták le, azt az özvegy a saját és leányai 12,5 márkányi javaival (rebus 
scrinialibus) Péter erdélyi alvajdától kiváltotta, de Márton halála után azt most Chuch-i 
Bakou magának el akarja foglalni. A birtokrész kiváltása (noha az arról szóló oklevél elveszett) 
pedig ismeretes Péter alvajdának és az erdélyi 7 megye szolgabíróinak, esküdt ülnökeinek 
és nemeseinek. Őket az özvegy kérésére a vajda megkérdezte, hogy mit tudnak minderről, 
mire az alvajda, a szolgabírók és az esküdt ülnökök hitükre, a király és Szent Koronája 
iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve a közgyűlésen levő nemesekkel együtt egyhangú 
tanúskodással megerősítették, hogy tudomásuk szerint minden úgy történt, ahogy e nemes 
asszony elmondta. Erre Bakou azt felelte, hogy bár Jakab özvegye a fia: néhai Márton 
mondott birtokrészét a bírói kezektől kiváltotta, de mivel Márton örökös nélküli elhunyta 
után e birtokrész tulajdona unokatestvérség (patruelis fraternitas) okán őt illeti, ezért a 
birtokrész becslésének megfelelően kész elégtételt adni az özvegynek azon pénzösszeg 
kapcsán, amit a fia birtokrésze kiváltásáért kifizetett. Mivel Bakou ezt megteheti, de a vajda 
a birtokrész becslése nélkül jelenleg a felek között nem tud végső döntést hozni, ezért 
meghagyja, hogy Batyzhaza-i Imre fia: János v. Forrou-i Péter v. Gumbuch-i Bancha fia: 
István vajdai ember (az alperes Bakou részére), ill. Chekelaka-i Mihály fia: János v. 
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Chekelaka-i Péter fia: János vajdai ember (a felperes özvegy részére) az erdélyi fehérvári 
káptalan tanúságaival (akik kiküldését a káptalantól jelen oklevelével kéri) júl. 1-jén (oct. 
Nat. Johannis Bapt.) Chuch birtokon a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében 
Jakab fia: néhai Márton mondott birtokrészét királyi mértékkel megmérve, ha pedig mérni 
nem lehet, akkor megtekintve minőségét, mennyiségét, termékenységét és értékét, szemmel 
becsüljék fel családság nélkül az ország szokása szerint, majd a felek a káptalan jelentését 
júl. 8-ra (8. diem earundem oct.) Szentimrére (S. Emericus) a vajdának v. alvajdájának: 
Péternek vigyék el, hogy akkor valamelyikük a birtokrész becslésének megfelelően ki tudja 
jelölni az időpontot, amikor Bakou az összeget kifizetni az özvegynek. D. 8. die 
congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 29 181. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 1. 1. 25.) Papír. Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala.  
Á.: Erdélyi kápt., 1785. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 70–73. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 448. szám. 
 
 
325. 1366. máj. 11. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemeseknek, székelyeknek, 
szászoknak, és bármiféle helyzetű és állapotú embereknek nyilvános kikiáltás után királyi 
utasításból máj. 4-én (f. II. p. Philippi et Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén, amikor királyi 
parancsból meghagyta minden nemesnek és bármilyen előmenetelű embernek, akiknek 
szárazföldeken és vizeken vámjaik vannak, hogy a közgyűlésen mutassák be a vámjukról 
szóló okleveleiket, többek között Chykmanthel-i Demeter fia: László és Kend-i Tamás fia: 
István előadták, hogy a Kis-Küküllő (Kykullew minor) folyón levő hídjukon vámot szednek, 
amiről királyi oklevelük volt, de egykor a Keurus-i és Bagach-i szászok ördögi dühtől telve 
ezen Tamás (István néhai apja) Kend-en levő házához mentek felfegyverkezve, hatalmaskodva, 
Tamást megölték, a javait elvitték, többek között az ezen vámról és más jogaikról kiadott 
királyi okleveleket is, és mindez ismeretes az erdélyi 7 megye szolgabíróinak, esküdt ülnökeinek 
és nemeseinek. Kérésükre a vajda megkérdezte őket, hogy mit tudnak minderről, mire a 
szolgabírók és az esküdt ülnökök hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a 
kereszt fáját megérintve a közgyűlésen levő nemesekkel együtt egyhangú tanúskodással 
megerősítették, hogy a Keurus-i és Bagach-i szászok mindezt elkövették. Erről a vajda 
oklevelet bocsát ki Lászlónak és Istvánnak. D. 8. die congregacionis nostre antedicte, in 
loco prenotato, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. 156. (Df. 253 561.) Hátlapján újkori kezektől tárgy-

megjelölések, valamint pecsét körvonala. 
K.: ZW. II. 240–241; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 73–74. (román fordítással) 
R.: Szabó K., TT. 1889. 548; Erd. Múz. okl. 125. szám; Erdélyi Okm. IV. 450. szám. 
 
 
326. 1366. máj. 11. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemesek, székelyek (siculi) és 
szászok (saxones), valamint bármiféle más helyzetű, állapotú és előmenetelű emberek 
közösségének máj. 4-én (f. II. p. Philippi et Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén 
(congregatio generalis) Lwsunch-i néhai István bán fia: Dénes mester elmondta, hogy 
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Geleth fia János fia: Keserew (dict.) Péter mester jelen év jan. 2-án (f. VI. an. Epiph. d.) az 
ő Manya nevű birtokára ment hatalmaskodva, ottani jobbágyát: Leukus-t a házából kirángatva 
elfogta, a házában talált javait elvette, őt Zynye nevű birtokára vitte, majd újra Manya-ra 
ment a hozzá tartozókkal, a birtok falunagyát kegyetlenül megverette és félholtan ott hagyta, 
emellett Keserew Péter mester Manya birtok egy részét hatalmaskodva elfoglalva tartja, 
annak haszonvételeit teljesen a saját jobbágyai használatára fordítva. Dénes kérésére a 
vajda megkérdezte a szolgabírókat, esküdt ülnököket és az erdélyi 7 megye közgyűlésen 
jelen levő nemeseit, mit tudnak minderről, akik a hitükre, a király és Szent Koronája iránti 
hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangúan tanúsították, hogy Keserew (dict.) Péter 
mindezt így megcselekedte. Erről a vajda nagyobbik pecsétjével ellátott nyílt oklevelet 
bocsát ki Dénesnek. D. 8. die congregationis nostre predicte, in loco prenotato, a. d. 1366. 
 
E.: Erdődy cs. bécsi lt. D230. (96-13-2.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét körvonala. 
R.: Iványi 11/2. 174; Erdélyi Okm. IV. 451. szám; Erdődy 510. szám. 
 
 
327. 1366. máj. 11. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zolnuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemeseknek és más, bármiféle 
helyzetű embereknek máj. 4-én (f. II. p. Philippi et Jacobi) Thorda-n tartott közgyűlésén 
Tetreh-i Jakab fia: Mihály tiltakozott, hogy a Thorda megyei Gerestelek nevű lakatlan 
birtokát Gerend-i Miklós fia: Miklós hatalmaskodva elfoglalva tartja, a hasznait és terméseit 
használja és beszedi az ő joga sérelmére, ezért Miklóst mindettől tilalmazta. D. 8. die 
congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 30 124. (GYKOL. Cista comitatuum. Torda 4. 28.) Hátlapján azonos és újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. Solvit-jel. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 76–77. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 447. szám. 
 
 
328. 1366. máj. 11.  
Kunczlin comes fia: Mihály budai (castrum novi montis Pestyensis) bíró, az esküdtek és a 
polgárok előtt esküdt polgártársuk: Hannus Pernhauser (dict.) elmondta, hogy kötelezvény-
levelük szerint Theteus fia: László mester 200 forintot (100 dénárral számolva) kell fizessen; 
az összegből István fia: Imre, a polgártársuk 50 forintot kifizetett neki László nevében, így 
erről Hannus Pernhauser nyugtatja Lászlót és örököseit. D. f. II. an. Asc. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 77 367. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 469.) Hátlapján vörös viaszú pecsét nyoma. 
K.: Z. III. 296. 
 
 
1366. [! ∋: 1361.] máj. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája átírja az esztergomi káptalan 1344. évi oklevelét (l. Anjou-oklt. XXVIII. 825. 

szám). D. in Wyssegrad, 12. die oct. Georgii, a. d. 1366. [! ∋: 1361.] 
 
Má.: 1. Dl. 104 929. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. 21. 1. 1.) Újkori. 

2. Dl. 105 408. (Jeszenák cs. lt.) Újkori. 
Megj.: Mindkét Má. tévesen 1366-ot ír, az oklevél valójában 1361. évi, l. Df. 238 795. és 239 016. 
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329. [1366.] máj. 12. Visegrád 
Miklós nádor [1366.] máj. 12-én (12. die oct. Georgii tunc prox. preterita) Wyssegrad-on 
kiadott oklevele szerint perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Pál fia: Miklós 
(Bathyan-i Péter fia: János nevében a [Lelez-i] konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén 
(oct. Georgii) előadta, hogy szentgyörgyi (S. Georgius) Péter mester fiai: János és Péter 
mesterek Vnghtelek birtokot a Keulgestou halászóhellyel együtt 3 éve, júl. 13. körül (circa 
fe. Margarethe cuius tunc …. 3. adveniebat revolucio annualis) elfoglalták. Erre Miklós 
fia: László (Péter fiai nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) azt mondta, 
hogy Wngthelek birtok e halászóhellyel együtt Péter fiaihoz örökjogon tartozik oklevelek-
kel, amiket a nádor által kijelölendő időpontban bemutatnak, ezért a nádor a vele ítélkező 
nemesekkel meghagyta, hogy Péter fiai az ezen birtokra és halászóhelyre vonatkozó okleveleiket 
mutassák be színe előtt a hasonló kötelezettségű Bathyan-i János ellenében okt. 6-án 
(oct. Mychaelis). 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1367. aug. 26. Dl. 84 285. (Lónyay cs. lt. AG. 39. 31.) 
 
 
330. 1366. máj. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit színe előtt a Lelez-i konvent birtok-
bejáró és idéző oklevelének megfelelően Rozgon-i László és Lőrinc mesterek (akik nevében 
János fia: Demeter jelent meg a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. 
Georgii) viseltek Zarka (dict.) Tamás fia: a gyermek (puer) Miklós [! ∋: Jakab] ellen Tuser 
birtok iktatásának tilalmazása miatt, mivel Tamás fia: a mondott Jakab érdekében királyi 
oklevél került bemutatásra, amiben az uralkodó az országa többi bárója között a nádornak 
is megparancsolta, hogy Jakab felett a pereiben ne ítélkezzenek, míg el nem éri a törvényes 
kort, júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) halasztja, mikor is Jakabot állítsák színe elé, 
hogy annak életkorát megtekintve a nádor elrendelje, ami a jognak megfelel. D. in 
Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 24 481. (NRA. 438. 4.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore [lehúzva: Nicolaus] Stephanus filius 
Nicolai cum Jazo, pro in Jacobus filius Johannis pro se personaliter ad oct. Mychaelis 
arch. Due. Solvit. 

 
 
331. 1366. máj. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Turoch-i konventnek: perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt máj. 1-jén (oct. Georgii) Enezke-i Jakab fia: Miklós elmondta, 
hogy a Dulo nevű birtoka felét Gyankfalua-i Roh (dict.) János hatalmaskodva elfoglalta, és 
ennek okát akarja tudni tőle. János erre azt felelte, hogy ő Dulo felét nem tartja elfoglalva, 
de ha azt Miklós a sajátjaként törvényesen visszaveszi, magának iktattathatja, ennek ő nem 
mond ellent. Mivel a birtok visszavételéhez (recaptivacio) a nádori embert és a konvent 
tanúságát ki kell küldeni, ezért a nádor kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Zalgou-i Miklós fia: László v. Zeplak-i Miklós fia: Jakab v. Zegre-i György fia: Benedek 
nádori ember nov. 18-án (oct. Martini) Dulo birtokon a szomszédok jelenlétében azt a birtok-
részt, amit Miklós ott a sajátjának nevez, törvényesen vegye vissza, járja be és mások birtok-
jogaitól elkülönítve iktassa Miklósnak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze dec. 2-re (quind. predict. oct.) Miklós ellenében a nádor elé (ha János mond ellent, 
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őt nem kell megidézni, mivel perben lévén idézés nélkül is meg kell akkor jelennie), a 
bárki által tilalmazott birtokrészt királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, 
szemmel megtekintve fogott bírókkal együtt becsülje fel az ország szokása szerint, majd a 
konvent tegyen jelentést dec. 2-re. D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 72 830. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 15.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
332. 1366. máj. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor Péter Lelez-i prépost kérésére 
István fia: Márk királyi emberrel és a fehérvári káptalan tanúságával kiküldte Janusd-i 
[István fia: Miklós] nádori embert a Zemlen és Wngh megyei nemesek közösségének 1364. 
szept. 23-án (II. f. an. Mychaelis, a. d. 1364.) Patak város mellett tartott közgyűléséről, ők 
(ahogy a nádort az ügyben kiadott oklevele tájékoztatta) szept. 24-én (f. III., 2. die ipsius 
congregacionis) a szomszédok összehívásával a Lelez-i egyház és prépost Kapos nevű 
birtokát bejárták: határjelek egy fennsíkig; Kerniche tónál határjelek, amik elkülönítik 
Kapos falu, a várnépek és Chepul falu földjeit, és amikor továbbhaladtak e fennsíkon és 
elértek Harazth birtok, majd az Ortho vízen átkelve Monyorous birtok határjeleihez, ott 
Bertalan (néhai Miklós comes fia: János mester és Drugeth János mester és annak fiai: 
Ferenc és János nevében) ellentmondott; a tilalmazott földeket az ottani erdőben az ország 
szokása szerint 5 ekényinek becsülték. A per királyi írásos parancsból először nov. 18-ra 
(oct. Martini tunc venturas), majd onnan a királyi hadoszlás 15. napjára lett halasztva. Akkor, 
vagyis a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, [1365.] okt. 
20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis 
proclamate) János fia: Péter a prépost nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével a 
tilalmazás okát tudakolta e nemesektől. Erre László fia: János és Albert fia: Máté 
(Mathyus) – János mester és János nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével, a 
gyermek (puer in tenera etate) Ferenc nevében pedig ügyvédvalló levél nélkül – azt felelték, 
hogy a vitás földek e nemesek Nyuchke nevű várához tartoznak, erről okleveleik vannak, 
és ezeket a nádor által kijelölendő időpontban bemutatják. Ezért a nádor meghagyta, hogy 
János mester és János a vonatkozó okleveleiket [1366.] máj. 1-jén (oct. Georgii) mutassák 
be színe előtt. Akkor János fia: Péter (János, az új Lelez-i prépost nevében, akire a per 
Péter prépost halálával szállt) a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével kérte az oklevelek 
bemutatását, de mivel László fia: János (Miklós comes fia: János mester és János fia: János 
nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével) azt mondta, hogy urai ezen okleveleket jelenleg 
nem tudják bemutatni és erre észszerű ok megadása nélkül későbbi időpontot kért, ezért a 
nádor meghagyta, hogy János mester és János az okleveleiket aug. 1-jén (oct. Jacobi) 
mutassák be színe előtt, miután kifizettek a nádornak és a peres ellenfélnek 3 márka bírságot. 
D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi. 1300. 151. (Df. 233 758.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: 
simulcum solucione iudicii trium marcarum ad oct. S. Michaelis arch. Due. In solvit. 

 
 
 



164 

333. 1366. máj. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
színe előtt János testvér Lelez-i prépost felperes (akinek nevében János fia: Péter jelent 
meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt birtokügyben 
Tumpa (dict.) Beke, Miklós fia: Gál, Mozcha-i Dénes fia: Gergely és Miklós fia: János 
ellenében (akik közül János jelent meg a maga és a többiek nevében ue. konvent ügyvéd-
valló levelével), a felek képviselői akaratából aug. 1-jére (oct. Jacobi) halasztja. D. in 
Wissegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi. 1300. 159. (Df. 233 766.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: ut prius 
ad oct. fe. S. Michaelis. Due.  

 
 
334. 1366. máj. 12. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt döntéshozó oklevelének megfelelően 
máj. 1-jén (oct. Georgii) Abustian-i Tuluk (dict.) Pál bemutatta Abustian-i néhai Domokos 
fia Miklós leányai: ......... (János fia Fábián felesége) és Ilona (Abustian-i Domokos fia 
Tamás felesége), felperes nemes asszonyok ellenében a király nagypecsétes, 1343. júl. 11-i 
nyílt oklevelét Abustian birtok határjeleinek ezen Pál és Domokos fia: Miklós részére történt 
emeléséről (l. Anjou-oklt. XXVII. 477. szám). Fábián (akinek felesége időközben elhunyt és 
a pere a fiukra: Miklósra szállt az ország szokása szerint) elmondta Ilona és ezen Miklós 
nevében az esztergomi káptalan ügyvédvalló levelével, hogy e királyi oklevél Tuluk Pálnak 
és Domokos fia: Miklósnak (Ilona apjának, vagyis Fábián fia: Miklós nagyapjának) szólt, a 
király pedig ezen asszonyokat (Miklós leányait) az atyai birtokokban valós örökösökké 
tette, ezért a királyi oklevél tartalmát Ilona és Fábián fia: Miklós birtokjogai őrzése érdekében 
az országbíró írja át nekik. István comes, mivel hivatalának megfelelően a kérelmezők 
jogos kéréseit kedvezéssel kell jóváhagyja, ezt teljesíti privilegiális oklevelében. D. in 
Vissegrad, 12. die oct. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 654. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymeg-

jelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
Tá.: Szentgyörgyi Tamás országbíró, 1385. máj. 6. Dl. 3605. (NRA. 1512. 2.)  
K.: F. IX/6. 141–146. és IX/7. 555–560.  
Megj.: Fábián feleségének neve tollban maradt. 
 
 
335. 1366. máj. 12. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Saagh-i konventnek: perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Ipolit fia: Mykow (Sefred, a Gron melletti Szt. Benedek-
egyház apátja és konventje nevében azok ügyvédvalló levelével) a bolgárok elleni királyi 
had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, [1365.] okt. 20-án (quind. residencie 
exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis prox. preteritas proclamate) 
előadta, hogy az apát és konventje a Zenthbeneduk nevű birtokuk határait az okleveleiknek 
megfelelően ki akarják adatni Ebedech-i Zanchuk fia Miklós fia: Istvánnal annak Ebedech 
nevű birtoka felől. Erre Miklós [! ∋: István]  az apátot és konventjét a királyi ember által a 
zobori konvent tanúsága alatt végzendő törvényes bejárásra hívta, ezért az országbíró írásban 
kérte a zobori konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember [1366.] márc. 
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18-án (oct. diei medii Quadr.) Zenthbenduk [!] birtokot a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében a konvent és az apát privilegiális oklevelében levő határok szerint István 
Ebedech nevű birtoka felől járja be, attól határjelekkel elkülönítve iktassa az apátnak és 
konventjének, ha mások nem mondanak ellent, az esetleges egyéb ellentmondókat idézze 
az apát és konventje ellenében a királyi jelenlét elé máj. 1-jére (ha István mond ellent, őt 
nem kell megidézni, mert anélkül is meg kell jelenjen máj. 1-jén az országbíró előtt), a 
bárki által tilalmazott földrészeket határjelekkel megjelölve, királyi mértékkel megmérve 
v. szemmel megtekintve fogott bírókkal becsülje fel értékén (suo precio et valore), majd a 
zobori konvent tegyen a királynak jelentést máj. 1-jére (oct. Georgii). Akkor megjelent 
István comes előtt Gergely fia: András ([lehúzva: Seffrig] Seffrid apát és a Gron melletti 
Szt. Benedek-egyház konventje nevében azok ügyvédvalló levelével), másrészről Zanchok 
fia Miklós fia: István, és bemutatták a zobori konvent királynak szóló jelentését, miszerint 
az országbíró oklevelének megfelelően Nempty-i Erdeu királyi emberrel kiküldték tanúságul 
Péter papot, akik márc. 18-án a szomszédok összehívásával kimentek Zenthbeneduk birtokra, 
és mikor azt az apát és konventje privilegiális oklevelében foglalt határok mentén Miklós 
fia: István Ebedech nevű birtoka felől be akarták járni, attól határjelekkel elkülöníteni és az 
apátnak és konventjének iktatni, Miklós fia: István az iktatástól, Imre, az opuliai 
(Opulensis) herceg alvárnagya pedig a bejárástól tilalmazták őket. Mivel a jelentés szerint 
a királyi és a zobori konventi emberek István comes bírói meghagyását nem tudták elvégezni, 
emiatt a királyi és a Saagh-i konventi embereket újra ki kell küldeni, ezért az országbíró 
kéri a Saagh-i konventet, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkek Baluan-i Domokos v. Baluan-i 
Mykch v. Nempty-i Erdeu v. Ture-i Konya v. Kyssarlo-i István fia: Péter v. Malas-i Iuanka 
fia: István v. Zoda-i Bereck királyi ember (a felperes apát és konventje részére), ill. Saar-i Lőrinc 
v. Kystapolchan-i András v. Nempty-i Beregh v. Fyus-i Kelemen (az alperes István részére) 
aug. 22-én (oct. Ass. B. virg.) Zenthbeneduk birtokon a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében a bejárást, a határjelek emelését és a becslést hajtsák végre István comes mon-
dott bírói meghagyásának megfelelően, majd a konvent okt. 6-ra (oct. Mychaelis) tegyen a 
királynak jelentést. D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: 1. EPL. Esztergomi kápt. mlt. Radicalia 1. 5. 36. (Df. 235 749.) Papír. Hátlapján azonos 

(eszerint ez volt az alperes István példánya) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 
zárópecsét körvonala. 
2. Dl. 107 502. (Csánki-gyűjt.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(eszerint ez volt a felperes apát és konvent példánya), valamint zárópecsét és pecsétfő 
töredékei. Eltérő névalakjai: Seffrid, Zanchoch, Erdev. 

 
 
336. 1366. máj. 12. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes a Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventjének: 
mivel Bubek György királynéi tárnokmester (magnificus) a [Kulus] megyei Budateleke 
birtokot a vajda privilegiális oklevele szerint az erdélyi nemesek és más helyzetű és állapotú 
emberek közösségének máj. 4-én (f. II. p. Philippi et Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén 
Budateleke-i néhai Beke fia Péter fia: Lászlótól a maga joga nevében visszaszerezte, és 
ennek iktatásához szükséges kiküldeni a vajdai embert a konvent tanúsága alatt, ezért a 
vajda kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel szentpéteri (S. Petrus) János 
fia: [Miklós] v. Fratha-i Gál fia: András v. Both[haza]-i László fia: György v. Jara-i Demeter 
vajdai ember Budateleke birtokot a szomszédok jelenlétében iktassa György mesternek, 



166 

László és mások ellentmondása esetén is, nem érintve [más] jogát, majd a konvent tegyen 
jelentést. D. 9. die [congregacionis nostre predicte], loco antedicto, a. d. 1366. 
 
Á.: a 372. számú oklevélben. Foltos. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 82–83. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 452. szám. 
 
 
337. 1366. máj. 12. 
A veszprémi káptalan előtt egyrészről Wrs-i Mihály fia: Miklós, másrészről Wamus-i 
Bereck fia: Fábián elmondták, hogy azon perben, amit Miklós azért viselt Fábián ellen, 
mert az részt vett egy leánynak az ő házából való erőszakos elvitelében, továbbá a per során 
keletkezett költségei ügyében is, fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Fábián 
mindezekért fizet Miklósnak 1-1 márka dénárt (minden márkát 10 pensa-val számolva) 
máj. 17-én (domin. p. Asc. d.) és júl. 13-án (in fe. Margarethe). Ha az 1 márkát az első 
időpontban nem tudja v. akarja kifizetni, akkor Miklós vádja és pere érvényben marad. Ha 
a második időpontban nem fizeti ki az 1 márkát, akkor annak kétszerese sújtsa. D. f. III. 
an. Asc. d., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 103 319. (Batthyány cs. lt. J. n.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint, zárópecsét töredékei. 
 
 
338. 1366. máj. 13. 
Az erdélyi káptalan 1366. máj. 13-i (in vig. Asc. d., a. in presenti) kiadott nyílt oklevelében 
átírta Márton Hunyad megyei comes, Deua-i várnagy, valamint Aran-i István és szentkereszti 
(S. Crux) Pál fia: Péter szolgabírók 1333. szept. 29-i oklevelét (l. Anjou-oklt. XVII. 439. szám). 
 
Tá.: a 931. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 253–254. (román fordítás: 257.) (mindkettő Tá.-ban) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 453. szám. 
 
 
339. 1366. máj. 13. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja előtt a Crys megyei Paris fia Fülöp fia: László 
megvallotta, hogy mivel ue. Fülöp fiai: Márton, Jakab és Simon, az ő fivérei a Crys megyei 
Dyanfelde birtokot, ami mindannyiukat közösen illeti, Kanysa-i Lőrinc fiainak: István 
zágrábi püspöknek és János mesternek 300 márka jó dénárért a káptalan privilegiális oklevelével 
eladták, így László ehhez beleegyezését adva a Dyanfelde birtokból őt illető részét minden 
haszonvétellel, jobbágyokkal, telkekkel, szántóföldekkel, mezőkkel, erdőkkel, rétekkel v. 
kaszálókkal, berkekkel, vizekkel, malmokkal, malomhelyekkel és más tartozékokkal (azon 
régi határai alatt, amikkel azt korábban apjuk: Fülöp, majd ők birtokolták) e 300 márkáért 
a püspöknek és Jánosnak eladta örök birtoklásra, semmiféle jogot v. tulajdont e birtokon és 
haszonvételein magának és leszármazottainak meg nem tartva, hanem mindezeket teljesen 
rájuk és János leszármazottaira ruházva. László vállalta, hogy azokat az okleveleket, amikkel e 
birtokot eddig az apjuk és ők tartották, ő és fivérei átadják a püspöknek és Jánosnak. Amiket 
ezen oklevelekből a fivérei szándékosan v. az ő tudtán kívül elrejtve megtartanak, László a 
maga részéről érvényteleníti, és ezek mint hamis oklevelek bemutatójának legyenek kárára 
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(tanquam falsarum litterarum exhibenti nocituras). Erről László kérésére a káptalan oklevelet 
bocsát ki a püspöknek és Jánosnak. Kelt az ifjú Demeter mester olvasókanonok keze által, 
f. IV., in vig. Asc. d., a. eiusdem 1366. Arenga. 
 
E.: Dl. 5457. (NRA. 644. 14.) Hátlapján középkori (Dyanfeulde névalakkal) és újkori kéztől 

tárgymegjelölések. Mandorla alakú függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
340. 1366. máj. 14. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja Ivanka fia: János (Gegchche-i Beke leánya: 
Klára férje) és Jakab fia: Mihály (Gegchche-i Simon leánya: Anna férje) a maguk és feleségük 
nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes privilegiális oklevelében 
átírja káptalani pecsétjével ellátott 1343. aug. 8-i, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XXVII. 533. szám). D. in fe. Asc. d., a. eiusdem 1366., Péter olvasó-, Pál éneklő-, 
János őrkanonok, Lampert és László kanonokok jelenlétében. Arenga. 
 
Fk.: Dl. 104 930. (Batthyány cs. lt. Forgách cs. 3. A. 13.) Alul chirographált (ABC). Függő-

pecsétre utaló plicatura.  
 
 
341. 1366. máj. 15. Torda 
[I.] Lajos király (H) tudatja, hogy mivel az erdélyi Torozkow-i Elleus fia István fiai: 
Elleus, Miklós, Elek és László mesterek neki és Szent Koronájának hűen szolgáltak, ezért 
nekik, továbbá Ákos fiainak: Andrásnak és Miklósnak és Gergely fia: Andrásnak (a frater 
patruelis-eiknek), valamint örököseiknek királyi teljhatalmából és speciális kegyből megengedi, 
hogy azokat a tolvajokat, rablókat, gyújtogatókat és más gonosztevőket, akiket a birtokaikon 
és földjeiken tetten tudnak érni (in publico maleficio apprehendere), ők maguk v. embereik 
elfoghatják, elítélhetik, felakaszthatják, lefejezhetik, megcsonkíthatják és más büntetésekkel 
sújthatják, a birtokaikon bárhol akasztófákat és más kínzóeszközöket emelve. Ha jelen 
oklevelet visszaviszik neki, nagypecsétje alatt privilegiális formában adja majd ki. D. in 
Torda, in crastino Asc. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Thoroczkay cs. lt. 7. (Df. 257 868.) Előlapja alján titkospecsét töredékei 

alatt: relacio Sandri pincerne domini regis Symoni facta harum scriptori.  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 83–84. (román fordítással) 
R.: Thorotzkay 9. szám; Erdélyi Okm. IV. 454. szám. 
 
 
342. 1366. máj. 15. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Nempty-i Buken fia: Tamás mester máj. 8-án ([lehúzva: oct.] 
quind. Georgii) viselt Puthnuk-i László fia: Mihály ellenében (akinek nevében Péter fia: 
Benedek jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével) Nempty, Chenturfolua, 
Nyarreu, Bastelek és Euzodhaza birtokok határjelei emelésének tilalmazása miatt, a felek 
akaratából nov. 8-ra (oct. OO. SS.) halasztja. D. in Wisegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 89 386. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 22.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro in Johannes Rufus cum 
Agriensis. Due. Solvit-jel. 

 
 
343. 1366. máj. 15. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemeseknek, székelyeknek, 
szászoknak, és bármiféle helyzetű és állapotú embereknek máj. 4-én (f. II. p. Philippi et 
Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén Chuch-i Jakab leányai: Katalin (Gese-i Chyurke (dict.) 
István fia: Lukács felesége) és Klára (Forrou-i Woltyr fia: Illés felesége) elmondták, hogy 
néhai apjuk részéből, ami Jakab fia: Márton (a fivérük) halála után Chuch-i Bakou-hoz 
háramlott, a leánynegyedüket meg akarják kapni az ország joga szerint. Erre Bakou azt 
felelte, hogy ő Jakab (a frater patruelis-e) birtokrészéből, ahogy az ország régi szokása 
megköveteli, a leánynegyedet Katalinnak birtokrésszel, Klárának pénzkifizetéssel adja ki, 
mivel Katalin a birtoktalan Lukácshoz, Klára a birtokos Illéshez ment feleségül. Mivel e 
nemes asszonyok Bakou-nak nem mondtak ellent, a vajda meghagyja, hogy Chekelaka-i 
Mihály fia: János v. Chekelaka-i Péter fia: János vajdai ember (a felperes asszonyok részére), 
ill. Batyzhaza-i Imre fia: János v. Furrou-i Péter v. Gumbuch-i Buncha fia: István vajdai 
ember (az alperes Bakou részére) az erdélyi fehérvári káptalan tanúságai jelenlétében (akik 
kiküldésére a vajda jelen levelével kéri a káptalant) júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében Chuch birtokon Jakab birtokrészét királyi 
mértékkel megmérve, ha pedig mérni nem lehet, megtekintve minőségét, mennyiségét, 
termékenységét és értékét, csalárdság nélkül szemmel becsüljék fel az ország szokása szerint, 
majd osszák 4 egyenlő részre, és az egyik negyed felét, ha lehet, egyben (sub una 
inclusione metarum), ha pedig nem lehet, több alkalmas helyen a haszonvételeivel együtt 
iktassák Lukács feleségének annak leánynegyede fejében, a birtokrész többi része pedig 
Bakou-nak marad, majd a felek a káptalan jelentését júl. 8-ra (8. diem earundem oct.) vigyék 
el Szentimrére (S. Emericus) Péter alvajdának, hogy a birtokrész becslésének megfelelően 
Illés felesége leánynegyede kifizetésére időpontot tudjon kijelölni Bakou-nak. D. 12. die 
congregacionis nostre predicte, in loco annotato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 29 165. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 2. 3.11.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet  alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 96–98. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 459. szám. 
 
 
344. 1366. máj. 15. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemeseknek, székelyeknek, 
szászoknak, és bármiféle helyzetű és állapotú embereknek máj. 4-én (f. II. p. Philippi et 
Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén Chuch-i Péter fia: Bakou elmondta, hogy mivel Chuch-i 
Jakab fia: Márton, az ő unokatestvére (frater patruelis) örökös nélkül hunyt el, birtokjogai 
az unokatestvérségük (patruelis fraternitas) miatt leszármazás jogán hozzá kerültek, ezért ő 
azon birtokrész felét, amit Márton elzálogosított a rokonának, Furrou-i Walter fia: Illésnek, 
tőle ki akarja váltani az ország joga (lex) szerint. Erre Illés elismerte, hogy Márton fél birtok-
része nála van zálog címén, és bemutatta a Clusmunstra-i Boldogságos Szűz-monostor 
konventje 1359. ápr. 18-i (f. V. an. diem Parazeue [!], a. d. 1359.) nyílt oklevelét, miszerint 
színük előtt megjelent egyrészről Jakab fia: Márton, Chuch-i nemes, másrészről Forrou-i 
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Walter fia: Illés, és Márton megvallotta, hogy sürgető szükségei elkerülésére a Fehér megyei 
Chuch birtokon levő örökjogú birtokrésze felét az apja telkétől (curia) dél felé minden 
haszonvétellel 20 aranyforintért elzálogosította Illésnek, a bármikori visszaváltás lehetőségével. 
Bakou erre azt mondta, hogy azt nem ezen 20 forintért, hanem a birtokrész-fél becsértékén 
(estimacione condigna) akarja kiváltani Illéstől, aki ennek nem mondott ellent. Mivel a 
birtokrész felének becslése nélkül a vajda nem tudott végső döntést hozni, ezért elrendeli, 
hogy Batyzhaza-i Imre fia: János v. Forrou-i Péter v. Gumbuch-i Buncha fia: István vajdai 
ember (a felperes Bakou részére), ill. Chekelaka-i Mihály fia: János v. Chekelaka-i Péter 
fia: János vajdai ember (Illés alperes részére) az erdélyi fehérvári káptalan tanúságai jelenlétében 
(akik kiküldésére a vajda jelen levelével kéri a káptalant) júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis 
Bapt.) a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében Chuch birtokon Jakab fia: Márton 
birtokrészét királyi mértékkel megmérve, ha pedig mérni nem lehet, megtekintve minőségét, 
mennyiségét, termékenységét és értékét, csalárdság nélkül szemmel becsülje fel az ország 
szokása szerint, majd a felek a káptalan jelentését júl. 8-ra (8. diem earundem oct.) vigyék 
el Szentimrére (S. Emericus) Péter alvajdának, hogy a birtokrész becslésének megfelelően 
annak fele kiváltására időpontot tudjon kijelölni Bakou-nak. Meghagyja továbbá, hogy 
Illés e birtokrész-felet a zálog címén mindenféle rombolás nélkül birtokolja a kiváltásig. D. 
12. die congregacionis nostre predicte, in loco annotato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 37 458. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 2. 3. 11.) Papír. Hátlapján középkori 

kezektől: Cwch, ill. Chwch; újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 458. szám. 
 
 
345. 1366. máj. 15. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemeseknek, székelyeknek, 
szászoknak, és bármiféle helyzetű és állapotú embereknek máj. 4-én (f. II. p. Philippi et 
Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén Zenthmartun-i Jób fia Gergely özvegye: Ilona nemes 
asszony, a gener-e: Zemes (dict.) Péter és annak felesége előadták, hogy Ilona a néhai férje 
Zenthmartun, Zenthpetur, Mykow, Kalacha, Amburyustelke, Zylitelke, Bonkud, Fyzes, 
Huzfatelke és Poptelke nevű birtokairól kiadott okleveleket a biztosabb őrzés reményében 
és komaságuk (compaternitas) miatt Ikloud-i László fia: Bekére bízta, de ezeket Beke halála 
után a fiai: László, Gergely, Benedek és Bulgar (dict.) János neki nem adták vissza, ezért 
most ezen okleveleket meg akarja tőlük kapni; továbbá apjuk halála után Beke fiai 
Zenthmartun birtok negyede (amit néhai Gergely a szüksége elkerülésére Bekének elzálogosított 
úgy, hogy a kiváltásig e negyedrész termései és bevételei háromnegyedét magának beszedheti, 
és ezt Beke, míg élt, hagyta is) terméseiből és bevételeiből semmit nem adtak át Ilonának, 
sőt a teljes Zenthmartun birtokot elfoglalták maguknak, amivel neki 300 forint kárt okoztak; 
valamint Beke fiai: Gergely és Benedek a famulus-aikkal: Orrus (dict.) Benedekkel, Mihállyal, 
Miklóssal és másokkal 2 éve, Pünkösd körül (circa Penth., cuius nunc 2. preterisset revolucio 
annualis) Ilona Zenthmartun-on levő házához mentek felfegyverkezve és hatalmaskodva, 
Zemes (dict.) Pétert onnan kivonszolva kegyetlenül megverték és életveszélyesen megsebesítve 
félholtan otthagyták, Pétert védelmező feleségét lovak szügyével a földre lökték, és a lovak 
taposásai miatt e nemes asszony annyira megsérült, hogy elvetélt (filium abortivum 
procreasset). Mindezekre Beke fiai azt felelték, hogy az özvegy állítása szerint az apjuknak 
őrzésre átadott oklevelek nem maradtak rájuk, sőt az apjuktól sem hallottak ezekről, de 
találtak egy öreg jobbágyuknál olyan okleveleket, amik a mondott birtokokról szólnak, és 
ezeket a vajda előtt visszaadták Ilonának, tagadva, hogy van náluk több is és hogy a tudomásuk 
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szerint bárhol lenne és előkerült volna még ezekből. Elmondták továbbá, hogy a mondott 
birtok negyede bevételeiből és jövedelmeiből semmit nem vettek el, mivel e földrész attól 
fogva, hogy apjuk meghalt, műveletlen maradt, és ők maguk sem tettek szert onnan semmi 
haszonra, Zemes Péter és a felesége megverésében és megsebesítésében pedig ártatlanok. 
Ezután a vajda Zenthmartun birtok negyede kiváltását 10 márkáért (amennyiért zálogosításra 
került) okt. 6-ra (oct. Mychaelis) tűzte ki az özvegy számára; arról pedig, hogy a vissza-
adottakon túl több oklevél nincs náluk, esküt ítélt Beke fiainak, amit a közgyűlésen tegyenek 
le huszonötöd-magukkal, nemesekkel. A Zemes (dict.) Péter és felesége ellen elkövetett 
hatalmaskodás ügyében pedig meg akarta kérdezni a szolgabírókat, esküdteket és a közgyűlésen 
jelen levő nemeseket, mivel Beke fiai a tanúsításuknak vetették alá magukat, de azután a 
felek kérték a vajdától a megegyezés lehetőségét, amit megkapva egyrészről Gergely özvegye, 
Zemes (dict.) Péter, a felesége: Sebe nemes asszony, Barnabás és a felesége: Margit nemes 
asszony (aki és Sebe ezen Gergely leányai), másrészről Beke fiai a vajda elé járulva elmondták, 
hogy fogott nemes bírók elrendezésével az eddig közöttük történt összes jogtalanság, kár 
és gonosztett ügyében egymást kölcsönösen nyugtatták, a pereiktől elálltak, és 
Zenthmartun birtok negyedét (amit Gergely elzálogosított Bekének és ezáltal fiainak) Beke 
fiai visszaadták a többieknek pénzkifizetés nélkül, kötelezve magukat, hogy ha bármikor is 
felújítanák e birtok ügyét a többiek akarata ellenére és joga sérelmére, hatalombajban elbukásban 
(succubitus facti duelli potencialis) marasztalják el őket. D. 12. die congregacionis nostre 
predicte, in loco annotato, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Mike S.-gyűjt. 4. (Df. 253 585.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 92–96. (román fordítással) 
R.: Szabó K., TT. 1889. 548; Erd. Múz. okl. 126. szám; Erdélyi Okm. IV. 456. szám. 
 
 
346. 1366. máj. 15. Torda 
Dénes erdélyi vajda tudatja, hogy az 1363. nov. 8-án (f. IV. an. Martini, a. d. 1363.) az 
erdélyi nemeseknek, székelyeknek (Siculi), szászoknak (Saxones) és más helyzetű és állapotú 
embereknek Tordán tartott közgyűlésén Péter erdélyi alvajda perhalasztó oklevelének 
megfelelően Doboka-i Miklós fia: János mester és a fia: László mester bemutatták neki 
Domokos erdélyi püspök ellenében a Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje 
[1363.] aug. 28-án (a. tunc presenti, f. II. an. Egidii) kiadott oklevelét – miszerint az 
alvajdai ember és a konvent tanúsága aug. 28-án (f. II. an. Decoll. Johannis Bapt.) Wyuar 
birtok iktatásának tilalmazása miatt a püspököt szept. 15-re (oct. Nat. vig. glor.) az alvajda 
elé idézték János és László mesterek ellenében (l. Anjou-oklt. XLVII. 381. szám) –, majd a 
tilalmazás okát tudakolták a püspök képviselőjétől, András mester erdélyi éneklőkanonoktól, 
aki a püspök nevében és ügyvédvalló levelével azt mondta, hogy a püspöknek Wyuar birtokról 
oklevelei vannak, ezért a vajda a szolgabírókkal, esküdt ülnökökkel és nemesekkel elrendelte, 
hogy Domokos püspök Wyuar birtok ügyében (ami János és László állítása szerint az ő 
örökjoguk) az okleveleit [1364.] jan. 13-án (oct. Epiph.) Szentimrén (S. Emericus) a vajda 
v. az alvajda előtt mutassa be (miként minderről a vajdát a közgyűlésen kiadott oklevele 
tájékoztatta). Ez onnan febr. 9-re (oct. Purif. virg. glor.), onnan pedig a vajda következő 
közgyűlésére lett halasztva az alvajda okleveleivel. A vajda által az erdélyi nemeseknek, 
székelyeknek, szászoknak és bármiféle helyzetű és előmenetelű embereknek [1366.] máj. 
4-én (f. II. p. Philippi et Jacobi) Tordán királyi parancsból, nyilvános kikiáltás után tartott 
közgyűlésen (időközben Miklós fia: János elhunyt) László mester kérte a mondott oklevelek 
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bemutatását, mire András mester erdélyi éneklőkanonok (Domokos püspök nevében annak 
ügyvédvalló levelével), az alvajda perhalasztó oklevelének megfelelően előállítva Mykud 
bán fia Péter fiait: Pétert, Jánost és Dávidot (a püspök szavatolóit Wyuar birtok ügyében), 
bemutatta a váradi káptalan 1355. jún. 11-i (oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1355.) 
privilegiális oklevelét, ami átírta a káptalan 1342. máj. 1-jei oklevelét, miszerint Mykud 
bán fia: Péter mester és a fiai: János, Péter és Dávid [a Fehér megyei] Wyuar birtokot András 
erdélyi püspöknek  és egyházának 320 fehérvári márka ezüstért szavatosság vállalásával 
eladták (l. Anjou-oklt. XXVI. 173. szám). Ezután András kérte, hogy ennek megfelelően 
Péter fiai szavatolják Domokos püspököt Lászlóval szemben. És bár Péter fiai bemutatták 
a vajdának az erdélyi káptalan privilegiális oklevelét, miszerint az abban felsorolt egyéb 
birtokokkal együtt Wyuar birtok Mykud bán fia: Péternek és fiainak jutott birtokosztály 
révén [Doboka-i] Miklós fia: János és annak fia: László részéről az oklevélben felsorolt 
feltételek alatt, de amikor ezután a vajda a bemutatott oklevelek alapján döntést akart hozni, 
a felek kérték a megegyezés lehetőségét, amit megkapva megjelent a vajda előtt egyrészről 
János fia: László mester, másrészről András éneklőkanonok (a püspök nevében) és Péter 
fiai, és elmondták, hogy úgy egyeztek meg, miszerint László elállt a pertől, amit Wyuar 
birtok ügyében a püspök ellen visel, és a birtokot a váradi káptalan előtt történt adásvételnek 
megfelelően Domokos püspöknek és egyházának örökre átengedte. Erről a vajda függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki a püspöknek. D. 12. die congregacionis nostre 
predicte, in loco prenotato, a. d. 1366. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt.1. 190. (Beke 1. 171.) (Df. 277 366.) Hátlapján 

középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések,valamint függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 85–90. (román fordítással) 
R.: F. IX/3. 638; Densuşianu I/2. 136–137; ZW. II. 241; Beke A., TT. 1889. 764–765; 

Beke 171. szám (mindkettő máj. 20-i dátummal); Erdélyi Okm. IV. 455. szám. 
 
 
347. 1366. máj. 15. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemeseknek és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú embereknek máj. 4-én (f. II. p. Philippi et Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén 
Ykloud-i Beke fia: László elmondta, hogy Wos (dict.) Deseu Muhal ~ Mohal-i jobbágyai: 
László kenéz és a fiai, valamint Gyula vajda, a frater-ei és rokonai hatalmaskodva az ő 
Kywhaza ~ Kyowhaza nevű birtokára mentek és a termésekben, erdőkben, rétekben v. 
kaszálókban neki 40 forint kárt okoztak, Deseu mester tudtával és parancsából. Mivel 
Deseu mindezt tagadta és László vádjában teljesen ártatlannak vallotta magát, László pedig 
a vádját nem bizonyította oklevéllel, a vajda meghagyta, hogy Vos (dict.) Deseu mester 
harmadmagával, nemesekkel júl. 8-án (quind. Nat. Johannis Bapt.) Szentimrén (S. 
Emericus) Péter erdélyi alvajda előtt tegyen le esküt arról, hogy László kenéz és Gyula 
vajda a hozzájuk tartozókkal e hatalmaskodást nem követték el az ő parancsából, és László 
vádjában ártatlan. D. 12. die congregacionis nostre predicte, in loco annotato, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. 4. 2. (Df. 252 771.) Papír. Hátlapján azonos (Ikloud névalakkal) 

és középkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: 
Famulo magistri Deseu dicti Vos. Solvit L. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 90–92. (román fordítással) 
R.: Wass 135. szám; Erdélyi Okm. IV. 457. szám. 
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348. 1366. máj. 15. 
A budai káptalan előtt Gedrolth nemes asszony, Besenow-i néhai Máté (Mathius) leánya 
megvallotta, hogy birtokrészei – amik az apja és Tamás fia: Miklós Pest megyei Beseno 
birtokon levő részeiből atyai jogon az ő leánynegyedeként az országbíró és más bárók döntésének 
megfelelően és a Péter litteratus-al és Iwan fia: Andrással történt osztállyal kerültek hozzá 
– felét a leánytestvére (soror) fia Lorand fia: Besenow-i Jánosnak (mivel az neki szintén 
atyai jogon jár) és általa örököseinek adta minden tartozékkal (szántóföldek, kaszálók, 
erdők, berkek, vizek) birtoklásra és szabad rendelkezésre. Erről a káptalan pecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki a felek kérésére. Kelt Albert mester olvasó-
kanonok keze által, 2. die Asc. d., a. eiusdem 1366., Péter mester éneklő-, Péter mester 
őrkanonok, László, Imre, Mihály, Miklós, Jakab, Benedek és János kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 5458. (NRA. 198. 4.) Felül chirographált (ABC.) Hátlapján kortárs kéztől: Johannis 

filii Lorandi. Sol. Mandorla alakú függőpecsét és zöld fonata. 
R.: Bakács, Pest m. 819. szám. 
 
 
349. 1366. máj. 16. Torda 
[I.] Lajos király (H) tudatja, hogy egyrészről Gereu fia: László és a felesége: Katalin 
(Hydegwyz-i néhai Ders mester leánya), másrészről Aluinch-i Miklós comes fia: János és a 
felesége: Klára között az erdélyi Fehér megyei Azyoag birtok miatt per jött létre a nemesek 
és nem nemesek közösségének Tordán tartott közgyűlésén, ahol a király a vele levő főpapokkal 
és bárókkal tanácskozva Azyoag birtok háromnegyedét Klárának (Ders mester neptis-ének), a 
férjének: Jánosnak, a gyermekeiknek és mindkét nemű örököseiknek hagyta örökjogul, a 
Lászlóhoz és feleségéhez tartozó Bollyan birtok határain belüli folyó használatával együtt 
a nyáj ellátására v. itatására, a birtok elkülönített egynegyedét pedig minden haszonnal, 
bevétellel és tartozékkal Lászlónak, a feleségének és gyermekeiknek hagyta örökjogul 
Katalin leánynegyedeként. Jelen oklevelet, ha visszaviszik neki, nagypecsétje alatt 
privilegiális formában adja majd ki.  D. in Torda, sab. p. Asc. d., a. eiusdem 1366. 
 
Á.: I. Lajos király, 1367. dec. 2. Dl. 73 724. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 151.) Eszerint a 

király titkospecsétjével volt ellátva. 
K.: ZW. II. 242; Teleki I. 143–144; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 99–100. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 460. szám. 
 
 
350. 1366. máj. 16. Kolozsvár 
[I.] Lajos király (H) az erdélyi fehérvári káptalannak: mivel a Temes és Tortlont folyók 
között, Brassou vidékén (provincia) fekvő Huzyufalu, Charnadfalua, Turchfalua és 
Zlanfalua nevű, a királyi adományozáshoz és joghatósághoz tartozó birtokokat familiárisának: 
Szaniszló comes-nek és általa mindkét nemű örököseinek adományozta (miként ez más 
nyílt oklevelében szerepel), ezért utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Echerlew-i Tumpa (dict.) János v. Diznow-i János v. Senk-i Henning v. Prasmar-i Tyl 
királyi ember a szomszédok összehívásával e birtokokat a hozzájuk régtől fogva tartozó 
művelt  és nem művelt földekkel (v. mezőkkel), hegyekkel, havasokkal, erdőkkel, rétekkel, 
folyókkal, malmokkal, malomhelyekkel és más haszonvételekkel, jogokkal és tartozékok-
kal régi és valós határaik alatt, valamint az ottani [!] vámmal iktassa Szaniszlónak királyi 
új adomány és valódi nemesség címén, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
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idézze Szaniszló ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. 
D. in Coloswar, die 3. Asc. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 29 166. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 5. 3. 38.) Hátlapján azonos és újkori 

kezektől tárgymegjelölések, valamint vörös viaszú záró titkospecsét körvonalában: 
relacio Nicolai de Zeech Dalmacie et Croacie bani per Johannem notarium suum. 

Á.: Erdélyi káptalan, 1786. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 101–102. (román fordtással) 
R.: ZW. II. 242–243; Erdélyi Okm. IV. 462. szám.  
 
 
351. 1366. máj. 16. Kolozsvár 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel az Ochwa-i oláh Sorban, akit a katolikus 
rítusban megkeresztelve Istvánnak nevezett el (Stephanum fecimus apellari), az uralkodónak 
és Szent Koronájának számos szolgálatot tett, ezért neki, fiainak és örököseiknek az 
Ochwa birtokkal szomszédos Kisachwicha nevű királyi birtokot adományozza örökjogon, 
minden haszonvétellel, terméssel és tartozékkal régi határai alatt királyi új adomány címén 
úgy, hogy ők a királynak minden évben a megfelelő időben a juhok ötvenedét és a disznók 
tizedét le kell róják, az uralkodónak járó többi szolgálattal együtt. Jelen titkospecsétes oklevelét, 
ha visszaviszik neki, nagypecsétje alatt adja majd ki. D. in Cluswar, sab. p. Asc. d., a. 
eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 41 655. (Múz. Ta. Torma.) Előlapja alján vörös viaszú titkospecsét körvonalában: 

relacio magistri Andree filii Dyonisii facta Symoni harum scriptori. Hátlapján újkori 
kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés. 

K.: Doc. Val. 189–190; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 100–101. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 461. szám. 
 
 
352. 1366. máj. 16. Visegrád 
Bwbeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Lelez-i konventnek: perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Wosuar-i Pál fia Tamás fia: Miklós a maga és fivére 
(frater): János nevében a konvent ügyvédvalló levelével a csehek [! ∋: bolgárok] elleni 
királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, [1365.] okt. 20-án (quind. residencie 
regalis exercitus contra Bohemos [! ∋: Bolgaros] moti et ad oct. Michaelis prox. preteritas 
proclamate) Wos (dict.) Miklós, Halalos fia: István, Wosmegery-i Péter fia János fia: András, 
Miklós fia: János, Gergely és Pererch-i Lukács fia: Gergely, Pál fiai: Balázs és János és 
Raad-i Byde fiai: Mihály és Kozma ellenében bemutatta a konvent királynak szóló (annak 
írásos parancsát átíró) oklevelét, miszerint Wosuar-i Pál fia Tamás fia: Miklós, királyi 
al-pohárnokmester előadva hű szolgálatait, a Zabolch megyei Raad és Harommeger birtokokat 
kérte magának és fivérének: Jánosnak örökadományul, amikről azt állította, hogy condicionarius 
várnépeké (homines castrenses) és a király adományozásához tartoznak; mivel az uralkodó 
nem volt tisztában e földek minőségével, mennyiségével és hogy adományozásához tartoznak-e 
v. sem, ezért utasította a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember a 
szomszédok összehívásával Raad és Harummeger birtokokat régi határai mentén bejárva a 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt iktassa Tamás fiainak királyi új adomány címén, 
azon a jogon, hogy adományozásához tartoznak, ha nincs ellentmondás, az esetleges 
ellentmondókat pedig idézze Miklós és János ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent 
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tegyen jelentést az uralkodónak; ennek megfelelően a konvent Medue fia: János királyi 
emberrel kiküldte tanúságul Lőrinc testvért, akik amikor 1364. szept. 13-án (f. VI. an. 
Exalt. S. Cucis, a. d. 1364.) Raad és Harummeger földeket Tamás fiainak: Miklósnak és 
Jánosnak királyi új adomány címén iktatni akarták, őket Wos (dict.) Miklós, Halalos (dict.) 
István és Péter fia János fia: András Wosmeger birtok, Miklós fia: János a saját Meger 
birtoka, Gergely és Peech-i Lukács fia: Gergely a harmadik Meger, Pál fiai: Balázs és János 
és Raad-i Byde fiai: Mihály és Kozma pedig szintén a saját joguk iktatásától és átörökítésétől 
tilalmazták, emiatt őket a királyi jelenlét elé idézték Tamás fiai ellenében okt. 6-ra (oct. 
Michaelis). Ezután Tamás fia: Miklós a tilalmazás okát tudakolta, mire Miklós fia: János 
és Byde fia: Kozma a maguk és Halalos fia: István, János fia: András, Pál fiai és Byde fia: 
Mihály nevében a konvent ügyvédvalló levelével (Wos dict. Miklós, Peech-i Gergely és 
Lukács fia: Gergely nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, így őket az 
országbíró más oklevelével megbírságolta) azt mondták, hogy azért tiltakoztak, mivel 
Halalos fia: István és Péter fia János fia: András Wosmeger birtokon, Miklós fia: János 
Meger birtokon, Pál fiai és Byde fiai pedig Raad birtokon Szt. István király ideje óta nemes 
várjobbágyok módjára lévén e birtokokat ezen címen mostanáig használták, és sosem voltak 
condicionarius várnépek, habár időnként, amikor az ország nádora v. Zaboch megye 
comes-ei v. vicecomes-ei azon megyében közgyűléseket tartottak, ők kikiáltottak és egyéb, 
a condicionarius várnépek által végzendő feladatokat láttak el, de mindezt akaratuk ellenére, 
a nádorok és a comes-ek és vicecomes-ek által erőszakkal kényszerítve tették, és ebben 
készek magukat és társaikat Zaboch megye nemesei és bármiféle helyzetű és állapotú emberei 
tanúsításának alávetni. Mire Tamás fia: Miklós azt mondta, hogy ő és fivére: János szintén 
alávetik magukat ugyanezek tanúsításának arról, hogy ezen személyek emberemlékezet óta 
mindig is condicionarius várnépek és kikiáltói állapotúak (acclamatorie condicionis) voltak 
és sosem voltak nemes várjobbágyok. Ennek megfelelően az országbíró írásban kérte a 
konventet, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek [1366.] ápr. 12-én (oct. 
Pasce) menjenek Kallo faluba, ti. ahol Zaboch megye comes-e v. vicecomes-e és szolgabírói 
ítélkezni szoktak, és ott a comes v. a vicecomes és a szolgabírók által királyi parancsból a 
megye nemeseinek és bármiféle helyzetű és állapotú embereinek csak ezen ügyben tartandó 
közgyűlésen tőlük hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, elfogultság nélkül 
(timore, favore et amore cuiuslibet partis postergatis) tudják meg, vajon Halalos fia: István, 
Péter fia János fia: András, Miklós fia: János, Pál fiai és Byde fiai Wosmeger, másik 
Meger és Raad birtokokon Szt. István király ideje óta nemes várjobbágyok módjára lévén e 
birtokokat nemes várjobbágyság címén használták és sosem voltak condicionarius várnépek, 
de időnként, amikor az ország nádorai és a Zaboch megyei comes-ek v. vicecomes-ek e 
megyében közgyűléseket tartottak, általuk erőszakkal kényszerítve, akaratuk ellenére kikiáltottak 
és más egyéb, condicionarius várnépek által végzendő feladatokat láttak el, v. pedig ember-
emlékezet óta mindig is várnépek és condicionarius kikiáltók voltak, majd a konvent tegyen 
a királynak jelentést máj. 1-jére (oct. Georgii). Akkor megjelent az országbíró előtt Tamás 
fia: Miklós a maga és fivére: János nevében a konvent ügyvédvalló levelével, és Miklós 
fia: János és Byde fia: Kozma jelenlétében (akik a maguk, Halalus fia: István, János fia: 
András, Pál fiai és Byde fia: Mihály nevében álltak elő a konvent ügyvédvalló levelével) 
bemutatta a konvent királynak szóló jelentését, miszerint István comes kérésére Medue fia: 
János királyi emberrel a felperesek részére kiküldték káplánjukat: András papot, Ibron-i 
Albert fia: Pál királyi emberrel pedig az alperesek részére Péter testvér papot tanúságul, 
akik ápr. 11-én (sab. an. oct. Pasce) Kallo faluba mentek, ahol a Zaboch megyei vicecomes 
és a szolgabírók által a megyei nemesek részére tartott közgyűlésen e nemesektől megtudták, 
hogy e Meger-i és Raad-i nemesek Szt. István király ideje óta nemes várjobbágyok voltak, 
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sosem voltak várnépek, a nádor és a megyésispánok (comites parochiales) közgyűlésein 
kikiáltottak és gonosztevőket akasztottak, de ezt akaratuk ellenére, a nádor és a comes-ek 
által erőszakkal kényszerítve tették, mert ha ezt elutasítják, akkor megbírságolnák őket, és 
a megyebeli nemesek tudomása szerint meg is bírságolták őket azért, mert nem kiáltottak 
ki. Bár a jelentés szerint tehát a közgyűlésen Zaboch megye nemesei e várjobbágyok állítása 
mellett tanúskodtak, de mivel az országbírónak és a vele ítélkező főpapoknak, báróknak és 
nemeseknek úgy tűnt, hogy ha ezen emberek nemes várjobbágyok lennének, egyszer v. 
kétszer a mondott condicionarius szolgálatra a nádor v. a comes-ek v. a vicecomes-ek kötelezhették 
volna őket az akaratuk ellenére, de sokszor v. mindig ezekre nemes jobbágyokat és szabad 
embereket nem lehetett volna kényszeríteni, és ezek ügyében a királynak kellett volna panaszt 
tegyenek, de ezt nem tették meg. Mindezek miatt az országbíró Wosmeger, másik Meger 
és Raad földeket v. birtokokat Tamás fiainak: Miklósnak és Jánosnak és örököseiknek 
ítélte a mondott királyi adomány címén, ezért kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Waya-i Medue fia: János királyi ember jún. 24-én (in fe. Nat. Johannis Bapt.) és 
más napokon Raad, Wosmeger és másik Meger birtokokat a szomszédok összehívásával 
iktassa minden tartozékkal, mások jogaitól határokkal elkülönítve Wosuar-i Tamás fiainak 
és örököseiknek, azon a jogon, hogy királyi adományból őket illeti, és ennek a mondott 
várnépek és mások – mivel a birtokok visszavételekor (recaptivacio) senki más nem mondott 
ellent, csak e várnépek, és a per során sem avatkozott senki e birtokok ügyébe – ennek nem 
mondhatnak ellent, és ha e várnépeket leszámítva mások valami jogot remélnek maguknak 
e birtokokban, az iktatás után ezt bármikor lefolytathatják a jognak megfelelően, majd a 
konvent aug. 1-jére (oct. Jacobi) tegyen a királynak jelentést. D. in Wyssegrad, 16. die 
termini prenotati, a. d. 1366. 
 
Á.: Cudar Péter országbíró, 1373. jan. 28. > I. Mátyás király, 1489. jún. 6. Sárospataki Ref. 

Kollégium Tud. Gyűjt. Lt. Vegyes 59. (Df. 282 883.)  
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 14. SNA. Jászói konvent hh. lt. Litterae 

iudiciales GGG. 1. 14. (Df. 251 767.) Eltérő névalakjai: Harummegyer, Zabouch, 
Halalus, Wosmegyer, Bede, Megyer.  
2. Tá. 1. > I. Ferdinánd király, 1550. febr. 21. Dl. 24 910. (NRA. 1845. 45.) 

 
 
353. 1366. máj. 16. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy a váradi káptalan 
idézőlevelének megfelelően színe előtt János fia: András (Telegd-i János fia: Lőrinc nevében 
a csanádi káptalan ügyvédvalló levelével) 1364. aug. 1-jén (oct. Jacobi, a. d. 1364.) 
Telegd-i Lőrinc fia: Tamás ellenében bemutatott 4, különböző években kiadott bírságlevelet 
(ebből 1 a királyé, 3 az országbíróé): ezek szerint Telegd-i Lőrinc fia: Tamás először Ugrin 
fia: Miklós néhai országbíró perhalasztó oklevele ellenére ezen János (Lőrinc apja) ellenében 
1360. jan. 13-án (oct. Epiph. d., a. eiusdem 1360.) a király előtt (miután Miklós comes 
elhunyt és az országbírói honor üresedésben volt) nem jelent meg,  másodjára a budai káptalan 
idézőlevele szerint 1360. márc. 13-ra (f. VI. p. diem medii Quadr., a. d. 1360.) János ellenében 
megidézve, harmadjára István comes perhalasztó oklevele ellenére [1361.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph. d. tunc prox. preteritas) károkozás és birtokosztály ügyében ezen János fia: Lőrinc 
ellenében, negyedjére a váradi káptalan idézőlevele szerint máj. 1-jére (oct. Georgii tunc 
prox. preteritas) Lőrinc ellenében megidézve István országbíró előtt nem jelent meg, nem 
is küldött senkit maga helyett, noha János és a fia: Lőrinc képviselői a király és István 
comes előtt e 4 időpontban a törvényes napokig vártak rá, így mindegyik alkalommal 
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megbírságolták. Lőrinc fia: Tamás, noha Lőrinc képviselője a törvényes napokig várt rá 
István comes előtt, 1364. aug. 1-jén szintén nem jelent meg és nem is küldött senkit, így 
István comes az oklevelével megbírságolta. Mivel a pereket nem szokás egyszerű idézésekkel 
befejezni, csak ha birtokba bevezetésekkel vegyes idézések és (ha szükséges) három vásáron 
történő kikiáltások követik (non alique cause solis simplicibus citacionibus solent 
terminari, nisi evocaciones possessionariis introduccionibus inmixte trineque forenses, si 
necesse fierent, consequentur proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat 
pedig az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró más 
levelében kérte a váradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember 
János fia: Lőrincet v. képviselőjét Lőrinc fia: Tamás Telegd nevű birtokába 15 napi, csak a 
szükséges élelemmel való, rombolás nélküli tartózkodásra vezesse be, Tamást pedig 
válaszadásra arról, hogy a Telekd [!], Zabouch, Jeneu, Bathyan, Wylak, Olahtelek, Look, 
Teluky, Peturylese, Telky, Orozy, Ech és Philipkue nevű birtokaiból (és utóbbi tartozékaiból) 
miért nem adott osztályt Lőrincnek és ezeket miért tartja elfoglalva, továbbá az 5 időpont 
bírságai országbírónak és a peres ellenfélnek való kifizetésére idézze meg (evocaret) Lőrinc 
ellenében okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a királyi jelenlét elé, figyelmeztetve, hogy ha mindezt 
nem teljesíti, távolléte ellenére is az országbíró eljár a jog szerint, majd a káptalan tegyen a 
királynak jelentést okt. 6-ra. Onnan a per királyi írásos parancsból az országbíró perhalasztó 
oklevele szerint a királyi hadoszlás 15. napjára lett halasztva. Akkor, vagyis a Bulgária 
elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, [1365.] okt. 20-án (quind. 
residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. Michaelis prox. transactas 
proclamate) János fia: András (János fia: Lőrinc nevében a csanádi káptalan ügyvédvalló 
levelével) bemutatta a váradi káptalan királynak szóló jelentését, miszerint Mendzenth-i 
János királyi ember János pap, a Szt. János evangélista-oltár rector-a, a káptalan tanúsága 
jelenlétében Telegd-i Lőrinc fia: Tamást 1364. szept. 1-jén (in fe. Egidii, a. d. 1364.) a 
nádor Bihor és Crazna megyei nemesek közösségének a váradelőhegyi Szt. István első 
vértanú-monostor közelében tartott közgyűlésén megtalálva válaszadásra és az 5 időpont 
bírságai (15 márka) kifizetésére [1364.] okt. 6-ra János fia: Lőrinc ellen a királyi jelenlét 
elé idézte. [1365.] okt. 20-án Tamás, bár András képviselő a törvényes napokig várt  rá, 
nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, így az országbíró más levelével a meg 
nem jelenésért a szokásos bírságban, a bírságai meg nem fizetéséért pedig azok kétszeresében 
marasztalta el. Mivel az ország szokása szerint a pereket nem szokás egyszerű idézésekkel 
befejezni, csak ha birtokba bevezetésekkel vegyes végleges idézések és (ha szükséges) 
három vásáron történő kikiáltások követik (non alique cause solis simplicibus citacionibus 
vel evocacionibus solent terminari, nisi evocaciones possessionariis introduccionibus 
inmixte trineque si necesse fierent sequi deberent proclamaciones), az állhatatlanokat és a 
jog ellen lázadókat pedig három vásáron való kikiáltással az igazság ösvényére hívni a 
bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró írásban kérte a váradi káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember Telegd-i Lőrinc fia: Tamást válaszadásra és 
az összesen 33 márka bírsága országbírónak és a peres ellenfélnek való kifizetésére 3 megyei 
vásáron János fia: Lőrinc ellenében a királyi jelenlét elé nyilvánosan kiáltsa ki [1366.] febr. 
25-re (ad oct. fe. diei Cynerum tunc venturum), figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem teljesíti, 
távolléte ellenére is az országbíró eljár a jog szerint, majd a káptalan tegyen jelentést a 
királynak ugyanekkorra. Febr. 25-én János fia: Lőrinc bemutatta a káptalan jelentését, miszerint 
Thykud-i Barnabás királyi ember László, a nagyobbik Boldogságos Szűz-oltár rector-a, a 
káptalan karpapja és tanúsága jelenlétében Telegd-i Lőrinc fia: Tamást három megyei vásáron 
János fia: Lőrinc ellenében febr. 25-re a királyi jelenlét elé nyilvánosan kikiáltotta. Tamás 
azonban febr. 25-én sem jelent meg, nem is küldött senkit, így az országbíró más oklevelével 
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az eddigi bírságai kétszeresével sújtotta. Mivel Tamás a fenti oklevelek szerint makacsul 7 
időpontban (többször is megidézve, véglegesen megidézve és kikiáltva) távol maradt az 
igazságszolgáltatástól, Miklós országbíró, a király, majd István comes előtt sem jelent meg 
János (Lőrinc apja), majd Lőrinc ellenében, és minden esetben bírság sújtotta, ezért az 
országbíró a vele ítélkező főpapokkal, bárókkal és nemesekkel elrendelte, hogy az osztályt 
a mondott birtokokból Lőrincnek ki kell adni, és írásban kérte a váradi káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Bagyun-i Simon v. Koch-i Imre királyi ember ápr. 19-én 
(quind. Passce) és más alkalmas napokon menjen Telegd, Zabouch, Jeneu, Bathyan, 
Wylak, Olahteleke, Look, Teluky, Peturylese, Telky, Orozy, Ech és Philipkue birtokokra 
(és utóbbi tartozékaira) a szomszédok és Tamás jelenlétében, ezeket ossza 2 egyenlő részre, 
és az egyik felüket minden haszonvétellel (ha szükséges, határokkal elkülönítve) iktassa 
Lőrincnek és örököseinek (ennek Tamás és fiai nem mondhatnak ellent), ezek másik felét 
Tamásnak és leszármazottainak hagyva, ha mások nem mondanak ellent, az esetleges 
egyéb ellentmondókat idézze Lőrinc ellenében a királyi jelenlét elé máj. 1-jére (oct. 
Georgii), majd a káptalan tegyen a királynak jelentést ugyanakkorra. Máj. 1-jén megjelent 
Balázs nyeregkészítő (Telegd-i János fia: Lőrinc nevében a budai káptalan ügyvédvalló 
levelével) és Kezy-i Pál (Lőrinc fia: Tamás nevében a csanádi káptalan ügyvédvalló levelével), 
és Balázs bemutatta az országbírónak a váradi káptalan jelentését (l. 239. szám). Majd a 
képviselők azt mondták, hogy az abban foglalt birtokosztályt a felek örökre megőrzik, és 
kérték az országbírót, hogy azt privilégiumában erősítse meg. Mivel tehát Telegd, Zaboch, 
Jeneu (a Cris folyón levő malommal), Bathyan, Wylak, Teleky (a Cris folyón levő malommal), 
Peturylese, Lak, Philipkue, Fyzes, Balchahaza, Kouachyfalua, Posga, Hydegfa, Yelceukw, 
Diznouhoul, Bounfalua, Salatyna, Salatinakuta, Olahteleke, Kystarnuk (az ahhoz tartozó 
erdőt középen elkülönítve), Palata, Bodughazzunfalua, Humukreu, Hudeghaz, Akach, 
Akachzenthmyclous, Zwch és Kemeche birtokokat a királyi és káptalani emberek felosztották 
a felek között, Peztuizfeu oláh birtok Tamásnak jutott, és ennek ellentételezéséül az ezen 
falu melletti erdőben Lőrincnek egy oláh falu telekhelyét hagyták, a Telegd-i malmot, a 
vámokat, használati földeket, réteket, kaszálókat, mocsaras tavakat, erdőket, berkeket és 
nádasokat, valamint Benedyk és Chakla birtokokat pedig közös használatra rendelték, 
mindezek alapján az országbíró a káptalan oklevelét az abban foglalt birtokosztállyal 
együtt János fia: Lőrincnek, Lőrinc fia: Tamásnak és örököseiknek megerősíti bírói hatáskörénél 
fogva, ezen birtokjogaikat minden haszonvétellel nekik hagyva, mások jogainak sérelme 
nélkül. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Tamásnak. D. in 
Vissegrad, 16. die oct. Georgii, a.d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wesselényi cs. görcsöni lt. 18. (Df. 254 792.) Hátlapján XVI–XVII. századi 

kéztől tárgymegjelölés (eszerint Thelegd, Jenew, Zabolch, Battyan, Wylak, Lok, Thelky és 
Peterwlese Byhor, a többi birtok Chanad megyében volt). Kortárs kéztől: Magistri Thome 
filii Laurencii de Telekd, tenetur solvere X pensas et C denarios. Függőpecsét fonata. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 102–122. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 463. szám. 
 
 
354. 1366. máj. 17. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Korumzo-i István fia: Péter a maga és frater-ei: Miklós és István nevében bemutatta a 
Boszniában (terra Wzure) ellopott nagypecsétjével megerősített, 1360. márc. 28-án kiadott nyílt 
oklevelét a néhai Pál bán fia: Pál mesterrel Babowcha birtok ügyében létrejött megegyezésükről. 
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Kérésére az uralkodó ezen oklevelet királyi kegyességből átírja, a tartalmával együtt elfogadja 
és nekik, fiaiknak és örököseiknek királyi hatáskörből megerősíti függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve mások jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366., XVI. Kal. Jun., 
uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulyn spalatoi, Mik-
lós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László 
veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos 
pécsi, Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Demeter szerémi, Miklós traui, Demeter nonai, Bálint makarskai, István fárói, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai püspök, Miklós knini electus confirmatus, Portiua zenggi püs-
pök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Zobonya fia: László mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
Á.: Pozsegai kápt., 1440. ápr. 20. Dl. 4940. (NRA. 11. 15.) 
 
 
355. 1366. (máj. 17. után) 
Konth Miklós nádor (H) a Symig megyei nemesek közösségének máj. 4-én (f. II. p. oct 
Georgii, a. d. 1366.) Sumuguar falu mellett tartott közgyűléséről Meree-i Deseu fia: Miklós 
kérésére István királyi emberrel és Damján pappal, a fehérvári káptalan tanúságával kiküldte 
emberét, Saphar (dict.) Andrást Miklós Symig megyei Tolke birtokon levő, állítása szerint 
Meree-i István fiai: Péter és János és ezen István fia Jakab fiai: Miklós és János által elfoglalt 
birtokrészei visszavételére. Ők máj. 17-én (domin. videlicet 14. die congregacionis) Tolke 
birtokra mentek a szomszédok összehívásával, és amikor Deseu fia: Miklós mutatása alapján 
ezen birtokrészeit bejárni, visszavenni és neki iktatni akarták, István fiai és Jakab fiai őket 
ettől tilalmazták, mondván, hogy e birtokrészek az avus-uké: Gáboré és annak frater-éé: 
Adorjáné voltak. Ezután a nádor előtt István fiai és Jakab fia: Miklós (János nevében is a 
nádor ügyvédvalló levelével) azt mondták, hogy elődeik: Adorján és Gábor a birtokaikban 
részt kaptak Deseu fia: Miklós elődeitől, és Tolke így jutott hozzájuk, erről okleveleik 
vannak, amik bemutatását a nádor a királyi kúriába tűzte ki okt. 6-ra (oct. Mychaelis) színe elé. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1368. máj. 30. > Szécsi Miklós országbíró, 1369. aug. 12. Dl. 

49 286. (Mérey cs. lt. 67.) 
 
 
356. [1366.] máj. 18. 
A nyitrai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
259. szám) kiküldték tanúságul Jakab mester őrkanonokot, akivel Leuna-i Tamás fia: László 
királyi ember máj. 9-én (sab. an. Rogacionis) először Detric Basa-n [!] levő, onnan pedig a 
Dobrosna, Verbin és Naporaz birtokokon és a Naporaz-i telepítésen (plantacio) levő 
birtokrészeire ment, és ezeket Detric leányának: Margit nemes asszonynak – akit a király a 
lengyel Imréhez, az uralkodó germanus-a: László opuliai (Opulensis) herceg familiárisához 
adott feleségül, és minden atyai birtokban örökössé tett – és általa férjének: Imrének a király 
fiúsító rendelkezésének megfelelően iktatta, más jogának sérelme nélkül, Klára nemes 
leány (ezen Detric leánya) és Basan-i Iuan fiai: András és János (a maguk, fiaik és mások 
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nevében tett) ellentmondása ellenére is. D. 10. die diei statucionis antedicte, a. d. 
supradicto. [1366.] 
 
Á.: a 389. számú oklevélben 
 
 
357. 1366. máj. 18. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt egyrészről Filefolua-i János fia Haank fiai: 
Detric és Miklós (akik nőtlenek és gyermektelenek), másrészről ezen János fia Helpus fia: 
János megvallották, hogy a Haank fiai kezén levő birtokrészek miatt eddig köztük létrejött 
viszályokban fogott nemes bírók tanácsával és elrendezésével megegyeztek, és Haank fiai 
e birtokrészeket az eddigi jogokkal, szabadsággal és tartozékokkal Helpus fia: Jánosnak és 
örököseinek 15 márka dénárgarasért eladták, semmiféle jogot maguknak és örököseiknek 
ezekben meg nem tartva. A káptalan előtt ehhez Orbán fia Pál leánya, ezen Haank özvegye 
(Detric és Miklós anyja) a beleegyezését adta, és az ezen birtokrészekből őt megillető 
jegyajándéka és hitbére ügyében őket nyugtatta. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. II. p. Asc. d., a. eiusdem 1366., Péter olvasó-, Pál 
éneklő-, János őrkanonok, Lampert [fia:] Lampert és Jakab [fia:] László kanonokok 
jelenlétében. Arenga. 
 
E.: Dl. 63 689. (Görgey cs. görgői lt. 91.) Felül chirographált (ABC). Hátlapján középkori kéztől 

tárgymegjelölés (Fylefalua és Hank névalakokkal). Függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
 
 
358. 1366. máj. 19. Kolozsvár 
[I.] Lajos király (H) kegyesen elengedett minden bírságot Zeer-i néhai Pousa fiainak: Balázs, 
István és Miklós királyi lovagoknak és ezen Pousa fia László fia: Jánosnak, amikben Péter 
zalai apát ellenében kötelezettség miatti büntetések v. egyebek miatt eddig bírói úton elmarasztalták 
őket – nem érintve azonban az apáthoz tartozó azon ember megölését és lovának elvételét 
(amivel Pousa fia: Miklóst vádolják), akinek vérdíját (homicidium) és a ló értékét a király 
elrendelte kifizetni. Ezért utasítja az apátot, hogy miután ezen ember vérdíját és a ló értékét 
megkapta, miként a király a mondott bírságokat Pousa fiainak és Jánosnak elengedte, úgy 
az apát is tegye ezt. D. in Cluswar, f. III. an. Penth., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 91 725. (Festetics cs. lt. Zala 36. C.) Előlapja alján vörös viaszú titkospecsét töredékei 

alatt: relacio Georgii dicti Zudar. 
K.: Zala II. 8–9. (máj. 10-i dátummal)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 464. szám. 
 
 
359. 1366. máj. 19. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt a Saxarad-i [!] konvent 
idézőlevelének megfelelően Lak-i [lehúzva: Mihály] Salamon fia: Péter mester máj. 8-án 
(quind. Georgii) Tuteus fia: László mester ellenében bemutatta a Peechwarad-i és Saxarad-i 
konvent, valamint a Bodrogh megyei vicecomes és a szolgabírók 1361. évi tudományvevő, 
az országbíró átírt írásos kérésére a királynak jelentő okleveleit, amik szerint a király, a 
konventek és a Bodrogh megyei vicecomes és szolgabírók kiküldött emberei Péter mester 
Bodrog megyei Tarnuk nevű birtokán, valamint a szomszédos és más falvakban nemesektől, 
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nem nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudták, hogy Tuteus fia: 
Miklós mester 1361. ápr. 7-én (f. IV. p. oct. Pasce, in predicto a.) a cinkosaival hatalmaskodva 
Tarnuk birtokról Péter mester összes ott lakó jobbágyát gyalázkodva elkergette. Ezután 
Péter azt mondta, hogy mivel Miklós mester (László mester fivére) férfiörökös nélkül 
hunyt el, és minden birtoka László mesterre háramlott, ezért a tudományvevő oklevelekben 
leírt hatalmaskodás ügyét László ellen folytatja le. Erre Balaseyfalua-i Balasey fia: Simon 
(Tuteus fia: László mester nevében a Peechwarad-i konvent ügyvédvalló levelével) azt 
mondta, hogy László fivére: a már elhunyt Miklós teljesen ártatlan volt Péter vádjában, és 
ennek igazolására László mester a Bodrogh megyei szomszédos és megyei nemesek és 
egyéb emberek közös tudományvétellel történő tanúsításának kész magát alávetni. Ám 
mivel Péter ezt a maga részéről nem vállalta, hanem a 3 tudományvevő oklevél alapján kért 
igazságot az országbírótól, ezért István comes a vele bíráskodó bárókkal és nemesekkel 
meghagyta, hogy Tuteus fia: László mester huszonötöd-magával, nemesekkel szept. 15-én 
(oct. Nat. virg. glor.) a Peechwarad-i konvent előtt tegyen esküt arról, hogy Miklós ártatlan 
volt Péter vádjában, majd a konvent jelentését a felek okt. 6-ra (oct. Mychaelis) vigyék el 
az országbírónak. D. in Vyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. Az országbíró 
megadja a lehetőséget a feleknek, hogy minderről megegyezzenek, ha akarnak. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 77 368. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 468.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
K.: Z. III. 296–298. 
 
 
360. (1366. máj. 19. után) 
A Symig-i konvent idézőlevele szerint amikor [György leánya, Kakonya-i Bereck felesége:] 
Erzsébet nemes asszony a királyi emberrel és a konvent (István comes [országbíró] okleveles 
kérésére kiküldött) tanúságával máj. 19-én (f. III. an. Penth.) a szomszédok összehívásával 
a Kakonya és Senthtrinitas birtokokon levő birtokrészekre ment, amiket ezen György fiai 
és leányai: Tamás, Miklós, Ágnes és Margit (vagyis az asszony fiú- és leánytestvérei) bizonyos 
idegeneknek (advena) adtak, és ezeket törvényesen visszavéve a saját joga nevében a királyi és 
konventi emberrel magának iktattatni akarta, Tamás (Haholth-i Mihály fia János officialis-a, 
ezen ura nevében) ezt tilalmazta, ezért Jánost ott és aznap a királyi és konventi emberek 
júl. 8-ra (quind. Nat. Johannis Bapt.) a királyi jelenlét elé idézték Erzsébet ellenében. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1372. jan. 17. Dl. 41 864. (Múz. Ta. Vétel 1877.) 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 33.  
 
 
361. 1366. máj. 20. Kolozsvár 
[I.] Lajos király (H) a váradi káptalannak: elmondta neki Kallow-i László fia: Mihály a 
maga és fivére: Ubul nevében, hogy egy famulus-uk és képviselőjük Ubul néhai felesége 
ruháit és egyéb, több mint 100 márkát érő javait – amiket az asszony az esküvője idején 
vitt magával, a halála után pedig Mihály és Ubul megígérték, hogy ezeket Tamashyda-i 
János fia: Miklósnak, az asszony fivérének visszaadják – bemutatta a káptalan előtt, de 
mivel Miklós famulus-ának nem volt akkor ügyvédvalló levele, amivel ezen ura nevében 
kiadathatta volna erről a káptalan igazolólevelét, ezért Ubulék képviselője ezeket a javakat 
Gyukmyn váradi polgárnál, annak Waradinum-i házában hagyta ideiglenes őrzésre, ám 
Miklós e ruhákat és javakat Gyukmyn-tól csalárdul átvette és elvitte, Mihály és Ubul tudta 
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nélkül, így őket megkárosította. Ezért a király utasítja a káptalant, hogy minderről tudják 
meg az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in Kolosuar, f. IV. an. Penth., a. d. 1366. 
 
Á.: Váradi kápt., 1367. febr. 10. Dl. 52 108. (Kállay cs. lt. 1300. 1514.) 
R.: Kállay 1592. szám; Erdélyi Okm. IV. 465. szám. 
 
 
362. 1366. máj. 20. 
Konth Miklós nádor 1366. máj. 20-án (20. die oct. Georgii, a. d. 1366.) Wisegrad-on kiadott 
nyílt oklevele, ami átírta IV. Béla király 1247. máj. 25-i oklevelét Calsa birtok adományozásáról. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1423. jún. 12. Dl. 50 288. (Ernst-gyűjt.) 
Megj.: IV. Béla oklevelét l. C. Tóth N., Száz. 2006. 467–468. 
 
 
363. 1366. máj. 20. 
Beebek István comes országbíró 1366. máj. 20-án (a. d. 1366., 20. die oct. Georgii) kiadott, 
Vaynatinatiba birtokot érintő privilegiális oklevele. 
 
Tá.: Leleszi konvent, 1377. jan. 15. Dl. 85 437. (Sztáray cs. lt. 219.) 
K.: Sztáray I. 436. (Tá.-ban.) 
 
 
364. 1366. máj. 20. Szentdemeter 
Gara-i Miklós Machou-i bán, többek között Szerém megye comes-e tudatja, hogy színe 
előtt Zekul-i Péter fia: György, valamint László és Miklós (Kuthyur dicti) a szenternyei 
káptalan idézőlevelének megfelelően máj. 13-án (quind. ferie quarte an. Inv. S. Crucis) 
Losonch-i István fia: Dénes mester ellenében bemutatták a vádjuk alapját képező, mondott 
idézőlevelet, miszerint amikor ápr. 29-én (f. IV. an. Inv. S. Crucis) a szomszédok összehívásával 
Pachey birtokot a báni emberrel és a káptalan tanúságával visszavetetni és maguknak iktattatni 
akarták, Dénes mester Pachey-i viceofficialis-a: Mihály őket mindettől tilalmazta, ezért a 
báni ember ott és akkor Dénes mestert megidézte ellenükben a bán elé az idézés 15. napjára. 
Erre Márton fia: János, Pachey falu officialis-a (az ura: Dénes mester nevében a budai 
káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy ő Pachey birtok ügyében Dénes nélkül 
nem tud választ adni, hanem későbbi időpontra kért halasztást észszerű ok nélkül, ezért a 
bán meghagyta, hogy Dénes (a per kezdete előtt mindegyik felperes ellenében kifizetendő 
3 márka bírsággal) júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Pachey birtok ügyében adjon választ 
színe előtt. D. in S. Demetrio, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 39 132. (Királyi jogügyigazgatóság. Ismeretlen.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (ahol bírságként lehúzott 3 és utánaírt 9 márka szerepel), valamint 
zárópecsét töredékes nyoma.  

 
 
365. 1366. máj. 20. Tapalóc vár alatt 
Márk fia: Petrozlaus Ryuicha-i [comes] terrestris előtt megjelent egyrészről Thomadey fia: 
András a fiaival: Gergellyel, Jánossal, Gregech-el és Myklin-el, Wlkech (ezen András fivére) 
a fiaival: Istvánnal, Balázzsal, Dénessel, Imrével (Emrich) és Andrással, Chueck fiai: Máté 
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(Mathey) és Bálint, valamint György fia: Pál a fiaival, másrészről Kanizka-i Kis (Parvus) 
Jakab fia: Domokos mester, és előbbiek megvallották, hogy a Ryuiche-i districtus-ban levő 
birtokrészeiket (főleg azokat, amiket Saulousthyna földön és Bok dict. Péter földjén bírtak) 
minden haszonvétellel (telkek, szántóföldek, mezők, erdők, berkek, kaszálók, rétek, vizek, 
szőlők) Domokosnak és örököseinek eladták 12 márka jó dénárért, semmiféle jogot és 
tulajdont maguknak és utódaiknak meg nem tartva ezekben, Domokos vállalta, hogy a 
birtokrészek utáni szokott szolgálatokat (miként korábban az eladók is) teljesíti és az adókat 
(collecta) kifizeti. Az adásvételhez Royche provincia-beli szomszédaik és minden predialis 
a beleegyezésüket adták és Domokost maguk közé fogadták. D. sub castro Thopolouch, f. 
IV. an. Penth., a. d. 1366. 
 
E.: A.HAZU. Diplomata latina 5. 58. (Df. 230 503.) Függőpecsétre utaló bevágások.  
 
 
366. 1366. máj. 20. Almissa 
Jadra-i Ferenc [fia:] János, Secz-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja drijevai (forum 
Narenti) officialis-a, Almisium-i várnagy a maga és ezen ura nevében biztosít minden 
Ragusium városbeli polgárt, akik Drijevába akarnak menni, v. ott lakni, hogy ő v. 
officialis-ai, és általában a bán alattvalói nekik semmiféle kárt nem okoznak javaikban és 
személyükben, és ha mégis, akkor János a kárt megtéríti drijevai hivatalviselése idején a 
bán pénzéből. Erről saját kezével írt, pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki, hozzátéve, 
hogy ha az ő officialis-ai rendelkezései súlyosnak tűnnek bármely drijevai lakosnak, akkor 
az a javaival együtt távozhat. Scriptum Almissii, a. d. 1366., die 20. Maii. 
 
E.: Dl. 35 875. (Kukuljevics-gyűjt.) Papír. Előlapja alján zöld viaszú pecsét töredékei. 
K.: Smič. XIII. 526. 
Megj.: Az oklevél egyes szám első személyben íródott. 
 
 
367. 1366. máj. 21. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Harkal-i (más néven Salamonuar) Demeter fia Salamon fia: János mester, a királyi aula 
lovagja hű szolgálatait előadva kérte, hogy bár apja: Harkal-i Salamon Trenchen-i Mátéval 
(magnificus) annak banderium-a alatt Lajos apja: [I.] Károly király ellen vonult és Mátét 
segítette, de Károly király egy rövid időre speciális kegyet gyakorolt Salamonnak, aki ennek 
ideje alatt halt meg, ezért a birtokait és birtokrészeit – Salamonuara (más néven Harkal, 
ahol Szt. János evangélista-kőegyház van), Akusfalwa, Hermanfalwa (más néven 
Leurenczebenedekfelde), Lewew (ahol Keresztelő Szt. János-kőegyház van), Tompa, 
Erdevifalu, Gyertianagh, Nemetfalu, Bencze, Zentmarton (ahol Szt. Márton-kolostor van), 
Zatha, Paczod, Kerezthur, Chanta, Feyrpalhaza, Egyudfelde (más néven Hagarus), mindkét 
Rakatya, Grosuchcha, Kuzeplaak, mindkét Bakonok (superior et inferior), Filouch – az 
őröktől (speculator) elkülönítve Lajos királyi új adomány címén adományozza neki és 
örököseinek. A király megfontolva Salamonuara-i János szolgálatait, e birtokokat és birtok-
részeket minden tartozékukkal valós és régi határaik alatt, amikkel az apja: Salamon birtokolta, 
és minden joggal, amikkel a mondott hűtlenség okán ezek a király adományozásához kerültek, 
a főpapok és bárók tanácsából Jánosnak és örököseinek adományozza úgy, hogy ha János 
férfiörökösei elhunynának, mindezek János leányaira háramoljanak leszármazás örökjogán. 
Ha Salamon a mondott zavargás (disturbium) idején egyéb birtokokat v. birtokrészeket 
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bárkinek elidegenített, -adott v. -zálogosított, az ezekről szóló okleveleket a király érvényteleníti 
és visszavonja. Erről függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1366., XII. Kal. Jun., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, Mihály egri, Vilmos pécsi, István zágrábi, János váci, Domokos 
csanádi, Demeter szerémi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Miklós knini, Demeter 
nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Porua [!] zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, Bebeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Péter királyi pohárnok-, 
Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Tiszántúli Ref. Egyházkerület Könyvtára. Sztojka cs. 62. (Df. 275 928.) Helyenként 

foltos és gyűrődött. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
 
 
1366. máj. 21. [! ∋: 1376. máj. 30.] Visegrád 
[I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) oklevele. D. in Vissegrad, f. VI. an. Penth., a. d. 1366. 
 
Á.: Pannonhalmi konvent, [1376.] szept. 18. Dl. 250. (Acta Jesuitica. Jaurin. 31. 3.) Újkori Má.-ban. 
Megj.: Má. tévesen 1366-ot ír nem csupán e királyi, de a konventi oklevél (helyes kelte: 1376. szept. 18., Df. 

208 397.) és az abban átírt Garai Miklós nádor-oklevél (1376. máj. 8.) esetén is (ez utóbbiakat OL-
adatbázis nem listázza).  

 
 
368. 1366. máj. 21. 
Az egri káptalan előtt megjelentek egyrészről Naghfalw-i Péter fia János fiai: Mátyás, Vince, 
Antal, Tamás és Péter a maguk és ue. Péter fia Lőrinc fia: László nevében (akinek teendőjét 
az ügyben a saját terhükre vállalták), másrészről Naghfalw-i István fia Marowth fia: Egyed 
a fiaival: Balázzsal és Mihállyal a maguk és Egyed kisfiai (parvuli): János és Sebestyén 
nevében, és János fiai elmondták, hogy néhai Balasey Eghazasnagfalw birtokának harmada 
egykor a káptalan privilegiális oklevelével Balasey özvegye, nemes asszony hitbére és 
jegyajándéka fejében, valamint 20 márkáért eladásra került Péter fiainak: Both-nak, Lászlónak, 
Istvánnak és Tamásnak, ezen Both fia: Mihálynak és István fiainak: Marouth-nak és 
Albertnek (akik Marouth-ot leszámítva örökös nélkül hunytak el). Ez (ami miatt ők hosszasan 
pereskedtek) sosem volt elkülönítve határjelekkel, ezért ők meg akarván egyezni Egyeddel 
és fiaival, a Zabolch megyei, Ticia folyó melletti Eghazasnaghfalw birtok észak felől kihasított 
harmadát minden tartozékkal (a Boldogságos Szűz-egyház kegyúri joga részével, telekhelyekkel, 
szántóföldekkel, rétekkel, a Ticia folyóval, berkekkel, Gyekenesthow halászóhellyel, mezei 
hasznokkal, kivéve az ezen Gyekenews-ből János fiai Zyhtwan nevű halászóhelyébe ömlő, 
Ker nevű vízfolyást, amit közös használatra hagytak) az alábbi határokkal az ő birtokrészeiktől 
elkülönítve átengedték Egyednek, a fiainak és örököseiknek, visszavonva ennek ügyében a 
pert. Viszonzásul Egyed és fiai Eghazasnagfalw birtok kétharmadában és haszonvételeiben, 
továbbá a többi halászóhelyben és azok hasznaiban János fiait engedik békésen lenni. Mivel 
egy (azokon a részeken Zeek-nek nevezett) mocsaras helyen a Gegen birtokra vezető út 
mellett a Ticia folyóig terjedő földrészt alkalmas módon nem tudták felosztani, ezért azt a 
haszonvételeivel együtt közös használatra hagyták. Az általuk újonnan emelt 11 föld-határjel 
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(amikkel e birtok harmada a többi résztől elkülönül) helyei a felek elmondása szerint: mezőkön 
egy kő- és egy földhatárjel között; Balaseyzeleyhalma kis hegyen; Tholhalma kis hegyen; 
egy halom-on; Balashalma helyen; a telekhelyeik mellett; a Pethes nevű hospes kertje sarka 
mellett; földjellel körülvett vadkörtefánál; bozótosokban (rubetum) a Ticia folyó mellett; e 
folyón nyugat felé átkelve nagy távolság után a réten; Balaseynyara nevű berekben. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, privilegiális formában adja majd ki. D. oct. Asc. 
d., a. eiusdem 1366. 
 
Á.: I. Mátyás király, 1460. nov. 22. Dl. 55 676. (Kállay cs. lt. 1400. 839.) Eszerint nyílt 

oklevél volt, hátlapján pecséttel. 
Má.: Ue. jelzet alatt, Á. alapján. Újkori. 
 
 
369. [1366.] máj. 21. 
A győri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancslevelének 
megfelelően (l. 205. szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Domokos mestert, akivel 
Tamás, az esztergomi (Strigonium) Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, speciális királyi 
ember máj. 11-én és 12-én (II. et III. f. an. Asc. d.) Chuturtukhel birtokra ment Lőrinc pozsonyi 
vicecomes, Dettruh és Porostyan várak várnagyai: Gergely és Mihály, valamint a szomszédos 
királyi falvak népei és hospesei jelenlétében, és [II.] András király (Sebus fiai: János és 
Miklós mesterek által bemutatott) privilegiális oklevelének megfelelően (amit Lajos megerősített) 
azt bejárta: Zucus (dict.) helyen, ahol 3 folyó egyesül és Lop falu felé kezdenek folyni, 2 
földjelet emelt, amik Lop és Chuturtukhel birtokokat különítik el; két régi határjel, amik 
mellé két másikat emelt (összesen három helyen); határjel, ami mellé újat emelt (összesen 
két helyen); Jablampataka folyó mellett is 2 újat emelt; ezen folyó a Chehwth (dict.) nagy 
útig, Jablam faluval érintkezve; Mysle föld; ue. Chehwt a Malistapataka nevű folyóig; ue. 
folyó; Kohnyamezey falu; Malistapataka folyó caput-ja, és onnan tovább kellett volna 
mennie a privilégum alapján, de mivel a határok ezen Kohnya falut, valamint Jablam és 
Mysle falvak egy földrészét jogsérelemmel tartalmazták (non sine aliqua preiudicio 
includebant), ezért ezen helyeken a király speciálisabb parancsa híján a határjelek emelését 
elhalasztotta; út a Malachkapataka folyóig, amin átkelve 2 régi mellé 1 új határjelet emelt; 
ue. nagy út a Zemptiche patak caput-jához, ahol 3 régi mellé 1 új határjelet emelt; ue. víz 
mellett berek végében 1 régi mellé egy újat emelt; egy határjelet emelt egy berkes rét mellett, 
egy cserjés mellett és egy bozótosban is; Lop falu felé, ahol a határ eléri Lypolt királyi 
földet, 2 régi határjel mellé 2 újat emelt, amik elkülönítik a királyi birtokokat és 
Chuturtukhel-et; a korábbi határjelek, ahol 3 folyó egyesül. D. oct. Asc. d., a. eiusdem 
supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl. 5446. (NRA. 484. 17.) Hátlapján azonos (eszerint Sebus fiai Bozyn-iak) és újkori 

kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
370. 1366. máj. 22. Kolozsvár 
[I.] Lajos király (H) a saját és országa patrónája: Szt. Erzsébet királyné [!] iránti tiszteletből a 
Clusvar városbeli Szt. Erzsébet-ispotálynak, valamint az abban levő szegények és betegek 
ellátására adományt (elemosinaria provisio) óhajtván tenni, beleegyezik, hogy az ispotály 
malmát, amiben eddig a wlgariter cheer fák kérgét őrölték a kikészített állatbőrök számára, 
és ami a Zamus folyón van ezen királyi város mellett, az ispotály és az ottani szegények és 
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betegek számára gabona őrlésére használják örökre. Elrendeli, hogy az erdélyi vajda, min-
denkori helyettesei és officialis-ai és bármiféle helyzetű egyéb emberek az ispotályt, annak 
rector-ait és képviselőit a gabonamalom ügyében – amit a király jelen beleegyezésével és 
adományával az ispotály és a szegények használatára rendelt szabad, mindenféle adó 
(dacium, contribucio) nélküli birtoklásra – zaklatni és akadályozni ne merészeljék semmi 
módon. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja majd ki. D. in 
civitate Coloswar, f. VI. an. Penth., a. d. 1366. 
 
Á.: I. Lajos király, 1377. ápr. 30. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Lt. Kolozsvári Gyűjtőlt. A. 1. 
Má.: Kolozsvár város, 1734. febr. 20. Uo. (a teljes Á.-ról) 
K.: Jakab, Kolozsvár I. 55–56. (Á.-ban.); ZW. II. 243–244; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 123–

124. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 466. szám; Kolozsvári ispotály 255. 
 
 
371. 1366. [?] máj. 23. Pécs 
[I.] Lajos király (H, P [!]) kinyilvánítja, hogy Lyndua-i néhai Miklós bán fiai: István és 
János mesterek, Zaguria-i comes-ei kérésére és hű szolgálataiért, amiket az uralkodó és 
országa feladataiban teljesítettek, speciálisan megengedi, hogy Lyndua nevű birtokukon 
minden évben okt. 28-án (in fe. Symonis et Jude) éves vásárt (nundinas seu forum 
annuum) tartsanak Buda királyi város vásárának szabadsága alatt, a többi megyei vásár 
jogának sérelme nélkül. Biztosítja a kereskedőket és más vásározókat, hogy a bán fiai 
Lyndua nevű birtokán tartandó vásárra szabadon menjenek áruikkal, adásvételeiket ott 
biztonságban végezzék, majd javaikban és személyükben biztonságban menjenek haza v. 
más helyekre, ahova tartanak, a király speciális védelme és oltalma alatt. Mindezt a vásárokon 
és a közterületeken nyilvánosan hirdessék ki. D. Quinqueecclesiis, in vig. Penth., a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 5459. (NRA. 1540. 14.) Előlapja jobb alsó sarkában: perlecta et correcta, jobb felső 

sarkában: relacio Ladizlai ducis. Hátlapján nagypecsét körvonalában ugyanez; középkori 
kezektől tárgymegjelölések (Lindua ~ Lyndwa névalakokkal).  

K.: Zala II. 9–10; Smič. XIII. 527–528.  
Megj.: Az oklevél 1366. évi kelte problematikus. 1367. jún. 5-i valódi kiadását véli Piti 

Ferenc: I. Lajos király lendvai vásáradománya: 1366? AUSZ. AH. CXLV. Szeged, 
2020. (sajtó alatt); 1376-os keletkezése mellett érvel Csermelyi József: A kákán lévő 
csomó esete. Adalékok Nagy Lajos alsólendvai adománylevelének keltezéséhez. In: 
Arma. Tanulmányok a Colloquium Officiale III konferencia előadásaiból. Szerk. Kiss 
Alpár. Budapest, 2018. 105–113. 

 
 
372. [1366.] máj. 23. 
A Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje jelenti Dénes erdélyi vajdának, 
Zolnuk-i comes-nek, hogy levelének megfelelően (l. 336. szám) emberével: Demeterrel 
kiküldték Miklós testvér papot, akik máj. 19-én ([f. III.] an. Penth.) Budateleke birtokot a 
[szomszédok] összehívásával iktatták György mesternek …… [nem érintve más jogát] ….. 
4 napig a birtokon maradtak, de [nem volt ellentmondó]. D. in vig. Penth., annis ab Incarn. 
d. prenotatis. [!] [1366.] 
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E.: Dl. 29 164. (GYKOL. Cista comitatuum. Colos 2. 18.) Egy része erősen foltos. Hátlapján 
újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 

Má.: Erdélyi kápt., 17[8]6. Ue. jelzet alatt. (A kiegészítések innen származnak.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 124–125. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 467. szám. 
 
 
373. 1366. máj. 23. Zágráb 
Péter zágrábi főesperes, István zágrábi püspök lelkiekben és világiakban általános vikáriusa 
kinyilvánítja, hogy színe elé [[E. 2.:a püspök elé]] járulva elmondta a zágrábi egyházmegyei 
Rakonok-i Márton fia: Péter mester, hogy a Zaua folyón túl Turopoljén (in campo 
Zagrabiensi), a zágrábi főesperességben fekvő Chehy nevű birtokán fakápolnát épített az 
istentiszteletekre, mivel az ottani népek néha a Zagrabia-i Szt. Imre-plébániához (ecclesia 
processionalis), néha az Odra-i Szt. György vértanú-egyházhoz mentek, de ezek a plébániák 
(ecclesia parochialis) tőlük és Chehy birtoktól nagy távolságban vannak, ezért a Chehy-i 
népek hol a vizek áradása, hol az erős fagyok miatt ritkán v. sosem jutottak el az egyházhoz az 
istentiszteletek meghallgatására, a pap pedig, aki nekik v. a keresztségre készülőknek 
(eorum Kathecumenis) v. a betegeknek kiszolgáltatja a szentségeket, a nagy távolság miatt 
hozzájuk nem tudott eljutni, ezért számos gyermek (parvuli seu pueri) keresztelés nélkül, 
sok beteg pedig gyónás, az ostya magukhoz vétele és a szent kenet nélkül haltak meg. 
Ezért kérte a főesperest [[E. 2.: a püspököt]], hogy neki és a Chehy-i népeknek engedje a 
kápolnát felszentelni, a temetőjét a holtak eltemetésére átadni, a kápolnának megfelelő 
körzetet kiszabni (parochiam congruam limitare), és a kápolnába papot felvenni és ott tartani, 
akit Péter akar. Mivel a főesperes [[E. 2.: a püspök]] meg akart győződni mindezekről, 
nehogy a mondott plébániáknak jogsérelme keletkezzen, a főesperes [[E. 2.: a püspök 
meghagyta a főesperesnek, aki a püspök szolgálataiban akadályoztatva]] meghagyta János 
Waska-i főesperesnek, zágrábi kanonoknak és Desew papnak, a Gerech-i Szt. Márk-
egyház rector-ának, zágrábi alesperesnek (vices nostras gerens in archidiaconatu nostro ~ 
vicearchidiaconus noster), hogy tájékozódjanak minderről a jog rendje szerint. Ők visszatérve 
elmondták, hogy a Chehy-i nép szenved a mondottak miatt, és minden úgy van, ahogy 
Péter elmondta. Ennek alapján, és mivel az Odra-i Szt. György-egyház súlyos kára nélkül 
lehet a Chehy-i Szt. Klára-kápolnát alkalmasan adományozni, mivel a Chehy-i népek korábban 
soha nem adtak szapúkat v. köblöket (sapones vel cubulos) az Odra-i papnak (kivéve újabban, 
amióta Chehy birtok Péter mester és fivérei kezéhez került, akik akaratából a papnak néhány 
köbölt adtak), a főesperes jóváhagyja vikáriusi hatáskörrel – továbbá László néhai zágrábi 
püspök (eddig a zágrábi egyházban és egyházmegyében sértetlenül megőrzött statutum-ának) 
megfelelően, miszerint ecclesia parochialis 100 cubulos seu sapones bladi vel eciam 
parochianos populos habens deberet contentari, az Odra-i egyház pedig több, mint 100 
köböl gabonát és elégséges plébániai bevételt bír, amikből jól el lehet látni (ultra 100 
habeat sapones seu cubulos bladi et parochianos reditus eciam satis cautos et sufficientes, 
de quibus bene potest contentari) –, hogy a Chehy-i Szt. Klára-kápolnát és temetőjét felszenteljék, 
Péter mester és fivérei Chehy-i jobbágyait, házaikat és familia-ikat pedig ezen kápolnához 
rendeli a pap ellátására, megengedve Péternek, hogy papot vegyen fel és tartson e kápolnában, 
akit akar. Az Odra-i Szt. György-egyházra és rector-ára örök hallgatást ró ki az ügyben, 
ezen Odra-i egyházat és papját contentum facientes de 100 saponibus et ultra de reditibus 
residuis supradictis. Péter mester e kápolnának és papjának v. rector-ának 10 ekényi (dieta 
seu aratura) földet, 6 ökröt az ekéhez, disznókat és méhkaptárakat (troncus apum) adott 
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örökadományként a saját és szülei lelki üdvéért. Erről a főesperes függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. Zagrabie, in vig. Pent., a. d. 1366. 
 
E.: 1. A.HAZU. Diplomata latina. 5. 59. (Df. 230 504.) Függőpecsétre utaló bevágások.  

2. Ue. jelzet alatt. Függőpecsétre utaló bevágások. Eltérő névalakja: Vaska. 
K.: Turopolje I. 82–84. (E. 1. alapján.) és 84–86. (E. 2. alapján.); I. Tkalčić, Vjesnik 1899. 

56–57. (E. 2. alapján.); Smič. XIII. 528–530. (E. 1. alapján.) 
 
 
374. 1366. máj. 24. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Tamás fia: János és Kysrouazd-i Erneey fiai: Domokos 
és Péter, hogy amikor nem voltak otthon, nemrég (dudum) e birtokuk földjeit (amiket ők és 
elődeik emberemlékezet óta pereskedés nélkül birtokoltak) a pannonhalmi (Sacermons 
Panonie) apát és a konvent a Noogrouazd nevű birtokukhoz csatolták a királyi és káptalani 
emberekkel, és e földeket jelenleg is használják, az ő joguk sérelmére. A király ezért utasítja 
Konth Miklós nádort v. helyetteseit, hogy a Győr megyében tartandó közgyűlésükön a 
megye szolgabíróitól, esküdt ülnökeitől és a közgyűlésen megjelent bármiféle helyzetű 
emberektől, hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve 
tudják meg az igazságot, hogy e földek az apáté és a konventé-e, avagy e nemeseké és ők 
használták régtől fogva mindig is, miként állították. D. Bude, in fe. Pent., a. d. 1366. 
 
Á.: a 413. számú oklevélben. 
K.: P. II. 540. (Á.-ban.) 
 
 
375. 1366. máj. 24. Kolozsvár 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes a Clusmustra-i konventnek: amikor máj. 22-én (in fe. 
Elene) Clusuar-on bírói székén a királynak panaszkodók ügyeit tárgyalta a bárókkal és a 
nemesekkel, Zumuro fia: János, Péter fia: Benedek és Imre fia: János (Torda város bírói az 
ottani polgárok és hospesek nevében) előadták Brassói (dict. de Brasso) Jakab mester és 
János fia: Miklós mester, Drag-i nemesek ellenében, hogy ők és polgártársaik a királyi 
emberrel Torda város határait Jakab és Miklós Ohtun nevű birtoka felől be akarták járni és 
a szükséges helyeken új határjeleket emelni, de Jakab és Miklós familiárisai és képviselői 
utóbbinak ellentmondtak, és ennek okát akarják tudni. Erre Jakab mester, Miklós nevében 
pedig a famulus-a: Fodor (Crispus) János a vajda ügyvédvalló levelével azt felelték, hogy 
azért mondtak ellent, mivel a bejárással és a határjelek emelésével az Ohtun nevű birtokukból a 
tordai bírók nagy földrészt akartak elfoglalni és a városukhoz csatolni, de ők készek Ohtun 
birtok Torda város felőli valós és jogos határait megmutatni a vajda által kijelölendő időpontban. 
Mivel Torda város és Ohtun birtok határainak újabb bejárása nélkül a vajda nem tudott 
megfelelő döntést hozni, és ehhez a vajdai és konventi emberek kiküldése szükséges, ezért 
kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságaikat a felek részére, akikkel Twr-i János v. 
Zupus (dict.) Miklós v. Pethlend-i András vajdai ember (a felperes tordai bírók, polgárok 
és hospesek részére), ill. Buda-i György v. Zumurduk-i Miklós v. Chamafaya-i Toth (dict.) 
János vajdai ember (az alperes Jakab és Miklós részére) júl. 1-jén (oct. Johannis Bapt.) és 
más alkalmas napokon menjenek Torda város határaihoz a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében, és először a tordai bírók és polgárok mutatása alapján a város Ohtun felőli 
határait, majd Jakab és Miklós mutatása szerint Ohtun birtok Torda város felőli határait 
járják be, nézzék meg, hogy melyik fél által mutatott határok tűnnek valósabbnak, és ha a 
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felek a határaik bejárásában és megmutatásában egyetértenek, mindegyiknek a maga birtokjogait 
egymástól elkülönítve iktassák, a szükséges helyeken új határjelek emelésével, ha pedig a 
felek nem értenek egyet, a vitásnak maradt földrész(eke)t királyi mértékkel megmérve, v. 
ha mérni nem lehet, megtekintve minőségét, mennyiségét, termékenységét és értékét, elfogultság 
nélkül fogott bírókkal együtt szemmel becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a konvent 
okt. 6-ra (oct. Mychaelis) tegyen jelentést a vajdának. D. in loco predicto, 3. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
Á. 1-5.: az 589. számú oklevélben. 
K.: ZW. II. 244–245; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 125–128. (román fordítással) 
R.: Wass 136. szám; Erdélyi Okm. IV. 468. szám. 
 
 
376. [1366.] máj. 24. 
Az erdélyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelelően 
(l. 309. szám) Bord-i Mihály királyi emberrel kiküldték karpapjukat: Miklóst, akik máj. 19-én 
(III. f. p. Asc. d.) Olthemen és Malnas birtokokon Hyduigh-i Miklós fiai: Jakab mester és 
Demeter telkeit minden haszonvétellel (szántóföldek, mezők, rétek v. kaszálók, folyók, 
malmok, malomhelyek és más jogok) iktatták nekik, nem lévén ellentmondó. D. in fe. 
Penth., a. prenotato. [1366.] 
 
Á.: a 675. számú oklevélben. 
K.: F. IX/3. 570–571; Székely Oklt. I. 71; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 129–130. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 469. szám. 
 
 
377. [1366.] máj. 24. 
Az erdélyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelelően 
(l. 310. szám) Bord-i Mihály királyi emberrel kiküldték karpapjukat: Miklóst, akik máj. 17-én 
(domin. p. Asc. d.) a szomszédok összehívásával Sombor és Gerebench birtokokat, valamint a 
Sombor-on levő Solyumkw várat a régi és általuk megújított határjelek alatt iktatták Miklós 
fiainak: Jakab és Demeter mestereknek, valamint néhai Benchench egyéb nepos-ainak, 
nem lévén ellentmondó. Hj.: Zaldubuspataka partján régi határjel, ami elkülöníti e birtokokat 
a Sebusy-i székelyektől; a Chyk-i székelyek districtus-a felől egy nagy erdő közepén a 
Bezydmezeu (dict.) mezőn szintén általuk megújított régi határjel. D. in fe. Penth., a. 
prenotato. [1366.] 
 
Á.: a 676. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 128–129. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 471. szám. 
 
 
378. [1366.] máj. 24. 
Az erdélyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H; dominus eorum naturalis), hogy parancs-
levelének megfelelelően (l. 311. szám) Burd-i Mihály királyi emberrel kiküldték tanúságul 
karpapjukat: Miklóst, akik máj. 17-én (domin. p. Asc. d.) Arapataka és Hydvig ~ Hydwig 
birtokok régi határjeleit felújították – Vechul (dict.) hegy csúcsa, ahol elkülönülnek e birtokok 
a Sebusi-i székelyek districtus-ától; ue. Berch; Benedikmezey hegy; Howod erdő; 
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Kurlatpataka nevű patak v. Kurlatgepuy, ahol elkülönül Bulyn birtoktól –, majd ezeket 
iktatták Miklós fiainak: Jakab és Demeter mestereknek, valamint néhai Benchench egyéb 
nepos-ainak mint sajátjaikat, nem lévén ellentmondó. D. in fe. Penth., a. prenotato. [1366.] 
 
K.: TT. 1934. (Székely Oklt. VIII.) 395–397. Eszerint egykor Török B.-gyűjteményében; 

papír, hátlapján tárgymegjelölés, a káptalani zárópecsét és a királyi titkospecsét töredékeivel.; 
ZW. II. 245–246; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 130–131. (román fordítással) 

R.: Erdélyi Okm. IV. 470. szám. 
 
 
379. 1366. máj. 24. 
A váradi káptalan előtt Telegd-i Lőrinc fia: Tamás mester tiltakozott, hogy Zenthlerench-i 
Lőrinc fia János fia: Lőrinc az összes birtokait és birtokrészeit el akarja zálogosítani és 
idegeníteni az anyjának (Vid fia János feleségének), a leánytestvérének (soror): Katalinnak 
és annak férjének, Péter fia: Istvánnak, az ő joga sérelmére, ezért Lőrincet ettől tilalmazta. 
D. in fe. Penth., a. d. 1366. 
 
E.: Arhivele Statului Bihor. Doc. Misc. 13. 1. (Df. 278 566.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Zenthleurench névalakkal), valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 132. (román fordítással) 
 
 
380. 1366. máj. 24.  
A váradi káptalan előtt Hoty-i László (Telegd-i Tamás mester fiai: László és Ferenc nevében) 
tiltakozott, hogy Zenthleurench-i Lőrinc fia János fia: Lőrinc az összes birtokait és birtok-
részeit el akarja zálogosítani és idegeníteni az anyjának (Vid fia János feleségének), a 
leánytestvérének (soror): Katalinnak, annak férjének, Péter fia: Istvánnak és Telegd-i Miklós 
fiainak: Györgynek és Miklósnak, Tamás fiai joga sérelmére, ezért Lőrincet ettől tilalmazta. 
D. in fe. Penth., a. d. 1366. 
 
E.: Arhivele Statului Bihor. Doc. Misc. 13. 2. (Df. 278 567.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (eszerint Tamás apja Lőrinc), valamint mandorla alakú zárópecsét 
körvonala. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 132–133. (román fordítással) 
 
 
381. 1366. máj. 24. 
A zalai Szt. Adorján-monostor konventje előtt Pál, a Beel-i Szt. Móric-monostor apátja 
tiltakozott, hogy a monostora Polyan, Ethey és Teuel nevű birtokait Debrente-i Heem fia 
Pál fia Benedek mester az ő apáti elődei beleegyezéséből (concessiva admissio) bérli 
(conductive et feudali federe) évek óta, de semmit sem fizetett egyik évben sem, sőt a 
Polyan birtokon levő erdőt különböző megyebelieknek, főleg a Papa-i népeknek eladva az 
officialis-a: Chepan által annak nagy részén tönkreteszi és a fáktól megfosztja, a monostor 
joga sérelmére. Ezért az apát Benedek mestert és minden hozzá tartozót a mondott birtokok 
és erdő további tartásától, és bárkinek, főleg a Papa-i népeknek való eladásától, mindezek 
kifosztásától és pusztításától, másokat pedig ezek megvásárlásától, elfoglalásától és használatától 
tilalmazta. D. in fe. Penth., a. d. 1366.  
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E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 499. 14. H. (Df. 207 297.) Papír. Hátlapján azonos és 
középkori (Etey névalakkal) tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: P. II. 345. 
 
 
382. 1366. máj. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a Scepus-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Borsua-i Mihály fiai: Kozma v. Miklós v. Delne-i Máté (Mathius) v. Kelechen-i 
László nádori ember idézze Tamás fiait: Jánost és Pált és Sumos-i Demeter fia: Jánost a 
nádor elé Sumos-i Egyed fia: Miklós ellenében, majd tegyenek jelentést. D. in Wissegrad, 
f. II. p. Penth., a. d. 1366. 
 
Á.: a 673. számú oklevélben.  
 
 
383. 1366. máj. 25. 
A váradi káptalan Mihály mester egri kanonok (a maga és az egri káptalan nevében előadott) 
kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes és chirographált privilegiális oklevelében 
átírja 1323. szept. 1-jei, ép és gyanútól mentes zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. VII. 437. 

szám). D. 2. die Penth., a. d. 1366., amikor Fülöp prépost, Benedek olvasó-, István éneklő-
kanonok, az őrkanonokság üresedésben. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 620. 17. 1. 1. 3. (Df. 210 539.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján 

újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
384. 1366. máj. 26. Buda 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Scepus-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Zeuled-i János fia: Péter v. Zukche (dict.) Márton v. Polyanfalua-i István fia: János v. 
Polyanfalua-i Lőrinc királyi ember mutassa be a Sarus megyei szolgabíróknak jelen oklevéllel 
együtt a király Vytez-i Lőrinc érdekében kiadott másik oklevelét, és ha szükséges, idézze 
meg őket Lőrinc ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. 
D. Bude, 3. die Penth., a. d. 1366. 
 
Á.: a 666. számú oklevélben. 
 
 
385. 1366. máj. 26. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt egyrészről Budka-i néhai Pál bán fia Miklós 
fia: Pál mester, másrészről Zelemer-i János fia: Péter megvallották, hogy bár Péter a 
Zathmar megyei Elke ~ Elk, Nagbachow ~ Nagbachou és Kysbachov ~ Kysbachow birtokok 
ügyében Pált perbe vonta Bubek István comes országbíró elé, de fogott bírók elrendezésével 
úgy egyeztek meg, hogy Pál az ezen birtokai (amiket apja: Miklós adott örökre Péter apjának: 
Jánosnak) visszaszerzéséért szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) a váradi káptalan előtt fizet 
100 aranyforintot, v. annyit érő, akkor forgalomban levő királyi dénárt Péternek, aki a birtokokat 
akkor és ott Pálnak visszaadja minden oklevéllel együtt, amikkel ezeket eddig birtokolta. 
Ha Pál az összeget Péternek nem fizeti ki, v. ha Péter a birtokokat az oklevelekkel együtt 
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Pálnak nem adja vissza, akkor a másikukkal szemben a bíró része nélküli, per kezdete előtt 
kifizetendő 100 aranyforintban marasztalják el. Pál a 100 forintot a káptalan jogához tartozó 
10. és 9. rész nélkül (absque decimis et nonis porcionibus iuri ipsius capituli pertinentibus) 
kell teljesen kifizesse Péternek. Ha a mondott oklevelekből Péter megtartana magának, 
akkor azok érvénytelenné válnak. D. in Vissegrad, 3. die Penth., a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 66 821. (Dessewffy cs. margonyai lt. 42.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
386. 1366. máj. 26. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Kysfalud-i Miklós fiai: Tamás v. András v. Puxsa-i Miklós fia: Tamás v. Terechen-i 
[!] Tamás nádori ember idézze színe elé Sebes fiait: Jánost és Miklóst és szentgyörgyi (S. 
Georgius) Péter mester fia: Tamást Bothian-i Péter fia: János ellenében, majd a konvent 
tegyen jelentést. D. in Wissegrad, f. III. p. Penth., a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 11. (Df. 219 556.) Foltos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
387. 1366. máj. 26. Visegrád 
Bubek István comes-nek, [I.] Lajos király (H) országbírójának elmondták Vytez-i Lőrinc 
nevében, hogy Simon falunagy, Hench, Pál és Ádám, Kayta-i hospesek a cinkosaikkal 
márc. 26-án (f. V. an. Ramispalmarum) szürkületkor Lőrinc Buyak nevű birtokára mentek 
hatalmaskodva és egy Sehre István nevű jobbágyát a javaival együtt Kayta faluba vitték 
lakni, Lőrinc tilalmazása ellenére, majd ua. éjjel visszatérve Lőrinc másik jobbágyát: Gergelyt 
szintén erőszakkal el akarták vinni, de Lőrinc famulus-ai e hospeseket meg akarták ebben 
akadályozni és velük csetepatéba keveredtek, melynek során Simon és Pál megsebesültek, 
de végül e hospesek Gergely 2 lovát Kayta faluba vitték. Ezért az országbíró kéri a Scepus-i 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Gecche-i Beke fia: János v. Bayor-i Beke 
fia: Mihály v. Gergely fia: Miklós v. Balázs fia: Lorand v. Zebyh fia: Márton v. Babareth-i 
István fia: János v. Babareth-i másik István fiai: Lőrinc v. Péter királyi ember tudja meg 
minderről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vyssegrad, 
3. die Penth., a. d. 1366. 
 
Á.: a 667. számú oklevélben. 
 
 
388. 1366. máj. 26. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt egyrészről 
Belye-i Ompud fia: Miklós, másrészről Tylay-i Miklós litteratus (ZenthGerolth-i Fülöp fia: 
László mester nevében a zalai konvent ügyvédvalló levelével) elmondták, miként erről az 
országbírót [1365.] nov. 29-én (in. vig. fe. Andree prox. preteriti) kiadott oklevele tájékoztatta, 
hogy Pál fia János fia: az örökösök nélkül elhunyt János Bellye-n levő birtokrésze ügyében 
– amit a király ezen okból Lászlónak adott szolgálataiért 1361. febr. 5-én (in fe. Agathe, a. 
d. 1361.) Wyssegrad-on kiadott, László képviselője által az országbírónak bemutatott nyílt 
oklevelében –, aminek iktatásakor Ompud fia: Miklós ellentmondott Lászlónak, aki emiatt 
őt a királyi jelenlét elé hosszú perbe vonta, Miklós és László fogott nemes bírók elrendezésével 
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úgy egyeztek meg, hogy mivel Miklós felismerte, hogy néhai János Bellye-i birtokrészén 
semmiféle jogot nem bír, és azt a király mint az ország régi szokása szerint a kezeihez háramlott, 
az adományozásához jog szerint tartozó birtokrészt Lászlónak jogosan adományozhatta, 
ezért az iktatás során tett tilalmazását visszavonva e birtokrészt Lászlónak átengedte úgy, 
hogy László dec. 20-án (15. die Nicolai tunc venturo) a királyi és zalai konventi emberekkel 
menjen e birtokrészre, amit Miklós az okleveleinek megfelelően a Bellye-n levő birtokrésze 
felől elkülönítve adjon ki Lászlónak, aki viszonzásul a köztük levő pertől eláll; ha Miklós 
mindezt nem teszi, akkor a per kezdete előtt kifizetendő, a bíró része nélküli 3 márkában 
marasztalják el; és mivel a birtokrész kiadásához és iktatásához a királyi és konventi embereket 
ki kellett küldeni, az országbíró írásban kérte a zalai konventet, hogy küldjék ki tanúságukat 
Mendzenth-i László fia: Pál királyi emberrel, akik jelenlétében Ompud fia: Miklós a kitűzött 
napon a mondottakat elvégezheti, majd a királyi és konventi emberek e birtokrészt minden 
tartozékkal Lászlónak és örököseinek iktassák, és ennek Miklós nem mondhat ellent, az 
esetleges egyéb ellentmondókat (kivéve Miklóst) idézzék László ellenében a királyi jelenlét 
elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. Majd amikor az országbíró [1366.] 
máj. 1-jén (oct. Georgii) a bárókkal és a nemesekkel bírói székén a pereskedők ügyeit tárgyalta, 
színe előtt Kaza (dict.) Mihály (Fülöp fia: László mester nevében a zalai konvent ügyvéd-
valló levelével) Ompod fia: Miklós jelenlétében bemutatta a zalai konvent jelentését – 
1365. dec. 29. A zalai konvent jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes 
országbíró Zenthgerolth-i Fülöp fia: László mester és Ompud fia: Miklós közötti egyezség-
levelének megfelelően Mendzenth-i László fia: Pál királyi emberrel kikülték tanúságul 
őrszerzetesüket: Miklós testvért, akik dec. 20-án (15. die Nicolai) Byllye-i Pál fia János 
fia: néhai János Byllye-n levő, a király által a szolgálataiért Lászlónak adott (miként ez az 
országbíró oklevelében szerepel) birtokrészére mentek, és jelenlétükben Miklós e birtokrészt az 
általa ott eredetiben bemutatott okleveleiben szereplő határoknak megfelelően a saját birtok-
részétől elkülönítve Lászlónak átengedte a haszonvételeivel együtt (telekhelyek, szántó- és 
legelőnek használt földek, cserjések, kaszálók), lemondva mindezekről. Hj.: Zapula folyó; 
gyümölcsfa; Varreas nevű erdő közepe; Chobudharazta erdő közepe; földjellel körülvett 
tölgyfa; kelet felé Gyula földje. Ezután a királyi és konventi emberek a birtokrészt a haszon-
vételeivel együtt Lászlónak és örököseinek iktatták, nem lévén ellentmondó. A birtok iktatásához 
Konyam (dict.) Pál fia: János, a fia: László és Domokos fia: Pál, Bellye-i nemesek beleegyezésüket 
adták. D. 10. die termini statucionis prenotate, a. d. 1365. – Az országbíró Miklós és László 
képviselője kérésére a konvent oklevelét átírja és az abban foglalt birtokátadással és -
iktatással együtt érvényesnek elfogadva megerősíti bírói hatásköréből, nem érintve mások 
jogait. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Lászlónak. D. in 
Wyssegrad, 26. die oct. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5371. (NRA. 563. 34.) Hátlapján középkori (Billye névalakkal) és újkori kezektől 

tárgymegjelölések. Függőpecsét és fonata. 
Megj.: OL-adatbázis az 1365. évi (Tá.-ként szereplő országbírói és átírt konventi) okleveleket 

nem listázza, így az Anjou-oklt. XLIX. kötetében sem szerepelnek, ezért ezeket utólag 
itt pótoljuk.    

 
 
389. [1366.] máj. 26. 
A nyitrai káptalan a lengyel (Polonus) Imre – László opuliai (Opulensis) herceg, [I.] Lajos 
király (H) germanus-a familiárisa – kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétjével 
ellátott, chirographált privilegiális oklevelében átírja a királynak szóló zárt jelentését bizonyos 
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birtokrészek iktatásáról (l. 356. szám). D. 2. die Vrbani, a. d. prenotato [1366.], amikor 
János mester olvasókanonok. 
 
E.: Dl. 62 512. (Motesiczky cs. lt. 41.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsét és lila fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
390. 1366. máj. 26.  
A vasvári káptalan előtt Kathlin nemes asszony, egykor Vicha-i János fia Osl özvegye, 
most Apaty-i István fia István felesége, Gerege-i Kalmer fia Mihály leánya megvallotta, 
hogy a néhai férje: Osl minden birtokából és birtokrészéből az ország szokása szerint neki 
járó hitbére és jegyajándéka felét a fivérének, ezen Mihály fia: Miklósnak adta. D. f. III. p. 
Penth., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5461. (NRA. 35. 6.) Hátlapján pecsét töredékei. 
K.: Sopron vm. I. 366. 
 
 
391. 1366. (máj. 26. v. utána) 
A győri káptalan előtt 1366. máj. 26-án (f. III. p. Penth., a. d. 1366.) Chelezthw-i Beke fia: 
Benedek a Chelezthw-n Teyfalu falu felől levő 3 fél telket (laneos seu lihinos) [Gergetegh-i 
Guth (dict.) István fiainak:] Miklósnak és Sándornak 6 font dénárért elzálogosította. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1412. jan. 13. Dl. 106 893. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. 3. 5.) 
Megj.: Ue. jelzet alatt Tá. fényképe is, áthelyezve Dl. 104 963. (Uo. 3. 5. DDD.) alól. 
 
 
392. 1366. máj. 27. Kolozsvár 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, 
nemeseknek, officialis-oknak, az erdélyi vajdának v. alvajdájának, mindezek alvárnagyainak 
és officialis-ainak, a városoknak és szabad falvaknak, ezek rector-ainak, bíróinak és 
falunagyainak, hogy mostantól a Deeswara-i és Deesakana-i királyi polgárokat, népeket és 
kereskedőket, ha azok a címzettek területein és birtokain áthaladnak, ne akadályozzák, 
javaikban és személyükben ne károsítsák, felettük ne bíráskodjanak, kivéve a bűnügyeket 
(pl. a tolvajlást és egyebeket), amikben nyilvánosan tetten érik őket. Ha valaki ellenük 
pereskedni akar, azt Deswara-n és Deesakana-n ezen helyek szabadságai szerint folytassák 
le, ahol részükről minden panaszos elégtételt kap. A címzettek v. adószedőik nem kényszeríthetik e 
királyi polgárokat, népeket és kereskedőket jogtalan, v. a szokásost meghaladó adók 
megfizetésére, hanem miután kifizették a szokásos és jogos vámokat, békésen haladjanak 
tovább javaikban és személyükben szabadon, a király speciális védelme és oltalma alatt. D. 
in Clusuar, f. IV. p. Penth., a. d. 1366. 
 
 
Á.: a 397. számú oklevélben. 
K.: ZW. II. 246–247; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 133–134. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 472. szám. 
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393. 1366. máj. 27. Szentmária 
Sándor fia: János mester – magnificus Bebek György mester Luptov-i comes helyettese – 
és a négy szolgabíró előtt egyrészről András fia: Besenyő (Bissenus dict.) István, másrészről 
a fivére (uterinus frater): Tamás elmondták, hogy telkeiken és jobbágyaikon így osztoztak 
meg örökre: apjuk telke Tamásnak, a mellette levő, Tamás kőpincéjétől lentebb fekvő telek 
egy lándzsáig (hastile) Istvánnak jutott; további öt telket pedig – az egyik üres és most egy 
út (platea) van rajta – megfeleztek. Ha valamelyikük v. utódaik ezen osztályt meg akarja 
változtatni, akkor hatalombajban elbukás (succubitus duelli facti potencialis) sújtsa. D. in 
villa B. virginis, f. IV. p. S. Spiritus, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 94 432. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 1. 32.) R. szerint hátlapján 5 pecsét nyoma. 
R.: Karácsonyi J., TT. 1896. 510. (máj. 26-i dátummal) 
 
 
394. 1366. máj. 27.  
A győri káptalan Nog (dict.) András fia: Mátyás és Mihály fia: János – a maguk, testvéreik 
(frater carnalis) és egyéb rokonaik, ti. Sebestyén fia: Benedek, György fia: Miklós, Dénes 
fia: István és Wz fia: Péter nevében előadott – kérésére és oklevél-bemutása alapján átírja 
[I.] Lajos király (H; dominus noster naturalis) 1360. márc. 23-i nyílt oklevelét. D. f. IV. p. 
Penth., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 65 508. (Dőry cs. lt. 19.) Hátlapján pecsét körvonala. Középkori kezektől: 

Anthonius filius Michaelis filii  .…. Stephanus filius Dionisii, item Benedictus filius 
Jacobi filii Andree dicti Nog, item Ladizlaus filius Georgii filii dicti Dionisii; Nos 
comes Nicolaus filius Nicolai; Stephanum filium Dionisii, Dominicum filium 
eiusdem, Laurencium filium Benedicti, Benedictum filium [lehúzva: Laurencii] 
Johannis, Johannem filium Wmbod et filos eiusdem de Chaphord. 

K.: F. IX/3. 689–690. 
 
 
395. 1366. máj. 27. 
A vasvári káptalan előtt egyrészről Geresd-i Simon fia: Demeter mester, másrészről Olivér 
fia: György, Luka fiai: Miklós, Mihály és Gergely, Vynchlou fia: Gyarman és Benedek fia: 
János, Poogh-i nemesek (Gyarman még Erney fia: Fülöp, Kelemen fiai: Apor és László és 
Poogh-i János fia: János nevében is a káptalan ügyvédvalló levelével) megvallották, hogy 
mivel a Vasvár megyei Pethlend nevű birtokuk őket közösen illeti, ezért fogott nemes bírók 
közbenjárásával a birtok ügyében úgy egyeztek meg, hogy nov. 8-án (oct. OO. SS.) azt 
(kivéve egy földrészt, amit egykor ezen Olivér Temerd-i Luka fiainak elzálogosított) egymás 
között a káptalan tanúsága jelenlétében 2 egyenlő részre osztják: az egyik fele a haszonvételeivel 
Demeter mesternek, a másik fele a Poogh-i nemeseknek jut úgy, hogy ha Pethlend-ből 
Demeter mester bármely birtokrészt elzálogosított, azt nov. 8-ig a saját pénzén vissza kell 
váltsa, és így, szabadon és teher nélkül kell átadja Pethlend felét a Poogh-i nemeseknek. 
Ha ezt nem teszi, nov. 8-én azonos értékű, hasznú és nagyságú részt kell adjon az Almas 
nevű saját birtokából a Poogh-i nemeseknek addigi birtoklásra, míg e birtokfelet tehermentesíti 
(deliberare). Ha a Pogh-i nemesek a Demeter által elzálogosított részt ki tudják váltani, 
annak felét Demeternek át kell adják. Pethlend más részeit, amiket idegen kezek elfoglaltak, 
a felek közös fáradtsággal és költséggel kell visszaszerezzék és egymás között 2 részre 
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osszák. Ha a felek valamelyike mindezt nem tartaná be, a másik féllel szemben a bíró része 
nélküli 10 márka dénárban marasztalják el. D. f. IV. p. Penth., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 656. (Múz. Ta. 1895. 7.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
396. 1366. máj. 27. 
A vasvári káptalan előtt egyrészről Lőrinc fia: János és Gench-i Iuahun fia: János, másrészről 
Gersen-i Lőrinc fia: Miklós, Wagh-i Pál fia: János és Péter fia: Péter elmondták, hogy 
pereikben 8 (általuk egyenlő számban odavezetendő) fogott bíró döntésének vetik alá magukat. 
Ha e bírók a káptalan kiküldött tanúsága jelenlétében jún. 28-án (domin. p. Nat. Johannis 
Bapt.) Gench birtokon Miklós, János és Péter elmondásai alapján a Gench-iek ellenében 
hoznak döntést és azt ők nem fogadják el, akkor Miklósék ellenében a [bíró] része nélküli 
3 márka dénárban marasztalják el őket, és erre a két János kötelezte magát. D. f. IV. p. 
Penth., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 61 217. (Kisfaludy cs. lt. 107.) Hátlapján pecsét körvonala. 
K.: HO. V. 147. 
 
 
397. [1366. máj. 27. után] 
Dénes, erdélyi vajda, Temes, Orod, Chanad, Zonuk és más megyék comes-e Sarachen 
mester Deesakna-i és Deesuara-i királyi kamaraispán és sókamara-ispán officialis-a: András 
mester Deesakna-i sókamara-alispán kérésére és oklevél-bemutatása alapján a Deesakna-i 
és Deesuara-i polgárok és hospesek részére átírja [I.] Lajos király (H) titkospecsétes okle-
velét (l. 392. szám). 
 
E.: Arhivele Statului Cluj. Dés város lt. 16. (Df. 253 312.) Erősen foltos, hátlapján gyűrűs-

pecsét nyoma. 
R.: ZW. II. 247; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 134–135; Erdélyi Okm. IV. 473. szám. (ezen dátummal) 
Megj.: OL-adatbázis 1359–1367 közé keltezi. 
 
 
398. 1366. máj. 28. Vasvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Vasvár megyei nemesek közösségének 
máj. 25-én (f. II. p. Penth.) Wosuar város mellett tartott közgyűlésén András fiai: Miklós és 
István, János fia: János, Jakab fia: Tyak, János fia: Péter és Tyak-i Mihály fiai: Miklós és 
Antal tiltakoztak, hogy a Tyak örökjogú birtokukhoz tartozó szántóföldjeiket, rétjeiket, 
erdőiket és más haszonvételeiket a szomszédaik, főleg a Hegfalu-i, Seden-i, Laak-i, 
Chalad-i és Vlbeu-i népek és jobbágyok az akaratuk ellenére, az engedélyük nélkül és a 
joguk sérelmére használják, a birtok terméseit jogtalanul beszedve, ezért a mondott falvakban 
v. birtokokon lakó népeket és jobbágyokat mindettől tilalmazták. D. 4. die congregacionis 
nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Niczky cs. lt. 4683. 81. (Df. 209 183.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. 
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399. 1366. máj. 28. Bódva 
Zuha-i Tamás fia: István mester, Zudar (dict.) Péter mester Borsod megyei vicecomes-e és 
a szolgabírók előtt Beke fia: László és Alachka-i Lőrinc fia: András bemutatták a megye 
hatóságának egyezség- és kötelezvénylevelét, és megvallották, hogy máj. 15-én (f. VI. p. 
Asc. d.) Zudar Péter mester elrendezésének és a mondott oklevél tartalmának megfelelően 
8 fogott bírót vezettek a vitás ….. földre, az arról szóló okleveleiket bemutatták, ezeket 
megtekintve a bírók döntést hoztak e földről, amit a felek között 2 egyenlő részre osztottak 
békés birtoklásra, és ezt ők örökre elfogadták, a földről eddig kiadott peres, idéző- és tudomány-
vevő okleveleiket pedig érvénytelenítették. D. in villa Boldua, f. V. p. oct. Asc. d., a. 
eisdem 1366. 
 
Á.: Opuliai László nádor, 1367. okt. 6. után. Dl. 105 577. (Lossonczy cs. lt.) Foltos, hiányos. 
 
 
400. 1366. máj. 28. Vásárhely 
Falkus mester, Miklós néhai nádor fia: János mester veszprémi vicecomes-e és a szolgabírók 
Koruntal-i Beke fia: István kérésére Vruzzy-i György fia: Lőrinc királyi emberrel kiküldték 
emberüket, Tege-i István várjobbágyot, akik előtt máj. 28-án (f. V. p. Penth.) Koruntal 
birtokon Beke fia: István fizetett 5 pensa dénárt Péter fia: Lukácsnak és Koruntal-i Demeter 
fia János fia: Demeternek a kertjük mögött levő szántóföldek kiváltásáért, ők pedig e földeket 
Istvánnak visszaadták. D. in Vasarhel, f. V. prenotata, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 657. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

3 zárópecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
401. 1366. máj. 28. 
A vasvári káptalan előtt Temerd-i István fia: Mihály az ellene Zeleste-i Olyuanth fia: Demeter 
által eddig okozott károk, jogtalanságok, vérontások, verések és más gonosztettek ügyében 
Demetert nyugtatta, miután tőle megfelelő elégtételt kapott. D. f. V. p. Penth., a. d. 1366. 
 
E.: VAML. Szelestey cs. lt. 19. (Df. 261 540.) Hátlapján pecsét töredéke. 
 
 
402. 1366. máj. 29. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Humuk-i Pál fia: Miklós nevében, hogy a Began-i népek 
v. jobbágyok idén az ő Humuk nevű birtokára mentek hatalmaskodva, és a jobbágyát, Tamást, 
aki sok mindenben vétkes volt (ei in multis culpabilis extitisset), a javaival együtt magukkal 
vitték lakni. Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Began-i János v. Chwh (dict.) János v. Gesse-i Dénes v. Petlend-i Bálint v. Tyba fia: András 
királyi ember tudja meg minderről nyíltan és titokban az igazságot, majd a konvent tegyen 
jelentést. D. Bude, 6. die Penth., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 85 373. (Sztáray cs. lt. 158.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymeg-

jelölések, valamint vörös viaszú gyűrűspecsét töredéke. 
K.: Sztáray I. 349. 
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403. 1366. máj. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt perhalasztó oklevelének megfelelően febr. 
25-én (oct. Cinerum) András (Vesen-i Domokos fia Tamás mester jobbágya) özvegye előadta 
Kezeu-i Bogud fia: János ellenében (miként erről a nádort másik oklevele tájékoztatta), 
hogy a férjét: Andrást Kezeu birtokon János megölette. Erre János ebben ártatlannak vallotta 
magát. Mivel az asszony a vádját oklevél (evidenti documento) nélkül nyilvánította ki, a 
nádor meghagyta, hogy János máj. 3-án (3. die oct. Georgii) a váci káptalan előtt harmad-
magával, nemesekkel tegyen esküt arról, hogy a vádban ártatlan, majd a felek a káptalan 
jelentését máj. 10-én (8. die dicti iuramenti) vigyék el a nádornak. Akkor János bemutatta a 
káptalan oklevelét, miszerint ő az esküt a nádor bírói meghagyásának megfelelően a mondott 
helyen és napon törvényesen letette az özvegy ellenében. Ezért a nádor Jánost az asszony 
vádjában nyugtatja. D. in Wysegrad, 20. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 658. (Múz. Ta. Nagy I.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei.  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
404. 1366. máj. 29.  
János mester – Vilmos pécsi püspök, egyéb honor-ok között Posaga-i comes vicecomes-e –, 
valamint Miklós fia: Domokos és Márton fia: Mihály Posaga megyei szolgabírók előtt 
megjelent egyrészről Vorsan-i Zwz (dict.) István fia Radoya fia: Gergely, másrészről 
Vorsan-i Nagy (Magnus) Illés fia: Tamás, és Gergely megvallotta, hogy a Vorsan-on 
Wratizlaus fiai [részei] között fekvő, részben örökjogú, részben vásárolt birtokrészeit a 
tartozékaikkal együtt (telkek, szántóföldek, kaszálók, erdők, berkek) eladta Tamásnak 7 
márka veronai (Veronensis) dénárért, lemondva minden jogáról és tulajdonáról ezekben, és 
Tamást a birtokrészekbe bevezette, felhatalmazva őt, hogy ha szükséges, Gergely rokonaival 
birtokosztályt tegyen. Erről pecsétjeikkel ellátott oklevelet bocsátanak ki Gergely kérésére. 
D. f. VI. p. Vrbani, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 33 612. (HDA. NRA. 1510. 9.) Hátlapján középkori kezektől tárgymegjelölések (az 

egyikben Worsaan névalak). Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 532. (Kérdőjellel bécsi – Viennensis – dénárt írva.) 
 
 
405. 1366. máj. 29. 
A győri káptalan előtt egyrészről Péter fia: Zekul (dict.) János, Husweth fiai: Benedek, 
Miklós és János, másrészről János fia: György, Kozma fia: Pál és Byche fiai: András és 
Imre, Zopy-i nemesek a maguk, Zopy-i rokonaik és atyafiaik nevében megvallották, hogy 
közöttük a birtokaik ügyében régóta viszályok voltak, de végül fogott nemes bírók elrendezésével 
úgy egyeztek meg, hogy Zopy-i rokonuk, István fia: János birtokrészét minden tartozékkal 
két egyenlő részre osztották, aminek egyik fele Jánosnak, Husuet fiainak és utódaiknak 
jutott, a másik fele pedig Györgynek, Pálnak, Bichee fiainak és utódaiknak. Az osztály 
során megkapott részt egyikük sem adhatja el másnak. Ha a felek valamelyike ezen elrendezést 
megsértené, a másik féllel szemben hatalombajban elbukásban (succubitus duelli et [!] 
facti potencialis) marasztalják el. D. f. VI. an. S. Trinit., a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 41 659. (Múz. Ta. Véghely.) Hátlapján pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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406. 1366. máj. 30. Vasvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Vasvár megyei nemesek közösségének 
máj. 25-én (f. II. p. Penth.) Wosuar város mellett tartott közgyűlésén Vörös (Rufus) Jakab 
vasvári (Castrumferreum) bíró bemutatta neki Vasvár város 1362. júl. 1-jei és vasvári káptalan 
1363. márc. 25-i privilegiális, ép és gyanútól mentes okleveleit (l. Anjou-oklt. XLVI. 311. 

és XLVII. 149. szám), amiket Jakab kérésére és jogai védelmére a nádor privilegiális oklevelében 
átír számára. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 91 726. (Festetics cs. lt. Vas 55.) Függőpecsét bordó-sárga fonata.  
 
 
407. 1366. máj. 30. Vasvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Vasvár megyei nemesek közösségének 
máj. 25-én (f. II. p. Penth.) Wosuar város mellett tartott közgyűlésén Márton vasvári őrkanonok 
a maga és a káptalan nevében tiltakozott, hogy Chypkerek-i Pál fia: Péter a vasvári egyház 
Zemenye nevű birtokát szüntelenül használtatja és felszánttatja, ezért Pétert Zemenye birtok 
termései és hasznai további használatától tilalmazta. D. 6. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalani Lt. Vasvári kápt. mlt. 

Rendezett iratok 3. 9. (Df. 279 108.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 
zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro capitulo Castriferrei, non solvit. 

K.: Házi J., Vasi Szle. 1969. 139. 
R.: Kóta 139. szám. 
 
 
408. 1366. máj. 30. Győr 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Győr és Kamaron megyei nemesek 
közösségének máj. 25-én (f. II. p. Penth.) Győr város mellett tartott közgyűlésén Pál testvér, a 
Beel-i monostor apátja tiltakozott, hogy az egykor királyi Nyul birtok és az abban fekvő 
Felkerth rész – mely most Meger-i Waryu (dict.) Benedeknél van –, aminek és szőlődombjának 
tizedeit mindig is a Beel-i monostornak szolgáltatták ki eddig, az ő monostoráé oklevelekkel, 
ezen birtokot és birtokrészt az elfoglalóitól megfelelő időben vissza akarja szerezni, és 
addig is ezek, a tizedeik és más jogaik elvételétől az ország joga (lex) szerint tilalmazta 
Benedek mestert és másokat. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco prenotato, a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 500. 54. 2. (Df. 207 298.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. Uo. 546. 49. 23. (Df. 207 345.) Eltérő névalakjai: 

Feelkerth, Voryu. 
K.: P. VIII. 367. (Tá. alapján, Tá.-ban.) 
 
 
409. 1366. máj. 30. Győr 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Győr és Kamaron megyei nemesek 
közösségének máj. 25-én (f. II. p. Penth.) Győr város mellett tartott közgyűlésén Pál testvér, a 
Beel-i monostor apátja tiltakozott, hogy Arpas birtok (amit Móric fia: Simon mester a 
Beel-i monostortól tart régtől fogva) és annak a Raba folyón levő révvámja – amit most 
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Mórichidán (pons Mauricii) szednek – a Beel-i monostoré oklevelekkel, mely vámot az 
elfoglalóitól ő vissza akarja szerezni, amint erre lehetősége lesz, és addig az ország szokása 
(lex) tilalmazta a Mourychhyda-i prépostot és másokat e vám elvételétől, Simon mestert 
pedig attól, hogy az Arpas birtokon letelepített népeket onnan a saját birtokaira v. máshova 
vigye, és hogy az ottani régi egyházat tovább romboltassa. D. 6. die congregacionis nostre 
predicte, in loco prenotato, a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 501. 52. O. 2. (Df. 207 299.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredéke. 
 
 
410. 1366. máj. 30. Győr 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Győr és Kamaron megyei nemesek 
közösségének máj. 25-én (f. II. [p.] Penth.) Győr város mellett tartott közgyűlésén 
[Chana]k-i Deseu fia: Miklós előadta, hogy az ő Menfew-i jobbágyai Chanakheg hegyen 
levő 7 szőlőjét Seffred néhai pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) apát 9 éve, szept. 29. 
körül (circa fe. Mychaelis cuius 9. [ad]veniret revolucio annualis) hatalmaskodva elfoglalta, 
miáltal Menfew birtokról 11 jobbágycsalád (mansio) elszökött, emiatt e birtok nem kis 
elnéptelenedést (desolacio) szenved el, most pedig e szőlőket László apát, Seffred utóda 
tartja elfoglalva, és mindez ismeretes a Győr megyei vicecomes-nek, szolgabíróknak és 
esküdt ülnököknek. Őket Miklós kérésére a nádor megkérdezte, mit tudnak minderről, ők 
pedig hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú 
tanúsítással megerősítették, hogy minden így történt. D. 6. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. E. 7. 10. (Df. 263 608.) Hiányos papír.  
 
 
411. 1366. máj. 30. Győr 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája 1366. máj. 30-án, a Győr és Kamaron megyei 
nemesek közösségének máj. 25-én (f. II. p. Penth., a. d. 1366.) Győr város mellett tartott 
közgyűlése 6. napján kiadott oklevele szerint kérdésére a Győr megyei vicecomes, szolga-
bírók és esküdt ülnökök hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját 
megérintve egyhangú tanúsítással megerősítették, hogy Woryu Benedek Meger birtok 
tulajdonában volt, annak hasznait beszedte, de Wolphard abban az időben, amikor az 
Owar-i várnagyságot tartotta, Benedeket e birtokból jogtalanul kizárta és azt magának elfoglalta, 
holott Meger birtok jog szerint Benedekhez tartozik. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. BFL. Konventi Lt. Capsarium 546. 49. 23. 

(Df. 207 345.) 
K.: P. VIII. 370. (Tá.-ban.) 
 
 
412. 1366. máj. 30. Győr 
Kunth [!] Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Győr és Komarun megyei nemesek 
közösségének máj. 25-én (f. II. p. Penth.) Győr város mellett tartott közgyűlésén [Vö]rös 
([Ru]fus) Jaka[b], Magyar (dict.) Pál mester özvegye nevében bemutatta [I.] Lajos király 
(H) 1364. júl. 21-i gyűrűspecsétes oklevelét NogEch birtokról. Ezután a nádor a 
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vicecomes-t, a szolgabírókat, az esküdt ülnököket és a közgyűlésen jelenlevő Győr megyei 
nemeseket megkérdezte az abban szereplő ügyről, mire előbbiek hitükre, a király és Szent 
Koronja iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve, a megye nemesei pedig hitükre és a 
király iránti hűségükre egyhangú tanúsítással megerősítették, hogy Kuchk-i Sándor comes 
néhai országbíró attól fogva, hogy szolgálataiért NogEch birtokot [I.] Károly király (H) 
neki adományozta, az élete végéig e birtok tulajdonában volt, majd a halála után a fia: 
György is sokáig birtokolta azt. Erről a nádor oklevelet bocsát ki e nemes asszonynak. D. 
6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 3. 22. 96. (Df. 

278 158.) Hátlapján középkori (Nogech névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, 
valamint pecsét körvonala. 

Má.: Uo. Th. 1. 172. (Df. 278 187.) Újkori. 
K.: HO. III. 183–184. 
Megj.: Az átírt oklevelet OL-adatbázis nem listázza, ezért annak regesztája (Anjou-oklt. 

XLVIII. 568. szám) a kiadás (HO. II. 118–119.) és nem az E. jelzete alapján készült. 
 
 
413. [1366.] máj. 30. Győr 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája jelenti [I.] Lajos királynak (H; suo domino 
naturali), hogy parancslevelének megfelelően (l. 374. szám) a Győr és Komárom 
(Kamariensis) megyei nemesek közösségének máj. 25-én (f. II. p. Pent.) Győr város mellett 
tartott közgyűlésén a Győr megyei szolgabíróktól és esküdtektől, valamint az ott megjelent 
bármiféle helyzetű emberektől az előírt módon megtudta, hogy egykor Syffrid néhai apát 
és a pannonhalmi (Sacermons Panonie) Szt. Márton-monostor konventje perben voltak 
Kysrouazd-i Sebestyén fia: Miklóssal egy földrész miatt, azt a tartozékaival együtt a jog 
rendje szerint mint a saját Noyrouazd [!] birtokuk földjét visszavették (recaptivassent), így 
azt a királyi és káptalani emberek (a szükséges helyeken a határjeleket megújítva) 
Noygrouazd [!] birtokhoz csatolták, és azt apát és konventje eddig oklevelekkel birtokolták. 
D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco prenotato, a. prelibato. [1366.] 
 
Á.: Győri kápt., 1372. ápr. 11. BFL. Konventi Lt. Capsarium 574. 10. A. (Df. 207 372.) 

Eszerint zárt oklevél volt. 
K.: P. II. 540–541. (Á.-ban.) 
 
 
414. 1366. máj. 30. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Miklós fia: István 
(Rozgon-i László mester nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-től (oct. 
Georgii) 29 napig állt színe előtt a Sarus megyei Bodmer-i Egyed fia: Miklós ellenében, 
aki azonban az országbíró perhalasztó oklevele ellenére egy kaszálórész ügyében válaszadásra 
nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért István comes bírságban marasztalja 
el Miklóst, ha magát nem tudja észszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 30. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5462. (NRA. 1698. 130.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: solvit L. 
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415. 1366. máj. 30. Vásárhely 
Miklós székelyispán és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja, [I.] Lajos király (H) 
által az erdélyi székelyek helyzetének megújítására teljes királyi hatáskörrel kijelölt speciális 
bírók előtt megjelentek egyrészről Mykuo [!] fia: Jakab mester székely és Miklós fia: Demeter 
(az ő frater patruelis-e) a maguk, a frater-eik és rokonaik nevében, másrészről Márk fia: 
Domokos Sebes-i székely, és elmondták, hogy bár Jakab, Demeter és rokonaik pert indítottak 
Domokos ellen hatalmaskodások, házak felégetései, a birtokaik tönkretétele, gyilkosságok 
és gonosztettek ügyében, de végül fogott székely bírók, Sebes-i vérrokonaik, a szintén 
előállt Ferenc, Tamás fia: György, Forrow fia: Mihály, Fülöp fia: Jakab, Gegus fia: Ágoston 
és Mihály fia: Balázs elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy mivel Domokos mindezek 
ügyében Jakabnak, Demeternek és frater-eiknek nem tud ingóságokkal elégtételt adni, 
ezért az Olthzeme területén, a Sebes-i szék határán levő örökjogú birtokrészeit, amik őt 
székely módra illetik, minden haszonvételükkel – művelt és nem művelt földekkel, főleg 
az irtásokkal (terris de novo aptis et purgatis wlgo yrtovan dictis), erdőkkel, rétekkel, berkekkel, 
malmokkal, vizekkel – Jakabnak, Demeternek, a frater-eiknek, rokonaiknak és örököseiknek 
adta, semmiféle jogot és tulajdont magának és örököseinek ezekben meg nem tartva, mindezt 
rájuk ruházva. Vállalta, hogy jún. 24. körül (circa fe. Johannis Bapt.) e birtokrészek tulajdonából 
távozik, és ezeket nekik átadja. Kötelezte magát és örököseit, hogy ha bármikor ezzel 
ellentétesen cselekednének, a király számára örökös hűtlenségben (in nota et labe perpetue 
infidelitatis), Jakabékkal szemben pedig hatalombajban elbukásban marasztalják el őket. 
Jakab és Demeter pedig a maguk és frater-eik nevében Domokost és örököseit a mondott 
hatalmaskodások és egyéb gonosztettek ügyében felmentették. Erről fentiek pecsétjeikkel 
ellátott nyílt oklevelet bocsátanak ki Jakabnak és Demeternek. D. in Wasarhel, in vig. S. 
Trinit., a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 50 271. (Ernst-gyűjt.) Foltos. Hátlapján újkori kezektől magyar nyelvű tárgymeg-

jelölések, valamint 1 pecsét körvonala és egy további pecsétre utaló vágások. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 474. szám. 
 
 
416. 1366. máj. 31. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt egyrészről Pachanta-i Mihály fia: János, másrészről 
Doman-i Jakab fia: Benedek (a maga és fivére: György nevében a boszniai káptalan ügyvéd-
valló levelével) megvallották, hogy a Pachanta és Damyan nevű birtokaik közötti vitás 
szántóföld-rész ügyében úgy egyeztek meg, hogy aug. 22-én (oct. Ass. virg. glor.) e vitás 
földre mennek Samul fia: János v. Gwrke fia: Péter nádori ember (Jakab fiai részére), ill. 
Herman-i Tamás v. Gabanyas-i Inuanka [!] fia: Balázs nádori ember (János részére) jelenlétében 
a bácsi káptalan felek által közösen odavezetett tanúságával (akinek kiküldését a nádor 
jelen oklevelével kéri a káptalantól), és ott Jakab valamelyik fia az egyik közelebbi szomszédjával 
együtt esküt tesz le (ahogy az ország szokása szerint földre esküt tenni szokás), és akkor 
János megengedi Jakab fiainak, hogy a határjeleiket felemeljék. Ha a felek valamelyike 
mindezt nem tartja be, akkor a másik féllel szemben a bíró része nélküli 3 márkában 
marasztalják el. D. in Wissegrad, in fe. S. Trinit., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 91 727. (Festetics cs. lt. Valkó 37.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint töredékes zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: Johannis dicti Butus de Gara 
comitatus de Zegorya [?]. 
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417. 1366. máj. 31. 
A vasvári káptalan előtt Margyth nemes asszony, Tylay-i Lampert fia Mihály özvegye 
megvallotta, hogy a néhai férje Tylay nevű birtokából neki járó hitbére és jegyajándéka 
ügyében Tylay-i Péter fia: Miklós mester litteratus-t, János fia: Lőrincet és annak feleségét: 
Kathlyn asszonyt (Miklós mester leánytestvérét) nyugtatta, miután megkapott Miklóstól 15 
pensa dénár készpénzt. Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalanhoz, privilegiális formában 
adja majd ki. D. oct. Penth., a. d. 1366. 
 
E.: VAML. 1164. Vasvári kápt. hh. lt. Litt. instr. 89. 40. (Df. 262 621.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
K.: Házi J., Vasi Szle. 1969. 138–139. 
R.: Kóta 138. szám. 
 
 
418. 1366. jún. 1. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták [hátlap: Semyen-i] László fia: 
Mihály nevében, hogy annak Philipp nevű birtokára [1365.] nov. 5-én (f. IV. an. Martini) 
Pyliznwk-i János felfegyverkezve, hatalmaskodva ment, egy Lőrinc nevű famulus-át kegyetlenül 
megverte és néhány disznóját elvitte. Ezért a nádor kéri a Zath[mar] megyei comes-t v. 
vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik tudják meg 
minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in Vyssegrad, 2. die S. Trinit., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 093. (Kállay cs. lt. 1300. 1508.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Solvit-jel. 
R.: Kállay 1577. szám. 
 
 
419. 1366. jún. 1. Visegrád 
Kunth [!] Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Zenies-i Simon fia: Illés 
személyében, hogy annak ménesbeli lovait Zeplak-i Lőrinc fia Gergely fiai: István és 
Leukus febr. 17. táján (circa Carnisprivium) elvitték, végül Madaraz-i János fia: László 
közvetítésével ezeket neki visszaadták, de 12 lovat megtartottak maguknak. Ezért a nádor 
kéri a Zathmar megyei comes-t vagy vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket 
v. kettejüket, akik tudják meg minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in 
Vissegrad, 2. die S. Trinit., a. d. 1366. 
 
Á.: a 672. számú oklevélben.  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 135–136. (román fordítással) 
R.: Szatmár m. 185. szám. 
 
 
420. 1366. jún. 1. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt egyrészről 
Iwan fia András özvegye, nemes asszony a fiával: Lőrinccel (a maguk és Mendzendh-i 
János fia: Miklós nevében a zalai konvent ügyvédvalló levelével), másrészről Lyndwa-i 
Miklós néhai bán fia: István mester megvallották, hogy Mendzend birtok ügyében az általuk a 
zalai konvent elé vezetendő fogott nemes bírók döntésének vetik alá magukat úgy, hogy 
amit e bírók júl. 8-án (quind. Nat. Johannis Bapt.) a felek okleveleit megtekintve döntenek, 
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azt ők el kell fogadják, és ha ezt István mester nem tartaná be, a per kezdete előtt kifizetendő 3 
márkában marasztalják el. D. in Wissegrad, 2. die S. Trinit., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5463. (NRA. 1540. 15.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsétre utaló szalag. 
 
 
421. 1366. jún. 2. Buda 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Cheb-i 
Domokos fia: László v. Kecher (dict.) Pál v. Gergely fia: János királyi ember Kysleztemer-i 
Mihály fia: Jánost és annak fiát: Gált idézze a királyi jelenlét elé Mihály fia Péter leányai: 
Katalin és Skolasztika nemes asszonyok ellenében, majd a konvent tegyen jelentést az 
uralkodónak. D. Bude, 3. die S. Trinit., a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni. 1366. 2. (Df. 219 547.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kis pecsét töredékes nyoma. 
 
 
422. 1366. jún. 2. Az erdélyi Beszterce 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel Zechen-i Farkas fia Péter fia: István nemrég 
férfiörökösök nélkül hunyt el, minden birtoka v. birtokrésze törvényesen a fivére (frater 
uterinus): Farkas mester jogába és tulajdonába került fivéri leszármazás (fraterna 
successionis) jogán. Nem akarván Farkas mester jogát csorbítani, a király megígéri neki 
szolgálataiért, hogy fivére: néhai István leányait v. azok örököseit István örökjogú birtokain 
v. birtokrészein nem fogja fiúsítani, ha pedig feledékenységből mégis ezt tenné, akkor az 
erről kiadott oklevelét már most érvénytelennek nyilvánítja. Mivel ezen kegyről korábban 
nem bocsátott ki oklevelet, titkospecsétjével ellátott jelen oklevelét, ha visszaviszik neki, 
nagyobbik pecsétje alatt is kibocsátja majd. D. in Biztricia Transilvana, f. III. p. S. Trinit., 
a. d. 1366. 
 
E.: Erdődy cs. bécsi lt. D231a. (96-13-3.) Papír. Előlapja alján titkospecsét nyoma alatt: 

relacio magistri [Ge]o[rgii Bubee]k facta Symon[i harum script]ori. Hátlapján újkori 
kéztől tárgymegjelölés. 

R.: Erdélyi Okm. IV. 475. szám; Erdődy 511. szám. 
 
 
423. 1366. jún. 3. Beszterce 
[I.] Lajos király (H) a Kolos-i konventnek: mivel a Bunchida-i és Zekakna-i királyi népek 
közötti vitás földeket és berkeket a béke érdekében határokkal el akarja különíteni egymástól, 
és ennek elvégzésére kiküldte Pétert, a Vesprimium-i Mindenszentek[-egyház] prépostját, 
speciális királyi káplánt, ezért utasítja a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Péter speciális királyi ember e vitás földeket és berkeket különítse el azon határok szerint, 
ahogy azokat ott neki a király személyesen a saját kezeivel megmutatta, majd azt a részt, 
ami a Bunchida népeknek jár, nekik és ottani malmaik használatához csatolja, a Zekakna-i 
népek ellentmondása esetén is, majd a konvent tegyen jelentést nyílt oklevelében. D. in 
Biztricia, in vig. Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
Á. 1-2.: a 465. számú oklevélben. 
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K.: ZW. II. 248; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 136–137. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 476. szám. 
 
 
424. 1366. jún. 3. Visegrád  
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Berench-i László fiai: Miklós és István személyében, 
hogy őket Kenez-i Domokos fia: Szaniszló Zabouch megye hatósága elé perbe vitte, ám 
azok elfogult bírókkal hoztak ítéletet. Mivel pedig elfogult bírók jelenlétében nem lehet 
pereskedni, az uralkodó utasítja a Zabouch-i comes-t v. a vicecomes-t és a szolgabírókat, 
hogy a mondott pert a királyi kúriába küldjék át az uralkodó és bárói elé, és erre jelöljenek 
ki időpontot. D. Wyssegrad, in vig. Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
Á.: a 473. számú oklevélben. 
R.: Piti F., JAMÉ 2000. 118–119; Piti F., SzSzBSz 2002. 8; Piti F., Szabolcs m. 614. 

szám; Vay berkeszi 226. szám. 
 
 
425. 1366. jún. 4. Csepreg 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Sopron megyei nemesek közösségének  
jún. 1-jén (f. II. p. S. Trinit.) Chepereg mellett tartott közgyűlésén János bíró és Peuhul 
(dict.) István, Sopron város polgárainak mestere a maguk és a soproni polgárok és 
hospesek nevében tiltakoztak, hogy (miként megtudták) Churna-i Imre fia Lőrinc fiai: István 
zágrábi püspök és János mester Egku, Hydegsed, Homok, Boz, Porpah és Chakan birtokokat 
a Ferteu tavon ezen falvakban szedni szokott vámokkal együtt a királytól maguknak adományul 
kérték, holott ezen vámok fele régtől fogva királyi adomány címén a polgárokat illeti, de e 
vámokat most teljesen a püspök és fivére szedetik be, a polgárok vámrészeit maguknak 
elfoglalva. Ezért tilalmazták a püspököt és Jánost a polgárokat illető vámok felének igénylésétől, 
elfoglalásától és beszedésétől, és a polgárok bárhol is levő egyéb vámjaitól is. Erről a nádor 
oklevelet bocsát ki a polgároknak a közjognak megfelelően (communi iusticia exigente). 
D. 4. die congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1366. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Sopron város. Diplomatarium 191. (Df. 201 824.) Papír. Hátlapján 

pecsét nyoma. 
K.: F. IX/3. 625–626; Házi I/1. 136–137. 
R.: F. IX/3. 643. 
 
 
426. 1366. jún. 5. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Vra-i Fábián fia István fiai: Péter és János, hogy Zeech-i 
Balázs mester máj. 17-én (domin. an. Penth.) Wra birtokra küldte Petheu fia: János nevű 
Zeech-i officialis-át bizonyos familiárisaival együtt, akik István fiai jobbágyainak ökreit, 
juhait, disznóit és más kisebb állatait, valamint Antal nevű jobbágyukat a javaival együtt 
hatalmaskodva elvitték onnan, Jánost pedig életveszélyesen megsebesítették. Ezért a király 
megparancsolja a Jazow-i konventnek, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Fudur (dict.) Miklós királyi ember, miután megtudta minderről az igazságot, menjen Balázs 
mesterhez és hagyja meg neki királyi szóval, hogy István fiainak az ügyben adjon elégtételt, 
majd a konvent tegyen jelentést. D. Bude, 2. die Corporis Christi, a. eiusdem 1366.  
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Á.: az 594. számú oklevélben.  
R.: Vay berkeszi 227. szám. 
 
 
427. 1366. jún. 5. 
Konth Miklós nádor az [I.] Lajos király parancsából tartott Pozsony megyei közgyűlésén 
igazolólevelet adott ki Gyurchke-i János fia: Mátyásnak és más odavalósiaknak azok valódi 
és régi nemességéről. D. f. VI. octavarum Penth., a. d. 1366. 
 
R.: F. IX/3. 647. (Jankovics III. 122. alapján.) 
 
 
428. 1366. jún. 6. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Butka-i Pál fia: István, hogy apja a Gaua nevű birtokáról 
kiadott privilégiumot Bereck fia János fiai: László és György mesterek és Batur-i ezen 
Bereck fia Leukus fia: Péter őrzésére bízta, ám ők azt most Istvánnak nem adják vissza. 
Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel János fia: 
György v. Cheb-i Lőrinc fia: Pál v. János fia: Mihály v. Leztemer-i Miklós fia: Mihály 
királyi ember e Batur-i nemesekhez menve a király szavával kérje az oklevelek visszaadását 
Istvánnak, s ha ezt nem tennék, idézze őket István ellenében a királyi jelenlét elé, majd a 
konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. Bude, 3. die Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 5. (Df. 219 550.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: tenor istius 
littere debet rescribi pro pare. 

 
 
429. 1366. jún. 6. Az erdélyi Beszterce 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy érvényesnek akarván megtartani mindazt, ami 
Coloswar királyi város és az ottani polgárok és hospesek érdekében eddig elrendelésre került, 
hogy e polgárok a számukban és hűségükben gyarapodjanak, és ebből a királynak a szolgálatok 
és honor-ok további hasznai származzanak, ezért megígéri, hogy Colusuar várost és polgárait 
sértetlenül megőrzi minden eddigi kiváltságukban, kegyükben és jogukban, főleg az évenkénti 
adóik (collecta et dacia) megfizetésében, amiket nekik [I.] Károly király (a Lajos által megerősített) 
okleveleiben és privilégumaiban adott. Megparancsolja, hogy a mindenkori erdélyi vajda, a 
helyettesei, officialis-ai és más, bármiféle méltóságú v. helyzetű emberek Coloswar várost és 
az ottani királyi polgárokat és hospeseket mondott privilegializált kiváltságaikban, kegyeikben 
és jogaikban zaklatni, a város és polgárai szabadságain túl őket többletadó (dacia, census et 
collecta) kifizetésére kényszeríteni soha ne merészeljék semmi módon, hanem engedjék őket 
ezen kiváltságaikat és jogaikat mindig is békésen, szabadon és változtatás nélkül használni. D. 
in Byztricia Transiluana, sab. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1370. ápr. 23. Kolozsvár város lt. Kolozsvár város tanácsa. Privilégiumok 

C. 2. (Df. 280 974.) Eszerint titkospecsétes nyílt oklevél volt. 
2. Á. 1. > A kolozsmonostori konvent okleveleinek rekvizítorai, 1609. Uo. C. 3. (Df. 
280 975.) Újkori Má.-ban. 

K.: ZW. II. 248–249; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 137–138. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 477. szám. 
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430. 1366. jún. 6. Az erdélyi Beszterce 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, főleg az erdélyi vajdának v. alvajdának, 
comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, officialis-oknak és más, bármiféle méltóságú és 
helyzetű embereknek, akiknek Erdélyben (partes Transsilvane) vámjaik vannak, valamint 
vámszedőiknek: mivel Coloswar királyi város polgárai és hospesei az [I.] Károly király (H) 
által nekik adott, majd Lajos által megerősített privilegializált szabadságuk szerint a javaik 
és áruik után Erdély (terra Transsilvana) határain belül semmiféle vámot nem kell fizessenek, 
hanem mindenféle vám alól ki vannak emelve, ezért utasítja a címzetteket, hogy amikor a 
vámszedő helyeikhez érnek a Coloswar-i királyi polgárok és hospesek, ott tőlük és bármiféle 
áruik után semmiféle vámot ne szedjenek, hanem őket a javaikkal és portékáikkal együtt 
jövet-menet szabadon és vámszedés nélkül engedjék átkelni, különben a király neheztelését 
vonják magukra, mivel ő e polgárait és hospeseit ezen örök kiváltságukban sértetlenül meg 
akarja őrizni. D. in Byztricya Transsiluana, sab. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
Á.: Zsigmond király, 1406. aug. 6. Kolozsvár város lt. Kolozsvár város tanácsa. Privilégiumok 

T. 22. (Df. 281 150.) 
K.: ZW. III. 326–327; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 138–139. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 478. szám. 
 
 
431. 1366. jún. 6. Csepreg 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Suprun megyei nemesek közösségének 
jún. 1-jén (f. II. p. S. Trinit.) Chepereg mellett tartott közgyűlésén Iuach-i Miklós fiai: Imre 
és Balázs és Wagh-i Pál fia: János tiltakoztak, hogy Wagh-i Miklós fia: Myke a sponsus-ának: 
Lászlónak, valamint Móric fia: Simon mesternek el akarja adni és idegeníteni Wagh birtokot, 
holott annak megvásárlása csak őket illeti. Ezért Myke-t a zálogosítástól és bármi módú 
elidegenítéstől, Simon mestert a vásárlástól, zálogba vételtől és a birtokba való bemeneteltől 
tilalmazták. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 48 818. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 21. 1. 2230.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Sopron vm. I. 367. 
 
 
432. 1366. jún. 6. Csepreg 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Suprun megyei nemesek közösségének 
jún. 1-jén (f. II. p. S. Trinit.) Chepregh mellett tartott közgyűlésén Kyusfalud-i János fia: 
István elmondta, hogy Péter fia: László Baboth-i falunagy 3 éve, Mihály ünnepe előtti 
vasárnapon (domin. an. Michaelis cuius nunc 3. adveniret revolucio annualis) Babot-on 
hatalmaskodva elvette tőle 2 tehenét. Mivel László ezt nem tagadta, de állítása szerint ezt 
azért tette, mert István az adósa volt, ezért a nádor a vicecomes-ekkel, szolgabírókkal, esküdt 
ülnökökkel és a közgyűlésen jelenlévő nemesekkel Lászlót e jogtalan, hatalmaskodó tette 
miatt István ellenében fő- és vagyonvesztésre (sentencia capitalis et amissio omnium 
suorum proprietatum et bonorum) ítélte, mely javai kétharmadát a nádor, egyharmadát 
István kezeihez kell lefoglalni. Zobonya fia: Jakab mester kezessége alatt Lászlót kiengedte a 
fogságából a felek között Jakab mester által létrehozandó béke érdekében. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 61 218. (Kisfaludy cs. lt. 105.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei. Kortárs kéztől: 
solvit Nicolaus. 

 
 
433. 1366. jún. 6. [Csepreg] 
Konth  Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Vasvár megyei nemesek közösségének 
máj. [25-én] (f. II. p. [Penth.]) [tartott közgyűlésén] (miként az erről kiadott oklevele tájékoztatta) 
......  Kuchk-i [Mihály] fia: Tamás egy földrészt ……. elfoglalva tart a tilalmazásai ellenére 
…. Erre Nemeth (dict.) András ….. a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével azt felelte, 
hogy ….. e földrészről ….. a nádor által kijelölendő időpontban bemutat, ezért a nádor 
meghagyta, hogy [Mihály] fia: Tamás az okleveleit, miként [peres ellenfele is] a Sopron 
megyei [nemesek] közösségének legközelebb tartandó közgyűlésén mutassa be. Ott jún. 1-jén 
(f. II. p. S. Trinit.) Ilona asszony nevében Kuchk-i Mihály fia: Tamás ….. bemutatta a vasvári 
káptalan 13…. nov. 18-án (oct. Martini, a. d. 13….) kiadott oklevelét, miszerint színük 
előtt egyrészről Kuchk-i Dénes fia: [Mihály] a maga, Gyuke és más frater-ei, [Sándor] fia: 
György és János fia: János, a rokonai nevében, [másrészről] Sedun-i Mortunus fia: Fülöp a 
maga és a fiai: Miklós és Márton nevében …… a maga és a fia: Dénes és rokona, ……. 
nevében …… Gyurk ezen birtokrészét, ami Se[d]en-i Fülöp birtoka mellett északról fekszik 
……. Fülöp és Mihály minden haszonvétellel …… Kuchk-i [Dénes fia:] Mihálynak, 
Gyuke-nek …. Dénes fiainak, János fia: Jánosnak és Sándor fia: Györgynek adták …… 
viszonzásul Mihály elengedte e nemeseknek ….. frater-einek és rokonainak mindazon 
bírságokat, amikben addig Fülöpöt ….., érvénytelenített minden idéző … peres, bírságoló 
oklevelet, amiket Fülöp ellen adtak ki; Sedun-i Sedun fia: Domokos, Lukács fia: Pousa ….. 
ehhez beleegyezésüket adták Mihálynak, frater-einek és rokonainak, és Gyurk birtokrészét 
…. örök birtoklásra, így a felek e birtokrész ügyében teljesen megbékéltek ….. Mivel Ilona 
asszony, Keurusmellek-i István fia Mihály özvegye a mondott birtokrészt – amit a káptalan 
oklevele szerint Mihály és Fülöp örökre átadtak Gyuke-nek, Mihálynak, Istvánnak, Jánosnak 
és Györgynek a mondott nemesek beleegyezésével a megegyezésük során a káptalan előtt 
– Mihály fia: Tamástól jogtalanul akarta megszerezni, a nádor a közgyűlésen jelenlévő 
vicecomes-ekkel, szolgabírókkal, esküdt ülnökökkel és nemesekkel az asszonyt a földrész 
jogtalan követeléséért elmarasztalva meghagyja, hogy Kuchk-i Imre fia: Lőrinc v. ….. fia: 
János v. Galus [?] fia: János v. Mestur-i …. fia: Deseu v. Tyak-i Márton fia: István nádori 
ember a vasvári káptalan tanúsága jelenlétében (akinek kiküldését a nádor jelen oklevelével 
kéri a káptalantól) aug. 27-én (oct. regis Stephani) a mondott földrészt a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében járja be régi határa mentén és mások birtokjogaitól elkülönítve, 
királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, megtekintve mennyiségét, minőségét, 
hasznát és értékét, csalárdság nélkül, az ország szokása szerint szemmel becsülje fel, a 
káptalan jelentését pedig a felek szept. 3-ra vigyék el a nádornak. D. 6. die congregacionis 
nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 68 244. (Kisfaludy cs. id. ága lt. 55.) Fakult és hiányos papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
434. 1366. jún. 6. Csepreg 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája Sopron megyében 1366. jún. 1-jén (f. II. p. S. 
Trinit., a. 1366.) Chepregh falu mellett tartott közgyűlésének 6. napján kiadott zárt oklevele 
szerint János [Borsmonostra-i] apát ott tiltakozott, hogy Chwz János mester egykori bán a 
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monostor Baran nevű birtokát hatalmaskodva elfoglalva tartja, ezért őt ettől és a birtok 
hasznai és termései beszedésétől tilalmazta. 
 
Tá.: Zsigmond király, 1415. szept. 3. Dl. 87 886. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 

89. A. 4.) 
 
 
435. 1366. jún. 6. Pozsony 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Pozsony és Moson megyei nemesek 
közösségének jún. 1-jén (f. II. p. oct. Penth.) Pozsony város mellett tartott közgyűlésén 
Vata-i István fia: János elmondta, hogy a Pozsony megyei Kysuata az ő örökjogú birtoka, 
de azt most az óbudai Boldogságos Szűz-kolostor apácái jogtalanul elfoglalva tartják, miként 
ez ismeretes a Pozsony megyei szolgabíróknak és esküdt ülnököknek. Kérésére őket a 
nádor megkérdezte erről, ők pedig hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a 
kereszt fáját megérintve egyhangú tanúskodással megerősítették, hogy Kysuata birtok sosem 
volt János örökjogú birtoka, mivel az apja: István mindig is közrendű ember (homo 
popularis) volt, Gutur-i László jobbágya, de mivel egy Kysuata-i nemes leánya volt a felesége, 
akitől János született, ezért Jánosnak Kysuata birtokon az anyja leánynegyede jár. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5464. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 14. 7.) Hátlapján középkori kéztől 

tárgymegjelölés (Kyswata névalakkal), valamint pecsét körvonala. 
Á.: I. Lajos király, 1367. ápr. 16. Dl. 5466. (Uo. 14. 8.) 
 
 
436. 1366. jún. 6. Pozsony 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Pozsony és Moson megyei nemesek 
közösségének jún. 1-jén (f. II. p. oct. Penth.) Pozsony város mellett tartott közgyűlésén 
Jakab néhai pozsonyi bíró fiai: István és Pál elmondták, hogy a Mysser birtokon levő Szt. 
Márton-hitvalló egyház, utca (platea) és földrész, amiket a pannonhalmi (Sacermons 
Panonie) Szt. Márton-egyház apátja a sajátjainak nevez, minden joggal az övéké, miként ez 
ismeretes a Pozsony megyei szolgabíróknak és esküdt ülnököknek. Kérésükre őket a nádor 
megkérdezte erről, ők pedig hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt 
fáját megérintve egyhangú tanúskodással megerősítették, hogy a Mysser birtokon levő 
egyház, utca és földrész egykor Hertel fia: István pozsonyi polgáré volt, és miután örökös 
nélkül meghalt, ezek a királyhoz háramlottak, aki Mysser birtokot majd 6 évig tartotta, és 
az egyházat akkor a pozsonyi comes nagy részben megújította (remeliorasset), majd a király 
a birtokot mint királyi jogot ezen egyházzal, utcával és más haszonvételekkel együtt Jakab 
néhai bírónak adta, amit ő, majd a fiai: István és Pál mostanáig békésen birtokoltak. De azt 
nem tudják, hogy e birtok az egyházzal, az utcával és a földrésszel együtt valamely címen 
az apáthoz tartozik-e v. sem. Erről a nádor oklevelet bocsát ki Jakab fiainak. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1610. ápr. 28. Dl. 102 947. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. 12. 8. 30.) 
K.: Pilis I. 355. 
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437. 1366. jún. 6. Pozsony 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Pozsony és Moson megyei nemesek 
közösségének jún. 1-jén (f. II. p. oct. Penth.) Pozsony város mellett tartott közgyűlésén 
Marcelhaza-i András, Miklós és György a maguk és Marcelhaza-i János és Péter nevében 
bemutatták Bubeek István comes 1364. máj. 10-i zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVIII. 339. 

szám). Ezután a nádor kérdésére a Pozsony megyei vicecomes, a szolgabírók és esküdt 
ülnökök hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve 
egyhangú tanúskodással megerősítették, hogy Marcelhaza emberemlékezet óta Pál fiaié: 
ezen Andrásé és Jánosé, másik Pál fia: Györgyé és elődeiké volt örökjogon, annak tulajdonában 
mint valódi nemesek tartózkodnak, és az sosem volt udvarnokok földje. Erről a nádor nyílt 
oklevelet bocsát ki a Marcelhaza-i nemeseknek. D. 6. die congregacionis nostre predicte, 
in loco antedicto, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 661. (Múz. Ta. 1893. 13.) Hátlapján pecsét körvonala. 
Tá.: a 971. számú oklevélben. 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
438. 1366. jún. 6. Pozsony 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Pozsony és Moson megyei nemesek 
közösségének jún. 1-jén (f. II. p. oct. Penth.) Pozsony város mellett tartott közgyűlésén a 
pozsonyi káptalan kanonokai elpanaszolták, hogy Imre fia: János, egykori őrkanonokuk 
gonoszul (nequicioso proprio consilio), haragos lélekkel azzal gyanúsította a káptalant és 
Szt. Márton hitvalló-egyházukat a főpapok és az ország bárói előtt Pozsonyban, hogy a 
káptalan számos hamis oklevelet pecsételt le, amikkel a király, a királyné és az ország 
számos előkelője (procer) a birtokaikat elvesztették (perdidissent), és János vállalta, hogy 
mindezt bizonyítja is, de ezt nem tudta megtenni. A káptalan viszont mindebben ártatlan, e 
bűnt sosem követte el, miként ez mindkét megye szolgabíróinak, esküdt ülnökeinek, nemeseinek, 
nem nemeseinek és bármiféle helyzetű és állapotú embereinek ismeretes. Kérésükre ezért a 
nádor megkérdezte minderről a két megye szolgabíróit és esküdt ülnökeit, akik hitükre, a 
király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve a közgyűlésen jelenlevő 
világi és egyházi nemesekkel és nem nemesekkel egyhangú tanúsítással megerősítették, 
hogy a pozsonyi káptalant sosem érték tetten a vétekben, amivel János őrkanonok csalárd 
és gonosz beszédével (nequicioso és pessimo sermone) őket vádolta, vagyis hogy a káptalan 
hamis okleveleket pecsételt le, amik által egyes országlakosok a birtokaikat elveszítették, 
és közülük soha senki nem lett megfosztva birtokjogaitól a káptalan oklevelei révén, de az 
jól ismeretes számukra, hogy amikor János a Szt. Márton-egyház őrkanonoka lett, förtelmes 
és álnok eljárásai miatt a káptalan ezen rágalmazást szenvedte el általa, János a Szt. Márton-
egyházban nem az egyházi férfiak, hanem a legrosszabb világiak módjára élt, és sok rosszat 
követett el, amiket részletesen felsorolni nincs mód. Erről a nádor oklevelet bocsát ki a 
káptalannak. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. F. 9. 183. (Df. 228 117.) Papír. Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékes nyoma. 
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439. 1366. jún. 6. Csepreg 
Suppron megye szolga[bírói] előtt megjelentek egyrészről Já[nos] fiai: Jakab és Miklós és 
Lőrinc fia: Miklós, másrészről Tpunie-i [?] [lehúzva: Lőrinc] László fia: István, és előbbiek 
megvallották, hogy azon perben, amit a nádorság (palatinatus) jún. 1-jén (f. II. an. Corporis 
Christi) Chepreg-en tartott közgyűlésén viseltek István ellenében, fogott bírók döntése 
alapján tőle elégtételt kapva megegyeztek, ezért nyugtatják Istvánt az ügyben. D. in 
premissa Chepreg, 3. die Corporis Christi, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 660. (Múz. Ta. Vétel 1881.) Felül hiányos papír. Hátlapján 2 zárópecsét töredékes 

nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
440. [1366.] jún. 6. 
A csanádi [káptalan] előtt Bereck fia: László (Telegd-i Lőrinc fia Tamás mester officialis-a 
ezen ura nevében) tiltakozott, hogy miként Tamás megtudta, ezen Lőrinc fia János fia: 
Lőrinc bizonyos örökjogú birtokait Mihály fia: Miklósnak, a so[rorius]-ának el akarja adni 
és idegeníteni, Tamás joga sérelmére, ezért Lőrincet és ezen János özvegyét: A[nnát] Lőrinc 
Magyaro.-n (H) bárhol is levő birtokai és azok tartozékai eladásától, zálogosításától és 
elidegenítésétől, Miklóst pedig ezek elfoglalásától tilalmazta Tamás nevében. Erről a káptalan 
oklevelet bocsát ki a közjognak megfelelően (communi iusticia id requirente). D. 3. die 
Corporis Christi, a. eiusdem [1366.] 
 
E.: Arhivele Statului Bihor. Ugrai-Bölöni cs. lt. 6. 1. (Df. 278 496.) Fakult, hiányos papír. 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 139–140. (román fordítással) A kiegészítések innen származnak. 
 
 
441. 1366. jún. 6. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje jelenti Konth 
Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy a felperes Pál Beel-i apát és az alperes 
Taryan-i Contra (dict.) Gergely és felesége között kiadott döntéshozó oklevelének megfelelően 
(amit a konvent pecsétfőjével visszazárva visszaküld a nádornak) Nema-i Péter fia: Kopaz 
nádori emberrel kiküldték tanúságul Mihályt, a Rouazd-i Szt. Márton-egyház plébánosát, 
akik jún. 3-án (f. IV. an. Corporis Christi) Taryan birtokra mentek a szomszédok, Pál apát 
és Contra (dict.) Gergely (a maga és felesége: Anna nevében) jelenlétében, ahol az apát 
határjárást végzett: kaszálónál egy tüskebokor mellett határjel, ami elkülöníti a Szt. Márton-
monostor és a Beel-i monostor földjeit; tüskés határárok (fossa metalia) egy útig Taryan 
faluban; mivel Gergely telke (curia) házaitól és kerítéseitől akadályozva a telken nem tudtak 
átkelni, ezért a telek mellett elkanyarodtak; ösvény e telek mögött; határárok; szőlők; a 
mondott út mezei földeken át, ahol az apát azt mondta, hogy ott egykor bizonyos helyeken 
számos határjel volt, amiket (a mondott árkot kivéve) Nagy (Magnus) Pál megbízásából és 
parancsából leromboltak; erdő; baltacsapással megjelölt és határjellel körülvett tölgyfa; 
szőlőkben barackfa; domb lejtője Taryan falu mellett a szőlők végében; határjel a rét mellett. 
A bejáráson belül fekvő szántóföldeket (amiket Gergely és jobbágyai bevetettek), erdei, 
mezei és szőlős földeket és telkeket v. házakat az apát a monostora joga nevében visszavette, 
majd Gergely mutatott egy új határjelet a falu mellett a szántóföld végén és két újat a mondott 
telke mögötti kis hegyen (amik kapcsán egykor socer-e: ezen Pál és a Beel-i apát néhai 
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előde megegyeztek), és elmondta, hogy minden föld, amiket az apát a rét melletti határjeltől 
kezdve megmutatott ezen 2 határjelig, az apáté és a monostoré, ezeket Gergely és jobbágyai 
a monostor főpapjaitól tizedekért és kepékért (decimis et capeciis) tartották, 2 borral adózó 
(vinidator): László és Mihály (akik a kellő szolgálatukat a monostornak teljesítették) Gergely 
ezen falujában laknak, akiket ő kész visszaadni. Mivel tehát sem Gergely, sem más nem 
mondott ellent, a mondott szántóföldeket e 2 condicionarius-al együtt a nádori és konventi 
emberek az apátnak és monostorának iktatták, nem érintve a Szt. Márton-egyház Taryan-on 
levő jogát. Ám Gergely a felesége nevében a többi szántó-, erdei, mezei és szőlős földek és 
ezek haszonvételei apátnak és egyházának történő iktatásának ellentmondott, ezért a nádori 
és konventi emberek e vitás földeket a szükséges helyeken jelekkel (signis metalibus) megjelölték, 
és mivel nem tudták ezeket megmérni, szemmel megtekintve a házakkal, szőlőkkel, erdőkkel, 
mezőkkel és más haszonvételeikkel együtt fogott bírókkal 150 holdnyinak becsülték az 
ország szokása (lex) szerint. D. 3. die Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 502. 25. B. (Df. 207 300.) Foltos papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (..... ad oct. Nat. B. Johannis Bapt. rescipcionalis), valamint 
zárópecsét töredéke és visszazáró pecsét nyoma. Kortárs kéztől: actor personaliter, pro 
in Petheu filius Myke cum S. Martini de Sacro Monte Panonie, ad Mychaelis de 
parcium in eodem. Due sub forma fiende pacis. Contra adhuc non venit. 

Tá. 1-3.: a 916. számú oklevélben.  
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 139–141. 
 
 
442. 1366. jún. 6. 
A Simig-i konvent előtt megjelent egyrészről Bobolcha-i [Arnold] fia Mihály fia György 
fia: Miklós, másrészről a rokona, Parlagh-i Deseu fia: János, és Miklós megvallotta, hogy a 
Simig megyei Kohan nevű örökbirtokát (amit a rokonaitól osztály révén kapott és ahol 3 
jobbágy lakik) a Labad folyón levő 3 malmával és minden haszonvétellel 212 
aranyforintért és 55 Simig-i márka dénárért (szavatosság vállalásával a maga és örökösei 
részéről) eladta Jánosnak és örököseinek, mely 212 aranyforintért korábban a Thamasy 
nevű birtoka Leche folyó felőli felét és egy malmát, valamint az Egurzug nevű birtokán 
egy telkét (fundus curie) elzálogosította Jánosnak a zalai konvent oklevelével, de ezeket 
János az adásvétel fejében visszaadta neki. Kohan birtok határai: a Zenthkyral-ról kifolyó 
Labadwyz nevű víz; onnan egy mocsárig vezető út; kis völgy; nagy út, ami Zenthkyral-ról 
Gewrgetheg veszprémi püspöki faluba tart; kereszttel jelölt tölgyfák (összesen öt); 
nyíllövésnyi távolságra nagy út, ami Zenthkyral faluból Wylak királyi faluba halad, és ami 
dél felé kereszteződik a Varad faluból Gewrgetheg faluba vezető úttal; földjellel körülvett 
tölgyfa; e határ elkülöníti Wylak birtoktól, az út pedig a püspök Gergetheg nevű birtokától 
és György fia: Miklós Egvrzug nevű birtokától a Lechepathaka felől Gergetheg birtokig. 
D. sab. p. Corporis Christi, a. d. 1366., amikor Domokos apát, Móric perjel. 
Á.: II. Lajos király, 1519. szept. 14. Veszprémi Érseki Lt. Gergeteg 7. (Df. 200 598.) 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 34. 
 
 
443. 1366. jún. 7. Buda 
[I. Lajos király a Lelez-i konventnek]: elmondta neki Chahol-i Sebestyén, hogy …… a 
királyi kápolnaispán oklevelének megfelelően ….. küldjék ki tanúságukat, akivel ……. v. 
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Mihály fia: Ábrahám v. Woya-i János v. Bagdan-i Demeter fia: Máté (Mathius) királyi 
ember …… a konvent pedig tegyen jelentést. D. Bude, 4. die Corporis …… 1366. 
 
Á.: a 711. számú oklevélben. Foltos. 
 
 
444. 1366. jún. 7. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) és anyjának, a királynénak elpanaszolták az Eperyes-i, Scyben-i és 
Sarus-i királyi polgárok és hospesek nevében, hogy régi privilegializált szabadságuk és 
szokásuk szerint a Feketeuerdeu és Berk nevű erdőkben mindig is szabadon vághattak fát a 
saját használatukra, de most Fynta-i János és a Delne-i nemesek őket ettől tilalmazzák, 
fenyegetve őket, nehogy ezen erdőkbe menjenek, miáltal e királyi városok nem csekély 
kárt szenvednek el. Ezért a király utasítja Jánost és a Delne-i nemeseket, hogy ha mindez 
igaz, engedjék tilalmazás nélkül e polgároknak és hospeseknek, hogy ezen erdőkben a 
szükséges fát a szokás szerint (more alias consueto) és szabadságuknak megfelelően a saját 
használatukra kivágják, nehogy e városok kárt szenvedjenek el. Másként ne cselekedjenek, 
különben felségét sértik meg. D. Bude, 4. die Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Eperjes város lt. 38. (Df. 228 477.) Hátlapján kis pecsét 

nyoma felett: commissio regine. Középkori kéztől: super Nigram silvam. 
Má.: Sáros megye, 1806. nov. 24. Ue. jelzet alatt. 
R.: Iványi, Eperjes 71. szám. 
 
 
445. 1366. jún. 7. Az erdélyi Beszterce 
[I.] Lajos király (H) megígéri Budin városbeli bolgár hívének, Primichwr (dict.) Györgynek, 
hogy amint odaérkezik, György ottani és azon kívül fekvő jogairól és örökségeiről tájékozódik 
Dénes erdélyi vajdától, Budin város és districtus-a kapitányától (aki időközben szerezzen 
ezekről ismereteket), és Györgynek ezeket megerősíti oklevelével. D. in Biztriccia 
Transilvana, domin. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1366.  
 
K.: Thallóczy L., TT. 1898. 361–362. (Eszerint E.-je Körmenden a hg. Batthyány lt.-ban 

volt. Misc. Heim 200.) 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 141; Erdélyi Okm. IV. 479. szám. 
 
 
446. 1366. jún. 7. Csepreg 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt egyrészről Harka-i Bertalan leánya: Anglyus 
nemes asszony, Miklós soproni polgár felesége, másrészről Harka-i István fiai: Nykus és 
Péter elmondták, hogy bár a király Anglyus asszonyt az apja Kwryu, Kyspetry, Harka és 
Egered birtokokon levő részeiben királyi kegyességből valós örökössé tette, de a béke kedvéért 
ők úgy egyeztek meg, hogy Bertalan Harka és Egered birtokokon levő részei (kivéve az 
Egered-en levő 10 hold földet és 10 kaszányi kaszálót, amiket Bertalan elődei és István fiai 
elődei a Kwryu nevű birtokhoz csatoltak) Anglyus asszonynak és örököseinek, a többi 
pedig István fiainak és leszármazottaiknak jutottak, minden haszonvétellel és tartozékkal. 
Ha a felek valamelyike ezen elrendezést bármikor is felmondaná, a másik féllel szemben 
hatalombajban elbukásban (succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el. Erről a 
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nádor függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki az asszonynak [[E. 2.: István 
fiainak]]. D. in Chepereg, domin. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
E.: 1. Dl. 41 663. (Múz. Ta. Szalay.) Függőpecsét zöld-rószaszín fonata. 

2. Dl. 41 662. (Uo. Jankovich.) Eltérő névalakjai: Inglyus, Kwryw. Foltos. Függőpecsét 
zöld-rózsaszín fonata. 

Má.: 1. GYMSML. Sopron. Sopron város. Diplomatarium 192. (Df. 201 825.) E. 1. alapján. 
Újkori. 
2. E. 2. alapján, azzal azonos jelzet alatt, XX. századi. 

K.: F. IX/7. 244–245; Házi I/1. 138–139. (Má. 1. alapján.) 
 
 
447. 1366. jún. 7. Visegrád 
Konth Miklós nádor  (H), a kunok bírája a kalocsai káptalannak: azon pert, amit színe előtt 
a johannita rend Magyaro.-i (H) és Sclauonia-i perjele: Baudou Cornutus testvér és 
alperjele: Donatus testvér, a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház preceptor-a (akik 
közül Donatus jelent meg a maga és Baudo nevében annak ügyvédvalló levelével) néhai 
Olivér mester fiai: István budai prépost, János, Lorand, Miklós és Ferenc és néhai Leustach 
bán fivére: Domokos ellenében (akik nevében Buza dict. Balázs állt elő a budai káptalan 
ügyvédvalló levelével) a nádor korábbi oklevele szerint a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra 
kihirdetett oszlásának 15. napján, [1365.] okt. 20-án (quind. residencie exercitus regii versus 
Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis prox. preteritas proclamate) viseltek Food és Halaz 
birtokok iktatásának tilalmazása miatt, a felek akaratából [1366.] máj. 1-jére halasztotta 
úgy, hogy ha addig István prépost, a fivérei és Domokos Food és Halaz birtokokat Baudo 
perjeltől nem tudják megszerezni maguknak éves census-ért, akkor ezeket minden haszon-
vétellel a perjelnek, Donatus-nak és a fehérvári Szt. István király-egyháznak máj. 1-jén 
vissza kell adják, miként erre Balázs az ügyvédvalló levelével kötelezte a prépostot, annak 
fivéreit és Domokost. Máj. 1-jén megjelent a nádor előtt Donatus alperjel a maga és Baudo 
perjel nevében ügyvédvalló levéllel, ill. Olivér fia: János mester, Leustach bán fivére: Domokos 
mester nevében pedig Pál fia: Tamás a budai káptalan ügyvédvalló levelével (István prépost és 
fivérei, vagyis Olivér mester fiai: Lorand, Miklós és Ferenc nem álltak elő és nem is küldtek 
senkit maguk helyett), és utóbbiak megvallották, hogy János mester és Domokos a maguk 
részéről Food és Halaz birtokokat Baudo perjelnek és Donatus alperjelnek visszaadták. 
Mivel az alperjel kérte, hogy őt és a perjelt e birtokok tulajdonába a nádori ember a káptalan 
tanúsága jelenlétében vezesse be és nekik ezeket iktassa, ezért a nádor kéri a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Alch-i Miklós litteratus, a királyi kúriából ez ügyben 
speciálisan kiküldött nádori ember a szomszédok összehívásával Food és Halaz birtokokat 
a tartozékaikkal együtt iktassa a perjelnek és az alperjelnek (János és Domokos mesterek 
ellentmondása esetén is), azon a jogon, hogy hozzájuk és egyházukhoz tartoznak, s ha Jánoson 
és Domokoson kívül az iktatáskor bárki ellentmond, idézze Baudo perjel és Donatus 
alperjel ellenében a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wissegrad, 38. die 
oct. Georgii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 106 150. (Székesfehérvári keresztesek konventje. 3. 1. 16.) Papír. Hátlapján azonos, 

középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét és pecsétfő körvonala. 
K.: F. IX/7. 245–248. 
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48. 1366. jún. 7. 
A csázmai káptalan Móric fia: Pál, Garyg districtus-beli nemes kérésére és oklevél-
bemutatása alapján új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja 1354. szept. 10-i, ue. 
pecsétjével megerősített privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 404. szám). D. 
domin. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 35 237. (HDA. Pavlinski Samostani. Garig. 2. 15.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú pecsét töredékes nyoma. 
K.: Smič. XIII. 533. 
 
 
449. 1366. jún. 8. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Barakcha-i Jakab fia: István nevében, hogy a 
Nogwgrouch nevű birtokához tartozó használati földjeit László opuliai (Opolensis) herceg 
hatalmaskodva elfoglalva Keseleukw várhoz csatolta. Ezért a király utasítja Kont Miklós 
nádort, a kunok bíráját v. helyetteseit, hogy a Nyitra megyében legközelebb tartandó 
közgyűlésükön az ott megjelent nemesektől, nem nemesektől és bármiféle helyzetű és 
állapotú egyéb emberektől tudják meg erről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. 
Bude, 5. die Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
Á. 1-2.: az 549. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Konth, Opuliensis, Nogvgrouch. 
 
 
450. 1366. jún. 8. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Barakcha-i Jakab fia: István nevében, hogy a 
Nogwgrouch nevű birtokához tartozó használati földjeit László opuliai (Opulensis) herceg 
hatalmaskodva elfoglalva Keseleukw várhoz csatolta. Ezért a király utasítja Kont Miklós 
nádort, a kunok bíráját v. helyetteseit, hogy a Bors megyében legközelebb tartandó közgyűlésükön 
az ott megjelent nemesektől, nem nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú egyéb emberektől 
tudják meg erről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. Bude, 5. die Corporis Christi, a. 
eiusdem 1366. 
 
Á. 1-2.: az 593. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Konth, Keseleukv.  
 
 
451. 1366. jún. 8. Csepreg 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Sopron megyei nemesek közösségének 
jún. 1-jén (f. II. p. S. Trinit.) Chepereg mellett tartott közgyűlésén Azzonfolua-i Osl fia 
János fia: János elmondta, hogy a Zeplak birtokon levő birtokrészét Helbeyn-i Belyd fiai: 
Gergely és György elfoglalva tartják, és ennek okát akarja tudni tőlük. Belyd fiai azonban 
nem mentek el a közgyűlésre, nem is küldtek senkit maguk helyett, noha János a közgyűlés 
törvényes napjain át várta őket. Ezért a nádor Belyd fiait bírságban marasztalja el, ha magukat 
nem tudják észszerűen kimenteni. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco 
memorato, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 86 174. (Ostffy cs. lt. 4. 71.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Azzunfolua névalakkal; Belyd fiainál lehúzott Hebeyn névalak, utánaírva: Heuflyng), 
valamint zárópecsét körvonala. 
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452. 1366. jún. 8. Csepreg 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Suprun megyei nemesek közösségének 
jún. 1-jén (f. II. p. S. Trinit.) Chepregh falu mellett tartott közgyűlésén Pothl-i Lombard 
(dict.) Miklós fia: Márton elmondta, hogy Inakfeulde birtok régtől fogva mindig is az elődei 
örökjoga volt, ám ez most Kapu várhoz van csatolva jogtalanul, és ez ismeretes a megye 
vicecomes-einek, szolgabíróinak és esküdt ülnökeinek. Kérésére őket a nádor megkérdezte 
erről, akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve 
egyhangú tanúskodással megerősítették, hogy úgy tudják, miszerint e birtok Márton örökjoga, 
de hosszú ideje és most is Kapu vár birtokolja. Erről a nádor Mártonnak oklevelet bocsát ki 
a közjognak megfelelően (communi iusticia mediante). D. 8. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 87 409. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 14. C. 85.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
K.: Sopron vm. I. 367–368. 
 
 
453. 1366. jún. 8. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelent 
egyrészről Zanthou-i Petheu fia: János mester – Batur-i Bereck fia Miklós mester özvegye, 
nemes asszony és annak leányai: a hajadon (puella) Anych nevében királyi ügyvédvalló 
levéllel és a kiskorú (tenera etas) Margit nevében (akinek terhét és bírságát, ha az alábbi 
elrendezést nem tartja be, Anych-ra hárította) ügyvédvalló levél nélkül –, másrészről 
Bereck fia János fia: László mester és Bereck fia Leukus fia: Péter mester személyesen, 
Bereck fia ezen János fia: György mester nevében pedig Laskud-i Nagy (Magnus) Ábrahám 
a váradi káptalan ügyvédvalló levelével, és megvallották, hogy azon perben, amit 1364. évi 
királyi nyílt egyezséglevelük szerint birtokaik, birtokrészeik és más szerzeményeik ügyében 
egymás ellenében akartak viselni, Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája és az általa erre 
kiválasztandó bárók döntésének vetik alá magukat úgy, hogy amit azok okt. 13-án (quind. 
Mychaelis) közöttük döntenek majd, ők el kell fogadják, és amelyikük ezt nem teszi, a 
másik féllel szemben a per kezdete előtt kifizetendő 50 márkában marasztalják el. Ha 
valamelyikük a döntést okt. 13-ról királyi v. királynéi oklevéllel v. más ürüggyel további 
időpontra akarja halasztani, ezen 50 márka büntetés sújtsa. Ha viszont okt. 13-án a nádor 
nem tud jelen lenni, akkor a bírói székén ülő helyettesei a döntést további időpontra 
halaszthatják, amikor a nádor ott lesz. A döntést István mester, a váradi egyház kanonoka 
és főesperese ellentmondása miatt sem lehet elhalasztani, és ha a felek valamelyike emiatt 
ezt mégis megtenné, akkor a mondott 50 márka büntetés sújtsa. Ha László mestert és mondott 
frater-eit bármi módon érintené az 50 márka büntetés, akkor ennek felét László és György, 
a másik felét Péter kell kifizesse. D. in Wyssegrad, f. II. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 5467. (NRA. 8. 10.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei, a szalagján betűtöredékekkel. 

Kortárs kéztől: pro actore Stephanus filius Beze cum Waradiensis, pro in personaliter 
constituti, in eodem statu ad oct. Epiphanie d. Due. Prorogata de parcium voluntate. 
Pro actore solvit, pro in solvit. 
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454. [1366.] jún. 8. Avignon 
[V.] Orbán pápa Frusten-i Miklós nándorfehérvári (Nandoralbensis) electus-nak: János 
ottani püspök halálával egykor ezen egyház megüresedett, és a pápa annak betöltését magának 
tartotta meg, érvénytelennek nyilvánítva, ha bárki bármilyen hatáskörrel arról rendelkezik. 
Ezért Miklóst, az ágostonos rendi remeték papi rendű professor-át ezen egyház püspökének 
nevezi ki, rábízva annak egyházi és világi gondozását és irányítását. D. Avinione, VI. Id. 
Jun., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 64v-65r. (Df. 289 785.) 
K.: Acta Urbani V. 163–164.  
 
 
455. 1366. jún. 9. Csepreg 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Supron megyei nemesek közösségének 
jún. 1-jén (f. II. p. S. Trinit.) Chepregh mellett tartott közgyűlésén Azzonfolua-i Osl fia 
János fia: János elmondta, hogy febr. 9-én (oct. Purif. virg. glor.) 5 famulus-át és néhány 
Zeredahel-i jobbágyát Frahnou-i Lőrinc fia: Miklós (Nykkul) mester előre megfontoltan a 
Kereztwr-i jobbágyaival megverette és megsebesíttette, holott per van függőben köztük, és 
kinyilvánította a vasvári káptalan, a pannonhalmi (Sacer mons Panonie) Szt. Márton-
konvent, valamint Supron város bírója, esküdtjei és polgárai tudományvevő, királyi írásos 
parancsra jelentő okleveleivel, hogy mindezt Miklós (Nyklyn) elkövette. Erre Miklós a 
nádor előtt mindebben ártatlannak mondta magát. Mivel a 3 tudományvevő oklevéllel 
kinyilvánított pert két módon: párbajjal v. eskütétellel szokás lezárni az ország régi szokása 
szerint, ezért amikor a nádor háromszor megkérdezte (ahogy hivatala megköveteli) Miklós 
(Nyklin) mestert arról, hogy a pert párbajjal v. eskütétellel akarja-e lezárni, ő a párbajt 
választotta. Ezért a nádor a megye közgyűlésen jelenlevő vicecomes-eivel, szolgabíróival, 
esküdt ülnökeivel és nemeseivel meghagyta, hogy János mester a vádja ügyében gyakorlott, 
Miklós pedig az ártatlansága ügyében gyakorlatlan bajvívót állítson lovagi fegyverzetben a 
párbajmezőre, akik egymás ellen megvívnak aug. 9-én (vig. Laurencii) a királyi kúriában a 
nádor előtt. D. 9. die congregacionis nostre predicte, videlicet f. III. p. Corporis Christi, in 
loco memorato, a. eiusdem 1366.  
 
E.: Dl. 86 175. (Ostffy cs. lt. 29.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Nikkul 

eszerint Nogmarton-i), valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
456. 1366. jún. 9. Körös 
György mester Cris-i comes, Szlavónia alvikáriusa (vicesgerens vicariatus regni Sclauonie) 
és a Cris megyei szolgabírók Rakonok-i László fiai: Tamás és Benedek kérésére bírói székükről 
tudományvételre kiküldték Illés fia: Balázs comes szolgabírót és Demeter fia: Istvánt, speciális 
embereiket, akik megyei nemesektől, nem nemesektől és azon vidék (partes ille) közrendűitől 
(communes homines) nyíltan és titokban megtudták, hogy Mykch néhai bán fia: István 
mester máj. 15-én (f. VI. p. Asc. d.) László fiai Rakonok-i birtokáról egy jobbágyát a javaival 
együtt a Rakonok-on levő saját birtokára vitette lakni, holott a király az oklevelében szereplő 
büntetés alatt megparancsolta minden országlakosnak, hogy más jobbágyát ápr. 24-től 
(incipiens a fe. Georgii nunc preterito) annak 3. évfordulójáig senki ne merészelje magához 
venni. A tudományvétel után a megye emberei a király rendelkezésének megfelelően kérték 
e jobbágy visszaadását László fiainak István mester Rakonok-i falunagyától és jobbágyaitól, 
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de ők (bár nem tagadták, hogy e jobbágyot uruk: István mester parancsára vitték maguk 
közé lakni) az uruk tudta és parancsa nélkül nem akarták visszaadni. D. in Crisio, f. III. an. 
oct. Corporis d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 35 876. (Kukuljevics-gyűjt.) Papír. Hátlapján 1 nagyobb és 4 kisebb pecsét töredékes nyoma. 
K.: Smič. XIII. 533–534. 
 
 
457. 1366. jún. 9. Szt. Benedek-monostor 
A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje előtt elmondták Sember-i Márton fiai: 
Balázs és Dénes a maguk és fiaik: János, György és Miklós, ill. Jakab és András nevében, 
hogy a Baath-i polgároktól Badyom birtok zálogosítása okán korábban megkapott pénzen 
felül a szükségüktől sürgetve megkaptak 8 márka dénárt (minden márkát 10 pensa-val 
számolva), ezért Balázs és Dénes ígérik, hogy a Bath-i polgárokat szavatolják, ha ezen 
fiaik bármikor is zaklatják őket, és a mondott birtokot senki másnak nem örökítik át, csak a 
polgároknak. D. in monasterio nostro S. Benedicti, f. III. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
Má.: 1. SNA. Garamszentbenedeki konvent hh. lt. 1444. (Df. 205 501.) XV–XVI. századi. 

2. Uo. 1335. (Df. 205 393.) XVI. századi. Eltérő névalakjai: Zember, Batha.  
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 145. 
 
 
458. 1366. jún. 10. Sopron 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Sopron (Suprun) megyei vicecomes-ének és a 
szolgabíróknak: habár a megye nemesei közösségének nemrég (pridem … proxime) tartott 
közgyűlésén más oklevelével meghagyta, hogy a közgyűlésen a soproni (Supron) polgárok 
és hospesek ellenében előadott keresetekben a panaszosoknak a soproni bíró és az esküdt 
polgárok a címzettek egyike v. ketteje előtt kell igazságot szolgáltassanak az ország szokása 
szerint a nádor által kijelölt időpontban, de mivel Sopron város olyan privilegializált 
szabadsággal rendelkezik, hogy ha bárki a soproni polgárok és hospesek ellen pert indít, 
akkor a bíró és az esküdtek a perben nem az ország szokása, hanem a saját privilegializált 
szabadságuk szerint kell ítélkezzenek, ezért a nádor utasítja a címzetteket, hogy ha velük 
együtt a panaszosok a pereik lefolytatására Sopron város bíróságára mennek a nádor által 
kijelölt napon (v. a címzettek által nekik adott más napon), akkor a címzettek a város bírójával 
és esküdt ülnökeivel a város privilegializált szabadságának megfelelően szolgáltassanak 
igazságot és adjanak elégtételt a panaszosoknak a soproni polgárok és hospesek részéről. 
D. in Supronio, f. IV. an. oct. Corporis Christi, a. d. 1366. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Sopron város. Diplomatarium 193. (Df. 201 826.) Papír. Hátlapján 

pecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Házi I/1. 139–140. 
 
 
459. 1366. jún. 10. Visegrád 
Miklós [nádornak] (H), a [kunok] bírájának elmondta Woswar-i Tamás fia: Miklós, hogy a 
Zatmar megyei W[oswar] nevű birtokán szükség van a határjelek emelésére és megújítására 
és a mások birtokaitól való elkülönítésre. Ezért a nádor kéri a Lelez-i konventet, hogy 
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küldjék ki tanúságukat, akivel Waya-i M[ed]we fia: János v. Naprad-i János fia: Péter v. 
Chomafolua-i …. fia: János v. ….. frater-e: Waya-i János nádori ember a szomszédok 
összehívásával e birtokot járja be régi határai mentén, ahol szükséges, új határjeleket 
emelve a régiek mellé, és mások birtokaitól elkülönítve hagyja Miklósnak, ha nincs 
ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze Miklós ellenében a nádor elé, majd a 
konvent tegyen jelentést. D. in Wissegrad, f. IV. an. Barnabe, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Metales. Szatmár 52. (Df. 209 650.) Hiányos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredéke. 
 
 
460. 1366. jún. 10. 
A váradi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bwbek István comes országbíró 
döntéshozó oklevelének megfelelően Hoch-i [!] Imre királyi emberrel kiküldték tanúságul 
kanonoktársukat: Bertalan mester Kalatha-i főesperest, akik ápr. 19-én (quind. Pasce) és 
egyéb napokon Thelegd, Zabouch, Jenew, Bottian, Wylak, Olahtelek, Lak, Telky, 
Peturillese és Philipkuue birtokokra és utóbbi tartozékaira mentek a szomszédok és a felek 
jelenlétében, és ezeket két részre osztották: a Bihor megyei Thelegd birtokon egy kelet felé 
tartó egysorú utca (vicus simplicis ordinis) Tamás fia: János házától János fia: Lőrincnek 
jutott az apja telkével (fundus curie) együtt, egy nyugat felé tartó kétsorú utca (vicus 
dupplicis ordinis) pedig Domokos fia: János házától Lőrinc fia: Tamás telkével együtt Tamás 
jogába és tulajdonába; Zabouch birtokon egy dél felé tartó egysorú utca Kis (Parvus) Imre 
telkével Kelemen részétől kezdve Lőrincnek, egy másik utca kelet felé ezen Imre telkétől 
Tamásnak jutott; Jenew birtokon egy kétsorú utca kelet felé Ábrahám fia: Balázs házától 
az ottani egyházig Lőrincnek, egy másik kétsorú utca Tamás telkével Balázs ezen telkétől 
ezen egyházig a Chrys folyón levő malommal Tamásnak, egy Molunzugh nevű egysorú 
utca (contrata) nyugat felé Antal telkétől (fundus) és azzal együtt Lőrincnek, az utca déli 
része ezen Antal házától a Chris folyóig Tamásnak, a Zadwr nevű szigeten egy egysorú 
utca Egri (dict. de Agria) Péter házától és azzal együtt a hídig Lőrincnek, az utca másik 
része ezen Péter házától Tamásnak jutott; Battian birtokon egy egysorú utca észak felé 
György mester részétől egy dél felőli fél telekkel Lőrincnek, e fél telektől kezdve egy egysorú 
utca Tamásnak jutott; Wylak birtokon egy egysorú utca Deák (Litteratus) Péter házától 
Bench házáig és ezekkel együtt Lőrincnek, a másik utca ezen Péter házától György mester 
részéig Tamásnak jutott 3 telekkel együtt, és ezen utca végén a lakatlan telekhelyekre közösen 
telepíthetnek jobbágyokat; Theleky birtokon egy egysorú utca kelet felé Domokos fia: 
András házától és azzal együtt Lőrincnek, az utca többi része András házától Tamásnak, 
egy egysorú utca dél felé Péter fia: Barnabás házától Salamon fia: Sebestyén házáig és 
ezekkel együtt Lőrincnek, egy kétsorú utca nyugat felé Barnabás házától a Chris folyó 
felől Tamásnak, egy másik utca ezen Sebestyén házától Tamásnak, egy egysorú utca dél 
felé Péter fia: Mihály házától és azzal együtt Lőrincnek, ezen utca másik része nyugat felé 
Mihály ezen házától Tamásnak, a Chris folyón levő malom Lőrincnek jutott; Peturylese 
birtok nyugati fele Lőrincnek, a másik fele Tamásnak jutott; Lak birtokon nyugat felől a 
Tatamerikenezii nevű kenézségből kihasított 5 ház a Maximianikenezii kenézséggel együtt 
Lőrincnek, a birtok másik fele Tamásnak jutott; Philipkuue birtok Morus folyó felőli fele 
Tamásnak, a másik fele Lőrincnek; Fizes birtok Morus folyó felőli fele Tamásnak, a másik 
fele Lőrincnek; Balthahaza birtok déli fele Tamásnak, a másik fele Lőrincnek; 
Kowachffalwa birtok nyugati fele Tamásnak, a keleti Lőrincnek; Posga birtok nyugati fele 
telekkel Tamásnak, a másik fele Lőrincnek; Hidegffa birtok fele a Moris folyóig Tamásnak, 
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a nyugati fele Lőrincnek; Jelcenkw birtok keleti fele Tamásnak, a nyugati Lőrincnek; 
Diznohoul birtok keleti fele Tamásnak, a nyugati Lőrincnek; Bounfalwa birtok Morus folyó 
felőli fele Lőrincnek, a másik fele Tamásnak; Salathnia birtok déli fele Tamásnak, az északi 
Lőrincnek; Salathniakwta birtok nyugati fele Tamásnak, a keleti Lőrincnek jutott; az oláh 
Peztwzfeo birtokot Tamásnak hagyták, és viszonzásul Lőrincnek átadtak az ezen falu 
melletti erdőben egy oláh falu telekhelyét (locum sessionalem unius ville olacalis), ahova 
jobbágyokat telepíthet. Az így felosztott birtokok használati (usualis) földjeit közös használatra 
hagyták, miként a Thelegd birtokon levő malmot is. Olahtelek birtokon egy egysorú utca 
kelet felé János fia: Péter házától Lőrincnek, egy kétsorú utca nyugat felé ezen háztól és 
azzal együtt György mester részéig Tamásnak jutott, és az utca mindkét végére jobbágyokat 
telepíthetnek, miként e birtokok erdőibe is, főleg a Tataraspataka erdőben; KysTarnuk 
birtok Moris folyó felőli fele Tamásnak, a keleti másik fele Lőrincnek jutott, a birtok erdejét 
a közepén határokkal elkülönítették, ennek keleti fele Lőrincé, a nyugati Tamásé lett; 
Palatha birtok déli fele Tamásé lett a remeték telkével együtt, az északi fele egy tölgyfa 
felőli telekkel Lőrincé; Bodogassonffalwa birtok déli fele egy kétsorú utcával Lőrincnek, a 
másik felé egy észak felé tartó kétsorú utcával Tamásnak jutott; Humukrew birtok keleti 
fele a Hudegyhaz (dict.) egyház felé Chigla (dict.) Miklós házától Tamásnak, az északi fele 
Miklós ezen házától és azzal együtt Lőrincnek; Hudeghaz birtokon egy egysorú utca Márk 
fia: Mihály házától két telekkel Lőrincnek jutott, az északi fele Pongrác fia: Kelemen birtok-
részéig Tamásnak, és Mihály e házától a mezős rész felé mind Tamás, mind Lőrinc jobbágyokat 
telepíthetnek; Akach birtok fele az ottani egyháztól kezdve egy rét felől Tamásnak, a másik 
fele a mezős rész felől Lőrincnek jutott. AkachZentMiklous birtokot úgy osztották fel, 
hogy mivel Lőrinc fia: néhai János mester (Lőrinc apja) a Bochar birtokon levő részét egy 
famulus-ának adta szolgálataiért, ezért AkachZentMiklous birtokból a fiának: Lőrincnek 
negyedrészt adtak át, a birtok háromnegyede pedig Tamásnak jutott. Zwch birtok kaszálórét 
felőli fele Tamásnak, a mezős rész felőli másik fele Lőrincnek jutott; Kemeche birtok fele 
egy kétágú körtefától az ottani egyház felé egy határjelig Tamásnak, a másik fele ezen 
körtefától Tumbuz-i (dict.) Miklós részéig Lőrincnek, egy rész ezen határjeltől Lőrincnek, 
egy másik határjeltől a mezős rész felé Tamásnak jutott; a vámokat, használati földeket, 
réteket, kaszálókat, mocsaras tavakat, erdőket, berkeket és nádasokat közös használatra 
hagyták, miként Benedik és Chakla birtokokat is, úgy, hogy ezeken közösen jelölnek ki 
bírót, aki e birtokok bevételeit nekik egyenlően átadja, és közülük egyikük sem szedhet be 
többet v. kevesebbet e birtokok terméseiből és jövedelmeiből, hanem egymás között 
egyenlően kell ezeket felosszák, és amelyikük többet szed be, 25 márka sújtsa; e birtokok 
jövedelmeit, amik ápr. 24-én (in fe. Georgii) járnak nekik, közösen szedjék be, az előző és 
korábbi évek bevételeit pedig Lőrinc szedje be teljesen. Amikor a Kemeche és Kysffalw 
nevű Chanad megyei birtokokat fel akarták osztani, Lőrinc azt mondta, hogy ezeket 
Makofalwa-i Pál fia: Dénes egykor Csanád esztergomi érseknek és fivéreinek elzálogosította, 
ezért ezekből osztályt adni nem lehet; amikor a KisTarnuk birtokon levő 2 malmot akarták 
felosztani, Lőrinc fia János özvegye azt mondta, hogy az egyik malmot a fiával: ezen Lőrinccel 
együtt vásárolta, a másikat pedig a saját költségein építtette, ezért ezekben osztályt tartani 
nem engedett, és a Palatha birtokon levő telkét (fundus curie) állítása szerint szintén a saját 
költségein hozta létre. D. f. IV. p. Corporis Christi, a. d. 1366. A Csanád megyei 
NagyTarnuk nevű birtokukon egy egysorú utca a mezős rész felől a Moris folyó 
Magasmarth (dict.) révéig (portus) Lőrincnek, a másik egysorú utca a Moris folyó felől 
(kivéve 3 telket KysTarnuk birtok felől, amik Lőrincé lettek) ezen révig Tamásnak, Lőrinc 
ottani telke egy kerttel a Moris folyó felől egy közúton túl Lőrincnek jutott mint sajátja, a 
birtokhoz tartozó erdőt határjellel a Moris folyó gázlójáig (vadus) középen elválasztották, a 
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keleti része Tamásnak, a nyugati Lőrincnek jutott, a gyümölcstermő fákat és berkeket pedig 
közös használatra hagyták. A felek elrendelték, hogy ha Tamás örökös nélkül hal meg, 
akkor e birtokok Lőrincre és örököseire jussanak, ill. fordítva. A birtokosztály ugyanúgy 
történt, ahogy korábban Miklós fiai: György és Miklós mesterek, ill. Pongrác fia: Kelemen 
között. D. ut supra.  
 
Á.: II. János király, 1570. dec. 1. > Bátori István erdélyi vajda, 1572. máj. 29. Dl. 322. 

(NRA. 872. 65. 4.) pag. 17-22. Eszerint papíroklevél volt. 
K.: Doc. Val. 191–198; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 141–142. (kivonatos; román fordítással); 

Telegdiek 93–100. 
R.: Telegdiek 57. 
Megj.: Vö. a 239. számú, majdnem azonos tartalmú, de korábban kiadott oklevéllel. 
 
 
461. + 1366. jún. 10. Beszterce 
Beszterce város oklevele a petresi oláhok és a besztercei szászok közti perben. D. Bistricii, 
7. die Corporis Christi, a. d. 1366. 
 
Á.: Beszterce város, 1557. okt. 4. Beszterce város lt. I/A. 2185. (1809. évi Má.-ban.) 
K.: F. IX/7. 252–253; Densuşianu I/2. 116–117. (Á.-ban.) 
R.: Doc. Val. 190–191; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 853. 
Megj.: 18. század végi hamisítvány, erre l. pl. Karácsonyi, HH. 50–51. és Erdélyi Okm. 

IV. 480. szám. 
 
 
462. 1366. jún. 11. Beszterce 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel Byztric királyi város polgárai, hospesei és 
népei és a városhoz tartozó falvak közössége régtől fogva hiányt szenvednek a közülük 
évente választandó saját bíróik és esküdtjeik kiváltsága híján, minek okán a tőlük az uralkodónak 
járó királyi jogokat sem tudják minden évben megfelelően kiszolgáltatni, ezért Lajos, miként 
ez kormányzása hivatalából fakad, a saját és Szent Koronája érdekében az ország városai 
és tartozékaik gondjait a kellő módon óhajtván javítani (nehogy a polgárok további hiányokat 
és károkat szenvedjenek el, hanem számukban és hűségükben gyarapodjanak), királyi 
teljhatalmából és speciális kegyből beleegyezik az alábbiakba: a város polgárai és hospesei 
közös egyetértéssel és akarattal maguk közül évente bírót és esküdteket választhatnak, a 
városhoz tartozó falvak népei pedig maguk közül évente falunagyokat és bírókat (villicos 
et iusticiarios) kell válasszanak, Biztric város bírói, esküdtjei és polgárai rendelkezésének 
és tetszésének megfelelően; ezen bírók, esküdtek és falunagyok a perekben a király 
mindenkori Biztric-i comes-ével (v. annak helyetteseivel v. officialis-aival együtt) kell 
bíráskodjanak, és ha a peres felek valamelyike az általuk hozott ítélettel nem elégedett, a 
pert Cybin királyi város bírójához tehetik át; e polgárok, hospesek és népek azon kiváltságot, 
jogokat és szokásokat élvezzék, amiket Cybin város régóta használ; a királynak járó 
census-t (a kellő szolgálatok elvégzésével együtt) ki kell fizessék még a mondott falvakban 
lakó nemesek is a többi királyi népekhez hasonlóan, de őket e falvakban falunagynak v. 
bírónak nem lehet megválasztani. Titkospecsétjével ellátott jelen oklevelét, ha visszaviszik 
neki, autentikus pecsétje alatt adja majd ki. D. in eadem Biztriciensi nostra civitate, 8. die 
Corporis Christi, a. eiusdem 1366. A városban és falvakban felmerülő bírságok (birsagia) 
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kétharmadát a mondott comes v. officialis-ai, egyharmadát a városban a bíró, a falvakban 
(in sua villicatus) pedig az adott falunagy szedje be, miként eddig szokás volt. D. ut supra. 
 
Á.: a 762. számú oklevélben.  
K.: ZW. II. 249–250; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 142–144. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 481. szám. 
 
 
463. 1366. jún. 11. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Karyma és Kabalafolua birtokok 
bejárásáról és határjeleik emeléséről szóló jelentés megtárgyalását, amire színe előtt perhalasztó 
oklevelének megfelelően egyrészről Bulch-i Domokos fia: Zudor (dict.) Péter mester felperes, 
másrészről Peren-i Miklós fia: Vynche és Peren-i István fia: János alperesek (akik nevében 
Koxo-i László jelent meg a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével) jún. 9-én (15. die 3. 
diei Penth.) kellett sor kerüljön – mivel Péter mester kérésére az alperesek képviselője 
bemutatta [I.] Károly király privilegiális, Kabalafolua birtok határait leíró oklevelét (amit 
az alperesek korábban már bemutattak az országbíró előtt, ahogy ez annak döntéshozó 
oklevelében szerepel), de nem eredetijében, hanem az egri káptalan privilegiális átiratában, 
Péter mester viszont az átirattal nem volt elégedett, a képviselő pedig azt mondta, hogy az 
eredeti királyi oklevelet az alperesek az országbíró által nekik kijelölendő későbbi időpontban 
az ország szokása szerinti bírsággal tudják bemutatni – júl. 1-jére (oct. Johannis Bapt.) 
halasztja, mikor is az alperesek Károly király eredeti oklevelét a per kezdete előtt kifizetendő 3 
márka bírsággal mutassák be színe előtt. D. in Wyssegrad, 3. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5468. (NRA. 1540. 16.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, 

valamint zárópecsét töredékei. 
 
   
464. 1366. jún. 11. 
A Clusmonustra-i Szűz Mária-egyház konventje 1366. jún. 11-i (4. die ferie secunde an. 
Anthonii, a. in presenti) jelentése szerint amikor Zilkerek-i Mihály fia: Jakab Zenthyuan-i 
Márton fia: Simonnal, Dénes erdélyi vajda emberével és Miklós testvér pappal, a konvent 
vajdai kérésre kiküldött tanúságával jún. 8-án (f. II. an. Anthonii) Zilkerek birtokot a 
szomszédok összehívásával régi határai mentén be akarta járatni, a szükséges helyeken a 
régiek mellé új határjeleket emeltetni és más birtokjogoktól elkülönítve magának iktattatni, 
a határjelek emelésekor [Beke fiai:] László, Gergely és Benedek a maguk és fivéreik: János 
és Miklós, valamint Domokos fia: László, Iklod-i nemesek nevében ellentmondtak, így 
őket a vajdai és konventi emberek Jakab ellenében a vajda elé idézték júl. 1-jére (oct. Nat. 
Johannis Bapt.). 
 
Tá.: az 1038. számú oklevélben.  
R.: Erdélyi Okm. IV. 482. szám. 
 
 
465. [1366.] jún. 11. 
A Clusmustra-i Szűz Mária-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H; domino 
ipsorum naturali), hogy parancslevelének megfelelően (l. 423. szám) Péterrel, a Wesprim-i 
Mindenszentek[-egyház] prépostjával, speciális királyi káplánnal kiküldték tanúságul János 
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testvér papot, akik jún. 9-én (III. f. an. oct. Corporis Christi) a Bunchida-i és Zekakna-i 
népek között fekvő földre és berkekhez mentek, és a szükséges helyeken új határjeleket 
emeltek. Hj.: Cepegew hegyen (ahol a király személyesen állt a báróival együt, és saját 
kezeivel megmutatta a határt, amit Kyralhatara-nak neveznek) határjel, ami Bubek [Domokos] 
fiai (magistri filii Bubek) határai felé tekint; Lukurem kis hegy; Zongyresberch kis hegy; 
Chypkes hegyek teteje a Sohtusnogwth nevű nagy út mellett; ue. útnál egy szintén Chipkes 
nevű hegy teteje és oldala; Nogwanye berek felső és alsó része; kis domb; völgy; 
Kyswanye nevű berek felső és alsó része; dombon határjelben tölgyfa; hegyen pro parte 
radio solis új határjel; Chuchalheg-nek nevezett hegyes domb, ahol elkülönül Sciluas határától, 
és itt véget érnek a határok Bunchida és Zekakna között (a határjárás során összesen 18 új 
határjelet emeltek a felsorolt helyeken). D. oct. Corporis Christi, a. d. ut supra. [1366.] 
 
E.: Dl. 28 743. (KKOL. Metales B. 46.) Hátlapján középkori (Bonczhyda ~ Bonchhyda 

névalakokkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1840. jan. 25. AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. A. 

5. (Df. 261 134.) 
K.: ZW. II. 250–252; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 145–147. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 483. szám. 
 
 
466. [1366.] jún. 11. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): segítse Arnoldus de Caucina-t, a krakkói egyház 
scolasticus-át és az apostoli szék egyéb nunciusait, akik Magyaro.-n vannak és lesznek, 
hogy országában biztonságosan tartózkodhassanak, feladatukat akadály nélkül, szabadon 
végezhessék, és adjon nekik kíséretet, ahányszor szükséges. D. Avinione, III. Id. Jun., pápasága 
4. évében. [1366.] 
 
K.: Theiner II. 72. (ASV. Reg. Urbani V. Anno 4. secr. fol. 105. alapján.) 
 
 
467. [1366. jún. 11. Avignon] 
[V.] Orbán pápa kéri Erzsébet id. (senior) királynét (U), hogy az országában (in regno tuo) 
most és majdan levő pápai nunciusokat kegyesen támogassa, és buzdításaival érje el fiánál, 
[I.] Lajos királynál (U): e nunciusokat segítse, hogy országában biztonságosan tartózkodhassanak, 
feladatukat szabadon végezhessék, és adjon nekik kíséretet, ahányszor szükséges. D. ut supra.  
 
K.: Theiner II. 73. (ASV. Reg. Urbani V. Anno 4. secr. fol. 105. alapján.) 
 
 
468. [1366. jún. 11. Avignon] 
[V.] Orbán pápa Miklós esztergomi érseknek: itt mellékelt levelét megírta [I.] Lajos királynak 
(U). És bár az abban foglalt ügyről korábban már az érseknek is írt, újra kéri, hogy buzdításaival 
érje el a királynál: az apostoli szék nunciusait kegyesen támogassa, hogy országában biztonságosan 
tartózkodhassanak, feladatukat szabadon végezhessék, és adjon nekik kíséretet, ahányszor 
szükséges. D. ut supra.  
 
K.: Theiner II. 73. (ASV. Reg. Urbani V. Anno 4. secr. fol. 105. alapján.) 
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469. 1366. jún. 12. Az erdélyi Beszterce 
[I.] Lajos király (H) utasítja Péter erdélyi alvajdát, hogy a fiúutódok nélkül elhunyt Swk-i 
István fia Leonard leányától (puella): Bagow-tól vegye vissza azt az oklevelet, amiben őt a 
király az atyai birtokrészekben örökössé tette, majd az ezekből járó leánynegyedét az egyik 
ilyen birtokból adja ki neki, a mondott királyi oklevéllel ellentétben. D. in Biztricia 
Transsiluana, in crastino oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1366. 
 
E.: Dl. 73 713. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 173.) Előlapja alján vörös viaszú 

titkospecsét nyomában: relacio magistri Nicolai filii Lachk magistri facta soli domino 
cancellario. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

K.: Teleki I. 144–145; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 147. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 484. szám.  
 
 
470. [1366.] jún. 12. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte István testvér nyitrai püspök, Magyaro. (U) királya követe, hogy 
mivel egész Magyaro.-n nincs rajta kívül teológiai mester, és ez hiányzik mind a megtértek 
oktatásához, mind a hitetlenek megtérítéséhez, ezért az ágostonos remeték Magyaro.-i (V) 
provincia-jából való, esztergomi egyházmegyei Verebel-i Péter testvért, párizsi lector-t, a 
magyar király és királyné káplánját Avignonban avattassa teológiai mesterré (mivel erre 
alkalmas), hogy a rendjén belül és máshol pápai hatáskörrel taníthasson, rendelkezve minden 
keggyel, kiváltsággal és privilégiummal, amikkel a rend párizsi mesterei, mintha Péter a 
mesteri fokozatot a párizsi egyetemen kapta volna meg, és erről adasson ki oklevelet neki. 
A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, pridie Id. Jun., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 438–439; Rábik, Reg. Suppl. 275; Acta Urbani V. 165–166. 

(ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 195r-v. alapján.)  
 
 
471. [1366.] jún. 12. Avignon 
[V.] Orbán pápa Raymund friuli (Forumiuliense) püspöknek: mivel Magyaro.-n (U) hiány 
van teológiában jártas férfiakban mind a neofita megtértek tanításához, mind a hitetlenek 
megtérítéséhez, és István nyitrai püspökön kívül nincs ott más teológiai mester, a 
Magyaro.-i Verebel-i Péter ágostonos rendi professor, [I.] Lajos király (U) és Erzsébet 
királyné káplánja, aki teológiát tanul Párizsban, érdemes a mester címre, ezért ha Raymund 
és az Avignon városban levő 4 további teológiai mester alapos vizsgája által Péter alkalmasnak 
találtatik, adjon neki mester címet és tanítási engedélyt, hogy Péter azokkal a kiváltságokkal 
rendelkezzen, amikkel a párizsi teológiai kar mesterei, mintha Péter a mesteri fokozatot 
(magistratus) a párizsi egyetemen kapta volna meg. D. Avinione, II. Id. Jun., pápasága 4. 
évében. [1366.] 
 
R.: V. Orbán, LC. 17760. szám. (ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 226v. alapján.) 
 
 
472. 1[36]6. jún. 13. Ivánc 
Tamás fia: István mester vicecomes és az Orod megyei szolgabírók tudatják, hogy a megye 
nemesei közösségének jún. 8-án (f. II. p. Corporis Christi) Iwanch faluban királyi írásos 
parancsból tartott közgyűlésükön Zer-i Pousa fia: Miklós mester a maga és fivérei: Balázs 
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és István mesterek, valamint Zer-i Pousa [fia] László fia: János nevében elmondta, hogy 
Tyza-i Pál fiai  [nem] voltak velük azonos nemzetségi ágon (in una proxima linea 
generacionis), és emiatt rokonság okán osztályt nekik sosem ….. házassági rokonság 
(proximitas nupcialis) volt köztük. Kérésére fentiek megkérdezték a megye esküdt ülnökeit, 
akik hitükre, a király és [Szent] Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú 
tanúsítással megerősítették, hogy minden úgy van, ahogy Miklós elmondta. Erről fentiek 
Pousa fiainak és Jánosnak oklevelet bocsátanak ki a közjognak megfelelően (communi 
iusticia mediante). D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1[36]6. 
 
E.: Dl. 93 921. (Festetics cs. lt.) Hiányos papír. Hátlapján 5 pecsét nyoma. 
 
 
473. [1366.] jún. 13. Kálló  
A Zabouch-i vicecomes és a négy szolgabíró jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancs-
levelének megfelelően (l. 424. szám) a mondott pert a királyi kúriába küldik át az uralkodó 
és a bárók döntésére júl. 1-jére (oct. Johannis Bapt.). D. in Kallou, sab. an. Vitii et 
Modesti, a. supradicto. [1366.]  
 
Fk.: Dl. 96 404. (Vay cs. berkeszi lt. 409.) Papír. 3 zárópecsét szalagja. 
R.: Piti F., JAMÉ 2000. 118–119; Piti F., Szabolcs m. 615. szám; Vay berkeszi 228. szám. 
 
 
474. 1366. jún. 13. Zára 
Anno ab Incarn. d. 1366., ind. 4., die 13. Jun. [I.] Lajos király (H) uralkodása, de Matafarro 
Miklós decretorum doctor, zárai érsek és Seç-i Miklós, egész Dalmácia és Horváto. bánja 
(generalis banus), Zára (Jadra) város comes-e idején Zárában oklevelet adtak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 534–536. (Eszerint E.-je a zárai Szűz Mária-kolostor lt.-ában.)  
 
 
475. [1366. jún. 13.] 
[V. Orbán pápától] kérte [István nyitrai] püspök, hogy speciális servitor-ának, Benedek 
[fia:] Berecknek a győri egyházban kanonokságot biztosítson, prebenda reményével, annak 
ellenére is, hogy a nyitrai egyházban kanonoksága és prebendája van, és az esztergomi 
egyházmegyei pozsonyi egyház kanonoksága és prebendája ügyében pereskedik, de ez 
utóbbiakban bírt jogairól kész lemondani. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 440; Rábik, Reg. Suppl. 277. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. 

fol. 199r. alapján.) Mindkettő ezen dátummal.  
 
 
476. [1366.] jún. 13. Avignon 
[V.] Orbán pápa Benedek [fia:] Berecknek a győri püspök adományozásához tartozó, üres 
v. megüresedő, lélekgondozással járó v. anélküli javadalmat rezervál minden joggal és 
tartozékkal, aminek éves jövedelme nem haladja meg előbbi esetben a 25, utóbbi esetben a 
18 márka ezüstöt, annak ellenére is, hogy Berecknek a nyitrai egyházban kanonoksága és 
prebendája van. Inti a győri püspököt, hogy erről ne rendelkezzen, mert azt érvénytelennek 
tekinti. A javadalom elfoglalása esetén Bereck mondjon le az esztergomi egyházmegyei 
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pozsonyi egyházban levő kanonokságról és prebendáról, amik ügyében pereskedik. D. 
Avinione, Id. Jun, pápasága 4. évében. [1366.] A bevezetéssel a nyitrai püspököt és az 
esztergomi Szt. György[-egyház] prépostját bízza meg. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 572v-573r. (Df. 289 815.) 
R.: V. Orbán, LC. 16574. szám. 
 
 
477. [1366. jún. 13.] 
[V. Orbán pápától] kérte [István nyitrai] püspök, [I.] Lajos király (U) követe, hogy nepos-ának, 
fehérvári (Alba) Mihály [fia:] Miklósnak (veszprémi egyházmegye) a veszprémi egyházban 
kanonokságot biztosítson, prebenda reményével, annak ellenére is, hogy a nyitrai egyházban 
kanonoksága és prebendája van. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 439–440; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 148. (román fordítással); 

Rábik, Reg. Suppl. 276; Acta Urbani V. 166. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 199r. 
alapján.) Mind ezen dátummal.  

 
 
478. [1366.] jún. 13. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte ue. püspök, hogy János [fia:] Miklósnak az esztergomi egyházban 
tisztséget (dignitas) biztosítson, annak ellenére is, hogy az esztergom-előhegyi (de 
promontorio prope muros Strigonii) Szt. Tamás vértanú-egyházban kanonoksága és 
prebendája van, de ezekről kész lemondani. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, Id. 
Jun., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 441; Rábik, Reg. Suppl. 277. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. 

fol. 199r. alapján.)  
 
 
479. [1366.] jún. 14. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Posegauar-i István [fia:] Miklós pécsi egyházmegyei klerikus, 
javadalom nélküli in artibus peritus, hogy az egri püspök adományozásához tartozó javadalmat 
biztosítson neki. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, XVIII. Kal. Jul., pápasága 4. 
évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 441; Rábik, Reg. Suppl. 277–278. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 

46. fol. 199r. alapján.)  
 
 
480. [1366.] jún. 14. Avignon 
[V.] Orbán pápa Posegauar-i István [fia:] Miklósnak, pécsi egyházmegyei, javadalom nélküli 
in artibus peritus klerikusnak az egri püspök adományozásához tartozó, üres v. megüresedő, 
lélekgondozással járó v. anélküli javadalmat rezervál minden joggal és tartozékkal, aminek 
éves jövedelme nem haladja meg előbbi esetben a 25, utóbbi esetben a 18 márka ezüstöt. 
Inti az egri püspököt, hogy erről ne rendelkezzen, mert azt érvénytelennek tekinti. D. 
Avinione, XVIII. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] A bevezetéssel a szerémi püspököt 
és a váradi prépostot bízza meg. D. ut supra. 
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Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 343r-v. (Df. 289 808.) 
R.: V. Orbán, LC. 16024. szám. 
 
 
481. [1366.] jún. 14. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte György miles, a konstantinápolyi császár követe, hogy speciális 
klerikusának, a kalocsai egyházmegyei Heztien-i Márton [fia:] Pálnak a kalocsai érsek 
adományozásához tartozó javadalmat biztosítson. A pápa a kérést jóváhagyja. D. 
Avinione, XVIII. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 441–442. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 199r. alapján.) 
 
 
482. 1366. jún. 15. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Thurucz-i konventnek: elmondta 
neki Lemeche-i Walkan fia: András a maga és Peteu fia: Péter (a frater patruelis-e) 
nevében, hogy a Bors megyei Lemeche nevű örökbirtokukat idegen kezek elfoglalva 
tartják, és szükség van ennek bejárására, elkülönítésére és a részükre történő iktatására, 
mivel ebbe a királyi ember által a konvent tanúsága jelenlétében törvényesen be akarnak 
menni, ha valaki nem mond ellent. Ezért István comes kéri a konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akivel Anyas fia: Olivér v. Lachk fia: Lőrinc v. Kostelyan-i Tamás fia: János 
királyi ember Lemeche birtokot a szomszédok összehívásával vegye vissza, járja be régi 
határai mentén, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa Andrásnak és Péternek örök 
birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze ellenükben a 
királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vyssegrad, in fe. 
Vythi et Modesti, a. d. 1366. 
 
Á.: a 687. számú oklevélben.  
 
 
483. 1366. jún. 15. Bécs 
[IV.] Károly német-római császár, cseh király tudatja Augsburg városával, hogy helytartójukat 
(lantvogt): Ulrikot, Helfenstein grófját magával viszi Pozsony (Prespurg) városába a magyar 
királynéval (mit der kuniginne von Ungern) folytatandó tárgyalásra. Geben zu Wienn an 
sant Vitus tag, unser reich in dem czweintzigostem und des keisertums in dem zwelften jar. 
  
K.: Augsburg II. 132. (Az augsburgi városi lt.-ban levő 14. századi Kopialbuch 88. számú 

bejegyzése alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. Add. 750. 

Skorka Renáta 
 
 
484. 1366. jún. 16. Görgény 
[I.] Lajos királynak (H) a Komaron megyei szentgyörgyi (S. Georgius) Domokos fia: 
Darabus (dict.) János bemutatta a fehérvári káptalan 1362. jan. 15-i nyílt oklevelét (l. Anjou-

oklt. XLVI. 19. szám), kérve, hogy azt fogadja el és erősítse meg. Mivel a király János 
szolgálataiért a kérését, amíg az nincs idegen jog sérelmére, kegyesen jóváhagyja, ezért 
kéri főkancellárját (supremus cancellarius): Miklós esztergomi érseket, hogy ezen 
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oklevelet, amit neki jelen oklevéllel együtt bemutatnak majd, uralkodói beleegyezésének 
megfelelően írja át és királyi új nagypecsétjével erősítse meg a szokott formában, további 
kérés nélkül. D. in Gurgin, f. III. p. Viti, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 61 219. (Kisfaludy cs. lt. 106.) Előlapja alján vörös viaszú titkospecsét nyomában: 

commissio domini regis. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
K.: HO. V. 148. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 485. szám. 
 
 
485. 1366. jún. 16. 
A nyitrai káptalan előtt Hrabou-i János fia: Fülöp beleegyezését adta ahhoz, hogy Hrabou-i 
Tamás fia: Benedek az anyjának, Chakou-nak a hitbéréért és jegyajándékáért, valamint 
ezen nemes asszony által annak férjének, Mihály fia: Fülöpnek és fiaiknak: Jánosnak, 
Gergelynek és Mihálynak birtokrész(eke)t adott. D. f. III. p. Barnabe, a. d. 1366. 
 
E.: ŠA. Nitra. Sídlo Ivánka pri Nitre. Trencséni oklevélgyűjt. 17. (Df. 261 456.) Hátlapján 

újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
 
 
486. 1366. jún. 16. 
16. Jun., 1366. A raguzai kisebb tanács határozata: Magyaro. (H) királynéja követeinek v. 
nunciusainak adjanak 5 aranydukátot. 
 
K.: Mon. Rag. IV. 42. 
 
 
487. 1366. jún. 17. 
A csázmai káptalan Zumzed-i Gergely fia: Miklós mester kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja a zágrábi káptalan 1361. jan. 8-i nyílt 
oklevelét, mivel annak pecsétje törékenysége, az utak veszélyei, ellenségei csalárdságai és 
más ártalmas események miatt azt eredetijében Miklósnak veszélyes magával vinnie. D. 3. 
die Viti et Modesti, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 35 877. (Kukuljevics-gyűjt.) Mandorla alakú függőpecsét és vörös-sárga fonata.  
 
 
488. [1366. jún. 19.] 
[V. Orbán pápától] kérte [I.] Lajos király (U), hogy bár egykor VI. Ince pápa a Horváto.-i 
(in Croacie partibus regni sui) spalatoi provincia-beli Corbuniensis [! ∋: korbáviai 
(Corbauiensis)] egyház, stb. [!] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 442. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 208r. alapján, ezen 

dátummal.) 
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489. [1366. jún. 19.] 
[V. Orbán pápától] kérte uő., hogy mivel a zágrábi püspök, prépost és káptalan az egyházuk 
kanonokságát és prebendáját (amik megüresedtek az ezeket addig ott birtokló veszprémi 
püspök egykori felszentelésével) a zágrábi egyházbeli dubicai főesperességhez csatolva 
azzal egyesítették, ezt annak csekély bevételei miatt a pápa hagyja jóvá. A pápa a kérést teljesíti.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 442. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 208r. alapján, ezen 

dátummal.) 
 
 
490. [1366. jún. 19.] 
[V. Orbán pápától] kérte uő., hogy biztosítsa György [fia:] Márton pécsi egyházmegyei 
papnak a pécsi egyház azon kanonokságát és prebendáját, amik néhai Ganselm halálával a 
jog szerint oly régóta üresek, hogy adományozásuk az apostoli székhez háramlott, habár 
ezeket Soclos-i Pál jogtalanul elfoglalva tartja. Márton a pécsi egyházmegyei Posega-i Szt. 
Péter-egyház Szűz Mária-oltárát bírja, de arról kész lemodani. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 443. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 208r. alapján, ezen 

dátummal.) 
 
 
491. [1366.] jún. 19. Avignon 
[V.] Orbán pápa utasítja a Ghotho-i tisztesvölgyi (Honesta vallis) Szűz Mária-monostor 
apátját, a pécsi egyházmegyei Posega-i Szt. Péter-egyház prépostját és a pécsi egyházbeli 
Walkow-i főesperest, hogy [I.] Lajos király (U) kérésére György [fia:] Márton papnak, a 
pécsi egyházbeli Posega-i Szt. Péter-egyház Szűz Mária-oltára rector-ának adják át azt a 
pécsi egyházbeli kanonokságot és prebendát, amik Ganselm halálával oly régóta üresedésben 
vannak, hogy adományozásuk az apostoli székhez háramlott, bár Soclos-i Pál pap azokat 
jogtalanul elfoglalva tartja. Márton pedig a mondott oltárról mondjon le. D. Avinione, 
XIII. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
R.: V. Orbán, LC. 16352. szám. (ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 255v. alapján.) 
 
 
492. [1366. jún. 19.] 
[V. Orbán pápától] kérte [I.] Lajos király (U), hogy az alábbi személyeknek engedélyezze, 
hogy haláluk esetén gyóntatójuk nekik [meggyónt vétkeikre teljes bűnbocsánatot adhasson]: 
P. [Péter] boszniai püspök, Megies-i Simon comes, Pál Trinchin-i vicecomes és felesége, 
Tuteus [fia:] László lovag és felesége, László kalocsai prépost, a király phisicus-a, 
Elephant-i Mihály lovag és felesége, Jakab mester, a nádor fegyvernöke (armiger) és 
prothonotarius-a, Chernek [fia:] István mester, az országbíró fegyvernöke és 
prothonotarius-a. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 443–444; Rábik, Reg. Suppl. 278–279. (ASV. Reg. Suppl. 

Vol. 46. fol. 208r. alapján). Mindkettő ezen dátummal. 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 148.  
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493. [1366.] jún. 19. Avignon 
[V.] Orbán pápa Pál trencséni (Trunchin [!]) vicecomes és felesége: Erzsébet 
(vicecomitissa) kérésére jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeikre halálukkor a gyóntatójuk 
teljes bűnbocsánatot adhasson. D. Avinione, XIII. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 314v. (Df. 289 805.) 
R.: V. Orbán, LC. 15903. szám. 
 
 
494. [1366. jún. 19.] 
[V. Orbán pápától] kérte a zágrábi püspök, hogy mindazoknak, akik ájtatosság okán 
meglátogatják a győri egyházmegyei, Sorwkw vár alatti Szt. Anna-egyházat (ahol sok 
értékes relikvia van), 1 év és 40 nap, azoknak pedig, akik a zágrábi egyházat, 7 év és hétszer 
40 nap bűnbocsánatot adjon. A pápa 100 napot ad a szokásos ünnepek esetére.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 444. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 208r. alapján, ezen 

dátummal.) 
 
 
495. [1366. jún. 19.] 
[V. Orbán pápától] kérte G. [Vilmos] pécsi püspök: annak érdekében, hogy a pécsi egyház 
– aminek alapítója és építője [I.] István hitvalló, Magyaro. (U) királya volt, aki azt bőkezűen 
ellátta adományokkal, és a római főpapok is további kiváltságokkal gazdagították 
Magyaro. többi egyháza között, de az ezekről szóló pápai okleveleket elégették a tatárok, a 
barbárok és a keresztény hit más ellenségei, akik az országba erőszakkal betörtek, és ezekről a 
régiségük miatt csak a hír (fama) maradt fenn – felé a klérus és a nép odaadása idővel nehogy 
lelohadjon (habár eddig ereje teljében van), minden hívőnek, akik ájtatosság okán a pécsi 
egyházat meglátogatják, 7 év és hétszer 40 nap bűnbocsánatot adjon. A pápa a kérést úgy 
hagyja jóvá, ahogy az előzőt. 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 444–445; Rábik, Reg. Suppl. 279. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 

46. fol. 208r. alapján.) Mindkettő ezen dátummal. 
 
 
496. [1366. jún. 19.] 
[V. Orbán pápától] kérte N. [Miklós] nádor (palatinus regis et tocius regni Hungarie): 
engedélyezze neki és feleségének, Klárának, hogy hordozható oltáruk legyen, amin napfelkelte 
előtt is miséket tarthatnak, akár az interdictum alá vetett helyeken is, amíg ők maguk nem 
adnak okot az interdictum-ra. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 445; Rábik, Reg. Suppl. 279–280. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 

46. fol. 208v. alapján.) Mindkettő ezen dátummal. 
 
 
497. [1366. jún. 19.] Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte uő.: engedélyezze feleségének, hogy a vallásos asszonyok monostoraiba, 
főleg az apácák Ternavia-i monostorába (ahol az anyja van religionis ingressu perpetuo 
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collocata) 6 erényes asszonnyal beléphessen. A pápa a kérést jóváhagyja, ha [Klára] eléri 
az 50 évet. D. Avinione, XIII. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 445–446; Rábik, Reg. Suppl. 280; Acta Urbani V. 167. 

(ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 208v. alapján.)  
 
 
498. [1366.] jún. 19. Avignon 
[V.] Orbán pápa Péter [fia:] László kalocsai prépost kérésére jóváhagyja, hogy meggyónt 
vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. D. Avinione, XIII. Kal. Jul., 
pápasága 4. évében. [1366.] 
 
R.: V. Orbán, LC. 15902. szám. (ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 469v. alapján.) 
 
 
499. [1366.] jún. 19. Avignon 
[V.] Orbán pápa Mihály [fia:] Jakab esztergomi egyházmegyei nemes úrfi (domicellus) 
kérésére jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot 
adhasson. D. Avinione, XIII. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 314v. (Df. 289 805.) 
R.: V. Orbán, LC. 15904. szám. 
 
 
500. [1366. jún. 19.] 
[V. Orbán pápától] kérte [I. Lajos király], hogy Gersencha-i Iwan [fia:] Dénes zágrábi 
egyházmegyei papnak a zágrábi egyházban tisztséget (dignitas) biztosítson, annak ellenére 
is, hogy Dénesnek ott kanonoksága és prebendája van. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 443. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 208r. alapján, ezen 

dátummal.) 
 
 
501. [1366.] jún. 19. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos király (V) kérésére Gersencha-i Iwan [fia:] Dénesnek a zágrábi 
egyházban méltóságot (dignitas, personatus seu officium) rezervál, minden joggal és tartozékkal, 
intve a zágrábi püspököt és a káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek, mert azt érvénytelennek 
tekinti. Mindez érvényes a zágrábi egyház statutum-ai és szokásai ellenére is, és hogy Dénesnek 
ott kanonoksága és prebendája van. D. Avinione, XIII. Kal. Jul., pápasága 4. évében. 
[1366.] A bevezetéssel többek között a zágrábi egyházmegyei Szűz Mária-monostor apátját 
bízza meg. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 377r-v. (Df. 289 788.) 
R.: V. Orbán, LC. 16879. szám. 
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502. 1366. jún. 20. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán és titkos kancellár, az erdélyi 7 szász szék király 
által kinevezett általános vikáriusa, valamint Diznoio-i Péter fia: János és Hyuhalm-i Márton 
fia: Miklós a szász székek közössége nevében bemutatták [I.] Károly király (V) 1317. máj. 
25-i privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. IV. 473. szám), ami megerősítette [II.] András 
király 1224. évi kiváltságlevelét (l. Reg. Arp. 413. szám). Kérésükre az uralkodó ezen 
privilégiumot elfogadja és amennyire írásában és pecsétjében hitelesnek tekinthető (in 
quantum in scriptura et sigillo vigorem seu valorem habere censentur) megerősíti kettős-
pecsétjével ellátott oklevelében. Kelt Miklós érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
főkancellárja (sumpmus cancellarius) keze által, XII. Kal. Jul, a. Nat. d. 1366., uralkodása 26. 
[!] évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós zárai érsek, 
Demeter váradi, Mihály egri, Kálmán győri, Domokos erdélyi, Vilmos pécsi, István zágrábi, 
László veszprémi, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, Demeter szerémi, István 
nyitrai, Miklós knini, Protiua zenggi, Mihály scardonai, Domokos korcsulai [!] 
(Corchulensis) püspök, a korbáviai szék üresedében, magnifici Kont Miklós nádor, a kunok 
bírája, Bebek István comes országbíró, Dénes erdélyi vajda, Bodon-i kapitány, temesi és 
Zonuk-i comes, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machouia-i 
bán, István zágrábi püspök, a király speciális kedvezéséből Szlavónia vikáriusa (vicariatum 
regni nostre Sclauonie tenens et gubernans) [!], János királyi tárnok-, Zudor (dict.) Péter 
királyi pohárnok-, Lizkow-i Pál királyi asztalnok-, Péter fia Tamás fia: János királyi ajtón-
álló-, a vajda fivére: Imre királyi lovászmester, ezen János győri comes (comitatum 
Jauriensem regens) [!], Zobonia fia: László pozsonyi comes, Bebek György királynéi tárnok-, 
Hedrehwara-i Miklós királynéi ajtónálló-, Darow-i István fia: Péter királynéi lovász-, 
Pukur-i Pál fia: Miklós királynéi asztalnokmester, Olivér fia: János Symig-i, Lachk fia: 
Miklós Zemlin-i, a fivére: Pál Berek-i [!], Heem fia Pál fia: Benedek Kewe-i és Crassow-i, 
Dénes fia: András Zarand-i comes, néhai István vajda fia: Miklós székelyispán, Zathmar-i, 
Maramoros-i és Wgacha-i comes, Domokos fia: Miklós pilisi comes, Wyssegrad-i vár-
nagy, Canisa-i Lőrinc fia: János Worosd-i és Zaguria-i comes. Arenga. 
 
E.: Arhivele Statului Sibiu. Szász nemzeti lt. Urkunden 1. 28. (Df. 244 583.) Hátlapján 

XV. századi kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és fonata. 
Á.:  1. Mária királynő, 1383. febr. 20. Uo. 1. 42. (Df. 244 607.) 

2. Á.1. > Zsigmond király, 1387. jún. 4. Uo. 1. 53. (Df. 244 618.) 
3. Á. 2. > Zsigmond király, 1406. febr. 26. Uo. 2. 87. (Df. 244 731.) 
4. Á. 2. > Erdélyi kápt., 1428. ápr. 7. Uo. 2.53. (Df. 244 698.) 
5. Á. 3. > Erdélyi kápt., 1423. máj. 8. körül. Uo. 2. 73. (Df. 244 718.) 
6. Á. 3. > I. Mátyás király, 1486. febr. 6. Uo. 2. 430. (Df. 245 074.) 
7. Á. 6. > II. Ulászló király, 1493. nov. 21. Uo. 2. 545. (Df. 245 188.) 
8. Kolozsmonostori konvent, 1428. ápr. 9. Uo. 2. 54. (Df. 244 699.) 
9. Erdélyi kápt., 1428. ápr. 12. Uo. 2. 55. (Df. 244 700.) 
10. Á. 7. > Bátori István erdélyi fejedelem, 1583. márc. 3. AL. Kolozsvár. Törzsgyűjt. 
A. 1. (Df. 253 785.) 
11-13. Á. 4., Á. 6. és Á. 7. > Szeben város, 1772. jan. 17. Dl. 36 974. (Erdélyi kincstári 
lt. Fisc. 5. 381. E.) 

Tá.: 1. Guti Ország Mihály nádor, 1478. ápr. 24. > I. Mátyás király, 1480. febr. 25. 
Arhivele Statului Sibiu. Szász nemzeti lt. Urkunden 2. 399. (Df. 245 043.) 1772. 
márc. 28-i Má.-ban. 
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2. Guti Ország Mihály nádor, 1478. ápr. 24. > Erdélyi kápt., 1485. okt. 13. Uo. 2. 426. 
(Df. 245 070.) 
3. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1485. okt. 13. Uo. 2. 427. (Df. 245 071.) 
4. I. Mátyás király, 1486. nov. 24. Uo. 2. 438. (Df. 245 082.) 
5. Guti Ország Mihály nádor, 1478. ápr. 24. > Kolozsmonostori konvent, 1516. 
Arhivele Statului Braşov. Brassó város lt. Privilegia 214. (Df. 247 041.) 
6. Guti Ország Mihály nádor, 1478. ápr. 24. > Kolozsmonostori konvent, 1478. máj. 
18. Arhivele Statului Cluj. Kolozsvár város lt. Kolozsvár város tanácsa. Privilégumok 
T. 55. (Df. 281 179.) 
7. Guti Ország Mihály nádor, 1478. ápr. 24. > II. Ulászló király, 1497. máj. 6. > Erdé-
lyi káptalan, 1497. aug. 6. Uo. T. 70. (Df. 281 188.) 
8. Tá. 6. > Erdélyi kápt., 1478. okt. 28. Brassói Ev. Egyházközség Lt. Barcasági kápt. 
lt. 1. E. 178. (Df. 286 664.) 
9. I. Mátyás király, 1478. okt. 27. Arhivele Statului Sibiu. Szász nemzeti lt. 
Kirchengemeide Grosschenk 3. (Df. 292 132.) Újkori Má.-ban. 
10. Tá. 9. > Szapolyai János király, 1532. jan. 3. > Báthori Zsigmond erdélyi vajda, 
1588. júl. 1. Uo. 13. (Df. 292 138.)  

Má.: 1. Dl. 37 035. (Uo. 8. 27. H.) Á. 9. alapján., újkori. 
2. Arhivele Statului Sibiu. Szász nemzeti lt. Bischofsurkunden 17. (Df. 246 245.) Á. 
9. alapján, újkori.     

K.: F. IX/3. 558–560; ZW. II. 252–254; Densuşianu I/2. 118–119. (részlet); Doc. Rom. 
Hist. C. XIII. 148–151. (román fordítással) 

R.: F. IX/3. 691; Székely Oklt. III. 20; Erdélyi Okm. IV. 486. szám. 
Megj.: A méltóságnévsor, bár helytálló 1366-ra nézve, mind kifejezéseiben, mind a feltün-

tetett személyek számában erősen eltér a királyi privilégiumok végén ekkorájt szereplő, 
megszokott méltóságnévsoroktól. 

 
 
503. [13]66. jún. 20. Görgény vár alatt a Székelyföldön 
[I.] Lajos király (H) Marcus Cornarius velencei dózsénak: köszönettel megkapta levelét, 
amiben a saját költségén a törökök ellen 2-3, legfeljebb 5 felfegyverzett gályát ajánl fel 6 
hónapra Lajosnak, aki a levelével v. nunciusaival a kellő időben tájékoztatja majd a dózsét, 
hogy mikor és hol lesz szüksége e gályákra. D. sub castro Gurgeu, in terra Siculorum 
nostrorum, die 20. Jun., a. [13]66. 
 
K.: Ljubić IV. 86–87; Wenzel, Dipl. eml. II. 651. (Copia dei commemoriali c. velencei 

államkönyv alapján. VII. 59. 1. 246.) 
R.: Wenzel G., MTT. 9 (1861) 30; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 152; Erdélyi Okm. IV. 487. szám. 
 
 
504. 1366. jún. 22. Sáros 
Mihály mester (Konth Miklós nádor, a kunok bírája Sarus-i vicecomes-e) és a szolgabírók 
előtt László comes szolgabíró és Delne-i János fia: Balázs, akiket Peren-i Miklós fia: 
Vynche mester kérésére tudományvételre kiküldtek a pecsétjükkel (cum nostro sigillo), azt 
visszahozva elmondták, hogy megtudták, miszerint jún. 17-én (f. IV. p. oct. Corporis 
Christi) Vytez-i Lőrinc a famulus-aival: Simonnal és Péterrel hatalmaskodva Wynche 
mester Luduegfalua birtokára menve annak Kuson fia: János nevű jobbágyát kegyetlenül 
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megverte, holott per van köztük függőben, és a megvert, félholt Jánost maguk is látták az 
ágyában feküdni. D. in Sarus, f. II. an. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 664. (Múz. Ta. Berthóty 103.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés.  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
505. [1366.] jún. 22. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): jóllehet egyetért azzal, hogy Lajos a bizánciak 
(Greci) védelmét támogatja, hogy őket a római szentegyház egységére visszavezesse, de ez 
megfontoltan kell történjen, mivel (miként ez a régi krónikákban és más írásokban található) 
a bizánciak a római egyházzal folytatott tanácskozások során ravaszul és csalárdul jártak 
el, az egyházat becsapva, és e múltbeli dolgokból hasonló jövőbeliekre kell számítani, 
mivel jelenleg a bizánciak, úgy tűnik, nem odaadásból és őszinte akaratból, hanem 
kényszerűségből, a király segítsége elérése érdekében akarnak a római egyházzal efféle 
egységre lépni. Ezért nagy körültekintéssel és óvatosságal kell velük eljárni, és mivel az 
ügy oly nehéz, hogy rövid időn belül nem teljesíthető, ezért ha a király esküt tett, hogy a 
bizánciaknak v. császáruknak segítséget nyújt, a fentieket megfontolva a pápa Lajos fogadalmát a 
jelen oklevél kiadásától 1 évre felfüggeszti, de miután a császár és fiai a római egyházzal 
való egységre tértek, Lajos nekik fegyveres haddal segíthet. D. Avinione, X. Kal. Jul., 
pápasága 4. évében. [1366.]  
 
K.: Katona, Hist. crit. X. 389–390; Theiner II. 73; Raynaldus XXVI. 122–123; F. IX/3. 

594–595; Acta Urbani V. 168. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 240v. alapján.) 
 
 
506. 1366. (jún. 22. után) 
Konth Miklós nádor oklevele szerint a Nyitra és Trinchin megyei nemesek közösségének 
1366. jún. 22-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366.) Nyitra város mellett tartott 
közgyűlésén ….. János fia: Mihály előadta, hogy az őt örökjogon illető Berench birtokot 
Bogar fia Márton fia: Gergely és annak fiai: János és Mihály elfoglalva tartják, és ennek 
okát akarja tudni. Mire Gergely a maga és fiai nevében a nyitrai káptalan ügyvédvalló 
levelével azt mondta, hogy Berench birtok oklevelekkel hozzájuk tartozik, és ezeket későbbi 
időpontban tudják bemutatni. De mivel Gergely és fiai ezen okleveleket a nádor 2. és 3. 
köv. közgyűlésén sem mutatták be, ezért a nádor meghagyta, hogy ezt okt. 6-án (oct. 
Mychaelis) a per kezdete előtt a neki és a peres ellenfélnek kifizetendő 3 márka bírsággal 
teljesítsék színe előtt a királyi kúriában. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1372. szept. 30. > Bebek Imre nádor, 1374. dec. 3. Nyitrai kápt. 

lt. 44. 11. (Df. 273 550.) 
 
 
507. 1366. jún. 23.  
György mester Cris-i comes, Szlavónia alvikáriusa (vicesgerens vicariatus regni 
Sclauonie) azon pert, amit színe előtt a zágrábi káptalan idézőlevelének megfelelően 
György fia: Márton jún. 22-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) viselt Péter fia: András 
litteratus ellen, mivel András nevében ügyvivő (assumptor termini) állt elő, perelsőbbség 
(prioritas termini) miatt …… halasztja. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1366. 
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E.: Varasdi Történeti Lt. Csázmai kápt. lt. Acta antiqua 19. (Df. 282 338.) Hiányos papír. 
Hátlapján zárópecsét nyoma. 

 
 
508. 1366. jún. 23.  
György mester Cris-i comes …… Cris megye ….. tudatják, hogy ………, másrészről …. 
melletti Heydric fia: György elmondták, miszerint eddigi pereikben, főleg ezen Miklós 
megsebesítésében megegyeztek és egymásnak kölcsönösen elégtételt adtak, minden perüktől 
elállva és ezeket visszavonva. D. in vig. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 34 635. (HDA. Pavlinski Samostani. Sztreza 1. 5.) Hiányos papír. Hátlapján 2 pecsét 

nyoma, egynek szalagja. 
K.: Smič. XIII. 536. 
R.: Mályusz E., LK. 6 (1928) 88. 
 
 
509. 1366. jún. 23. 
A nyitrai káptalan előtt Bagyt nemes asszony, Salgou-i Vörös (Rufus) Miklós özvegye 
megvallotta, hogy a hitbére és jegyajándéka kapcsán ezen Miklós fiai: Tamás, András és 
János neki elégtételt adtak, így őket ez ügyben nyugtatta. D. in vig. Nat. Johannis Bapt., a. 
d. 1366. 
 
E.: MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevelek 160. (Df. 243 805.) Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
510. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Erzsébet id. királyné (U), hogy mindenkinek, akik ájtatosság okán 
azt a kápolnát, amit ő és a fia: [I.] Lajos király a Boldogságos Szűz tiszteletére a királyi 
palotában (in proprio palacio) akarnak építeni, egyikük v. mindkettejük jelenlétében v. 
távollétében meglátogatják, v. az istentiszteleteket meghallgatják abban, a megszokotton 
felüli bűnbocsánatot adjon, ami a pápa szerint a Boldogságos Szűz tiszteletének és az ő 
státuszuknak megfelelő. A pápa 1 évet és 40 napot ad. D. Avinione, IX. Kal. Aug., pápasága 
4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 446; Kumorovitz L. B., TBM. 15 (1963) 136; Rábik, Reg. 

Suppl. 280–281; Érszegi G., Castrum Bene 2 (1990) 97; G. Érszegi, MEV. 1995/3-4. 
30–31. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 216. alapján.)  

Megj.: Bossányi több helyen is Erzsébet anyakirályné helyett Erzsébet királynéról, Lajos 
feleségéről szól. Rábik megjegyzése és szövegközlése alapján (Ista nota inserta est 
indici concessionum  papalium sub communi titulo: „Pro regina seniori Ungarie”) 
azonban látszik, hogy a külön nem jelölt helyeken valójában az anyakirálynéról van 
szó mind kérelmezőként, mind jelen esetben a kápolna építtetőjeként. Lásd még köv. 
szám. 

 
 
511. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa minden meggyóntnak, akik a felsorolt ünnepnapokon (Nat., Circ., Epiph., 
Resurr., Asc. et Corpus d., Nat., Ann., Purif. et Ass. Marie, Nat. Johannis Bapt., Petri et 
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Pauli, OO. SS., ezek oct.-ja, Penth. utáni 6 nap) és a kápolna felszentelése ünnepén az [I.] 
Lajos király és anyja: Erzsébet királyné (V) által a veszprémi egyházmegyei Wissegrad-on 
a királyi palotában épített Szűz Mária-kápolnát meglátogatják, 10 évig minden alkalomra 1 
év és 40 nap bűnbocsánatot ad. D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 578v. (Df. 289 796.) 
K.: Érszegi G., Castrum Bene 2 (1990) 97–98; G. Érszegi, MEV. 1995/3-4. 31–32. (ASV. 

Reg. Vat. Vol. 255. fol. 90v. és Vol. 283. fol. 80r. alapján is.) 
R.: V. Orbán, LC. 17222. szám. 
 
 
512. [1366. jún. 23.]  
[V. Orbán pápától] kérte [I.] Lajos király (V) és Erzsébet királyné, hogy mivel a váradi 
egyház kanonoksága, prebendája és őrkanonoksága (ami dignitas) megüresedtek – mivel 
az ezeket birtokló Gergelyt a pápa a csanádi egyház püspökének nevezte ki, majd mindezt 
Arnold [fia:] Miklósnak biztosította, aki azonban elhunyt anélkül, hogy ezek tulajdonát 
megkapta volna –, mindezt biztosítsa Sándor [fia] János [fia:] Miklósnak, akinek az egri 
egyházban kanonoksága és prebendája, a váradi egyházban pedig főesperessége van, de 
ezekről kész lemondani. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 446–447; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 152–153. (román fordítással); 

Rábik, Reg. Suppl. 281. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 216. alapján.) Mind ezen dátummal.  
 
 
513. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérték uő.-k, hogy Miklós [fia:] Jakab esztergomi egyházmegyei klerikusnak 
a pozsonyi egyház kanonokságát biztosítsa, prebenda reményével. A pápa a kérést jóváhagyja. 
D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 447; Rábik, Reg. Suppl. 281. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. 

fol. 216. alapján.)  
 
 
514. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérték uő.-k, hogy Posega-i Péter [fia:] János papnak a zágrábi egyház 
kanonokságát biztosítsa prebenda reményével. János a zágrábi egyház prebendás káplánságát 
bírja, de arról kész lemondani. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 
4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 447. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 216r. alapján.) 
 
 
515. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet királyné (V) kérésére Posega-i Péter [fia:] János papnak a zágrábi 
egyház kanonokságát adja és neki ott prebendát rezervál, minden joggal és tartozékkal, 
intve a zágrábi püspököt és káptalant, hogy ezekről ne rendelkezzenek. Ha János ezen 
kanonokságot és prebendát elfoglalja, a zágrábi egyházban bírt, prebendának nevezett örökös 
káplánságról mondjon le. D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] A 
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bevezetéssel a zágrábi egyházmegyei zágrábi Szűz Mária-monostor és a toplicai monostor 
apátját bízza meg. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 478r. (Df. 289 814.) 
R.: V. Orbán, LC. 18218. szám. 
 
 
516. [1366. jún. 23.] 
[V. Orbán pápától] kérte Erzsébet, Magyaro. (U) királya felesége, hogy azoknak, akik a 
jelenlétében bárhol és bármikor az ünnepnapokon részt vesznek az istentiszteleteken, a 
pápa a belátása szerinti bűnbocsánatot adja. A pápa annyit ad, amennyit a királyoknak és 
királynéknak szokás.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 447–448; Rábik, Reg. Suppl. 282. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 

46. fol. 216v. alapján.) Mindkettő ezen dátummal. 
 
 
517. [1366. jún. 23.] 
[V. Orbán pápától] kérte uő., hogy káplánjának, Pál [fia:] István nyitrai kanonoknak az 
esztergomi egyház kanonokságát biztosítsa prebenda reményével, akkor is, ha István a 
nyitrai egyház kanonokságát és prebendáját bírja. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 448; Rábik, Reg. Suppl. 282. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. 

fol. 216v. alapján.) Mindkettő ezen dátummal. 
 
 
518. [1366. jún. 23.] 
[V. Orbán pápától] kérte uő., hogy Lac-i Imre [fia:] Péter pécsi egyházmegyei 
aldiakónusnak a pécsi egyház kanonokságát biztosítsa prebenda reményével. Péter a pécsi 
várbeli Szt. János-egyház kanonokságát és prebendáját bírja, de ezekről kész lemondani. A 
pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 448. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 216v. alapján); Acta 

Urbani V. 169. (ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 470. alapján.) Mindkettő ezen dátummal. 
 
 
519. [1366. jún. 23.] 
[V. Orbán pápától] kérte uő., hogy István [fia:] János győri egyházmegyei klerikusnak a 
győri egyházmegyei vasvári egyház kanonokságát biztosítsa prebenda reményével. A pápa 
a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 448–449. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 216v. alapján, e 

dátummal.) 
 
 
520. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte uő., hogy engedélyezze az alábbi személyeknek, hogy gyóntatójuk 
[a haláluk esetén nekik meggyónt vétkeikre teljes bűnbocsánatot adhasson]: Antal [fia:] 
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János pap, a királyné káplánja, Mounkad-i Benedek fia: Gál, Harkach-i Miklós fia: János, 
Frankow-i Péter fia: András, Vezeken-i Mikocha fia: Miklós, szentjánosi (S. Johannes) 
Mihály [fia:] Bereck, esztergomi, pécsi és győri egyházmegyei királynéi fegyvernökök 
(armiger). A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 449; Rábik, Reg. Suppl. 282–283. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 

46. fol. 216v. alapján.)  
 
 
521. [1366. jún. 23.] 
[V. Orbán pápától kérte Erzsébet id. királyné (U)]: az alábbi személyeknek engedélyezze, 
hogy meggyónt vétkeikre halálukkor a gyóntatójuk teljes bűnbocsánatot adhasson: Megies-i 
Klára (senior comitissa) nemes asszony, a leánya: Anna, Luchunch-i ……. nemes asszony, 
a leánya: Anna, Puker-i Klára és Sumugi-i Ágnes nemes asszonyok, Miklós mester, a 
királyné prothonotarius-a. A pápa a kérést jóváhagyja. 
 
K.: Acta Urbani V. 169. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 216. alapján, jún. 26-i dátummal.) 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 157–158. (K. alapján, jún. 26-i dátummal.) 
Megj.: A dátum inkább jún. 23. lehet, vö. 523. és 528. szám. 
 
 
522. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Vezeken-i Mikocha fia: Miklós esztergomi egyházmegyei nemes úrfi 
(domicellus) kérésére jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes 
bűnbocsánatot adhasson. D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 469v. (Df. 289 791.) 
R.: V. Orbán, LC. 15909. szám.  
 
 
523. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Puker-i Klára zágrábi egyházmegyei nemes úrleány (domicella) kérésére 
jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. 
D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 469v. (Df. 289 791.) 
R.: V. Orbán, LC. 15910. szám. 
 
 
524. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Maunkad-i néhai Benedek fia: Gál pécsi egyházmegyei nemes úrfi kérésére 
jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. 
D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 314r. (Df. 289 805.) 
R.: V. Orbán, LC. 15912. szám. 
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525. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Antal [fia:] János pécsi egyházmegyei pap kérésére jóváhagyja, hogy 
meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. D. Avinione, 
[lehúzva: VII.] IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 314r. (Df. 289 805.) 
R.: V. Orbán, LC. 15913. szám. 
 
 
526. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Frankaw-i néhai Péter fia: András győri egyházmegyei nemes úrfi kérésére 
jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. 
D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 314r. (Df. 289 805.) 
R.: V. Orbán, LC. 15914. szám. 
 
 
527. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Harkach-i néhai Miklós fia: János egri egyházmegyei nemes úrfi kérésére 
jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. 
D. Avinione, IX. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 314r. (Df. 289 805.) 
R.: V. Orbán, LC. 15915. szám. 
 
 
528. [1366.] jún. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa Megies-i Klára (senior comitissa) kérésére jóváhagyja, hogy meggyónt 
vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. D. Avinione, IX. Kal. Jul., 
pápasága 4. évében. [1366.] 
 
R.: V. Orbán, LC. 15911. szám; Acta Urbani V. 169. (ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 

470r. alapján.) 
 
 
529. 1366. jún. 24. Székelyvásárhely 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy egyrészről a Fata-i nemesek, másrészről a 
Noghdemeter-i királyi népek között az alábbi földek és határok miatt hosszú viszály jött 
létre (miként panaszuk ezt tartalmazta), és a király Erdélyben lévén az ottani emberek jogainak 
megújítása érdekében és megszüntetni akarván az efféle viszályokat, a személyében 
kiküldte Benedeket, az egri egyház Pankata-i főesperesét, speciális királyi káplánt és Zeer-i 
Pousa fia: István mester lovagot a Fata-i nemesek Tukas nevű falva (ami a Fata nevű birtokuk 
határain belül fekszik) és a király Noghdemeter nevű falva v. birtoka közötti vitás határok 
és földek megtekintésére és a szükséges helyeken új határjelek emelésére. Ők Tukas és 
Noghdemeter falvakba mentek, és a Fata-i nemesek és e királyi népek jelenlétében és 
beleegyezésével ezeket elmondásuk szerint az alábbi határokkal örökre elkülönítették, 
helyenként új határjeleket emelve: Zamus folyó mellett hegyoldal Tukas falu felett a 
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Rodna-ba tartó út szélén; másik hegyoldal; Tukas faluba folyó patak két hegy közt; 
vulgariter Altalwsvin nevű ösvény egy hegyoldalra; ue. ösvény a Fatayhigh nevű hegy 
tetejére; ezen hegy; Paulmeze nevű helynél 2 új határjel, amik elkülönítik a Fata-i nemesek 
földjeit nyugat felől és Noghdemeter királyi falu földjeit kelet felől; Teulghbirch nevű 
hegy; patak; szántóföldek összesen 4 hold hosszúságban; Roznapataka patak; nádas-
vesszős rét, aminek egyik fele 3 hold hosszúságban észak felől Terpenie falu határáig a 
Fata-i nemeseknek, a másik fele dél felől e királyi népeknek és Noghdemeter falunak jutott; 
Terpenie falu határjele, ahol Fata és Noghdemeter falvak határai véget érnek. A Tukas falu 
melletti Zamus folyó a Fata-i nemeseknek és a Noghdemeter-i királyi népeknek mindig 
közös használatra kell maradjon e királyi emberek rendelkezése szerint. Lajos annak érdekében, 
hogy a királyi emberek által Tukas és Noghdemeter falvak közötti, a felek jelenlétében és 
egyetértésével elvégzett határ-elkülönítés és rendelkezések örökre megmaradjanak és ezeket 
senki ne vonhassa vissza, titkospecsétes oklevelet bocsát ki a feleknek, amit ha visszavisznek 
neki, nagypecsétes privilégiumában ad majd ki. D. in Zekuluasarhel, in fe. Nat. Johannis 
Bapt., a. d. 1366. 
 
K.: ZW. II. 254–256.  (Nagydemeter község lt.-ában volt egykori E.-je alapján, eszerint 

előlapja alján vörös viaszú titkospecsét alatt: assecuracio ipsorum Benedicti 
archidiaconi et Stephani filii Pouse militis.); Doc. Rom. Hist. C. XIII. 153–156. 
(román fordítással)  

Tá.: Erdélyi kápt., 1380. jún. 29. > Erdélyi alvajdák, 1442. okt. 15. Dl. 44 336. (Múz. Ta. 
Torma.) Eltérő névalakjai: Fatha, Naghdemeter ~ Nagdemether, Pankotha, Posa, 
Thewkes ~ Thevkes, Rodwa, Altalwswin, Fathyhych [!], Paulmezee, Theughtermch 
[!], Rozwapathaka, Terpenye, Zekeluasarhel. 

R.: Erdélyi Okm. IV. 488. szám. 
 
 
530. 1366. jún. 24. Székelyvásárhely 
[I.] Lajos király 1366. jún. 24-én (in fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366.) Zekuluasarhel-en 
kiadott titkospecsétes nyílt oklevelében Hagmas, más néven Desfolua birtokot megerősítette 
[Haranglab-i] Pál fia: Mihálynak, akihez [V.] István és [I.] Károly király (H) privilégiumaival 
az tartozott. 
 
Tá.: Lackfi Imre erdélyi vajda, 1372. ápr. 29. Dl. 5995. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 3. 131. A.) 
K.: ZW. II. 380–381. (Tá.-ban.); Doc. Rom. Hist. C. XIV. 192. (román fordítás: 195.) 

(mindkettő Tá.-ban.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 489. szám. 
 
 
531. 1366. jún. 24. Pozsony 
[I.] Lajos király (H) a Reyka-i, győri (Jaurinum), Kamaron-i, Sytuateu-i, esztergomi 
(Strigonium), Zwb-i, Wyssegrad-i és óbudai (Vetus Buda) vámszedőknek: ő és anyja, a 
királyné a főpapokkal és bárókkal tanácsot tartva a vízivámok szedését így újítják meg: 
minden sajka v. hajó után, amik Wienna-ból v. máshonnan kenyerekkel és más kereskedelmi 
árukkal (kivéve a gyümölcsöket és fazekakat) megrakodva tartanak az országba, a kereskedők 
minden mondott vámhelyen a hajó v. sajka szélességének minden lába után (singulis 
vestigiis seu pedis humani longitudinibus per medium et latitudinem ipsius navis seu 
carine metiendis) 1 forintot fizessenk vámként, és őket a vámszedők további vámfizetésre, 
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v. bors v. más ajándék adására (piperis aut alterius munusculi prestacio) ne kényszerítsék, 
és még az önként adóktól se fogadják el ezeket az ajándékokat, nehogy ez szokássá váljon, 
és ezért majd a kereskedőket zaklassák. Továbbá minden sajka v. hajó után, amik körtékkel 
v. almákkal és más gyümölcsökkel vannak megrakodva, 3, a fazekakkal megrakottak után 
pedig 2 forintot és nem többet szedhetnek a vámszedők. Azon sajka után, ami az országból 
Wienna felé tart, a mondott vám felét (medietas tributi supradicte mensure vestigii) szedjék 
a nevezett helyeken. A király minden nemest, akinek saját vámja van és ezen királyi rendelet 
ellenében többletvámot szed, megfosztja vámjogától és azon birtokától, ahol a vámot szedik, 
és e birtokot a vámmal együtt a nádor a király kezeihez elkobozza és csatolja, a királyi 
vámokat tartókat pedig a nádor a honor-juktól megfosztja és mint királyi parancs áthágóit 
bünteti meg. A lovas és gyalogos zarándokoktól (bárhová is mennek), azoktól az emberektől, 
akik az országba jönnek lakni a feleségükkel, gyermekeikkel (liberi) és familia-jukkal 
együtt, továbbá a gyalogos emberektől senki ne szedjen vámot, azon emberektől pedig, 
akik az országból távoznak lakni, 40 dénárt szedjenek vámként. Akik ez ellen cselekszenek, 
mint nyilvános tolvajokat és rablókat a nádor megbünteti. A szabályozás nem érinti a 
mondott kereskedőktől járó harmincadot. Mindezt mindenhol nyilvánosan hirdessék ki, 
miként mindezt a király gyűrűspecsétes másik oklevelével már elrendelte. D. Posonii, in 
fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366.  
 
Á.: V. László király, 1453. febr. 23. Wiener Stadt- und Landesarchiv. Originalurkunden. 

(Df. 285 556.) 
 
 
532. 1366. jún. 24. Pozsony 
[I.] Lajos király 1366. jún. 24-én (in fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366.) Posonium-ban 
kiadott oklevelében átírta és megerősítette 1360. márc. 21-én Vissegrad-on kiadott, fiúsításról 
szóló oklevelét. 
 
Tá.: 1. Bebek Imre országbíró, 1390. nov. 26. Dl. 67 611. (Rajky cs. lt. 22.) 

2. Tá. 1. > Kaplai János országbíró, 1394. ápr. 26. Dl. 67 615. (Uo. 27.) 
K.: Zala II. 244–245. (Tá. 1. alapján, Tá.-ban.) 
Megj.: Az oklevél eredetileg a király 1380. jan. 7-i privilégiumában volt átírva. 
 
 
533. 1366. jún. 24. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Tompus (dict.) Tamás fiai: Mihály, 
Folkus és János, valamint Rodo fia: Miklós nevében, hogy a Halaz, Pesthyan ~ Pesthyen és 
Galubuch ~ Galabuch nevű birtokaikon szükség van határjelek emelésére és a mások birtok-
jogaitól való elkülönítésre. Ezért a nádor kéri a váci káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Valth-i Albert fia: Miklós v. Sagag-i [!] János fia: Imre v. Thomoy-i Demeter fia: 
Bacho v. Liberche-i István fia: János nádori ember e birtokokat a szomszédok összehívásával 
járja be régi határaik mentén, ahol szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve, és 
mások birtokjogaitól elkülönítve hagyja ezeket Tamás fiainak és Miklósnak, ha nincs 
ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze ellenükben a nádor elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést. D. in Vissegrad, in fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
Á.: az 582. számú oklevélben.  
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534. 1366. jún. 24.  
A váci káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H) parancslevelének megfelelően (l.  
45. szám) megtalálván 1297. évi privilegiális oklevelük par-ját, azt privilegiális formában 
átírják Liberche-i Tamás fia: Folkus részére. Kelt János olvasókanonok keze által, in fe. 
Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366., Miklós prépost, Péter éneklő-, Domokos őrkanonok, Mátyás 
váci, György Zolnuk-i, János Chengrad-i és Miklós Zygethfew-i főesperes, valamint az 
ezen Boldogságos Szűz-egyházban szolgáló többi kanonok jelenlétében. Arenga. 
 
Á.: 1. Váci kápt., 1372. okt. 1. Dl. 65 778. (Balassa cs. lt. 93. B.)  

2. Á. 1. > Váci kápt., 1418. aug. 10. Dl. 1484. (NRA. 1510. 22.) Eltérő névalakjai: Falkos, 
Zolnok. 
3. Á. 1. > Váci kápt., 1418. aug. 10. Dunamelléki Ref. Egyházkerület Lt. Ráday cs. 
Oklevelek 1028. (Df. 275 696.) 

Má.: 1. Á. 1.-el azonos jelzet alatt, annak alapján, újkori. 
2. Dl. 65 853. (Balassa cs. lt. 146.) Á. 2. alapján, újkori. 

R.: Balassa 128. szám. 
 
 
535. 1366. jún. 25. 
A váradi káptalan a prebendarius-uk, Péter fia: István mester, a Szt. Katalin szűz és vértanú-
oltár rector-a (utak veszélyei miatti) kérésére és oklevél-bemutatása alapján nyílt oklevelében 
átírja 1288. júl. 10-i, régi pecsétjével ellátott, ép és gyanútól mentes privilégiumát. D. 2. 
die Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
Má.: Dl. 64 073. (Kapy cs. lt. 68.) XIV-XV. századi. 
 
 
536. 1366. jún. 26. Székelyvásárhely 
[I.] Lajos király (H) tudatja, hogy bár egyrészről István néhai bán fia: Dénes és Losonch-i 
Deseu fia: László, másrészről Tamás fia: Dénes és Losonch-i István között Mentew várban, 
valamint más közös és osztatlan jogaikon júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) osztálynak 
kellene történnie Dénes erdélyi vajda döntéshozó oklevele szerint Péter erdélyi alvajda és 
Dénes vajda prothonotarius-a: Benedek mester mint speciális vajdai emberek által az erdélyi 
káptalan tanúsága jelenlétében, de mivel most Péter a király speciális feladataiban, Benedek 
pedig ura: a vajda szolgálataiban van elfoglalva, a mondott időpontban nem tudnak elmenni 
ezen osztályra, amit ezért a király bírság nélkül okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halaszt. D. in 
Zekuluasarhel, f. VI. p. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: Erdődy cs. bécsi lt. D231. (95-10-5.) Papír. Előlapja alján titkospecsét nyoma alatt nem 

kiolvasható relációs jegyzet. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
K.: Bánffy I. 274; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 156–157. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 490. szám; Erdődy 512. szám. 
 
 
537. 1366. jún. 26. Nyitra 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt megjelentek egyrészről Kaplat-i János fia: 
András, másrészről Arpad-i Tamás fiai: Mihály és István, és András megvallotta, hogy a 
Nyitra megyei Kaplat nevű birtoka azon felét, ami a nádor Galgouch nevű birtoka felől 
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van, az ő leánytestvére (Mihály és István anyja) negyedjoga fejében és 18 márkáért 
(amennyiért ő azt a nyitrai káptalan oklevelével ezen Tamásnak eladta) Mihálynak és Istvánnak 
minden haszonvétellel és szavatosság vállalásával átadta. D. in civitate Nitriensi, f. VI. p. 
Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 94 095. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 95. 20.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
538. 1366. jún. 26. Bécs 
Kálmán testvér, az Austria-i Szt. Kereszt[-monostor] apátja igazolja, hogy speciális barátjától: 
Jakab pozsonyi bírótól megkapott 40 talentum bécsi dénárt, amit Jakab jelen év ápr. 24-én 
(in fe. Georgii) az apát Pozsony megyei birtokai bérlete miatt kellett kifizessen neki, miként 
az apát erről kiadott oklevele ezt tartalmazza. D. Wienne, a. d. 1366., die Johannis et Pauli mart.  
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek 218. (Df. 238 837.) Előlapja 

alján pecsét nyoma, hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
R.: F. IX/3. 648; Ortvay, Pozsony III. 365. (mindkettő ápr. 24-i dátummal) 
 
 
539. 1366. jún. 27. Pozsony 
[I.] Lajos király (H) Jakus, Pozsony királyi város bírója kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján új nagypecsétjével ellátott oklevelében átírja és megerősíti a bírónak és a Duna 
folyón lefelé és felfelé haladó kereskedőknek a vámfizetés szabályozásáról szóló, gyanútól 
mentes, gyűrűspecsétes nyílt oklevelét (l. 178. szám). D. Posonii, sab. videlicet in fe. 
Ladislai, die 27. Jun., a. d. 1366. 
 
Má.: HHStA. Handschriftenabteilung. Österreichische Weltliche. Archive Weiss 159. pag. 

155-158. (Df. 258 545.) Újkori. 
K.: F. IX/3. 531–532. 
R.: Ortvay, Pozsony III. 365. 
   
 
540. 1366. jún. 27. Nyitra 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Nyitra és Trinchyn megyei nemesek 
közösségének jún. 22-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) Nyitra város mellett tartott közgyűlésén 
Dulou-i Roh (dict.) János fia: Mihály tiltakozott a maga, az anyja: Isalt, a fivérei: Miklós 
és Péter és a leánytestvérei: Klára, Goldus és Ilona nevében, hogy apja: Rooh (dict.) János 
a Duulou birtokon levő részüket Kemeche-i Mihály fia: Jánosnak el akarja adni v. zálogosítani, 
az ő joguk sérelmére. Ezért Rooh (dict.) Jánost e birtokrészük el- v. zálogba adásától és 
bármiféle elidegenítésétől, Mihály fia: Jánost pedig annak elfogadásától, megvásárlásától, 
a hasznai és termései elvételétől tilalmazta. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in 
loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 72 831. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 15. A.) Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (Dwlou névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. Solvit-jel. 
R.: Iványi B., LK. 17 (1939) 274–275. 
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541. 1366. jún. 27. Kálló 
Pous mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy Nogsemien-i Lengen 
(dict.) János fia: Leukus mester Nogfalu-i Bagath-tal Leta birtokon színük elé idézte jún. 
27-re (sab. p. Nat. Johannis Bapt.) Zanizlou-i Mihály fiát: Pétert, meghagyva, hogy állítsa 
elő jobbágyát, Pált. Akkor Leukus megjelent, Péter azonban nem, nem is küldött senkit és 
jobbágyát sem állította elő. D. in Kallou, in termino supradicto, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 094. (Kállay cs. lt. 1300. 1355.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint 4 zárópecsét maradványa, egynek szalagja. 
R.: Kállay 1578. szám; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 158; Piti F., Szabolcs m. 618. szám. 
 
 
542. 1366. jún. 27. 
Az erdélyi káptalan Dénes erdélyi vajdának, Zonuk-i comes-nek szóló, 1366. jún. 27-i 
(sab. p. Nat. Johannis Bapt., a. in presenti), az alvajda bírói székéhez átküldött jelentése, 
miszerint a vajdának az erdélyi nemesek és bármely más helyzetű emberek részére Tordán 
tartott közgyűlésén Buhtur-i Syke fia: István a felesége: Katalin és Lusad-i Miklós fia 
László felesége: Margit (Gald-i néhai Herbord leányai, nemes asszonyok nevében) bemutatta 
az uralkodó titkospecsétes nyílt oklevelét (l. 250. szám), kérve a vajdát, hogy emberével a 
káptalan tanúsága alatt ezen asszonyokat az apjuk: Herbord minden birtokrészéből a király 
speciális kegyéből nekik birtokban járó jogaikba vezesse be és ezeket nekik iktassa. Ezért a 
vajda írt a káptalannak, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Baka-i Pál fia: Balázs v. .….-i 
.…. fia: Miklós v. Buhtur-i ….. v. Buhtur-i Máté (Mathe) vajdai ember Herbord birtokrészeit a 
szomszédok összehívásával vegye vissza (recaptivaret) és királyi mértékkel megmérve, v. 
ha mérni nem lehet, szemmel megtekintve ossza 4 egyenlő részre, és az egyik negyedet a 
többitől határokkal elkülönítve iktassa e nemes asszonyoknak és általuk örököseiknek, ha 
nincs ellentmondás, az esetleges ellentmondókat idézze Katalin és Margit ellenében a vajda 
elé, majd a káptalan tegyen jelentést. A káptalan ennek megfelelően Buhtur-i Máté vajdai 
emberrel kiküldte Mihály litteratus-t, akik jún. 22-én (II. f. an. Nat. Johannis Bapt.) Fahyd 
és Gald birtokokra mentek, és mikor a leánynegyedet Katalinnak (Syke fia István feleségének) 
és Margitnak (Miklós fia László feleségének) iktatni akarták az ott levő atyai birtokrészekből, 
Fekete (Niger) Lőrinc (Mihály pap, az Apoldia-i egyház rector-a nevében) ennek ellent-
mondott, ezért Mihályt Fahyd birtokon a vajda elé idézték az asszonyok ellenében júl. 1-jére 
(oct. Nat. Johannis Bapt.); Boldizsár fia: Pál és Peteu fia: László viszont nem mondtak ellent.  
 
Tá.: az 1011. számú oklevélben.  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 266–267. (román fordítás: 269–270.) (mind Tá.-ban.) 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 56–57. és 158; Erdélyi Okm. IV. 439. és 491. szám. 
 
 
543. 1366. jún. 27. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Vosuar-i Tamás fia: Miklós 
az akár fel-, akár alperesként bármely időpontban, oct.-n és quind.-n a király v. az ország-
bíró v. az ország nádora és ezek bírói, és általában az ország bármely bírója és egyházi v. 
világi jogszolgáltatója előtt jelen oklevél kiadásától 1 éven belül indítandó összes perében 
a fivérét (frater): Jánost, Woya-i Medue fia: Jánost, Banhaza-i Mihály fia: Pétert, Saar-i 
Salamon fia: Pétert és Buken-i Miklós fia: Jánost törvényes képviselőinek állította, ígérve, 
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hogy érvényesnek fogadja el, amit egyikük v. ők együtt mint jelen oklevél bemutatói tesznek 
v. képviselnek pereiben. D. in fe. Ladizlai, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni. 1366. 9. (Df. 219 554.) Papír. Hátlapján pecsét 

töredékes nyoma. 
 
 
544. 1366. jún. 27. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy Bwbek István comes országbíró oklevelének megfelelően Medue fia: János királyi 
emberrel kiküldték tanúságul András testvért, akik jún. 24-én (in fe. Nat. Johannis Bapt.) a 
Zaboch megyei Raad, Wosmeger és másik Meger birtokokat a szomszédok jelenlétében 
Wosuar-i Tamás fiainak: Miklósnak és Jánosnak, valamint örököseiknek királyi új adomány 
címén minden haszonvétellel iktatták, nem lévén ellentmondó. D. in fe. Ladislai, a. d. 1366. 
 
Á.: Cudar Péter országbíró, 1373. jan. 28. > I. Mátyás király, 1489. jún. 6. Sárospataki Ref. 

Kollégium Tud. Gyűjt. Lt. Vegyes 59. (Df. 282 883.) 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 14. SNA. Jászói konvent hh. lt. Litterae 

iudiciales GGG. 1. 14. (Df. 251 767.)  
 
 
545. 1366. jún. 27. Győr 
Kálmán győri püspök kinyilvánítja, hogy mivel Magyar (dict.) Pál mester özvegye: Margit 
nemes asszony Papucz birtokon Krisztus Teste- és Szt. Üdvözítő-prépostságot (ecclesia 
collegiata seu preposituralis) alapított és épített, és lehetősége szerint azt bőségesen 
megadományozta, ahogy ez a püspök privilegiális okleveleiben szerepel, Kálmán püspöki 
(ordinaria) hatáskörrel, a győri káptalan (fratres nostri) beleegyezésével ezen egyházat és 
annak prepositura-ját minden joggal és haszonvétellel István mesternek, a győri egyház 
kanonokának adta, és Mihály mester győri kanonokkal őt ezek tulajdonába bevezettette, 
teljes és szabad világi és egyházi irányítást adva neki. István a kórusban status-t és a káptalanban 
szót a győri egyház őrkanonoka után bírjon. Erről a püspök titkospecsétjével ellátott oklevelet 
bocsát ki Istvánnak. D. Jaurini, sab. p. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
K.: F. IX/3. 603–604. (Kaprinai XXVII. 102–103. alapján.)  
 
 
546. [13]66. jún. 27. Avignon 
János váci püspök a servicium commune-ja egy részeként 50 forintot, a 4 servicium 
[consuetum-a] egy részeként 10 forintot [kifizetett] jelen oklevél kiadása napján. [A többi 
kifizetésére 1367.] jún. 6-ig (usque ad Penth.) kapott haladékot. Avinione, 27. Jul., [13]66. 
 
K.: CDP. I. 434. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 37. fol. 182r. alapján.) 
 
 
547. 1366. jún. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) kinyilvánítja, 
hogy mivel az erdélyi (terra nostra Transsilvana) nemesek az ottani különféle nacio-jú, 
főleg oláh gonosztevők álnoksága, valamint ezek rendezetlen helyzete és szokása (status és 
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usus) miatt nap mint nap rengeteg sérelmet szenvednek el, ezért e gonosztevők Erdélyből 
való kiirtása érdekében királyi teljhatalmából és speciális kegyből e nemeseknek az alábbi 
kiváltságot (libertas) adja: akit tolvajlással, rablással v. más bűntettel vádolnak, de nem 
érték nyilvánosan tetten, ha nemes, 50 nemes tanúsításával, ha nem nemes, 50 nem nemes 
tanúsításával halálra ítélhető, tettenérés esetén pedig hét egyenrangú személy tanúsításával; 
ha közrendű (communis) oláhot vádoltak v. értek tetten nyilvánosan, ellene bármely közrendű 
ember tanúskodhat, közrendű oláh pedig hasonló esetben hasonló oláhokkal v. más 
közrendűekkel bizonyíthatja vádját más nacio-jú közrendűek ellen; ha nemest közrendű 
oláh vádol nyilvános gonosztettel, és a vádját nem tudja csak nemesekkel igazolni, akkor 
bizonyítsa, ahogy tudja, ti. v. nemesekkel v. kenézekkel v. közrendűekkel v. oláhokkal, 
amíg el nem érik az 50 nemes számát, mely bizonyítás során a királyi oklevéllel a kenézségében 
megerősített kenézt 1 valódi nemesnek fogadják el, a közönséges (communis) kenézt az 1 
ferto hitelű falunaggyal, a közrendű embereket v. oláhokat pedig a fél ferto hitelű emberrel 
vegyék egyenlőnek, és ugyanígy bizonyíthatja a közrendű oláh a maga vádját olyan nemes 
ellen, akit nyilvánosan tettenért bármely gonosztettben; az erdélyi nemeseket és jobbágyaikat 
a városokban v. szabad falvakban tolvajlásért v. rablásért v. más bűntettért ne tartóztassák 
le, csak nyilvános tettenérés esetén, és sem a városokban, sem a szabad falvakban egy erdélyi 
nemest (nobilis de provincia) se levelesítsenek; aki erőszakot v. hatalmaskodást szenved el, 
nem állhat bosszút hasonló tettel, hanem törvényesen járjon el, különben ellenfelében 
szemben az elkövetés [értékének] kétszerese, az erdélyi vajdával szemben pedig hatalmaskodás 
sújtsa; a király v. a nemesek v. mások (akiknek Erdélyben jobbágyaik vannak) jobbágyát 
más nem tartóztathatja le és ítélheti meg a javaiban v. személyében, csak a saját ura v. az 
officialis-a, és ha azok a panaszosoknak nem adnának elégtételt, azok által törvényesen 
[megidézve] jelenjenek meg a vajda v. annak helyettesei előtt, és akik másképp cselekednek, 
hatalmaskodás büntetése sújtsa őket; a király, a vajda és az Erdélyben birtokos emberek 
várnagyait és officialis-ait a bárki ellenében elkövetett károk és kihágások ügyében az 
officiolatus-ukban a vajda v. annak alvajdája elé kell idézni ezek megindokolására; a közrendű 
embereket v. oláhokat, akiket a vajda v. annak alvajdája v. comes-ei közgyűlésein v. bíróságán 
(iudicatus) jog szerint levelesítettek, ha nincs királyi kegyelmük, bárki bárhol elfoghatja és 
a vétkük szerint megbüntetheti, a nemeseket viszont csak a vajda speciális közgyűlésein és 
bíróságán lehet levelesíteni, és ha valaki elfogja őket, és kihágásaik ügyében nem kaptak 
királyi kegyelmet, a vajdának adják át őket büntetésre; aki a király levelesített hűtleneit el 
tudná fogni, de ezt nem teszi, v. az elfogottakat nem adja át büntetésre a király kezeihez, v. 
azokat pártolja, hűtlenség vétkébe esik és levelesítsék, bármilyen helyzetű és állapotú is 
legyen; ha a vajda v. az alvajda előtt birtokadományról v. más kegyről királyi oklevéllel 
rendelkező személy ellen folyik per, és a felperesnek nincsenek ezzel szemben érvényes 
oklevelei és a vádját csak tanúállítással (humano testimonio) akarja bizonyítani, az efféle 
pert a királyi kúriába kell áthelyezni ítélkezésre, a nemesek egyéb pereiben pedig a vajda v. 
az alvajda Erdélyben ítélkezzen, miként eddig szokás volt, és az ilyen pereket az Erdélyben 
birtokos főpapok v. bárók sem tetethetik át a királyi kúriába a vajda v. az alvajda bíróságáról; 
mivel a nemeseket és birtokaikat a király a kamarahaszna fizetése, az élelem-szolgáltatás 
és a kényszerű katonáskodás alól kegyesen kiemeli, ezért e nemesek kötelesek a királynak 
v. annak személyében az erdélyi vajdának v. annak alvajdájának segítséget adni a király és 
Szent Koronája erdélyi (illarum parcium) hűtlenei és lázadói ellen; ha valamely káptalan v. 
konvent emberét a pereskedő vidékre (ad provinciam) vezeti, ha annak van saját lova, akkor 
1 ferto, ha a pereskedő lovát használja, akkor fél ferto forgalomban levő dénárt és nem 
többet kaphat naponta a munkájáért, a pereskedő mindennap adjon neki megfelelően enni 
és inni, és e hiteleshelyi ember a pereskedő ügyének végrehajtásában legyen alapos és 
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lelkiismeretes; a káptalan, a konvent és az egyházi személyek a közönséges okleveleikért 
ne kérjenek többet zárt oklevél esetén 10, nyílt esetén 20 forgalomban levő dénárnál, a 
nagyobb oklevelek kiállításakor pedig a régi elrendezést (institucio) kell megtartani; az 
erdélyi nemesek a király által nekik adott azon szokásokat és szabadságokat élvezzék, 
amiket eddig is békésen használtak királyi beleegyezésből (graciosa admissio). Annak 
érdekében, hogy ezen általa adott örök szabadságot ne lehessen a jövőben visszavonni, az 
uralkodó függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula főkancellárja (summus 
cancellarius) keze által, a. Incarn. d. 1366., IV. Kal. Jul., uralkodása 25. évében, amikor 
Tamás kalocsai, Miklós zárai, Hugolin spalatoi érsek, Kálmán győri, Vilmos pécsi püspök, 
királyi kápolnaispán és titkos kancellár, István zágrábi püspök, Szlavónia vikáriusa (tenens 
vicariatum tocius banatus regni nostre Sclauonie [!]), Demeter váradi, Mihály egri, Domokos 
erdélyi, Domokos csanádi, László veszprémi, Demeter szerémi, Péter boszniai, János váci, 
István nyitrai, Miklós knini püspök, a korbáviai szék üresedésben, Miklós traui, János [! ∋: 
Máté] sebenicoi, Demeter nonai, Mihály scardonai, István fárói, Mihály [! ∋: Domokos] 
korcsulai [!] (Corzulensis) püspök, magnifici Kont Miklós nádor, a kunok bírája, Bubek 
István comes országbíró, Dénes erdélyi vajda, a bulgáriai (regnum nostrum Bulgarie) 
Bodon város és districtus kapitánya, Zeech-i Miklós, egész Dalmácia és Horváto. bánja, 
Gara-i Miklós Machou-i bán, János királyi tárnok-, Bubek György királynéi tárnok-, Dénes 
vajda fivére: Imre királyi lovász-, Zudar (dict.) Péter királyi pohárnok-, Liczkow-i Pál királyi 
asztalnok-, Gwnew-i Tamás fia: János királyi ajtónállómester, Zobonia fia: László pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 31 104. (GYKOL. Centuriae XX. 60.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsétje kiszakadt. 
Á.:  1. Kolozsmonostori konvent, 1428. máj. 3. Dl. 37 229. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 18. 

2424. Misc.) Újkori Má.-ban. 
2. Erdélyi káptalan, 1786. dec. 24. Dl. 30 690. (GYKOL. Centuriae U. 51.) 

Má.: 1. Á. 2.-vel azonos jelzet alatt, XV. századi. 
2. E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
3. Dl. 36 618. (GYKOL. Centuriae KK. 40.) 1793. szept. 15-i, pag. 29-35. 
4. Dl. 37 053. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 11. 21. E.) Újkori. 
5. AL. Kolozsvár. Törzsgyűjt. A. 11. (Df. 253 793.) Újkori. 

K.: Katona, Hist. crit. X. 374–380; F. IX/3. 552–558; Densuşianu I/2. 120–122; ZW. II. 
256–259; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 159–165. (román fordítással) 

R.: Doc. Val. 199–200; Erdélyi Okm. IV. 492. szám. 
Megj.: A méltóságnévsor, bár (zömében) helytálló 1366-ra nézve, mind kifejezéseiben, 

mind a feltüntetett személyekben helyenként erősen eltér a királyi privilégiumok végén 
ekkortájt megszokottan szereplő  méltóságnévsoroktól. 

 
 
548. 1366. jún. 28. Nagyszombat 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a 6 márka bírságot, amiben a Suprun megyében 
nemrég tartott közgyűlésén Benedek fia: Istvánt elmarasztalta Zyrak-i Sándor fia: Miklós 
ellenében, István kérésére neki elengedi és erről őt nyugtatja, nem érintve azonban ellenfele 
részét. D. Tyrnauie, in vig. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 49 726. (Rumy cs. lt. 56. 66.) Papír. Hátlapján pecsét körvonalában: relacio Nicolai 
filii Leukus per Petrum Rufum. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
549. [1366.] jún. 28. Nyitra 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Nyitra és Trinchyn megyei nemesek 
közösségének jún. 22-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) Nyitra város mellett tartott közgyűlésén 
Barakcha-i Jakab fia: István bemutatta a király gyűrűspecsétes oklevelét (l. 449. szám). 
Ezután a nádor megkérdezte a Nyitra megyei vicecomes-t, szolgabírókat és esküdt ülnököket, 
akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú 
tanúsítással megerősítették, hogy László opuliai (Opolensis) herceg mindazt megtette, ami 
a királyi oklevélben szerepel. Erről a nádor nyílt oklevelet bocsát ki Istvánnak a közjognak 
megfelelően (communi iusticia suadente). D. 7. die congregacionis nostre predicte, in loco 
memorato, a. supradicto. [1366.] 
 
E.: ŠA. Brno. Seilern cs. lt. Révay és Serényi iratok 55. (Df. 249 115.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
Á.: Garamszentbenedeki konvent, 1368. márc. 2. Uo. 56. 59. (Df. 249 116.) 
Má. 1-2.: Á.-val azonos jelzet alatt, E. és Á. alapján, újkoriak. 
 
 
550. 1366. jún. 28. Nagyszombat 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azt a 6 márka bírságot, amiben Benedek 
fia: Istvánt bárki ellenében és bármi módon is elmarasztalta, István kérésére neki elengedi 
és erről őt nyugtatja, nem érintve azonban az ellenfél részét. D. Tyrnauie, in vig. Petri et 
Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 49 724. (Rumy cs. lt. 56. 66.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
551. 1366. jún. 28. 
A nyitrai káptalan előtt megjelentek egyrészről Gyuek-i Jouka fiai: János, Lőrinc és Bálint 
és Vyfalu-i János fia: Miklós, másrészről Gyuek-i István leánya: Ilona nemes asszony, és 
előbbiek megvallották, hogy a Basan-on levő örökjogú birtokrészüket a haszonvételeivel 
együtt Ilonának (a soror-uknak) adták annak élete végéig, szavatosság vállalásával, amit ha 
nem teljesítenek, akkor ellenében a per kezdete előtt kifizetendő, a bíró része nélküli 10 
márkában marasztalják el őket. Ilona halála után a birtokrész csak rájuk és örököseikre 
háramolhat vissza. Az asszony, bármilyen szükség sürgesse is, a birtokrészt senki másnak 
nem zálogosíthatja el, csak Jouka fiainak és Jánosnak, akik a birtokrész ezévi terméseit v. 
vetéseit beszedhetik, amikor akarják. D. domin. p. Nat. Johannis. Bapt., a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 95 628. (Rudnay cs. lt. E. 4.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
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552. 1366. jún. 29. Pozsony 
[I.] Lajos király 1366. jún. 29-én (in fe. Petri et Pauli, a. d. 1366.) Posonium-ban kiadott 
nyílt oklevelében átírta és megerősítette 1362. nov. 8-i Cassouia-i oklevelét (l. Anjou-oklt. 

XLVI. 523. szám). 
 
Tá.: Zsigmond király, 1393. máj. 30. SNA. Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno 5. 12. (Df. 

251 780.) 
 
 
553. 1366. jún. 29. Nyitra 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Nyitra és Trinchyn megyei nemesek 
közösségének jún. 22-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) Nyitra város mellett tartott közgyűlésén 
[lehúzva: János fia: Mihály] Kyspankata-i Egyed fiai: György és Miklós elmondták, hogy 
Jakab mester nyitrai kanonok a Turuch folyón, Rakolch birtokon levő malmát nekik 3 
márka dénárért zálogba adta, de ennek birtokába őket nem engedi be. Jakab a közgyűlésre 
nem ment el, nem is küldött senkit maga helyett, holott Egyed fiai a közgyűlés törvényes 
napjain várták, ezért a nádor Jakabot bírságban marasztalja el, ha magát észszerűen nem 
tudja kimenteni. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 665. (Múz. Ta. 1904. 69.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
554. 1366. jún. 29. Nyitra 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Nyitra és Trinchyn megyei nemesek 
közösségének jún. 22-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) Nyitra város mellett tartott közgyűlésén 
Dulou-i Roh (dict.) János elmondta, hogy átadott egy tokban (pixis) őrzésre Kemeche-i 
Mihály fia: Jánosnak 12 oklevelet – [IV.] Béla király privilégiumát a Scepsy-i káptalan 
átiratában; ue. káptalan privilégiumát Dulou birtokról; Pál néhai országbíró 3 oklevelét; a 
Turuch-i konvent oklevelét Dulou birtok iktatásáról; a nyitrai káptalan birtokvisszavevő 
(recaptivatorias) oklevelét; Pál mester Trinchyn-i vicecomes és a szolgabírók Tar (dict.) 
Péter fia Jakab ellenében kiadott két bírságlevelét; a Scepsy-i káptalan Egresd-i Mátyás 
fiai: Mátyás és Jakab ellenében kibocsátott tilalmazólevelét; a megyésispán (comes 
parorchialis) döntéshozó oklevelét Dulou birtokról és egy tilalmazólevelét –, amik most a 
Dulou nevű birtoka (mind annak elzálogosított része, mind a saját kezén levő része) 
védelmére a perei lefolytatásához szükségesek, emiatt ezen okleveleket vissza akarja kapni 
Jánostól. Mivel erre Mihály fia: János azt mondta, hogy Roh (dict.) János valóban adott neki 
tokba göngyölt okleveleket őrzésre, de azt ő nem tudja, hogy hány darabot hagyott nála, és a 
nádor által kijelölendő időpontban Roh Jánosnak ezeket visszaadja, ezért a nádor meghagyta, 
hogy Mihály fia: János ezen okleveleket júl. 27-én (II. f. p. [lehúzva: Mychaelis] Jacobi) Roh 
(dict.) Jánosnak adja vissza a Trinchyn megyei vicecomes és a szolgabírók előtt, akik jelentését 
erről (v. ennek meg nem történtéről), ha szükséges, a felek okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a nádornak 
vigyék el. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 72 833. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 17.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: reus non venit. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
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555. 1366. jún. 29. Nyitra 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Nyitra és Trinchyn megyei nemesek 
közösségének jún. 22-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) Nyitra város mellett tartott közgyűlésén 
Dwb-i Miklós fiai: Jakab és Mihály előadták, hogy ezen Dwb birtok őket oklevelekkel 
illető felét a másik Dwb-i Karachyn fia: Miklós az ő joguk sérelmére régóta elfoglalva 
használja, és ennek okát akarják tőle megtudni. Miklós azonban nem jelent meg a közgyűlésen, 
nem is küldött senkit maga helyett, holott Miklós fiai a közgyűlés törvényes napjain át 
várták, ezért a nádor Miklóst bírságban marasztalja el, ha magát észszerűen nem tudja 
kimenteni. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 95 267. (Ocskay cs. lt. 34.) Hátlapján pecsét körvonala. 
K.: Ocskay 136–137. 
 
 
556. 1366. jún. 29. 
A nyitrai káptalan előtt megjelent egyrészről Vyfalu-i János fia: Miklós, másrészről 
Dyuek-i Jouka fia: Bálint, és Miklós megvallotta, hogy a Basan birtokon levő földrészért, 
amit a Turoch-i konvent oklevelével Bálintnak elzálogosított, az azzal azonos mennyiségű, 
minőségű, értékű és holdú Vyfalu-i saját földrészét júl. 6-án (f. II. nunc ventura) átadja 
Bálintnak, s ha ezt nem teszi, a per kezdete előtt kifizetendő, a bíró része nélküli 3 márkában 
marasztalják el Bálint ellenében. D. in fe. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
Fk.: 1. Dl. 95 629. (Rudnay cs. lt. 351.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 

2. Dl. 95 631. (Uo. A. 351.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma.  
 
 
557. 1366. jún. 29. 
A nyitrai káptalan előtt egyrészről Dyuek-i Jouka fiai: János, Lőrinc és Bálint, másrészről 
Vyfalu-i János fia: Miklós megvallották, hogy mivel ők a Basan nevű birtokukat Dyuek-i 
István leányának: Ilona nemes asszonynak minden haszonvétellel átadták birtoklásra annak 
élete végéig, ezért egyéb örökbirtokaikat (a szerzett és zálogos birtokaikat viszont nem) a 
telkekben és más haszonvételekben júl. 6-án (f. II. nunc ventura) és más szükséges napokon 
egymás között 2 egyenlő részre osztják, és ezek közül Miklós választhat a tetszése szerint. 
Ha a telkük (curia) a másikuknak jut, akkor az ott levő épületeket elvihetik. Ilona halála 
után a birtokaikat a közöttük egykor történt korábbi osztály állapotába kell visszaállítsák. 
Ha a felek valamelyike az osztályt nem fogadja el, a per kezdete előtt kifizetendő, a bíró 
része nélküli 10 márkában marasztalják el a másik féllel szemben. D. in fe. Petri et Pauli, 
a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 95 630. (Rudnay cs. lt. E. 131.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
558. [1366. jún. 29.] 
[V. Orbán pápától] kérte [György konstantinápolyi lovag], hogy engedélyezze Chompo 
Sebestyén váradi polgárnak és feleségének (akik 60 évesek), hogy haláluk esetén [gyóntatójuk 
nekik meggyónt vétkeikre teljes bűnbocsánatot adhasson]. A pápa a kérést jóváhagyja.  
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K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 450; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 166–167. (román fordítással) 
(ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 224r. alapján.) Mind ezen dátummal. 

 
 
559. [1366.] jún. 29. Avignon 
[V.] Orbán pápa Chompo Sebestyén váradi polgár és felesége: Erzsébet kérésére jóváhagyja, 
hogy meggyónt vétkeikre halálukkor a gyóntatójuk teljes bűnbocsánatot adhasson. D. 
Avinione, III. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 468v. (Df. 289 791.) 
R.: V. Orbán, LC. 15920. szám. 
 
 
560. [1366.] jún. 29. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte [György konstantinápolyi lovag], hogy Pál [fia:] László váradi 
egyházmegyei papnak a váradi egyház kanonokságát biztosítsa prebenda reményével. 
László a váradi egyházban a Szt. Katalin-oltárt bírja, de arról kész lemondani. A pápa a 
kérést jóváhagyja. D. Avinione, III. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 450; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 166. (román fordítással) 

(ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 224r. alapján.) 
 
 
561. [1366. jún. 29.] 
[V. Orbán pápától] kérte György, a bizánci császár kancellárja és követe, konstantinápolyi 
lovag, hogy a magyar (U) király és királyné commensalis káplánjának, Jakab [fia:] Domokosnak 
a pécsi egyház kanonokságát biztosítsa és neki ott prebendát és tisztséget (dignitas) rezerváljon, 
akkor is, ha Domokos a pápa oklevelével a váradi egyházban kanonokságot és Szt. András-
kápolnát bír és prebendát fogadott el ott, de a prebenda tulajdonába még nem került, a 
kápolnáról pedig kész lemondani. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 449; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 164–166. (román fordítással); 

Rábik, Reg. Suppl. 283. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 224r. alapján.) Mind ezen 
dátummal. 

 
 
562. 1366. jún. 29. Avignon 
[V.] Orbán pápa Jakab [fia:] Domokos papnak, váradi kanonoknak, [I.] Lajos király és 
Erzsébet királyné (V) commensalis káplánjának a pécsi egyházban a pécsi püspök adomá-
nyozásához tartozó üres v. megüresedő, lélekgondozással járó v. anélküli javadalmat rezervál 
minden joggal és tartozékkal, aminek éves jövedelme nem haladja meg előbbi esetben a 25, 
utóbbi esetben a 18 márka ezüstöt. Inti a pécsi püspököt, hogy e javadalomról ne rendelkezzen, 
mert azt érvénytelennek tekinti. Domokos a váradi egyházban Szt. András-kápolnát 
(perpetua capella) és a pápa oklevelével kanonokságot bír, és ott prebendát fogadott el, bár 
utóbbi tulajdonába sosem került. Ha a mondott javadalmat elfogadja, e kápolnáról mondjon 
le. D. Avinione, III. Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] A bevezetéssel a Rudina-i monostor 
apátját és a pécsi egyházmegyei Posoga-i Szt. Péter-egyház prépostját bízza meg. D. ut supra. 
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Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 356r-v. (Df. 289 809.) 
R.: V. Orbán, LC. 16031. szám. 
 
 
563. 1366. jún. 30. Nyitra 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája igazolja, hogy a Nyitra és Trinchyn megyei nemesek 
közösségének jún. 22-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) Nyitra város mellett tartott közgyűlésének 
9. napján, jún. 30-án (f. III.) bírói meghagyásának megfelelően a speciálisan kijelölt nádori 
ember előtt (miként annak beszámolójából megtudta) Basan-i Joka fia: Lőrinc letette az 
esküt Basan-i Mihály fia: Péter ellenében arról, hogy famulus-a: Pál nem vitt el hozzá titokban 
egy nyerget zablával Pétertől. D. die et loco prenotatis, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 95 627. (Rudnay cs. lt. 350.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
564. 1366. jún. 30.  
A nyitrai káptalan előtt Nesete-i Gaua [?] fia: Ádám megvallotta, hogy Kysheresthien-i 
Gerges leányának: Katus asszonynak, Moka fia Miklós özvegyének júl. 25-én (in fe. Jacobi) 
1 márkát fizet a káptalan előtt, az asszony pedig ott és akkor átad neki minden nála levő, 
Ádám és fiai számára érvényes oklevelet. Ha a felek valamelyike mindezt nem teljesíti, a 
per kezdete előtt kifizetendő, a bíró része nélküli 3 márkában marasztalják el a másik féllel 
szemben. D. 2. die Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevelek 158. (Df. 243 803.) Papír. Hátlapján zárópecsét nyoma. 
 
 
565. 1366. júl. 1. Szentmária 
Sándor fia: János mester, György mester Liptou-i comes helyettese és a megye 4 szolgabírója 
előtt Besenyő (Bissenus dict.) András fia: István megvallotta, hogy fivére (uterinus frater): 
Tamás az apjuk kőből épített pincéjét (celarium) 5 forintért megvásárolta tőle. Erről fentiek 
pecsétjeikkel ellátott oklevelet bocsátanak ki. D. in villa B. virginis, f. IV. p. Johannis 
Babt. [!], a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 94 433. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 1. 33.) Papír. Hátlapján 1 nagyobb és 4 kisebb 

pecsét nyoma. 
R.: Karácsonyi J., TT. 1896. 510. 
 
 
566. 1366. júl. 1. 
A Clusmustra-i Szűz Mária-monostor konventje tudatja, hogy amikor [I.] Lajos király (H) 
a báróival máj. 31-én (oct. Penth.) Clusuar királyi városban volt, az ottani esküdtek és bírók 
kérték tőle, hogy adassa ki nekik birtokbejáró oklevelét az ország szokása szerint. Ezután 
Zeer-i Posa fia: István mesterrel, a királyi aula lovagjával és Benedek Pankata-i 
főesperessel, királyi speciális káplánnal a konvent az uralkodó írásos parancsára kiküldte 
őrszerzetesét: Henrik testvért, akivel e királyi emberek Mihály fia: János, Mihály, Tamás 
és László (Henke dicti), Bacho fia: Imre és Petew fia: Miklós Gurfolua-i nemesek birtokát 
bejárták: FelekBerch hegynél 2 régi határjel mellett kettőt megújítottak, az egyik Clusuar 
várost, a másik a Gurfolua-i nemeseket különíti el; erdőben az Ohtun falu felé tartó út mellett 
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egy wlgariter hasfa fa alatt egy határjelet megújítottak; ue. erdőben egy nyíllövésnyi távolságban 
a Felekpataka patak mellett egy határjelet emeltek; a Cluswar városból Gurfolua faluba 
tartó út mellett egy új határjelet emeltek a Hatarpataka nevű pataknál, ami átkel a város 
területén; Zupurberch nevű cserjés hegynél a Zomusfolua faluba tartó út, ami mellett határ-
jelet emeltek; ue. út észak és Zomusfolua felé a Zupurberch-hez, amin 2 régi határjel mellett 
kettőt megújítottak; Zupurberch; Hegusholum nevű kis hegyen 2 régi határjel mellett újakat 
emeltek; Zupurberch; wlgariter Cerebereke nevű  berkes hely mellett 3 régi határjelet találtak, 
az egyik Clusuar várost, a másik a Gurfolua-i nemeseket, a harmadik a Zomusfolua-i 
nemeseket különíti el, és ezek mellett 3 új határjelet emeltek, és itt véget érnek a Clusuar 
város és a Gurfolua-i nemesek közötti határok; Boglyasto nevű halászóhely alsó részén a 
Patha falu felé tartó út mellett 2 régi határjel mellé kettőt megújítottak; Ereuspatakfe nevű 
hely; Gurfolua és Dezmer között egy Chere (dict.) berek mellett Soskuth nevű kút, amit 
határhelynek hagytak; Aknatere nevű rét, ahol egy régi határjel mellé egy újat emeltek, és 
itt véget érnek a Gurfolua-i és Dezmer-i nemesek közötti határok. Erről a konvent függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. oct. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 30 691. (GYKOL. Centuriae N. 54.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsétre utaló plicatura. 
Á.: 1. Erdélyi kápt., 1810. szept. 1. Ue. jelzet alatt. 

2. Bátori Kristóf erdélyi vajda, 1580. márc. 10. Archivele Statului Cluj. Kolozsvár város 
lt. Kolozsvár város tanácsa. Privilégiumok M. 48. (Df. 281 088.) 

K.: Jakab, Kolozsvár I. 56–57. (Á. 2. alapján.); ZW. II. 259–261; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 
167–170. (román fordítással) 

R.: Erdélyi Okm. IV. 493. szám. 
 
 
567. [13]66. júl. 1. Avignon 
Tamás Magyaro.-i (U) kalocsai érsek a servicium commune-ja egy részeként 65 forintot, a 
4 servicium [consuetum-a] egy részeként 11 forintot és 13 solidus-t [kifizetett. A többi 
kifizetésére] szept. 29-ig (ad fe. Michaelis) kapott haladékot. Avinione, 1. Jul., [13]66. 
 
K.: CDP. I. 435. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 37. fol. 183r. alapján.) 
 
 
568. [1366.] júl. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): követét, István nyitrai püspököt és [V.] János 
bizánci császár követét, Magnicaires György konstantinápolyi lovagot örömmel fogadta, 
akik beszámoltak a Lajos és a császár közötti tárgyalásról. A pápa a kardinálisokkal tanácsot 
tartva azt a hitvallást, amit egykor az apostoli szék néhai [VIII.] Mihály bizánci császárnak 
hasonló esetben elküldött, és amit a pápa János császártól, a bizánci klérustól és a néptől is 
elvár, György által elküldi a császárnak. Kéri Lajost, hogy az ügyet szüntelenül támogassa. 
István püspök bölcsen járt el feladatában, azt annak nehézsége miatt gyorsabban nem tudta 
elvégezni, ezért ha a király szerint a püspök késlekedett, bocsásson meg neki. És mivel e 
nehéz ügyről nem lehet mindent jelen levélben kifejteni, a pápa néhány nunciust küld Lajoshoz, 
akik és István püspök mindenről beszámolnak a királynak, meghallgatják annak válaszát, 
és arról tájékoztatják a pápát, aki ennek alapján a legátusát elküldi majd Lajoshoz. D. 
Avinione, Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.]  
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K.: Theiner II. 73–74; Acta Urbani V. 177–178. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 118. alapján.) 
Megj.: A pápa szintén júl. 1-jei levelét János császárnak a bizánciak katolikus hitre térése 

és ue. követek kapcsán l. Acta Urbani V. 179–180. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 124. 
alapján.) 

 
 
569. [1366.] júl. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet [id.] királynénak (U): ismeretes számára a királyné állhatatos 
szándéka a bizánciaknak a római egyetemes szentegyházhoz való visszavezetésére, a fiával, 
[I.] Lajos királlyal (U) együtt. Kéri, hogy ezt továbbra is támogassa és a királyt is erre ösztönözze. A 
pápa megírta levelében [V.] János bizánci császárnak, amit tőle, a fiaitól, a bizánci klérustól 
és a néptől elvár az üdvük érdekében, és ennek szövegét jelen oklevélhez mellékeli. A 
királyné és fia követe: István nyitrai püspök, jelen oklevél bemutatója és bizonyos nunciusok, 
akiket a pápa Erzsébethez és Lajoshoz küld az ügyben, minderről a királynénak élőszóban 
is beszámolnak. D. Avinione, Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.]  
 
K.: Theiner II. 74; Acta Urbani V. 178–179. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 118v. alapján.) 
 
 
570. [1366.] júl. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): a keresztények tudomására jutott, hogy a törökök 
számtalan tengerentúli szigetet, várost, várat, falut és egyéb keresztény helyet elfoglaltak, 
v. felégettek, leromboltak, elnéptelenítettek, a lakosokat és a hívőket megölték, elűzték, 
fogságba és örök szolgaságba vetették, és egy ideje Ciprus királyságát is próbálják elfoglalni 
és kifosztani, számos keresztényt elhurcolva onnan, szabadon hajóznak a tengereken, a 
keresztény hit és nép jogtalanságára és kárára, ha nem állnak ellen nekik. Lajos mindezt 
megfontolva és a veszéllyel együttérezve erős lélekkel (miként erről az apostoli székhez 
küldött speciális követe, István nyitrai püspök beszámolt) mindennek megbosszulása, a 
törökök üldözéseit és támadásait elviselő hívek megsegítése és a törökök megsemmisítése 
érdekében elhatározta, hogy az apostoli szék beleegyezésével elindul alattvalói és hívei 
nagy tömegével a törökök ellen, kérve a pápát, hogy erre adjon engedélyt, és minden hívőnek, 
aki a királlyal, v. annak általa küldött hadvezéreivel (dux) és kapitányaival a törökök ellen 
az Úr háborújába mennek, olyan bűnbocsánatot adjon, amit az apostoli szék a Szentföld 
megsegítésére átkelőknek adni szokott. A pápa örvendezve Lajos odaadásán és nagylelkűségén, 
az engedélyt e szent vállalkozásra megadja, és olyan bűnbocsánatot biztosít, ami egy másik 
oklevelében szerepel. D. Avinione, Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.]  
 
K.: Katona, Hist. crit. X. 391–393; Raynaldus XXVI. 125–126; Theiner II. 74–75; 

Wenzel, Dipl. eml. II. 648–650. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 119. alapján.) 
 
 
571. [1366.] júl. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet id. királynénak (U): mivel fiának, [I.] Lajos királynak (U) engedélyt 
adott, hogy fegyveresen induljon a keresztényeket ostromló törökök ellen, ezért minden 
hívőnek, akik a királlyal, v. annak hadvezérei és kapitányai által vezetve a törökök ellen a 
tengeren innenre v. túlra útra kelnek saját személyükben és költségeiken, meggyónt vétkeikre 
azt a bűnbocsánatot adja, amit az apostoli szék a Szentföld védelmére átkelőknek adni 
szokott, miként ez a pápa másik oklevelében szerepel. Mivel a pápa megbízható beszámolókból 
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megtudta, hogy Erzsébet a királyt e feladat elvállalására és elvégzésére buzdításával rávette, 
ezért Erzsébetnek olyan teljes bűnbocsánatot ad megvallott bűneiért, mintha személyesen 
részt venne a hadjáratban. D. Avinione, Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.]  
 
K.: Theiner II. 75–76. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 120. alapján.) 
 
 
572. [1366.] júl. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa Cont [Miklós] nádorispánnak (regni Hungarie comiti palatino): megtudta  
István nyitrai püspöktől, jelen oklevél bemutatójától, hogy a bizánciaknak a római szent-
egyház egységébe való visszavezetése felé a nádor nagy odaadással van, és tud azokról a 
munkálkodásairól is, amiket a keresztényeket támadó hitetlenek kiirtása érdekében [I.] 
Lajos királlyal (U) eddig szüntelen teljesített, ezért buzdítja a nádort, hogy e szent feladat 
elvégzésében vegyen részt, hogy az isteni jutalmat és a pápai kegyet még inkább kiérdemelje. 
D. Avinione, Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.]  
 
K.: Theiner II. 76. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 120. alapján.) 
 
 
573. [1366. júl. 1. Avignon] 
[V.] Orbán pápa Miklós esztergomi érseknek: értesült István nyitrai püspöktől az érseknek 
a bizánciak római szentegyház egységébe való visszavezetése és a keresztényeket támadó 
hitetlen törökök kiirtása érdekében [I.] Lajos királlyal (U) folytatott munkálkodásáról. 
Buzdítja, hogy e szent feladat elvégzésében továbbra is folyamatosan járjon el, hogy az 
isteni jutalmat és a pápai kegyet még inkább kiérdemelje. D. ut supra. Ugyanígy Tamás 
kalocsai érseknek, a pécsi, zágrábi, erdélyi, egri és váradi püspöknek, Dénes vajdának és 
fivéreinek, István országbírónak (comes curie regie Ungarie), Miklósnak, Dalmácia és 
Horváto. bánjának. 
 
K.: Theiner II. 76; Densuşianu I/2. 123. (ezen dátummal) 
R.: Acta Urbani V. 179; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 167. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 

120v-121r. alapján.); Erdélyi Okm. IV. 494. szám. 
 
 
574. [1366.] júl. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa a zárai, spalatoi és raguzai érseknek és suffraganeus-aiknak: a keresztények 
tudomására jutott, hogy a törökök számtalan tengerentúli szigetet, várost, várat, falut és 
egyéb keresztény helyet elfoglaltak, v. felégettek, leromboltak, elnéptelenítettek, a lakosokat 
és a hívőket megölték, elűzték, fogságba és örök szolgaságba vetették, és egy ideje Ciprus 
királyságát is próbálják elfoglalni és kifosztani, számos keresztényt elhurcolva onnan, szabadon 
hajóznak a tengereken, a keresztény hit és nép jogtalanságára és kárára, ha nem állnak 
ellen nekik. [I.] Lajos király (U) mindezt megfontolva és a veszéllyel együttérezve erős 
lélekkel (miként erről az apostoli székhez küldött speciális követe, István nyitrai püspök 
beszámolt) mindennek megbosszulása, a törökök üldözéseit és támadásait elviselő hívek 
megsegítése és a törökök megsemmisítése érdekében elhatározta, hogy az apostoli szék 
beleegyezésével elindul alattvalói és hívei nagy tömegével a törökök ellen, kérve a pápát, 
hogy erre adjon engedélyt, és minden hívőnek, aki a királlyal, v. annak általa küldött hadvezéreivel 
(dux) és kapitányaival a törökök ellen az Úr háborújába mennek, olyan bűnbocsánatot 
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adjon, amit az apostoli szék a Szentföld megsegítésére átkelőknek adni szokott. A pápa 
örvendezve Lajos odaadásán és nagylelkűségén, az engedélyt e szent vállalkozásra megadta, 
és a király alattvalóit és másokat, akik Lajost v. hadvezéreit és kapitányait ezen feladatban 
el akarják kísérni, ehhez lelki megerősítéssel, vagyis bűnbocsánatokkal hívja. Ezért utasítja 
a címzetteket, hogy városaikban és egyházmegyéikben ők v. más alkalmas személyek a 
hívőknek nyilvánosan hirdessék ki a kereszt jelét (akik azt fel akarják venni, helyezzék a 
mellükre), buzdítva őket, hogy keljenek fel ezen ellenséggel szemben. A pápa azoknak, 
akik a kereszt prédikálását végzik, minden alkalommal 1 év és 40 nap, azon hívőknek pedig, 
akik ezt meghallgatják, 100 nap bűnbocsánatot ad. Minden hívőnek, akik Lajossal, v. annak 
hadvezéreit és kapitányait követve a törökök ellen a tengeren túlra v. innenre útra kelnek 
saját személyükben és költségeiken, a meggyónt vétkeikre teljes bűnbocsánatot ad. Azoknak, 
akik más költségén, de személyesen mennek, ill. azoknak, akik lehetőségük szerint a harcosaikat 
küldik a saját költségeiken, habár személyesen nem kelnek útra, szintén ezt adja. Azoknak, 
akik nem a lehetőségeiknek megfelelően, hanem kevesebb harcost küldenek saját költségeiken, 
v. juttatnak javaikból az útrakelőknek, ill. az azokat e feladatra buzdítóknak és ennek érdekében 
ügyködőknek mindezek mértéke szerint juttat bűnbocsánatot. Szabályozza a fogadalmat 
tett, de útra keltük előtt elhunyt, segítséget adni nem tudó személyek és örököseik eseteit is 
a bűnbocsánatot illetően. A címzettek a városaik és egyházmegyéik székesegyházaiban és 
plébániáiban helyezzenek el 3 kulccsal ellátott (1 a püspöknél legyen, 1 az egyház papjánál, 
1 egy érdemes világinál) ládákat, amikbe a hívők az adományaikat elhelyezhetik bűneik 
elengedésére. Elrendeli, hogy a király és harcosai üdvéért és e szent ügy ideje alatt annak 
érdekében a népnek az ország egyházaiban minden héten egyszer egy kijelölt napon misét 
tartsanak, és a hívőknek, akik a megadott imákat elmondják, 10 nap bűnbocsánatot ad a 
pápa minden olyan napra, amikor e szent ügy ideje alatt imádkoznak. Mivel jelen oklevelet 
esetleg nem tudják az utak veszélyei miatt mindenkinek bemutatni, az érsekek ennek közjegyzői 
átiratát a saját pecsétjükkel ellátva a suffraganeus-aiknak küldjék el, aminek azok mint 
jelen eredetinek adjanak hitelt. D. Avinione, Kal. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] Ugyanígy 
a kalocsai és esztergomi érseknek és suffraganeus-aiknak.  
 
E.: Zárai Történeti Lt. Spisi i pergamene samostana Sv. Kresevana 11. A. 5. (Df. 285 568.) 

Függő bullája elveszett. 
K.: Theiner II. 76–79; Densuşianu I/2. 123–127. (Mindkettő az esztergomi érseknek küldött 

levél alapján; ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 119-121.); Smič. XIII. 537–542. 
 
 
575. [1366.] júl. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa [V.] János bizánci császárnak: annak érdekében, hogy magát és népét a 
római egyetemes szentegyház egységéhez vezesse, a császár személyesen elment [I.] Lajos 
királyhoz (U), majd elküldte a pápához kancellárját, György konstantinápolyi lovagot, 
miként a király is a saját követét, István nyitrai püspököt, akik elmondták, hogy a császár 
meglátogatta a királyt Buda városban, tanácskozott vele ezen ügyről, és esküvel megígérte 
neki, hogy ő és fiai: Manuel és Mihály teljesítik az ügy érdekében azt, amit a pápa nekik 
megparancsol. Ezért a pápa megszabja számukra a leteendő hitvallást. D. Avinione, Kal. 
Jul., pápasága 4. évében. [1366.]  
 
K.: Raynaldus XXVI. 123–124; F. IX/3. 595–600; Densuşianu I/2. 127–129; Acta Urbani 

V. 170–175. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 114v. alapján.) 
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Megj.: A pápa jan. 25-i (VIII. Kal. Febr.) levelét arról, miszerint elérkezett annak ideje, 
hogy a császár és népe a római szentegyház engedelmességére és egységére térjen, l. 
Raynaldus XXVI. 122., F. IX/3. 592–594., Densuşianu I/2. 111–112., Acta Urbani V. 
148–149. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 34. alapján, jan. 24-i dátummal); a császárnak 
küldött, szintén júl. 1-jei esküszöveget pedig l. Raynaldus XXVI. 124–125. és Acta 
Urbani V. 175–176 (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 117. alapján).  

 
 
576. [1366.] (júl. 1. v. utána) 
A [Symig megyei] vicecomes és a szolgabírók oklevele szerint a [pannonhalmi] apát a 
jobbágyai részéről a mondott napon és helyen [Zenthlachlou faluban, júl. 1-jén (oct. Nat. 
Johannis Bapt.)] nem adott elégtételt Jakab fia: Áronnak. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 1. után > Szécsi Miklós országbíró, 1371. dec. 3. 

BFL. Konventi Lt. Capsarium 572. 34. S. (Df. 207 453.) 
K.: P. II. 536. (Tá.-ban.) 
 
 
577. 1366. júl. 2. 
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje tudatja, hogy a 
király (H) Pál Beel-i apát érdekében annak birtokai és jogai visszavételére, tilalmazásokra 
és az ország szokása (ritus) szerinti egyéb ügyekre 1 évre kiadott általános oklevelének 
megfelelően Nema-i Bálint fia: László királyi emberrel kiküldték tanúságul káplánjukat: 
András papot, hogy az apát részére a jogait Nyul birtokon visszavegyék (recaptivarent). Ők 
júl. 1-jén (f. IV., oct. Nat. Johannis Bapt.) Nyul birtokra menve figyelmeztették János fiait: 
Pétert és Pált, Petus fia: Pált, Mihály fia: Tamást, Andrást, Istvánt és a Beel-i apát és 
monostora egyéb jobbágyait és borral adózóit (vinidator) a fiakkal és familia-ikkal együtt, 
akik e birtokon a karthauzi rendi Leuld-i perjel és testvérek fennhatósága alatt laknak, 
hogy költözzenek vissza a Beel-i monostor földjére, ahonnan távoztak, hogy a régi módon 
szolgáljanak uruknak, mire e jobbágyok azt felelték, hogy ha az apát biztosít nekik annyi 
időt, hogy a közelgő szüretet megfelelően elvégezzék, a korábbi földre vissza tudnak költözni, 
és ott készek maguknak lakhelyet készíteni és a szolgálataikat teljesíteni. Ezután a királyi 
és konventi emberek tilalmazták a Beel-i monostor ezen népeit, nehogy ezután ezen karthauzi 
rendi perjelnek és testvéreknek szolgáljanak v. bármiben engedelmeskedjenek, a perjelt, a 
testvéreket, officialis-aikat és minister-eiket pedig attól, nehogy ezen népeket bármilyen 
adóval (collecta) és szolgálatokkal zaklassák. Erről a konvent nyílt oklevelet bocsát ki az 
apát kérésére a közjognak megfelelően (communi iusticia requirente). D. 2. die oct. 
pretactarum, a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 504. 52. D. (Df. 207 302.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 142–143. 
 
 
578. [13]66. júl. 2. 
A pannonhalmi (Sacer mons Panonie) Szt. Márton-monostor [konventje] jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy a Pál Beel-i apát érdekében többek között tudományvételekre 1 évre 
kiadott általános oklevelének megfelelően Nema-i Bálint fia: László királyi emberrel kiküldték 
tanúságul káplánjukat: András papot, akik júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Győr 
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megyében nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól, a Nyul falubeli plébánostól 
és népektől, és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől nyíltan és titokban megtudták, 
hogy a Nyul birtok határain [belül fekvő] Feelkeert nevű földrész (ami most Meger-i 
Worryou dict. Benedek kezén van) tizedei emberemlékezet óta mindig is a Beel-i monostoré 
és annak rector-aié voltak, [kivéve, amikor] néhány évig Kálmán győri püspök e tizedeket 
a korábbi apátok …. engedélyéből minden évben a Beel-i monostornak [adandó] 2 tunella 
(v. akörüli) borért bérelte és beszedte (conductive tenuisset et percepisset). D. 2. die ipsius 
inquisicionis, a. [d. 13]66. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 505. 55. E. E. (Df. 207 303.) Hiányos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. Uo. 546. 49. 23. (Df. 207 345.) Eltérő névalakjai: 

Feelkerth, Voryu. 
K.: P. VIII. 367–368. (Tá. alapján, Tá.-ban.); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 143–144.  
 
 
579. 1366. júl. 2. 
A pannonhalmi (Sacermons Panonie) Szt. Márton-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy a Pál Beel-i apát érdekében többek között tilalmazásokra 1 évre kiadott 
általános oklevelének megfelelően az abban megnevezett Zyrk-i János fia: Lorand királyi 
emberrel kiküldték tanúságul András papot, az Olsuk-i Szűz Mária-egyház plébánosának 
vikáriusát, akik jún. 30-án (f. III., in fe. Comm. Pauli) Kamaron városban Kamaron-i 
Donch fia Miklós mester fiát: Pétert és annak officialis-ait, vámszedőit és familiárisait 
nyilvánosan tilalmazták az ország szokása (lex) szerint, nehogy mostantól jogtalan és szokatlan 
vámokkal zaklassanak bármilyen kalmárt v. kereskedőt, akik az ezen városban levő vásárra 
jönnek, miként tudomásuk szerint újabban ezt teszik az apát és az ezen vásáron szedett 
vámja sérelmére. D. 3. die ipsius inquisicionis, a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 506. 55. B. B. (Df. 207 304.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
K.: P. VIII. 345–346; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 141–142. 
 
 
580. 1366. júl. 2. 
A vasvári káptalan előtt egyrészről a Sopron megyei Zemere-i János fia: Péter, másrészről 
Tyak-i Márton fia: István megvallották, hogy fogott bírók közbenjárásával ezen Márton 
soror-ja, Zemere-i Chyzer fia István fia István egykori felesége: Klára hitbére és jegyajándéka 
negyede (ami Péter saját részéből, ti. Zemere birtok feléből jár) ügyében úgy egyeztek 
meg, hogy ennek fejében Péter fizet Márton fia: Istvánnak dec. 7-én (oct. Andree) a káptalan 
előtt 7 nehéz súlyú márka dénárt, 3 pensa-t és 13 dénárt. Ha az időpontot elmulasztja, akkor a 
Suprun megyei comes v. vicecomes ezen összeget Péter Ze[mere]-n levő mondott birtokrészéből 
…… a káptalan tanúsága jelenlétében Istvánnak fizettesse ki, és ez sem [királyi], sem királynéi 
[oklevéllel] v. más ürüggyel nem halasztható el. D. f. V. p. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: VAML. Szelestey cs. lt. 14. (Df. 261 535.)  Hiányos papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
Má.: Uo. 18. (Df. 261 539.) Újkori, a már hiányos E.-ről. 
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581. 1366. júl. 3. 
A [pécs]váradi monostor [konventje] jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Nyulak szigeti 
(Insula leporum) Boldogságos Szűz-kolostor apácái érdekében az ország szokása szerinti 
feladatok elvégzésére 1 évre kiadott gyűrűspecsétes nyílt oklevelének megfelelően Peterd-i 
László fia: Pál királyi emberrel kiküldték tanúságul Márk testvér papot, akik júl. 2-án (f. V. 
p. Petri et Pauli) megyei nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől 
nyíltan és titokban megtudták, hogy az apácák Merse nevű birtoka határain belül fekvő 
szántóföldeket, réteket és kaszálókat Zyl-i Demeter fia: György 1 éve (cuius iam annua 
preterisset revolucio) hatalmaskodva elfoglalta, felszánttatta, a kaszálókat lekaszáltatta és 
[a szénát] elvitette, és most is ezt teszi szüntelenül, és a királyi és konventi emberek látták 
is György jobbágyait e földeken szántani, holott per van függőben a felek között. Megtudták 
még, hogy amikor Pethe fia: János, az apácák Kusuk-i jobbágya 10 forintért eladta egy 
lovát a Berky birtokon jún. 24-én tartott vásáron (congregacio S. Johannis Bapt.), és onnan 
hazafelé akart menni a közúton (libera via), Kapulna-i Simon fiai: Miklós és Mihály 
felfegyverkezve lesből rátámadtak rabló módjára, meg akarták ölni, János a csetepatéban e 
10 forintot és más pénzeit elvesztette, és e kárt Miklós és Mihály nem térítették meg Jánosnak. 
Megtudták továbbá, hogy Busw-i István fia: Domian az apácák Symig megyei Beelch birtokához 
tartozó erdőt Busw birtokhoz (ami Lajos anyjáé, a királynéé) hatalmaskodva elfoglalta és 
azt most a Busv-i jobbágyokkal használtatja folyamatosan, az apácák joga sérelmére. D. f. 
VI. p. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5470. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 57. 18.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 302. szám. 
 
 
582. [1366.] júl. 3. 
A váci káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelének 
megfelelően (l. 533. szám) Sagag-i János fia: Imre nádori emberrel kiküldték tanúságul 
kórusuk klerikusát: Lőrincet, akik jún. 27-én (in fe. Ladizlai) Tamás fiai Pesthyen és Halaz 
nevű birtokait a szomszédok összehívásával régi határaik mentén bejárták úgy, hogy elmentek 
az ezeket Lodan birtoktól elkülönítő határokig, ahol egy földjelet megújítottak, nem lévén 
ellentmondó, de amikor innen a Lodan faluban levő Szentlélek-egyházhoz értek, Miklós 
fia: János (Keykw-i Péter fia: György mester nevében) az efféle határ-elkülönítésnek v. 
-kijelölésnek ellentmondott, így Györgyöt aznap Lodan birtokon a nádor Neugrad megyében 
legközelebb tartandó közgyűlésére idézték Tamás fia: János ellenében. D. 5. die Petri et 
Pauli, a. d. supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl. 5469. (NRA. 12. 34.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, Tompus 

(dict.) Tamás névalakkal, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
583. 1366. júl. 4. Bars 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Bors megyei nemesek közösségének 
júl. 1-jén (f. IV., oct. Nat. Johannis Bapt.) Bors város mellett tartott közgyűlésén János 
mester, az esztergomi érsek egykori notarius-a (az esztergomi káptalan nevében annak 
ügyvédvalló levelével) tiltakozott, hogy a Gymus várhoz tartozó Wyfalw-i királynéi népek 
v. jobbágyok a káptalan Bors megyei Priba nevű birtokát jogtalanul elfoglalva tartják, a 
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terméseit használják és a hasznait beszedik, ezért őket mindettől nyilvánosan tilalmazta a 
káptalan nevében. D. 4. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 14. 6. 17. (Df. 208 708.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
584. 1366. júl. 4. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti Kont Miklós nádornak (H), a kunok 
bírájának, hogy a Nyulak szigeti (Insula leporum) Boldogságos Szűz-kolostor apácái érdekében 
idézésekre, tudományvételekre, tilalmazásokra, birtokbejárásokra, határjelek emelésére és 
az ország szokása szerinti más feladatok elvégzésére 1 évre kiadott általános nyílt oklevelének 
megfelelően az abban megnevezett Acha-i István fia: Péter nádori emberrel kiküldték tanúságul 
Móric testvér konventi papot, akik júl. 2-án (f. V. p. Petri et Pauli) nyíltan és titokban megtudták, 
hogy az apácák Merse nevű birtoka határain belül fekvő szántóföldeket, réteket és kaszálókat 
Zyl-i Demeter fia: György 1 éve (cuius iam preterisset revolucio annualis) hatalmaskodva 
elfoglalta, felszánttatta, a kaszálókat lekaszáltatta és [a szénát] elvitette, és a királyi és konventi 
emberek látták is György jobbágyait e földeken szántani, holott per van függőben a felek 
között. Megtudták még, hogy amikor Pete fia: János, az apácák Kosuk-i jobbágya 10 forintért 
eladta egy lovát a konvent Berky nevű birtokán jún. 24-én tartott vásáron (congregacio S. 
Johannis Bapt.), és onnan hazafelé akart menni a közúton (libera via), Kapulna-i Simon 
fiai: Miklós és Mihály felfegyverkezve a közúton lesből rátámadtak rabló módjára, meg 
akarták ölni, és emiatt János e 10 forintot és más pénzeit elvesztette. Megtudták továbbá, 
hogy Busu-i István fia: Damian az apácák Beelch birtokához tartozó erdőt Busu birtokhoz 
hatalmaskodva elfoglalta és azt most a Busu-i jobbágyokkal használtatja folyamatosan, az 
apácák joga sérelmére. D. sab. p. oct. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5471. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 50. 11.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 34–35. 
 
 
585. 1366. júl. 4.  
A váci káptalan előtt Bechke-i Kun Miklós fia: Mihály tiltakozott a maga, István fiai: János 
és László és Benedek fiai: János és Jakab, Bechke-i nemesek nevében, hogy miként megtudták, 
Kelechen-i Péter és frater-e: Miklós az Orol nevű Neugrad megyei birtokukat el akarják 
adni, de mivel annak megvásárlása mind szomszédság, mind vérrokonság okán őket inkább 
megilleti, ezért Kelechen-i Pétert és Miklóst a birtok másoknak való eladástól, bárki mást, 
főleg Rohman-i György mestert pedig annak megvásárlástól és a birtokba való bemeneteltől 
tilalmazta. A káptalan erről Mihály kérésére oklevelet bocsát ki nekik a közjognak megfelelően 
(communi iusticia requirente). D. 4. die oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 98 168. (Tabula provincialis. Acta post advocatos 24. 120.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
586. 1366. júl. 4. 
[Hiteleshely jelentése valamely nagybírónak]: ........... birtok iktatásáról szóló jelentést ....... 
a bírónak (vobis) írják meg. Az oklevélkiadó a kérésre a bíró emberével, Hangonfeu-i Mihály 
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fia: Miklóssal kiküldte tanúságul egyháza Mindenszentek-oltára mesterét, Fábián papot, 
akik júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Beleseer birtokot a szomszédok összehívásával, 
de az alperesek távollétében (mivel 2 napig vártak ott rájuk, de hívásuk ellenére sem mentek 
oda) 4 egyenlő részre osztották, és a dél felőli negyedét minden haszonvétellel a többi résztől 
az alábbi határokkal elkülönítve a mondott nemes asszonynak és örököseinek iktatták. A 
határok, amikkel e negyedrész elkülönül a bírói és hiteleshelyi ember elmondása szerint: az 
asszony kertje; Gortuauyze patak; gyümölcsfa; tüskebokrok; szántóföldek; Almagh birtokról 
Bast birtokra vezető közút (eddig különül el a többi 3 résztől); ue. közút; Leukus birtoka; 
Akalaspatak nevű meder; Bakou fiai birtoka; rét, ami az alpereseké maradt; szántóföldek; 
ue. rét; Gortuauyze patak. A bíró és a hiteleshely emberei Beleseer birtok egyik részének 
észak felőli negyedét két jellel (signis metalibus) elkülönítve szintén iktatták az asszonynak 
és örököseinek. Amikor mindezt elvégezve a hiteleshelyhez vissza akartak térni, Kilián fia: 
Péter és Benedek fia: János két nap múlva (3. die) a helyszínen elmondták nekik, hogy a 
mondott iktatás és határjel-emelés nem Beleseer birtok határain belül Chypgergfelde-n – 
aminek okán a nagybíró előtt (presencia vestre magnificencie) az asszonnyal perben vannak  
–, hanem teljesen az ő Almagh nevű örökjogú birtokuk határain belül történt, de ha az asszony 
Chypgergfelde földből valamely részt akar a jog szerint, ők azt készek neki iktatni. De 
miután figyelmeztették Pétert és Jánost, hogy e felosztott, iktatott és határokkal elkülönített 
földhöz kell menjenek, ők ezt nem tették meg, hanem a bírói és hiteleshelyi embereket az 
iktatástól, az asszonyt pedig az elkülönített föld elfogadásától és elfoglalásától tilalmazták, 
miként a hiteleshely előtt a beszámoló idején is. D. sab. p. oct. supradictas, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 75 371. (Patay cs. lt. 14. 18.) Hiányos papír. Hátlapján újkori kezektől magyar 

nyelvű tárgymegjelölések, valamint pecsétfő töredékei. 
Megj.: Valószínűleg az egri káptalan jelentése a nádornak, vö. a 851. számú oklevéllel. 
 
 
587. [1366.] júl. 4. Avignon 
[V.] Orbán pápa Petrus de Montillio-t, a pécsi egyházmegyei Posoga-i Szt. Péter-egyház 
prépostját pápai káplánnak nevezi ki. D. Avinione, IV. Non. Jul., pápasága 4. évében. 
[1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 230r. (Df. 289 802.) 
R.: V. Orbán, LC. 17802. szám. 
 
 
588. 1366. júl. 5. Sempte 
[I.] Lajos király (H) a zobori konventnek: elmondták neki Arpad-i Vörös (Rufus) Tamás 
fiai: István és Mihály nevében, hogy szükségük van a királyi és konventi emberekre azon 
birtokiktatás megtekintésére, amit a nádor oklevelének megfelelően számukra Kaplat-i 
András végez majd el. Ezért az uralkodó utasítja a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Rathon-i Iwanka fia: János v. Hoshk-i [?] László v. Baab-i István királyi ember 
tekintse meg a birtok iktatását, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Sempthe, domin. p. 
Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
Á.: a 702. számú oklevélben.  
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589. [1366.] júl. 5. 
A Clusmustra-i Szűz Mária-monostor konventje jelenti Dénes erdélyi vajdának, Zonuk-i 
comes-nek, hogy levelének megfelelően (l. 375. szám) kiküldték Pethlend-i András vajdai 
emberrel János testvér papot (Torda város felperes bírói, polgárai és hospesei részére), ill. 
Chamafaya-i Toth (dict.) János vajdai emberrel Miklós testvér papot (Jakab és Miklós 
mesterek, Drag-i alperes nemesek részére), akik júl. 1-jén és más alkalmas napokon Torda 
város határaihoz mentek a felek szomszédai összehívásával, és először a tordai bírók és 
polgárok megmutatták Ohtun birtok felől azokat az új határjeleket, amiket akkor emeltek, 
amikor [I.] Lajos király (H) a városban volt, de ezekről Jakab és Miklós azt mondták, hogy 
ezek az ő Ohtun birtokukhoz tartoznak és az ő tudtuk nélkül emelték ezeket. Majd Jakab és 
Miklós mutatták meg Ohtun birtok Torda felőli határait: Sospatak nevű föld v. hely, ahol 2 
új határjelet találtak, amiket a tordai bírók és polgárok emeltek a városuk és Twr birtok 
(ami Jánosé) között, amikor a király Tordán volt; szintén Sospatak nevű másik hely, ami a 
városiak szerint a király Tordához tartozó földje; Burzuskuth nevű hely; Berch dombja; 
ezen Sospatak caput-ja, ahol 1 régi határjelet találtak, amit a Reud-i nemesek emeltek a 
Sehter nevű birtokuk és Twr-i János birtoka között, ami mellett a tordaiak is és a Drag-i 
nemesek is egy-egy határjelet megújítottak maguknak; ezen Berch-en innen a Woydauta 
nevű út észak felé egy Waydahagasa nevű hegyig, ahol egy gödröt találtak, ahol Jakab és 
Miklós szerint annak helyén az ő határjelük volt, de azt álnokul kiásták, mire a tordaiak azt 
válaszolták, hogy ott emberek kincset kerestek; Kuzberch-en innen ezen Sospatak hely, 
ahol Jakab és Miklós azt mondták, hogy az esős időben észak felől e Berch-en átfolyó víztől 
a föld teljesen az ő Ohtun birtokukhoz tartozik, a tordai bírók és polgárok viszont azt állították, 
hogy Torda városhoz. Amikor Jakab és Miklós mesterek a köztük és a tordaiak közötti 
vitás földet fel akarták becsültetni, a tordai bírók és polgárok ezt tilalmazták, mondván, 
hogy a király tudta nélkül félelmükben e földet felbecsültetni nem merik. A vajdai és konventi 
emberek meghagyták a feleknek, mivel a bejárás során nem értettek egyet, hogy okt. 6-án 
(oct. Michaelis) jelenjenek meg a vajda előtt. D. 5. die termini prenotati, a. d. ut supra. [1366.] 
 
E.: Dl. 28 742. (KKOL. Metales T. 13. 9.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől  

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
Á.: 1. Kolozsmonostori konvent, 1533. máj. 26. AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. 8. 2. (Df. 252 903.) 

2. Ua. okleveleinek rekvizítorai, 1641. máj. 25. Dl. 36 909. (KKOL. Metales T. 14.) 
3. Ua., 1783. E.-vel azonos jelzet alatt. 

Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
2. AL. Kolozsvár. Törzsgyűjt. A. 10. (Df. 253 792.) 1808. évi. 

K.: ZW. II. 261–263; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 170–174. (román fordítással) 
R.: Wass 137. szám; Erdélyi Okm. IV. 496. szám. 
 
 
590. 1366. júl. 5. 
A vasvári káptalan tudatja, hogy korábbi oklevelük szerint a tanúságuk jelenlétében egyrészről 
Lőrinc fia: János és Gench-i Iuahun fia: János, másrészről Péter fia: Péter (Gench-i Benedek 
nepos-a) között jún. 28-án (domin. p. Nat. Johannis Bapt.) Gench birtokon fogottbírói döntésnek 
kellett történnie. Kanonoktársuk: János mester előtt, akit ennek megtekintésére és 
meghallgatására tanúságul kiküldtek, a felek fogott bíróikkal a mondott időpontban és helyen 
megjelentek, és a két János a fogott bírók döntésének megfelelően Gench-i Benedek leánya: 
Erzsébet nemes asszony (Péter néhai nagyanyja) leánynegyedét, mivel Erzsébet a nem 
nemes és birtoktalan Péterhez (Péter apjához) ment feleségül, Péter nagyapja: Benedek 
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Gench-en levő birtokrészéből egy részt – szemben Lőrinc fia: János telkével (curia seu 
sessio) 1 telekhelyet, ami majd 1 hold szántóföld szélességű, hosszában pedig dél felé a 
Gench nevű birtokuk határaiig tart, 6 hold szántófölddel együtt egy rendben (prout arari 
solet in uno ordine et ambitu) Gench-i Gyula nyugat felőli birtokrésze határai mellett – 
Péter fia: Péternek és a fiának: Istvánnak adták, a legelőket (terras pascuales), utakat, vizeket, 
cserjéseket v. bozótosokat (rubeta) pedig közös használatra hagyták. Erről a káptalan függő-
pecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 8. die diei arbitrii 
prenotati, a. d. 1366, amikor István prépost, Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, 
Pál mester dékán. Arenga. 
 
E.: Dl. 41 666. (Múz. Ta. Madarász.) Felül chirographált (ABC). Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések. Függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
591. 1366. júl. 6. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy amikor János erdélyi fehérvári prépost kérésére 
kiküldte tilalmazásra Pétert, a Veszprém várbeli Mindenszentek-egyház prépostját, speciális 
királyi káplánt, ő júl. 1-jén (f. IV. p. Petri et Pauli) Péter erdélyi alvajda Waradia nevű 
birtokán a király szavával nyilvánosan tilalmazta az alvajdát a Morus folyón levő, az erdélyi 
prépost és káptalan jogához tartozó Waradia-i rév (portus) bevételei felének elfoglalásától 
és beszedésétől, valamint az alvajdát és a hozzá tartozókat a prépost és káptalanja földjei, 
egyéb haszonvételei és birtokjogai további erőszakos használatától, főleg az alvajda hajójának 
a Morus folyón túlra, a prépost és káptalanja földjére való vontatásától (duccio). Erről a 
király oklevelet bocsát ki a közjognak megfelelően (communi iusticia suadente). D. in 
Alba Gyule, f. II. p. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Oklevelek 1. 191. (Beke 1. 172.) (Df. 

277 368.) Foltos, hiányos papír. Előlapja alján titkospecsét töredékei alatt: relacio 
Johannis prepositi ….. 

K.: F. IX/3. 547–548; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 174–175. (román fordítással, júl. 6-i dátummal) 
R.: Beke A., TT. 1889. 765; Beke 172. szám;  Erdélyi Okm. IV. 495. szám. (mind júl. 3-i 

dátummal)  
 
 
592. 1366. júl. 6. Bars 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Bors megyei nemesek közösségének 
júl. 1-jén (IV. f., oct. Nat. Johannis Bapt.) Bors város mellett tartott közgyűlésén Bayka-i 
János fia: Mátyás elmondta, hogy a [Bors] megyei Zyky nevű, őt oklevelekkel illető örök-
birtokát Wessceus fiai: János mester, Tamás és Wessceus és Teteus fia: László elfoglalva 
tartják, és ennek okát akarja tudni. Erre Miklós fia: Bereck (Já[nos] mester nevében a pécsi 
káptalan ügyvédvalló levelével; Tamás, Wessceus és László nem jelentek meg és nem is 
küldtek senkit maguk helyett) azt felelte, hogy Zeky birtok János mesterhez tartozik oklevelekkel 
…..…. a nádor által kijelölendő későbbi időpontban tudja bemutatni. De mivel Bereck azt 
is mondta, hogy János mester ezt sem a jelenlegi, sem a 2. v. a 3. következő nádori közgyűlésen 
nem tudja teljesíteni, ezért a nádor a vicecomes-el, a szolgabírókkal és esküdt ülnökökkel 
meghagyta, hogy János az okleveleit Zeky birtokról szept. 15-én (oct. Nat. B. virg.) mutassa 
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be neki a királyi kúriában, a nádornak és a peres ellenfélnek a per kezdete előtt kifizetendő 
3 márka bírsággal. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 369. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 470.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. Solvit-jel. Kortárs kéztől: pro actore 
Johannes filius Zeuke cum comitis capelle, in non. Comitatus Borsodiensis. Solvit. 

K.: Z. III. 299–300. 
 
 
593. 1366. júl. 6. Bars 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Bors megyei nemesek közösségének 
júl. 1-jén (f. IV., oct. Nat. Johannis Bapt.) Bors város mellett tartott közgyűlésén Barachka-i 
Jakab fia: István bemutatta a király gyűrűspecsétes oklevelét (l. 450. szám). Ezután a nádor 
megkérdezte a Bors megyei vicecomes-t, a szolgabírókat és az esküdt ülnököket az ügyben, 
akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú 
tanúsítással megerősítették, hogy az István Nogwgrouch birtokához tartozó használati földeket 
László herceg hatalmaskodva elfoglalva Keseleukw várhoz csatolta. Erről a nádor nyílt 
oklevelet bocsát ki Istvánnak. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, 
a. d. 1366. 
 
E.: ŠA. Brno. Seilern cs. lt. Révay és Serényi iratok 57. (Df. 249 117.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
Á.: Garamszentbenedeki konvent, 1368. márc. 2. Uo. 56. 59. (Df. 249 116.)  
Má.: Á.-val azonos jelzet alatt, újkori. 
 
 
594. [1366.] júl. 6.  
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy megkapva parancslevelét (l. 426. szám), Fudur (dict.) Miklós királyi 
emberrel kiküldték tanúságul Albert testvért, akik júl. 3-án (f. VI. p. oct. Nat. Johannis 
Bapt.) Gumur megyében eljárva megtudták, hogy Zeech-i Balázs mester máj. 17-én 
(domin. an. Penth.) Péter és János Vra nevű birtokára küldte János nevű Zeech-i officialis-át 
egyéb familiárisaival együtt, akik Péter és János ottani jobbágyai ökreit, juhait, disznóit és 
más kisebb állatait, valamint egy Antal nevű jobbágyukat a javaival együtt erőszakkal elvitték 
onnan, ezen Jánost pedig életveszélyesen megsebesítették. D. oct. Petri et Pauli a. 
supradict. [1366.] Mikor Balázs mesterhez mentek Zeech-re, nem találták otthon, így 
mindezt Petheu fia: Jánosnak jelezték a királyi felség szavával, de ő azt mondta, hogy 
minderre ura távollétében nem válaszolhat. D. ut supra. 
 
Fk.: Dl. 96 405. (Vay cs. berkeszi lt. 404.) Kerek zárópecsét körvonala. 
R.: Vay berkeszi 229. szám. 
 
 
595. 1366. júl. 6. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Forglandfalua-i Lőrinc fia: 
János tiltakozott a maga és az uo. valósi Jakab fia: György nevében, hogy nemrég (pridem) 
az általa Forglandfalua birtokhoz tartozónak állított földrészt a nádori emberrel a konvent 
tanúsága alatt visszavetetni (recapere) és mondott birtokához csatoltatni akarta, de Márton 
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fia: Péter őt annak elfoglalásától és a határjelek emelésétől tilalmazta. Ezért most János a 
konvent előtt személyesen megtalált Pétert e törvényesen visszavett földrész termései 
használatától és beszedésétől tilalmazta. D. oct. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 107 420. (Ilosvay cs. lt.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint Péter Kysandreasfalua-i) 

és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
596. 1366. júl. 6.  
A vasvári káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy döntéshozó 
oklevelének megfelelően az abban többek között megnevezett Tyak-i Miklós fia: Péter 
nádori emberrel (Tyak-i Márton fia: István felperes részére), ill. Chytuand-i István nádori 
emberrel (István fia: István és Zemere-i Péter alperesek részére) kiküldték tanúságul kórusuk 
klerikusait: Mihályt és Jánost, akikkel a nádori emberek júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis 
Bapt.) Zemere birtokot a szomszédok összehívásával és a felek jelenlétében bejárták régi 
határai mentén és mások birtokjogaitól elkülönítve, megtekintve mennyiségét, minőségét, 
hasznát és értékét, 80 márka dénárra becsülték az ország szokása szerint. D. 6. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Niczky cs. lt. 4682. 80. (Df. 209 182.) Papír. Hátlapján azonos – 

eszerint István fia: István is Zemere-i, a jelentés pedig júl. 8-ra (ad 8. diem oct. Nat. 
Johannis Bapt.) szólt – kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét és caput sigilli 
töredéke. Kortárs kéztől: pro actore Ladizlaus filius Stephani cum Castriferrei, pro in 
[lehúzva: magister] Gregorius litteratus cum Jauriensis ad oct. [lehúzva: Mychaelis] 
OO. SS. de parcium sub forma pacis. Due. Solvit. 

 
 
597. 1366. júl. 6. 
A vasvári káptalan tudatja, hogy Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája döntéshozó oklevelének 
megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Bozey-i Gogan (dict.) István v. Aynard fia: 
János v. Zynk-i András fia: István v. Harka-i Sandur nádori ember júl. 1-jén (oct. Nat. 
Johannis Bapt.) Daagh birtokot a szomszédok és a felek v. képviselőik jelentétében ossza 4 
egyenlő részre, és az egyik negyedet iktassa minden haszonvétellel Chertul (dict.) Péter 
Suprun-i polgár feleségének a negyedjogai fejében – kiküldték kanonoktársukat és dékánjukat: 
Pál mestert tanúságul, akivel Aynard fia: János nádori ember júl. 1-jén Daagh birtokot a 
szomszédok összehívásával és a felek, ti. Chertul (dict.) Péter felesége, Daagh-i Fülöp fia 
Lőrinc leánya, ill. ue. Lőrinc fiai: Lőrinc és Péter (az asszony fivérei) jelenlétében 4 egyenlő 
részre osztotta, és az egyik negyedet iktatta az asszonynak a negyedjogai fejében, minden 
tartozékkal – 5 teljes jobbágytelekkel (fundis seu lehiniis): az egyik e birtok észak felőli 
utcáján (contrata) van a pap telke mellett, a másik (ahol Wthul és Herman nevű jobbágyok 
laknak) ue. utcán (linea), a harmadik a birtok dél felőli utcáján van (ott most szintén 2 jobbágy, 
Herman és Tamás van), a maradék 2 telek (curia seu fundus curie) pedig szomszédosan 
ezen utcán; 3, wlgo hostath nevű telek negyedével Daagh birtok végében a patak mellett; a 
Daagh-i gyümölcsös negyedével, amit egy kis árok különít el a többi résztől a patak felől; a 
birtok egyházának kegyúri jogával, szőlőkkel v. hegyvámokkal, szántó- és mezei földekkel, 
erdőkkel, cserjésekkel, berkekkel, vizekkel, rétekkel v. kaszálókkal és más tartozékokkal, 
amik Lőrinc fiai Daagh nevű birtoka ezen negyedrészéhez tartoznak. Még ue. napon Lőrinc 
fiai a saját jóakaratukból a Lypospah nevű másik birtokuk negyedét szintén minden 
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haszonvétellel ezen leánytestvérüknek átadták, szintén a leánynegyede fejében, a saját 
földjükön levő mondott gyümölcsöshöz két híd között átkelő útjukat pedig az asszonnyal 
való közös használatra hagyták. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott chirographált 
privilegiális oklevelet bocsát ki a az asszonynak. D. 6. die oct. presciptarum, a. d. 1366., 
amikor István prépost, Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, Pál mester dékán. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Sopron város lt. Diplomatarium 194. (Df. 201 827.) Felül 

chirographált (ABC). Függőpecsét és zöld fonata.  
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Házi I/1. 140–142. 
 
 
598. [1366.] júl. 6. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Tamás kalocsai érsek, hogy neki és egyházának jogvédőket 
(conservator) biztosítson. A pápa ezt 5 évre jóváhagyja. D. Avinione, pridie Non. Jul., 
pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 450. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 225v. alapján.) 
 
 
599. [1366. júl. 6.] 
[V. Orbán pápától] kérte István nyitrai püspök, hogy mivel öregsége miatt hamarosan elérkezik 
élete vége, és a nagy távolság miatt nem lesz könnyű az apostoli székhez visszatérnie, a 
pápa engedélyezze, hogy halála esetén a gyóntatója neki [a meggyónt vétkeire teljes 
bűnbocsánatot adhasson]. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 451; Rábik, Reg. Suppl. 284. (AV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 

232r. alapján.) Mindkettő ezen dátummal. 
 
 
600. [1366. júl. 6.] 
[V. Orbán pápától] ugyanezt kérte D. [Demeter] váradi püspök, akit állandó köszvény (podagra 
et ciragra) kínoz. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 451; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 176–177. (román fordítással) 

(ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 232r. alapján.) Mindkettő ezen dátummal.  
 
 
601. [1366. júl. 6.] 
[V. Orbán pápától] kérte a nyitrai püspök, hogy 70 éves gyóntatójának: Capi János testvérnek 
ugyanezt engedélyezze. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 451; Rábik, Reg. Suppl. 284. (AV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 

232r. alapján.) Mindkettő ezen dátummal. 
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602. [1366.] júl. 6. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte uő., hogy Zolin-i Ramaz [fia:] Mihály váradi egyházmegyei 
klerikusnak az esztergomi egyházmegyei pozsonyi egyházban kanonokságot biztosítson, 
prebenda reményével. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, pridie Non. Jul., pápasága 
4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 451–452; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 175–176. (román fordítással, 

Zomlin névalakkal); Rábik, Reg. Suppl. 285. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 232r. 
alapján, Zolum névalakkal.) 

 
 
603. [1366.] júl. 6. Avignon 
[V.] Orbán pápa Zolm-i Ramaz [fia:] Mihálynak az esztergomi egyházmegyei pozsonyi 
egyház kanonokságát adja és neki ott a pozsonyi prépost adományozásához tartozó 
prebendát rezervál, minden joggal és bevétellel, intve a prépostot, hogy arról ne rendelkezzen, 
mert azt érvénytelennek tekinti. Mindez érvényes a kanonokok meghatározott száma és a 
pozsonyi egyház statutum-ai és szokásai ellenére is. D. Avinione, II. Non. Jul., pápasága 4. 
évében. [1366.] A bevezetéssel a nyitrai és győri püspököt bízza meg. D. ut supra.  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 412v-413r. (Df. 289 790.) 
R.: V. Orbán, LC. 16647. szám. 
 
 
604. [1366. júl. 6.] 
[V. Orbán pápától] kérte István nyitrai püspök, hogy káplánjának, György [fia:] Péter 
veszprémi egyházmegyei papnak az esztergomi érsek adományozásához tartozó javadalmat 
biztosítson, annak ellenére is, hogy Péter a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba 
regalis) Szűz Mária-egyházbeli kanonoksága és prebendája ügyében a pápai palotában 
pereskedik. A pápa a kérést jóváhagyja, de Péter mondjon le a perelt javadalomról. 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 452; Rábik, Reg. Suppl. 285–286. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 

46. fol. 234v. alapján.) Mindkettő ezen dátummal. 
 
 
605. [1366. júl. 6.] 
[V. Orbán pápától] kérte uő., hogy káplánjának, Simon [fia:] Márton erdélyi egyházmegyei 
papnak a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba regalis) Szűz Mária-egyház kanonokságát 
biztosítsa, prebenda reményével, annak ellenére is, hogy Mártonnak a fehérvári Szt. Miklós-
egyházban kanonoksága és prebendája van (amik éves jövedelme nem haladja meg a 3 
márka ezüstöt), de ezekről kész lemondani. A pápa a kérést jóváhagyja. 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 452–453; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 176. (román fordítással) 

(ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. fol. 234v. alapján.) Mind ezen dátummal. 
R.: Rábik, Reg. Suppl. 286; Erdélyi Okm. IV. 497. szám. 
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606. [1366.] júl. 6. Avignon 
[V.] Orbán pápa Simon [fia:] Márton papnak a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba 
regalis) Szűz Mária-egyház kanonokságát adja és neki ott prebendát rezervál, intve ezen 
egyház (ami a római egyháznak közvetlenül van alávetve) prépostját és káptalanját, hogy 
erről ne rendelkezzenek. Mártonnak a fehérvári Szt. Miklós-egyházban kanonoksága és 
prebendája van (amik éves bevétele nem haladja meg a 3 márka ezüstöt), de ezekről mondjon 
le. D. Avinione, II. Non. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] A bevezetéssel a veszprémi püspököt 
és a győri egyházmegyei pannonhalmi (Sacermons Pannonie) monostor apátját bízza meg. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 474r. alapján. (Df. 289 813.) 
R.: V. Orbán, LC. 18220. szám.  
 
 
607. [1366.] júl. 6. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte [István nyitrai püspök], hogy káplánjának, István [fia:] Imre zágrábi 
egyházmegyei klerikusnak a zágrábi püspök adományozásához tartozó javadalmat biztosítson. 
A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, pridie Non. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 453; Rábik, Reg. Suppl. 286. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. 

fol. 234v. alapján.) 
 
 
608. [1366.] júl. 6. Avignon 
[V.] Orbán pápa István [fia:] Imre zágrábi egyházmegyei klerikusnak a zágrábi püspök 
adományozásához tartozó, üres v. megüresedő, lélekgondozással járó v. anélküli javadalmat 
rezervál, minden joggal és tartozékkal, aminek éves jövedelme nem haladja meg előbbi 
esetben a 25, utóbbi esetben a 18 márka ezüstöt. Inti a püspököt, hogy erről ne rendelkezzen, 
mert azt érvénytelennek tekinti. D. Avinione, II. Non. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] A 
bevezetéssel a zágrábi Szűz Mária-monostor apátját és a zágrábi egyházmegyei csázmai 
főesperest bízza meg. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 331r-v. (Df. 289 806.) 
R.: V. Orbán, LC. 16033. szám. 
 
 
609. [1366.] júl. 6. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte György, a bizánci császár kancellárja, konstantinápolyi lovag, hogy 
Simon [fia:] Máté zágrábi egyházmegyei papnak a zágrábi egyház kanonokságát biztosítsa 
prebenda reményével. Máténak ezen egyházban egy oltára van, de arról kész lemondani. A 
pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, pridie Non. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 453. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 43. fol. 234v. alapján.) 
 
 
610. [1366.] júl. 6. Avignon 
[V.] Orbán pápa Simon [fia:] Máténak, a zágrábi egyház Szt. Lőrinc-oltára presbiteri rendű 
rector-ának a zágrábi püspök adományozásához tartozó, üres v. megüresedő, lélekgondozással 
járó v. anélküli javadalmat rezervál, minden joggal és tartozékkal, aminek éves jövedelme 
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nem haladja meg előbbi esetben a 25, utóbbi esetben a 18 márka ezüstöt. Inti a püspököt, 
hogy erről ne rendelkezzen, mert azt érvénytelennek tekinti. Ha Máté e javadalmat megkapja, 
az oltárról mondjon le. D. Avinione, II. Non. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] A bevezetéssel a 
váci püspököt és a zágrábi egyházmegyei Toplica-i Szűz Mária-monostor apátját bízza 
meg. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 335v-336r. (Df. 289 807.) 
R.: V. Orbán, LC. 16034. szám. 
 
 
611. 1366. júl. 7. Bars 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Burs megyei nemesek közösségének 
júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt., f. IV.) Burs város mellett tartott közgyűlésének 6. napján 
Zegy-i János fia: Mihály mester kérésére kiküldte Pál fia: András nádori embert Petheu fia: 
Balázs királyi emberrel és Péter fia: Ádámmal, a fehérvári káptalan tanúságával, akik Mihály 
vezetésével a Burs megyei Kyd nevű lakatlan földre mentek, és mikor azt Mihály a saját 
szerzett joga nevében velük törvényesen visszavéve (recaptivando) iktattatni akarta magának, 
Fyws-i László fia: János mester a helyszínen és Fyws-i Tamás fia: Tamás a nádor előtt 
ettől tilalmazták őket, mondván, hogy e földet nem Kyd-nek hívják, hanem az ő Fyws nevű 
örökbirtokukhoz tartozik, de Kyd birtok iktatásának, ahol Mihály azt felleli, nem mondanak 
ellent, ezért Jánost és Tamást a nádor elé idézték Mihály ellenében a köv. napra, ti. a közgyűlés 
7. napjára. Akkor a felek megjelentek a nádor előtt, és mivel János és Tamás azt mondták, 
hogy ha megtalálják a Fyus birtok határjeleinek emléséről szóló okleveleiket, a nádor által 
kijelölendő időpontban bemutatják ezeket, ezért a nádor a pert okt. 6-ra (oct. Mychaelis) 
halasztotta színe elé a királyi kúriába, hogy akkor Mihály felperes azokat az okleveleit, 
amikkel Kyd birtokot megszerezte, János és Tamás alperesek pedig a Fyus határjeleinek 
emeléséről szóló okleveleiket mutassák be neki. D. die et loco prenotatis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 107 926. (Gosztonyi cs. gosztonyi és krencsi lt. 11. 6.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz folytatott, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
612. 1366. júl. 7. Bars 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Bors megyei nemesek közösségének 
júl. 1-jén (f. IV., oct. fe. Nat. Johannis Bapt.) Bors város mellett tartott közgyűlésén 
Bubeek István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően a Bors megyei 
vicecomes-től, szolgabíróktól, esküdt ülnököktől és a Bors megyei nemesektől meg kellett 
tudnia az igazságot arról, hogy Alberek fia: Madaras, Tamás fia: Anda, Móric fiai: 
Bethleem és Zeuke, Martunus fiai: Miklós, István és Phylup, Pentuk és fiai: Beuhtus és 
Márton, András fia: Mihály, Ponya fia: Mortunus, Galus fia: Miklós és Zunyug várnépek 
voltak-e és ezért a király Kurusaan birtokot jog szerint adományozhatta-e Miklós fia: 
Forgach (dict.) Andrásnak, avagy nemes várjobbágyok voltak. A közgyűlés 6. napján ezért 
megkérdezte minderről a Bors megye vicecomes-t, a szolgabírókat és esküdt ülnököket, 
akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú 
tanúsítással megerősítették, hogy Korosaan-i Pentuk fia: néhai Márton, akit az esztergomi 
Szt. István-konvent országbíró előtt bemutatott privilegiális oklevele Korusaan-i ezen Modoros 
és Anda rokonának nevezett, régtől fogva mindig is kikiáltó volt. Erről a nádor nyílt oklevelet 
bocsát ki. D. 7. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 



269 

E.: Dl. 58 573. (Forgách cs. lt. 211.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1367. márc. 4. Dl. 58 577. (Uo. 217.) Eltérő névalakjai: 

Penthuk, Albek. 
 
 
613. [1366.] júl. 7. Bars 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Bors megyei nemesek közösségének 
júl. 1-jén (f. IV., oct. Nat. Johannis Bapt.) Bors város mellett tartott közgyűlésén Miklós 
fia: Forgach (dict.) András mester bemutatta [I.] Lajos király (H) 1365. évi nyílt oklevelét, 
amiben a Bors megyei Korosan birtokot Andrásnak adományozta (l. Anjou-oklt. XLIX. 

558. szám). Ezután András kérésére a nádor Korosan bejárására és iktatására Miklós fia: 
Bereckkel – Vezzeus fia: János mester (akit az uralkodó a királyi és királynéi jogok felkutatására 
a nádor egész országban tartandó közgyűléseire küldött ki) famulus-ával, akit János mester 
a saját személyében küldött – és Péter fia: Ádámmal (akit Mihály mester fehérvári olvasó-
kanonok, a fehérvári káptalan királyi írásos parancsból adott tanúsága küldött ki a saját 
személyében) kiküldte Pál fia: János nádori embert, akik a közgyűlés 4. napján Korosan 
birtokot a szomszédok, főleg Bors város polgárai összehívásával ellentmondó nélkül bejárták 
és iktatták Andrásnak, azon a jogon, hogy a mondott királyi adományból őt illeti. Ennek 
alapján a nádor Korosan birtokot minden tartozékkal Andrásnak és leszármazottainak ítéli, 
más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki 
Andrásnak. D. 7. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 58 572. (Forgách cs. lt. 205.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét 

és kék fonata.  
Tá.: Bebek István országbíró, 1367. márc. 4. Dl. 58 577. (Uo. 217.) Eltérő névalakja: Wezzeus. 
 
 
614. [1366. júl. 7.] 
[V. Orbán pápától] kérte a Marseille-i (Massiliensis) apát, hogy János [fia:] [Conia-nak] és 
fivéreinek: Istvánnak és Péternek, győri egyházmegyei nemeseknek, akik a szentegyház 
szolgálatában régóta Itáliában vannak, a szokott gyóntatói engedélyt adja haláluk esetére, 
főleg mivel hamarosan meg akarják látogatni a Szent Sírt. A pápa a kérést jóváhagyja. 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 453–454; Rábik, Reg. Suppl. 286–287. (ASV. Reg. Suppl. 

Vol. 46. fol. 237r. alapján.) Mindkettő ezen dátummal (előbbi Coma, utóbbi Toma 
névalak-olvasattal – vö. a köv. számú oklevéllel). 

 
 
615. [1366.] júl. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa János [fia:] Conia győri egyházmegyei nemes úrfi kérésére jóváhagyja, 
hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. D. 
Avinione, Non. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 313r. (Df. 289 804.) 
R.: V. Orbán, LC. 15924. szám. 
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616. [1366.] júl. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa János [fia:] István győri egyházmegyei nemes úrfi (domicellus) kérésére 
jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. 
D. Avinione, Non. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 313r. (Df. 289 804.) 
R.: V. Orbán, LC. 15923. szám. 
 
 
617. [1366.] júl. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa János [fia:] Péter győri egyházmegyei nemes úrfi kérésére jóváhagyja, 
hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. D. 
Avinione, Non. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 313r. (Df. 289 804.) 
R.: V. Orbán, LC. 15925. szám. 
 
 
618. [1366.] júl. 7. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte [a Marseille-i] apát, hogy az előbbi nemesek vérrokonának, Benedek 
[fia:] Márton zágrábi egyházmegyei papnak, aki szokszor volt követségben ezen apát és a 
[pápai] legátus között, biztosítson az esztergomi egyházban (v. azon kívül) kanonokságot, 
prebenda v. lélekgondozással járó v. anélküli tisztség (dignitas v. personatus v. officium v. 
administracio v. magistratus) reményével, akkor is, ha Márton az óbudai (Vetus Buda) 
prépost adományozásához tartozó javadalmat vár, de arról kész lemondani. A pápa a kérést 
jóváhagyja a zágrábi egyházban. D. Avinione, Non. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 454; Rábik, Reg. Suppl. 287. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 46. 

fol. 237r. alapján.)  
 
 
619. [1366.] júl. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa Benedek [fia:] Márton papnak a zágrábi egyház kanonokságát adja és neki 
ott prebendát rezervál, intve a zágrábi káptalant és püspököt, hogy arról ne rendelkezzenek. 
Mindez érvényes a zágrábi egyház kanonokai száma, statutum-ai és szokásai ellenére is. A 
pápa emiatt érvényteleníti azt az oklevelét, amivel Márton a veszprémi egyházmegyei 
óbudai (Vetus Buda) prépost adományozásához tartozó javadalmat vár. D. Avinione, Non. 
Jul., pápasága 4. évében. [1366.] A bevezetéssel az esztergomi érseket és a váci püspököt 
bízza meg. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 408r-v. alapján. (Df. 289 789.) 
R.: V. Orbán, LC. 16648. szám.  
 
 
620. 1366. júl. 8. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy a Szt. Mihály arkangyal iránti odaadása miatt annak 
erdélyi fehérvári egyházát (ecclesia kathedralis), valamint Domokos püspököt, annak püspöki 
utódait és az egyház káptalanját kedvezéssel és kegyes kiváltságokkal akarja megadományozni, 
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ezért elfogad, örökre megerősít és jóváhagy minden eddigi birtokadományt, amit az erdélyi 
fehérvári Szt. Mihály arkangyal-egyháznak, mindenkori püspökének és a káptalannak bármely 
nemes és más keresztény közösen v. megosztva tett, a halála idején végrendeletében hagyott, 
és amik bármi más módon hozzájuk kerültek, továbbá hozzájárul a számukra történő jövőbeni 
hasonló adományokhoz és végrendelkezésekhez is, mások jogának sérelme nélkül. D. in 
Alba Gyuule, f. IV. an. Margarete, a. d. 1366. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1367. márc. 23. Dl. 30 692. (GYKOL. Misc. 3. 3. 47.) Eszerint 

titkospecsétes nyílt oklevél volt. 
2. Váradi kápt., 1384. máj. 28. Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 1. 192. (Beke 
5. 664-668.) (Df. 277 369.) Eltérő névalakja: Alba Gyule. 
3. Zsigmond király, 1391. szept. 27. Dl. 36 386. (GYKOL. Lymbus.) 
4. Á. 3. > Szapolyai János erdélyi vajda, 1514. jan. 27. Dl. 62 997. (Bethlen cs. betleni lt. 338.) 
5. Á. 1. > Erdélyi kápt., 1787. Á. 1.-el azonos jelzet alatt. 
6. Á. 2. > Erdélyi kápt., 1786. Á. 2.-vel azonos jelzet alatt. 

Tá.: 1. I. Lajos király, 1370. márc. 29. > Bebek Imre erdélyi vajda, 1392. márc. 4. Dl. 
31 060. (GYKOL. Centuriae M. 34.)  
2. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet alatt.  

Má.: 1. Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 1. 198. (Beke 0. 0.) (Df. 277 375.) Á. 1. 
alapján, újkori. 
2. Dl. 36 618. (GYKOL. Centuriae KK. 40.) Á. 2. alapján, újkori.  

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 177–178. (román fordítással) 
R.: Beke A. TT., 1892. 635–636. és 636; Beke 664. és 666. szám (mind júl. 9-i dátummal); 

Erdélyi Okm. IV. 498. szám. 
 
 
621. 1366. júl. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevél-bemutatást, amivel perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Lorand comes, Buda város egykori bírója (akinek nevében Jakab 
litteratus jelent meg a város ügyvédvalló levelével) júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) 
tartozott Olag-i Kozma mester ellenében Harkyan és Zenthmarton birtokok ügyében, a 
felek akaratából aug. 1-jére (oct. Jacobi) halasztja. D. in Wissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5473. (NRA. 32. 35.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: Solvit actor. Ut prius ad oct. S. Michaelis. 
Actor solvit. 

 
 
622. 1366. júl. 8. Bars 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Bors megyei nemesek közösségének 
júl. 1-jén (f. IV., oct. Nat. Johannis Bapt.) Bors város mellett tartott közgyűlésén Bayka-i 
János fia: Mátyás elmondta, hogy a Zeky nevű Bors megyei birtokát Wesseus fiai: Tamás 
és Vesseus és Teuteus fia: László elfoglalva tartják, és ennek okát akarja tudni tőlük. Ám 
ők nem jelentek meg a közgyűlésen, nem is küldtek senkit maguk helyett, bár Mátyás a 
közgyűlés törvényes napjain át várt rájuk, ezért a nádor őket bírságban marasztalja el, ha 
magukat nem tudják ésszerűen kimenteni. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco 
memorato, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 77 370. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 471.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (Vesseus fiai névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Solvit-jel. 

K.: Z. III. 300–301. 
 
 
623. 1366. júl. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevele szerint színe előtt Voya-i László fia: Bereck (akinek nevében Mand-i Gergely állt 
elő a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) viselt 
Cheke birtok ügyében Chak fia: Miklós és Darah-i Mihály fia András fia: Jakab ellenében, 
a felek akaratából okt. 6-ra (oct. Michaelis) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 96 406. (Vay cs. berkeszi lt. 394.) Hátlapján kerek zárópecsét körvonala. 
R.: Piti F., SzSzBSz 2005. 338; Vay berkeszi 230. szám. 
 
 
624. 1366. júl. 8. Visegrád 
Bubek István országbíró, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Deme fia: Miklós (Elefanth-i Miklós fia: András nevében a Sagh-i 
konvent ügyvédvalló levelével) júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Nadasd-i Lukács fiai: 
Benedek és László ellenében bemutatta a nyitrai káptalan tudományvevő (a király írásos 
parancsát átíró) jelentését, miszerint Elefanth-i Miklós fia: András nevében elmondták a 
királynak, hogy Nadasd-i Moch (dict.) Benedek és Moch (dict.) László jan. 23-án (f. VI. p. 
Fabiani et Sebastiani) Péter fiait: Jánost és Mátét, Gango (dict.) Jánost, Jakabot, Pált és 
egyéb famulus-aikat felfegyverkezve, hatalmaskodva András Zalakuz nevű birtokára küldték, 
és ők András ottani malmában az egyik jobbágya kezét levágták, egy másik jobbágyát 
életveszélyesen megsebesítették, a ruháitól, baltáitól (securibus) és más javaitól megfosztották 
és az egyik ökrüket nyíllövéssel megölték; ezért a király utasította a nyitrai káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a 
káptalan tegyen jelentést; ennek megfelelően kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Miklóst, 
akivel Vid fia: János királyi ember márc. 23-án (f. II. p. Judica) Nyitra megyei nemesektől, 
nem nemesektől, közrendűektől és főleg Zalakuz birtok szomszédaitól megtudta, hogy 
mindezt Benedek és László nevezett famulus-ai a mondott napon elkövették úgy, ahogy a 
király oklevelében szerepel. Erre Lőrinc fia: Mihály azt felelte a Sagh-i konvent ügyvéd-
valló levelével, hogy Lukács fiai ártatlanok András vádjában. Mivel Miklós képviselő a 
vádat a bemutatott 1 tudományvevő oklevélen kívül továbbiakkal nem tudta igazolni, 1 
tudományvevő oklevél pedig nem elégséges a mondottak teljes bizonyítására, ezért az ország-
bíró a vele ülésező nemesekkel meghagyta, hogy Lukács fiai tizenketted-magukkal, nemesekkel 
(vagyis mindegyikük hatodmagával) okt. 6-án (oct. Mychaelis) a nyitrai káptalan előtt tegye-
nek le esküt arról, hogy András vádjában ártatlanok, majd a káptalan jelentését a felek nov. 
8-ra (oct. OO. SS.) vigyék el az országbírónak. D. in Vissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5436. (1672. 5.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét 

töredékei; kortárs kéztől egy oklevél év nélküli vázlatának hosszabb szövege, mely 
szerint Invocavit vasárnapján Deseu fia: Mihály elküldte famulus-ait Jakab pap házához, 
akik hatalmaskodva Jakabra rontottak, és meg is ölték volna, ha a tanítványai 
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(scolares) meg nem védik, a köv. kedden (f. III.) Zeredahel-i Pált e famulus-ok a közúton 
meg akarták ölni, mivel azt hitték, hogy ő Jakab pap, de miután látták, hogy ő Pál, útjára 
engedték, majd amikor István fia: az árva István jobbágyai kérésére Jakab pap Húsvét 
vasárnapján az anyaegyházhoz akart menni, hogy ott a stallumában Krisztus testét e 
jobbágyoknak bemutassa, Mihály kiküldte a famulus-ait, akik Jakab papra támadtak, 
mielőtt a mondott egyházat elérte volna, őt bicellum-okkal ütlegelték, és az egyikük a 
bicellum-ával őt halálra sújtotta volna (aminek halvány jele látszik is), de Jakab elmenekült, 
melynek során Krisztus teste egy tokban lecsúszott a nyakáról és a földre esett, és Jakab 
ezt látván, bár a famulus-ok utána eredtek és üldözték, a halálra felkészülve leszállt a 
lováról és Krisztus testét a földről magához vette, és mikor a famulus-ok őt megközelítették, 
időközben újra a lovára szállt és így elmenekült előlük. 

 
 
625. 1366. júl. 8. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda és Zonuk-i comes azon oklevél-bemutatást, amivel korábbi perhalasztó 
oklevele szerint színe előtt Mon-i Karachin (dict.) János (akinek nevében Illés fia: István 
jelent meg a Clusmunstra-i konvent ügyvédvalló levelével) júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis 
Bapt.) tartozott Kusal-i Jakab fia: László ellenében (akinek nevében Dénes fia: Domokos 
jelent meg a vajda ügyvédvalló levelével) a vajda korábbi oklevelében szereplő ügyben, a 
felek akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Vysegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
Á.: Lackfi Miklós erdélyi vajda, 1367. máj. 26. Dl. 96 428. (Vay cs. berkeszi lt. 418.) 
R.: Vay berkeszi 231. szám; Erdélyi Okm. IV. 499. szám. 
 
 
626. 1366. júl. 8. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda azon pert, amit a Kulusmonustra-i konvent idézőlevelének megfelelően 
színe előtt szentegyedi (S. Egidius) Wos (dict.) László júl. 1-jén (oct. Johannis Bapt.) viselt 
Miklós fiai: Vörös (Rufus) Péter, Deseu, István és Pál mesterek és Wos (dict.) Tamás fiai: 
János és László ellenében, akik nevében ügyvivők (assumptor termini) jelentek meg, perelsőbbség 
(prioritas termini) miatt aug. 1-jére (oct. Jacobi) halasztja. D. in S. Emerico, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. Oklevelek 4. 4. (Df. 252 773.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: 
magister Petrus Rufus et filii Thome non venerunt sed magistri Deseu ac Stephanus pro 
se et pro Paulo cum litteris Dionisii woyuode ad oct. B. Mychaelis. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 178–179. (román fordítással) 
R.: Wass 138. szám; Erdélyi Okm. IV. 500. szám. 
 
 
627. 1366. júl. 9. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Balázs fia: Mihály lovag, királyi al-lovászmester, hogy a 
Közép-Szolnok megyei (comitatus seu districtus mediocris Zonuk) Sarmasag-i Moch fiai: 
László és János és utóbbi fia: Miklós törvényes leszármazottak nélküli halálával a 
Sarmasag-on levő birtokrészeik, Masa, Woykteluke és Zwerteluk nevű birtokaik és más 
atyai jogaik (kivéve ezek negyedét, amiket egykor Igaz dict. Miklósnak, ezen Moch nepos-ának 
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adtak az anyja leánynegyede fejében) a király joghatóságához és adományozásához háramlottak 
az ország szokásjogának (consuetudinaria lex) megfelelően, és hű szolgálataiért e birtokok és 
birtokrészek háromnegyedét kérte örökadományul (nem érintve mondott negyedrészüket), 
mégpedig ezek kétharmadát magának és fivéreinek (frater uterinus): Lőrincnek és Antalnak, 
egyharmadát pedig Igaz (dict.) Miklósnak. Az uralkodó Mihály mester kérésére és szolgálataiért 
(amikkel királyi házában és kúriájában folyamatosan tartózkodva a királyi al-lovászmesterség 
hivatalát ellátja, és Lajos hadjárataiban is vitéz tetteivel jeleskedett) a mondott birtokok és 
birtokrészek háromnegyede kétharmadát Mihálynak és fivéreinek, egyharmadát Miklósnak 
adta királyi új adomány címén, minden haszonvétellel és tartozékkal régi határaik alatt, 
ahogy királyi adományozásához tartoznak, nem érintve mások jogait. Ezért utasítja a Colos-i 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kereztwr-i Zekul (dict.) István v. Seredyn-i 
Petenye v. Horuat-i Gergely fia: János v. Biligezd-i Gergely v. Raton-i Simon fia: László 
királyi ember Moch fiai és János fia: Miklós birtokai és birtokrészei háromnegyedének 
kétharmadát Mihálynak és fivéreinek, egyharmadát Igaz (dict.) Miklósnak iktassa a király 
adományának megfelelően a szomszédok jelenlétében, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 
ellentmondókat idézze Mihály, a fivérei és Miklós ellenében a királyi jelenlét elé, majd a 
konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Alba Giule, f. V. an. B. Margarete, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 62 721. (Bethlen cs. betleni lt. 52.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Mihály Reche-i), valamint vörös viaszú titkospecsét töredékei alatt: relacio 
magistri Georgii Zudar facta Symoni harum scriptori. 

R.: Erdélyi Okm. IV. 502. szám. 
Megj.: A dátumban az Alba Giule, quinta és B. Margarete szavakat az üresen hagyott 

helyükre más kéz írta be utóbb. 
 
 
628. 1366. júl. 9. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) tudatja, hogy mivel kormányzása hivatalából fakadóan mindenkit, 
főleg országa egyházait a saját jogaikban meg kell őrizze, ezért úgy találván, hogy az erdélyi 
Fehér megyei Obrugh föld districtus-a, ahol arany-, ezüst- és más fémbányák vannak, az 
erdélyi Szt. Mihály arkangyal-egyházhoz és annak káptalanjához tartoznak teljes joggal és 
törvényes címen a színe előtt bemutatott oklevelek erejével, ezért János prépost és a káptalan 
kérésére királyi kegyességből ezen egyháznak és káptalanjának visszaadja Obrugh föld 
districtus-át az abban fekvő Zalathna-val, falvakkal, haszonvételekkel és jogokkal a valós 
határai alatt, de az ezek területén  levő mostani és jövőbeni arany-, ezüst- és más fémbányák 
és a királyi urbura továbbra is a királyi joghatósághoz tartozzanak. Ha jelen oklevelet vissza-
viszik neki, nagypecsétje alatt privilégiumában adja majd ki. D. in Alba Jule, f. V. an. 
Margarete, a. d. 1366. 
 
Á.: I. Lajos király, 1370. márc. 29. Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 2. 10. 211. 

(Beke 5. 665. 674.) (Df. 277 388.) Eszerint titkospecsétes oklevél volt. 
K.: ZW. II. 263; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 179–181. (román fordítással) 
R.: Beke A. TT. 1892. 636; Beke 665. szám; Erdélyi Okm. IV. 501. szám. 
 
 
629. 1366. júl. 9. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje tudatja, hogy Vilmos pécsi püspök, [I.] 
Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja oklevele szerint egyrészről Iwan fia 
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András özvegye, a fia: Lőrinc és Mendsenth-i János fia: Miklós, másrészről Lyndua-i néhai 
Miklós bán fia: István mester Mendsenth birtok ügyében júl. 8-án (quind. Nat. Johannis 
Bapt.) vezessenek 3-3 fogott bírót a konvent elé, és amit a 6 fogott bíró a felperes 
Mendsenth-i nemesek ott bemutatandó okleveleit megtekintve dönt, a felek el kell fogadják, 
és ha István mester ezt nem teszi, a Mendsenth-i nemesek ellenében a per kezdete előtt 
kifizetendő 3 márkában marasztalják el. A kitűzött napon [lehúzva: Miklós] István mester 
és az özvegy a fogott bíróikkal megjelentek a konvent előtt, és elolvasva Vilmos püspök 
ezen oklevelét István azt mondta, hogy amit a 6 fogott bíró a Mendsenth-i nemesek oklevelei 
alapján dönt, ő kész elfogadni. Erre e nemes asszony azonban kijelentette, hogy bár vállalta 
ezek bemutatását, de mivel ezen okleveleknek, amikkel ők és elődeik Mendsenth-et birtokolták, 
nem hittek volna, mivel ő nőnemű (racione sexus feminei sibi non confidissent), ezért ezeket 
nem mutatja be, az oklevelek helyett a megyebelieket véve maga mellé (pro dictis 
instrumentis suos cumprovinciales acceptando). D. f. V. an. Transl. Benedicti, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5474. (NRA. 1540. 12.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét töredékes nyoma. 
 
 
630. 1366. júl. 9. Zára 
Anno ab Incarn. d. 1366., ind. 4., die 9. Jul. [I.] Lajos király (H) uralkodása, de Matafaris 
Miklós decretorum doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja 
(generalis banus), Zára (Jadra) város comes-e idején Zárában oklevelet adtak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 542–543. (Eszerint E.-je: posedarjai gróf Begna lt. P. 105.)  
 
 
631. 1366. júl. 10. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Vytez-i László fia: Lőrinc nevében, hogy Frych-i János 
fia: Jakab jún. 15-én (f. II. p. Barrabe) a famulus-át: Regew-t, valamint a jobbágyait, Zolun 
fia: Mihályt és Forras fia: Colyn-t Vytez birtokra küldte felfegyverkezve és hatalmaskodva, 
és Lőrinc 2 lovát velük onnan elhozatta. Ezért a király utasítja a Scepus-i káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Gechee-i Beke fia: János v. Bodomer-i Miklós fia: Egyed v. 
Zeleud-i János fia: Péter királyi ember tudja meg erről az igazságot, majd a konvent tegyen 
jelentést. D. Bude, 5. die oct. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 667. (Múz. Ta. Berthóty 106.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Vyteez névalakkal), valamint vörös viaszú zárópecsét töredéke. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
632. 1366. júl. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) azonos tartalmú oklevele a Jazow-i konventnek. Királyi emberek: 
Bayor-i Beke fia: Mihály v. Babarety-i István fia: János v. Babarety-i István fia: Péter. D. 
Bude, 5. die oct. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 668. (Múz. Ta. Berthóty 107.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Vyteez névalakkal), valamint vörös viaszú zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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633. 1366. júl. 10. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Vytez-i László fia: Lőrinc nevében, hogy Frych-i János 
fia: Jakab jún. 15-én (f. II. p. Barrabe) a famulus-át: Regew-t, valamint a jobbágyait, Zolun 
fia: Mihályt és Forras fia: Colyn-t Vytez birtokra küldte felfegyverkezve és hatalmaskodva, 
és Lőrinc 2 lovát velük onnan elhozatta. Ezért a király utasítja a Sarus megyei comes-t v. 
vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik tudják meg 
erről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. Bude, 5. die oct. Petri et Pauli, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 669. (Múz. Ta. Berthóty 105.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Vyteez névalakkal), valamint vörös viaszú zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
634. 1366. júl. 10. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) Dénes erdélyi vajda helyettesének, Péternek: mivel korábban utasította, 
hogy az Erdélyben előforduló egyéb visszásságok mellett a nemesek és a királyi népek v. 
polgárok közötti vitás határokat és földeket igazítsa ki, főleg az olyanokat, amiket oklevelekkel 
meg lehet mutatni, ezért elrendeli, hogy Iklod-i Beke fiai: László v. Gergely v. Benedek v. 
Miklós, v. Baduk-i János alvajdai ember és a Clus-i konvent tanúsága (akinek kiküldésére 
jelen oklevelével utasítja a konventet) jelenlétében [Do]boka-i [Mikud bán fia Miklós fia] 
János fiai: László és János mesterek, továbbá Leukus és Miklós, és Doboka-i ue. Miklós 
fia László fiai összes birtoka és birtokrészei határait, valamint Doboka-i László mester 
[özvegye], nemes asszony Zegeu nevű birtoka és tartozékai határait az ezen Doboka-i nemesek 
által bemutatott oklevelek alapján a szomszédos nemesek és mások felől igazítsa ki e 
nemeseknek és a nemes asszonynak, és ha valaki ellentmond, a helyszínen azonnal mutassa 
meg jogait, v. [adja] meg ellentmondása okát az alvajda előtt, aki a vitás felek között hozzon 
döntést, hogy a Doboka-i nemeseket alaptalan ellentmondásokkal ne zavarják békés birtoklásukban 
az okleveleik ellenére, majd mind az alvajda, mind a konvent tegyen jelentést a királynak a 
szokás szerint. D. in Alba Gule, f. VI. an. [Marg]arethe, a. d. 1366. Mikud fia Péter fia: 
Péter határait is hasonlóan mindenfelől igazítsa ki. D. ut supra.  
 
Á.: 1. Kolozsmonostori konvent, 1367. jún. 3. Dl. 28 744. (KKOL. Metales M. 28.) Hiányos.  

2. Á. 1.> Ua., 1762. júl. 8. AL. Kolozsvár. Jósika cs. hitbizományi lt. 6. (Df. 257 549.) 
3. Á. 1. > Ua., 1783. Á.-val azonos jelzet alatt. 
4. Á. 1. > Ua., 1801. júl. 27. Á.-val azonos jelzet alatt.   

Má.: Dl. 28 080. (KKOL. Vegyes.) Á. alapján, újkori. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 181–183. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 503. szám. 
 
 
635. 13[66.] júl. 10. Visegrád 
[Bubek István comes, I.] Lajos [király (H)] országbírója tudatja, hogy Peleznek-i Domokos 
[Petry-i György fia: András mester] nevében a [váradi] káptalan ügyvédvalló levelével 
Zeech-i Miklós comes [egykori országbíró] perhalasztó [oklevelének megfelelően] 1359. 
máj. 1-jén (oct. Georgii, a. d. 1359.) [Ugrin] fia: Miklós comes néhai [országbíró] előtt 
bemutatta [Vid] fiai: László és András és Iryn-i Jakab fia: Márton ellenében a váradi káptalan 
királynak szóló, 1358. júl. 24-én kiadott jelentését, amiben Mezeupetry és Vezend birtokok 
Iryn és Portelek birtokok felőli elkülönítésének tilalmazása miatt Iryn-i Vid fiait és Portelek-i 
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Jakab fia: Mártont a királyi és váradi káptalani emberek a királyi jelenlét elé idézték aug. 
22-re (oct. Ass. virg. glor.) György fia: András ellenében (l. Anjou-oklt. XLII. 784. szám). 
Domokos képviselő a tilalmazás okát tudakolta, mire Kyde-i János fia: ..... (Vid fiai és 
Márton nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) ezt azzal indokolta, hogy András 
mester a bejárás révén Vid fiai és Márton Iryn és Portelek nevű birtokaiból nagy részt akart 
elfoglalni és csatolni a Mezeupetry és Vezend nevű [birtokaihoz], de ha András ezeket a 
valós határai mentén járja be és semmit sem foglal el Vid fiai és Márton jogaiból, akkor ők 
nem tilalmaznak. Mivel e [birtokok] határai bejárásához és elkülönítéséhez a királyi embereket 
és a Lelez-i konvent tanúságait ki kellett küldeni, ezért Miklós comes kérte a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságaikat a feleknek, akikkel a királyi emberek okt. 6-án (oct. 
Mychaelis) és erre alkalmas [más] napokon menjenek Mezeupetry és Vezend birtokokra a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, először György fia: András mutatása 
alapján járják be e birtokok határait Iryn és Portelek felől, majd utóbbiak határait Vid fiai: 
László és András és Jakab fia: Márton mutatása alapján Mezeupetry és Vezend felől, és ha 
a felek egyetértenek, mindegyiküknek hagyják birtoklásra a saját birtokjogát, a szükséges 
helyeken emelt határjelekkel elkülönítve, ha pedig valamely földrészen nem értenek egyet, 
a vitásan maradt földeket fogott bírókkal, elfogultság nélkül (favore amore et odio 
cuiuslibet partis non allecti) királyi mértékkel megmérve, v. szemmel megtekintve becsüljék 
fel az ország szokása szerint, majd a konvent okt. 13-ra (ad 8. diem earundem oct.) a királynak 
tegyen jelentést. Okt. 13-ról a per tárgyalása több halasztással (időközben Ugrin fia: Miklós 
comes elhunyt, és a királyi kegyesség István comes-t emelte az országbírói honor-ba) 
1361. máj. 1-jére (oct. Georgii, a. d. 1361.) jutott, amikor megjelent István comes előtt 
Peleznek-i Pál fia: Domokos (Pettry-i György fia: András mester nevében a váradi káptalan 
ügyvédvalló levelével), ill. Jakab fia Márton fia: Mihály (az apja és Vid fiai: László és 
András nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével), és bemutatták a Lelez-i konvent 
királynak szóló jelentését, miszerint Ugrin fia: Miklós comes országbíró kérésére 
Mendzenth-i Bogoch fia: Miklós királyi emberrel László testvért (András mester felperes 
részére), ill. Thykud-i Deseu királyi emberrel Bálint scolasticus-t (Vid fiai: László és András 
és Jakab fia: Márton alperesek részére) küldték ki tanúságul, akik [1359.] okt. 6-án 
Mezeupetry és Vezend birtokokra mentek, amiket a szomszédok és a felek jelenlétében 
először a felperes András mutatása szerint így jártak be: bozótos (rubetum); tölgybokor 
mint határjel szántóföldek között; gödör mint határjel, ahol András azt mondta, ott egy 
kiásott fűzfa volt, ami mindig is Mezeupetry birtokot különítette el, de Vid fiai és János azt 
mondták, ott sosem volt fa, hanem e gödröt a vizet kereső aratóik (messor) ásták ki, és az 
eddigi határokról azt állították, hogy az Iryn nevű birtokuké, és a rokonaikkal 
(generacionales frater) együtt különíti el őket, és itt az András által mutatott határ véget ért; 
ezután Vid fiai és Márton 3 határjelet mutattak, mondván, az egyik az Iryn nevű birtokukat, a 
másik Besseneu birtokot, a harmadik Mezeupetry-t különíti el (a királyi és konventi emberek 
az egyik határjelet teljesen eltörölve és elhordva találták), erre György fia: András mester 
azt mondta, hogy ezen határjelek Mezeupetry birtok határát alkotják, erről oklevelei vannak, 
és állítása szerint Vid fiainak és Mártonnak semmi birtokjoga nincs ott, hanem az teljesen 
az ő földje, és a további bejárástól őket tilalmazta; kis hegy, ami után az Iryn-i nemesek 
által mutatott határ véget ért, és ott András mester mindezen határokról azt mondta, hogy 
ezek közte és a rokonai (generacionis fratres) között vannak és az ő birtokát különítik el; 
ezután a felek között vitásan maradt földrészt fogott nemes bírókkal elfogultság nélkül 
szemmel 2,5 ekényire becsülték az ország szokása szerint; majd András mester őket a 
mondott gödörhöz vezette vissza, és onnan ezeket mutatta meg: egy helyen egy határjelet 
(signum metale), de ők ott nem láttak határjelet; völgyben határjelet, amiről az Iryn-i nemesek 
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azt mondták, hogy az nem határjel, csak földhalom; erdőben 2 tölgyfát, állítva, hogy az 
egyik fa Vezend birtok határjele, a másik az alperes nemeseké, de ők e fákon semmilyen 
jelet nem láttak; majd innen az Iryn-i nemesek mutatása alapján haladtak: Er víz; kis hegynél 
a Porteleke nevű birtokuk határjele; elszántott 2 határjel, de András szerint ott sosem voltak 
határjelek; erdő oldalában egy vlgariter zyltursuk nevű tönk; 3 földjel, amik Vezend és 
Porteleke birtokokat különítik el, ahol András mester azt mondta, az az ő Vezend nevű 
birtoka földje; nagy útnál földjel, de az út összetaposottsága miatt ők azt földjelnek vélni 
nem tudták; az első három határjel, amik elkülönítik Mezeupetry, Portelek és Iryn birtokokat; 
az alperesek általi ezen bejárásnak András mester ellentmondott, e részt a saját földjének 
nevezve, és e vitás földet fogott bírókkal 3 ekényire becsülték szemmel az ország szokása 
(lex) szerint. A Lelez-i konvent jelentése szerint tehát Mezeupetry és Vezend birtokokat a 
szomszédok jelenlétében a királyi és konventi emberek Iryn és Porteleke birtokok felől 
mindkét fél mutatása alapján a mondott határok alatt bejárták, és a felek között vitásan 
maradt földet 5,5 ekényire becsülték, de mivel Peleznek-i Domokos, András mester képviselője 
István comes kérdésére azt mondta, hogy András mester ezen hatodfél ekényi földrész 
tulajdonában van emberemlékezet óta mostanáig, az alperesek képviselője: Mihály pedig 
ugyanezt állította az alperesekről, és hogy András mester a vitás földrészt csak az alperesek 
megbízásából és adományából használja és azok akarata és törvényes tilalmazásai ellenére 
foglalta el magának hatalmaskodva, továbbá mindkét képviselő azt mondta, hogy a mondott 
birtokokat elkülönítő határokról a feleknek nincsenek okleveleik, de e birtokok hozzájuk 
örökjogon tartoznak, az országbíró pedig e birtokok határainak újabb bejárása, becslése és 
tudományvétele nélkül a felek között nem tudott megfelelő döntést hozni, ezért írásban 
kérte a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek [1361.] 
szept. 15-én (oct. Nat. B. virg.) és más alkalmas napokon menjenek e birtokokra a szomszédok 
és a felek v. képviselőik jelenlétében, először járják be András mester mutatása szerint 
Mezeupetry és Vezend birtokok Iryn és Porteleke felőli határait, majd Vid fiai és Márton 
mutatása szerint Iryn és Porteleke birtokok határait Mezeupetry és Vezend felől, és ha a 
felek a határok megmutatásában egyetértenek, mindegyiküknek a maga birtokjogait határokkal 
elkülönítve iktassák, ha pedig a felek nem értenek egyet és egymásnak ellentmondanak, 
akkor a köztük vitásan maradt földrészt, megtekintve annak haszonvételeit, királyi mértékkel 
megmérve, v. ha mérni nem lehet, fogott bírókkal együtt szemmel becsüljék fel értékén (in 
condigno suo precio et valore) az ország szokása szerint, majd a szomszédoktól, megyebeli 
nemesektől és az ott összegyűlt bármiféle helyzetű és állapotú emberektől tudják meg, 
vajon András mester emberemlékezet óta mindig is e vitás földrész tulajdonában volt-e 
örökjogon, avagy azt az Iryn-i és Portelek-i nemesek adományából használta és a vitás föld 
az Iryn-i nemesekhez tartozott örökjogon, és azt András mester az ő törvényes tilalmazásaik 
ellenére elfoglalta, és hogy melyik fél által mutatott határok a valósabbak és pontosabbak, 
majd minderről a konvent tegyen jelentést a királynak okt. 6-ra (oct. Mychaelis). Onnan az 
országbíró perhalasztó oklevelei szerint a jelentés megtárgyalása végül a királyi hadoszlás 
15. napjára lett halasztva. Akkor, vagyis a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett 
oszlásának 15. napján, [1365.] okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis contra 
Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis prox. preteritas proclamate) Petry-i György fia: András 
a pere folytatására és az országbírói döntés elfogadására nem jelent meg, nem is küldött 
senkit maga helyett, holott Jakab fia Márton fia: Jakab (az apja és Vid fiai nevében a váradi 
káptalan ügyvédvalló levelével) várt rá az országbíró előtt, aki ezért bírságlevelében királyi 
bírságban marasztalta el Andrást mint felperest. Mivel emiatt Andrást a pere folytatására, a 
döntés elfogadására és az összesen 18 márkányi királyi bírsága országbírónak és a peres 
ellenfeleinek történő kifizetésére a királyi jelenlét elé kellett idézni (evocare) Vid fiai és 
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Márton ellenében, ezért az országbíró a Lelez-i konventnek írva Andrást mindezek teljesítésére 
Vid fiai és Iryn-i Márton ellenében [1366.] febr. 25-re (oct. Cynerum) a királyi és konventi 
emberekkel a királyi jelenlét elé idéztette, a konvent jelentését ugyanakkorra kérve az uralkodó 
részére. Akkor megjelent János fia: Jakab (Vid fiai és Márton nevében a váradi káptalan 
ügyvédvalló levelével) és bemutatták a Lelez-i konvent jelentését, miszerint Petry-i 
György fia: Andrást a Vezend nevű birtokán Rezege-i Pál fia: Péter királyi és Péter klerikus 
konventi emberek jan. 31-én (sab. an. Purif. B. virg.) a királyi jelenlét elé idézték febr. 25-re. 
Ám Jakab képviselő hiába várta Andrást a törvényes napokon át (legitimis diebus 
earundem oct.) az országbíró előtt, ő nem jelent meg, nem is küldött senkit, a bírságait sem 
fizette ki, ezért az országbíró a meg nem jelenésért a szokásos bírságban, a bírságai ki nem 
fizetéséért pedig azok kétszeresében marasztalta el. Mivel a pereket nem szokás idézésekkel 
befejezni, csak ha a végleges idézéseket a megidézettek makacssága miatt három vásáron 
történő kikiáltások követik (non alique cause solis evocacionibus solent terminari, nisi 
evocaciones consultivas evocatorum contumacia requirente trine forenses sequi debent 
proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az igazság ösvényére 
hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró írásban kérte a konventet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember György fia: Andrást a pere folytatására és az 
összesen 45 márka bírságai országbírónak és a peres ellenfeleinek való kifizetésére Vid fiai 
és Márton ellenében máj. 1-jére (oct. Georgii) három megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa 
ki a királyi jelenlét elé, figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem teljesíti, az országbíró eljár a 
jog szerint a távollétében is, majd a konvent tegyen jelentést a királynak máj. 1-jére. Ám 
akkor András nem jelent meg az országbíró előtt, nem is küldött senkit, ezért az országbíró 
kiadta bírságlevelét András ellenében. De mielőtt az országbíró kibocsáthatta volna ítélet-
levelét is, Peleznek-i Domokos (András nevében Konth Miklós nádor ügyvédvalló levelével) 
Márton fia: Jakab jelenlétében (aki Vid fiai és Márton nevében állt elő a váradi káptalan 
ügyvédvalló levelével) megjelent az országbíró előtt, és azt mondta, hogy András kész a 
bírósága elé állni, a 45 márka bírságot viszont most nem tudja kifizetni, hanem erre az 
ország szokása szerinti bírsággal későbbi időpontot kért Andrásnak, ezért a per tárgyalása 
az országbíró oklevelével júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) lett halasztva, mikor is András 
a 45 márka bírságát az országbírónak és a peres ellenfeleinek kétszeresen fizesse meg, ami 
után az országbíró a főpapokkal és a bárókkal eldönti, hogy András a pert, amiben a törvényes 
napok idézések és vásárokon kikiáltások révén teljesítve lettek, folytathatja-e mint felperes, 
avagy ellenében az országbíró ítéletlevelét ki kell adni. Júl. 1-jén megjelent Jakab (az apja: 
Márton és Vid fiai nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) és György fia: András 
jelenlétében bemutatta a Lelez-i konvent királynak szóló jelentését, miszerint az abban leírt 
napokon és helyeken 3 megyei vásáron Rezege-i Pál fia: Péter királyi és Antal testvér konventi 
ember Márton és Vid fiai ellenében György fia: Andrást a királyi jelenlét elé máj. 1-jére 
nyilvánosan kikiáltották. Majd bemutatta ue. konvent másik jelentését is, miszerint az 
országbíró oklevelének megfelelően Pilys-i András királyi emberrel János testvért (András 
felperes részére), ill. Akusy-i Akus fia: Dénes királyi emberrel Péter testvért (az alperesek 
részére) küldték ki tanúságul, akik [1361.] szept. 15-én a szomszédok összehívásával először 
András felperes mutatása alapján annak Mezeupetry és Vezend nevű birtokait, majd Vid 
fiai: László és András és Jakab fia: Márton mutatása szerint azok Iryn és Porteleke birtokait a 
korábbi bejárásoknak megfelelően ismét bejárták, és mivel a felek most sem értettek egyet, 
a köztük vitásan maradt földrészt nem tudták iktatni, majd a bejáráson jelenlevő nemesektől, 
nem nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megkérdezték, vajon András 
emberemlékezet óta mindig is a vitás birtokrész tulajdonában volt-e örökjogon, avagy azt 
az Iryn-i és Porteleke-i alperesek adományából használta, és az az Iryn-i nemesekhez tartozik 
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örökjogon, de András az alperesek törvényes tilalmazásai ellenére elfoglalta: Myhalfalua-i 
László fia: János köznemes (communis nobilis), Zenthmiklos-i László fia: Miklós a maga és 
frater-e: László nevében, Reche-i Iktor fia: János, Peleznek-i János, Gagy-i Lőrinc, 
Damanhida-i Miklós fia: Miklós, Damanhida-i László, János és András köznemesek, 
Chamakaz-i Márton fia: György (Petry birtok szomszédja), Bogath fia: László, Karol-i Simon 
fia: Mihály és számos egyéb nem szomszédos nemes azt mondták, hogy az 5,5 ekényi vitás 
földrész György fia: Andrásé örökjogon és azt mindig is ő használta, miként most is, és annak 
tulajdonában van; ellenben Dengulegh-i János fiai: Pongrác és László, Rezege-i Sándor fia: 
Balázs, Rezege-i Pál fia: Péter, Kyge-i János fia: Pál, Kyge-i Gogan fia: Péter, Saul fia: János, 
János fia: Miklós, Péter fia: János, János fia: Miklós, Péter fia: Jakab (Hotthuan-i nemesek), 
Zodorou-i Péter fiai: Domokos, Mihály és László, Zodorou-i ezen Domokos fia: László, 
Tiuised-i István fia: Lőrinc, Zima-i Beche [!] fia: Miklós, Zima-i János fia: János, Zima-i János 
fia: László és a frater-e: Jakab, mindannyian Porteleke és Iryn birtokok közeli szomszédai és 
mintegy 50 egyéb köznemes azt mondták, hogy e vitás föld mindig is Vid fiaié: Lászlóé és 
Andrásé és Jakab fia: Mártoné volt örökjogon, miként most is, és azt András korábban tized-
szerződéssel (sub pacto decimacionis) használta, most viszont a saját akaratából tartja azt és 
szedi be hasznait; e nemesek azt is mondták, hogy a Vid fiai és Márton által megmutatott határok 
a valósak és jogosak. Amikor ezután az országbíró a felek között döntést akart hozni, ők kérték 
tőle a megegyezés lehetőségét, amit megkapva Márton fia: Jakab (az apja és Vid fiai nevében a 
mondott ügyvédvalló levéllel), ill. György fia: András a maga, a fiai és frater-ei nevében (akik 
Mezeupetry és Vezend birtokokon részesek, és akik bírságát teljesen magára vállalta, ha az 
alábbiakat nem tartják be) visszatértek az országbíró elé, és elmondták, hogy a felek fogott 
nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy az egyik alperes (László v. András v. 
Márton) szept. 9-én (2. die Nat. B. virg.) Pál fia: Péter v. Rezege-i Sándor fia: Balázs v. 
Kysfalud-i László fia: Péter v. Tarnuk-i [!] Péter fia: László  v. Zudura-i Domokos v. Zyma-i 
Beke fia: Miklós királyi ember jelenlétében (az alperesek részére), ill.  Chimakezy-i Márton fia: 
Péter v. Batur-i Leukus fia: Péter v. Peleznek-i László fia: János v. Karoli-i Simon fia: László 
v. Damanhida-i Miklós fia: Miklós v. Damanhida-i Péter fia: László királyi ember jelenlétében 
(a felperes részére) a Lelez-i konvent tanúságai alatt (akik kiküldésére az országbíró jelen oklevelével 
kéri a konventet) az alperesek Iryn és Porteleke birtokait a szomszédok és a felperes v. képviselője 
jelenlétében az alperesek által korábban megmutatott határok mentén András Mezeupetry és 
Vezend birtokai felől bejárja és határokkal kijelöli, és az egyik határjelnél az övét megoldva, 
mezítláb és földet a feje fölé emelve, miként az ország szokása szerint földre esküt tenni szokás, 
esküt tesz arról, hogy a vitás föld régtől fogva mindig is Iryn és Porteleke nevű birtokaikhoz 
tartozott, örökjogon az övéké, e birtokok mondott valós határain belül fekszik és sosem tartozott 
András Mezeupetry és Vezend nevű birtokaihoz, miként most sem, majd az eskü után a királyi 
és [konventi emberek] e földet minden haszonvétellel és tartozékkal, határjelek emelésével Iryn 
és Porteke [!] birtokokhoz csatolva iktassák Vid fiainak, Mártonnak és örököseiknek, nem 
érintve más jogát, és ezt András v. mások (mivel a mondott birtokbejárás idején Mártont és Vid 
fiait kivéve senki sem mondott ellent) [nem] tilalmazhatják. Ha a felek valamelyike v. örököseik 
mindezeket nem tartanák be, a másik féllel szemben hatalombajban elbukásban marasztalják 
el. Ha [András] fiai v. frater-ei, akik részesek (porcionati) Mezeupetry és Vezend birtokokon, 
bármikor megszegnék ezen megegyezést, akkor helyettük Andrást sújtsa ue. büntetés. A béke-
bírságból az országbírónak az alperesek 2 márkát fizetnek, a többit András. A felek a konvent 
jelentését okt. 6-ra (oct. Mychaelis) vigyék el István comes-nek. Az alperes Iryn-i nemesek 
képviselője a mondott bírságokból nekik járó részt Andrásnak elengedte. D. in Vissegrad, 10. 
die termini prenotati, a. d. 13[66.] 
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E.: Dl. 98 591. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. 10. 91.) Hiányos. Hátlapján azonos és 
újkori kezektől (az egyik magyar nyelvű) tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredéke. 

K.: Károlyi I. 267–282. (1366-os évvel; a kiegészítések innen származnak); Doc. Rom. 
Hist. C. XIII. 183–204. (román fordítással) 

R.: Erdélyi Okm. IV. 504. szám. 
 
 
636. 1366. júl. 11. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel hadjárataiban a Doboka megyei Chege-i 
Desew mester lovag neki és Szent Koronájának vitézül, a testi épségét kockáztatva szolgált, 
ezek részbeni viszonzásául (noha több jutalmat érdemelne) a Desew mester Doboka megyei 
Mohal nevű oláh falujából az uralkodónak évente járó juh-ötvenedet királyi teljhatalomból 
és speciális kegyből neki, gyermekeinek (puer) és örököseinek elengedi, a teljes ötvenedet 
Desew és örökösei használatába adva nyílt oklevelével, amit ha visszavisznek neki, nagyobbik 
pecsétje alatt privilegiális formában ad majd ki. D. in Alba Giule, sab. an. Margarete, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. 4. 12. (Df. 252 781.) Előlapja alján vörös viaszú 

titkospecsét nyoma alatt: relacio domini Nicolai comitis Siculorum facta soli domino 
cancellario. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

K.: Densuşianu I/2. 130; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 204–205. (román fordítással) 
R.: Doc. Val. 201; Wass 139. szám; Erdélyi Okm. IV. 505. szám 
 
 
637. 1366. júl. 11. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) annak érdekében, hogy a Doboka megyei Mohal birtok (amit Chege-i 
Desew mester a sajátjának mond) határait Desew okleveleinek megfelelően minden 
szomszédosa felől kiigazítsák, utasítja Péter erdélyi alvajdát, hogy a Colos-i konvent tanúsága 
alatt (akinek kiküldésére a király jelen oklevelével utasítja a konventet) a birtok határait a 
szomszédok jelenlétében Desew mester okleveleinek megfelelően minden szomszédos 
felől ellenőrizze és hagyja Desew mesternek, bárki alaptalan ellentmondását figyelmen 
kívül hagyva, majd az alvajda v. a konvent tegyen jelentést. D. in Alba Giule, in die 
[Transl.] Benedicti, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. 4. 1. (Df. 252 770.) Előlapja alján vörös viaszú titkospecsét 

nyoma alatt: relacio magistri Nicolai comitis Siculorum facta soli domino cancellario. 
Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 205–206. (román fordítással) 
R.: Wass 140. szám; Erdélyi Okm. IV. 506. szám. 
Megj.: A napi dátum eredeti formájában márc. 21-et jelenti, de mivel akkor az uralkodó 

még nem volt Erdélyben, ellenben Gyulafehérvárott több oklevelet is keltezett júl. közepén, 
ezért a dátum a fenti módon került kiegészítésre. 

 
 
638. 1366. júl. [11.]  
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok 
bírájának, hogy a Nyulak szigeti (Insula leporum) Boldogságos Szűz-kolostor apácái érdekében 
idézésekre, tudományvételekre, tilalmazásokra, birtokbejárásokra, határjelek emelésére és 
az ország szokása szerinti egyéb feladatok elvégzésére 1 évre kiadott általános nyílt oklevelének 
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megfelelően az abban megnevezett Acha-i István fia: Péter nádori emberrel kiküldték tanúságul 
Móric testvér konventi papot, akik júl. 2-án (f. V. p. Petri et Pauli) az apácák Borhod, 
Ozlar és Igal nevű birtokainak szomszédait összehívták, és őket, főleg a fehérvári prépostot 
és káptalant, valamint azok Bonna-i és Harumkut-i jobbágyait az ország [szokásának megfelelően 
tilalmazták] e birtokok további jogtalan használatától és a hasznaik elvételétől. D. sab. p. 
oct. [Petri et Pauli], a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5475. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 56. 21.) Hiányos papír. Hátlapján 

azonos (Bonnya névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölés (utóbbi magyar nyelvű), 
valamint zárópecsét töredékei. 

R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 35. 
Megj.: A napi keltezés kiegészítése az 584. számú oklevél alapján történt. 
 
 
639. 1366. júl. 11. Ganna 
János veszprémi prépost és vikárius, Egyed testvér Zyrch-i apát és István fia: János 
Baturkw-i várnagy jelentik Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának (domino et 
benefactori ipsorum), hogy levelének megfelelően – júl. 8-án (f. IV. prox. nunc preterita) 
menjenek Heym fia: [!] Benedek mester és a Beel-i apát birtokára, tekintsék meg azok 
mennyiségét és hasznait, majd írják meg a nádornak, melyik birtok a termékenyebb és jobb 
–  júl. 8-án és más alkalmas napokon először Benedek mester Galsa nevű Zala megyei 
vásárolt birtokára mentek, és azt bejárva, miként megtekintették és a birtok colonus-aitól is 
megtudták, a művelt és nem művelt szántóföldeket a kaszálók nélkül 12 ekényinek, a hegyeken 
és a víz közelében levő cserjéseket és berkeket 8 ekényinek, a kaszálókat (az irtandó kaszálók 
helyei nélkül) 50 kaszányinak, a Sarusd vizen levő 3 malmot és ezek jövedelmeit (mivel a 
gabona mennyiségéről egy olyan molnártól sem tudtak tájékozódni, akik e malmokat bármely 
években is tartották) 10 garleta-nyinak találták; továbbá találtak Galsa faluban 13 teljes 
telket (fundus) – amiken szabad telepítésű (ad libertatem congregati) jobbágyok vannak, 
akik adózási éve még nem jött el, és akik 3 év eltelte után minden telekből 50 dénárt kell 
fizessenek évente  –, és egy 14., újonnan telepített telket is; továbbá a Sarusd vízben főleg 
a malom közelében jó halak vannak, és mindenütt rákok és kisebb halak. Ezután a Beel-i 
apát Veszprém megyei Ganna nevű birtokára mentek, ahol a művelt szántóföldeket és 
szántásra alkalmas földeket 12 ekényinek, egy nagy, sarjadó erdőt 10 ekényinek, a cserjéseket 
és berkeket 10 ekényinek, a kaszálókat 230 kaszányinak találták; a Bytwa vizen levő 4 
malomról (az egyiket Benedek mester építtette és tartja, de annak jövedelmeiről nem tudtak 
meggyőződni) megtudták, hogy a Benedek malmától lentebb levő 2 malomból évente 100 
köbölt, a Beel-i egyház malmából jó időben 60 köbölt fizetnek minden évben, cum cubulis 
4 palmorum et 2 digitum mensurando; egy 5., malomnak alkalmas helyet is találtak e vízen, 
ahol más malmokat is lehet építeni (magistraliter fieri), miként a birtok colonus-ai elmondták, 
és e vízben vannak kis orsóhalak (fungiculi) és rákok; találtak továbbá 16, földbért fizető 
telket (mansio), amik mindegyike minden évben 52 dénárt fizet a Beel-i apátnak, valamint 
a tizedet és a szokásos ajándékokat; van 3 nemes jobbágy is, 1 ezen faluban és 2 a mondott 
vízen túl; a falu közepén pedig Boldogságos Szűz-kőegyház; továbbá Ganna birtok határait 
bejárva találtak egy remeteségnek (heremitorium) épített Szt. Kereszt-kőegyházat a mondott 
erdőben, az ehhez tartozó haszonvételekkel. E birtokokról azonban, ezen bevételeik, mennyiségük 
és haszonvételeik alapján, a nádor döntsön. D. in predicta villa Ganna, in fe. Transl. 
Benedicti, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 69 984. (Sibrik cs. lt. 31.) Papír. Hátlapján 2 mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 
Megj.: Az oklevéladók nevei az előlap legalján, a címzetté a hátlapon szerepelnek. 
 
 
640. [1366.] júl. 11. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): amikor követe, István nyitrai püspök, jelen oklevél 
bemutatója engedélyt kért a pápától a távozásra, megérkezett Lajos levele, amiben kérte, 
hogy a pápa megfontolva a római egyház és a katolikus hit iránti szolgálatait, fáradozásait 
és költségeit, ne engedje Lengyelo. (P) királyát [III. Kázmér] nyilvános audiencia elé idézni, 
sem kiközösíteni azon házassági per okán, amit ellene a felesége, Adelayd királyné (P) 
visel a pápai kúriában, és hagyja jóvá, hogy a lengyel király a Hedewig nemes asszonnyal 
(aki vele tiltott fokon vérrokon és akit Lajos a lengyel király feleségének nevezett) kötött 
házasságban megmaradhasson, mivel Lajosnak jelentették, hogy hasonló helyzetekben a 
pápa sok egyéb fejedelemnek felmentést adott. A pápa hálás Lajos szolgálataiért, fáradozásaiért 
és kiadásaiért, de a kérését (amit vagy mások csikartak ki tőle, vagy nem fontolta azt meg 
kellően) nem teljesítheti, és a hasonló kérésektől álljon el a jövőben. A szentszék ugyanis 
sosem adott ilyen ügyben felmentést, Adelayd királynénak pedig igazságot kell szolgáltasson. 
A lengyel királyt nem idézi meg az audiencia elé (ahová a kúria legrégibb szokása szerint 
megidézik a távollevőket), ha lesz képviselője a védelmére. Az ügyben a püspöknek, akit a 
pápa tájékoztatott, Lajos adjon hitelt. D. Avinione, V. Id. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Theiner II. 79–80. (ASV. Reg. Urbani V. Anno 4. secr. fol. 127. alapján.) 
 
 
641. [1366.] júl. 11. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet id. királynénak (U): az ő és fia, [I.] Lajos király (U) Lengyelo. 
(P) királya érdekében küldött leveleit megkapta, és mivel Lajos többet kért, mint Erzsébet, 
neki a pápa részletesebben válaszolt, intve, hogy a hasonló kérésektől álljon el a jövőben, 
miként a neki küldött, jelen levélhez csatolt levelében ezt Erzsébet láthatja. Méltányolja, 
hogy Erzsébet bölcsebben nem kért felmentést. Amit a lengyel király honor-ja megőrzése 
érdekében a pápa megtehet, megfontolva Erzsébet és Lajos odaadását, megteszi, viszont 
Erzsébet biztassa a lengyel királyt, hogy a szeretőjét (superinducta) hagyja el. Minderről a 
nyitrai püspöknek, akit a pápa részletesen tájékoztatott, a királyné adjon hitelt. D. 
Avinione, V. Id. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Theiner II. 80. (ASV. Reg. Urbani V. Anno 4. secr. fol. 128. alapján.) 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 81–82; Áldásy 225. szám. (mindkettő VI. Ince pápa 1356. évi 

okleveleként) 
 
 
642. 1366. júl. 12. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) utasítja az erdélyi fehérvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Zentpetur-i Ábrahám fia: Miklós v. Chuch-i Bakou v. Chongou-i Fodor István v. 
Churgud-i Mike fia: Miklós v. Mehes-i Gergely fia: Pál v. Chapou-i Péter fia: Mihály v. 
Zederyes-i János fia: Tamás királyi ember a szomszédok jelenlétében a Torda megyei 
Datus és Lekenchetw birtokokat a tartozékaikkal együtt a király ezek adományozásáról 
szóló oklevelének és Dénes erdélyi vajda (a Clusmonustra-i monostor apátja ellenében 
hozott) döntését tartalmazó oklevelének megfelelően iktassa királyi új adomány címén 
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Tusund-i Mihály fia: Bulgar (dict.) László, annak fivére (uterinus frater): János, valamint 
unokatestvérei (patruelis frater), Simon fiai: Semien és Tamás és Mihály fia: István királyi 
familiárisoknak, az apát tilalmazása ellenére is, ha más nem mond ellent. Az esetleges 
egyéb ellentmondókat idézze Lászlóék ellenében a király v. az erdélyi vajda elé, majd a 
káptalan tegyen jelentést a királynak v. a vajdának. D. in Alba Gyule, domin. an. 
Margarete, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 30 125. (GYKOL. Cista comitatuum. Torda 1. 21.) Papír. Hátlapján azonos, középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések. Vörös viaszú záró titkospecsét töredékei alatt: 
relacio [Johann?]is Dom[inici?]. 

Á.: a 786. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Zenthpetur, Sempyen. 
K.: Teleki I. 145–146. (Á. alapján, Á.-ban); Doc. Rom. Hist. C. XIII. 206–207. (román 

fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 507. szám. 
 
 
643. 1366. júl. 12. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király a Zothmar megyei Eghazassenne nevű lakatlan birtokot, ami (mint mondják) 
egykor Lorand fiáé: a hűtlen Jánosé volt, és most adományozásához tartozik, Chahl-i János 
fia: Sebestyén mester királyi lovagnak adta szolgálataiért, más jogának sérelme nélkül. 
Ezért utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Tikud-i Chepan v. 
Tikud-i László v. Chazar-i Domokos v. Rapolt-i Tamás királyi ember e birtokot, ha a királyi 
joghatósághoz és adományozáshoz tartozónak találja, a szomszédok jelenlétében iktassa 
Sebestyénnek királyi új adomány címén, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. 
in Alba Giule, domin. an. Margarete, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Introductoriae et statutoriae C. 194. (Df. 211 304.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint záró titkospecsét nyoma. 
 
 
644. 1366. júl. 12. 
A Lelez-i konvent 1366. júl. 12-én (domin. an. Margarete, a. d. 1366.) kiadott zárt 
tilalmazólevele szerint amikor a királyi kápolnaispán és titkos kancellár egyezséglevelének 
megfelelően az abban megnevezett Lezthemer-i János fia: György királyi emberrel júl. 8-án 
(quind. Nat. Johannis Bapt.) kiküldték tanúságul András testvér papot az Owassan és 
Wywassan birtokok közötti fogottbírói döntés és birtokbejárás megtekintésére, Buthka-i 
Miklós fia Pál fia: István személyesen, a fivérei (frater): Péter, András és László és 
Buthka-i Miklós fiai: Jakab és István nevében pedig Nogmezew-i Pethew fia: Demeter a 
konvent ügyvédvalló levelével Owassan birtok egyik földrészén, amiről Chahol-i Nagy 
(Magnus) János fia: Sebestyén mester esküt tett volna, Sebestyént az eskü letételétől, a 
határjelek emelésétől és a földrész elfoglalásától, ezen Pált pedig annak elvesztésétől tilalmazták. 
 
Tá.: Bebek Detre nádor, 1399. febr. 19. Dl. 42 698. (Múz. Ta. Pulszky.) 
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645. 1366. (júl. 12. v. utána) 
A nyitrai káptalan előtt 1366. júl. 12-én (domin. an. Margarete, a. d. 1366.) Zeegh-i János 
fia: Mihály a királyt Lakach birtok adományozásától, másokat pedig annak elnyerésétől és 
elfoglalásától tilalmazta. 
 
Tá.: Kaplai János országbíró, 1392. máj. 2. Nyitrai püspöki lt. Oklevelek 4. 1. 2. (Df. 

273 107.) 
 
 
646. 1366. (júl. 12. v. utána) 
A [zobori] konvent előtt 1366. júl. 12-én (domin. an. Margarete, a. d. 1366.) Zeegh-i János 
fia: Mihály a királyt Lakach birtok adományozásától, másokat pedig annak elnyerésétől és 
elfoglalásától tilalmazta. 
 
Tá.: Kaplai János országbíró, 1392. máj. 2. Nyitrai püspöki lt. Oklevelek 4. 1. 2. (Df. 

273 107.) 
 
 
647. 1366. júl. 13. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Lazon-i István fia Jakab nemes leányai (puella): Katalin 
és Magych nevében, hogy ők törvényesen be akarnak menni az atyai birtokok tulajdonába, 
amikben őket az uralkodó valós örökösökké tette oklevelével, ha valaki nem mond ennek 
ellent. Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Ezen-i 
Tamás fiai: Simon v. László v. Kystarkan-i Máté fia: László királyi ember a szomszédok 
jelenlétében vezesse be Jakab leányait e birtokok tulajdonába és iktassa ezeket nekik mint 
sajátjukat, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze ellenükben a királyi 
jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést a szokott módon az uralkodónak. D. Bude, in 
fe. Margarethe, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Introductoriae et Statutoriae L. 23. (Df. 211 831.) Papír. 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kis pecsét nyoma. 
 
 
648. 1366. júl. 13. Gyula[fehérvár] 
[I.] Lajos [király (H)] levele [Péter erdélyi alvajdának]: ……… az erdélyi káptalannak 
[küldött] oklevelének megfelelően …….. [Sandur] fiainak: Gergely, Miklós és Jakab mestereknek 
….. szolgáltasson igazságot …… Kyspisulnuk-i [nemesek ellenében] …... [D. in Alba] 
Gyule, in fe. Margarethe, a. d. 1366.  
 
Á.: a 860. számú oklevélben. Hiányos. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 509. szám.  
 
 
649. 1366. júl. 13. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy amikor Zeech-i Miklós, Horváto. és Dalmácia 
(regnorum Croacie et Dalmacie) bánja és Jara-i Péter, Dénes erdélyi vajda (magnificus 
baro) helyettese – akiket az uralkodó a saját személyében speciális királyi emberekként 
küldött az erdélyi nemesek, székelyek és szászok közé a közöttük vitás földek és határok 
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okán létrejött pereik elsimítására teljes királyi felhatalmazással és paranccsal – egyéb határok 
és földek kiigazítása után a Fehér megyei Lapus földre mentek (aminek kapcsán 
Almakerek-i Gegus fia: János mester királyi lovag a Kapus falvi királyi népekkel v. szászokkal 
hosszú idő óta viszálykodott Lajos tudomása szerint), és bár János kérte, hogy azt mint az 
ő örökjogát neki teljesen adják vissza, de mivel úgy tűnt, hogy János nem tudja a teljes 
földet békésen megszerezni az azt jogtalanul használó szászok ellenségeskedései, elbiza-
kodottsága és zaklatásai miatt, ezért e speciális királyi emberek a béke érdekében Lapus 
földet határ-elkülönítéssel így osztották ketté a felek között, miként mindez Miklós bán és 
Péter alvajda Vgra-n, az Olt folyó mellett ezen évben kiadott, János által a királynak 
megerősítésre bemutatott oklevelében szerepel: egy erdő tisztásán (planicia) János mester 
régi határjele mellett, ami Fetanteleke falu felől különíti el, dél felől új határjelet emeltek, 
ami elválasztja a Kapus-i szászoktól; ezután 2 nagy határjelet emeltek, az egyik kelet felől 
Jánost, a másik nyugat felől Kapus falut különíti el; Lapus (dict.) száraz patak, melynek 
caput-jánál Byk fák vannak, és e patak kelet felől Jánost, nyugat felől Kapus falut különíti 
el mint közös határ, és nagy távolság után a Lapus folyóba ömlik, mely folyó kelet felől 
Jánost, nyugat felől a Kapus-i népeket választja el hosszan közös határként; ezen Lapus 
pataknál 2 nagy földjelet emeltek, az egyik kelet felől Jánost, a másik nyugat felől Kapus 
falut különíti el; a németül (Saxonice) Lilimperg, magyarul (in wlgari nostro) Wiolaheg 
nevű hegy tetején egy szőlő közepe; a Walthyda-i népeket v. szászokat János mester birtokától 
elkülönítő régi határjel, ami mellé egy új határjelet emeltek, és ez kelet felől Jánost, nyugat 
felől a Kapus-i szászokat választja el. János mester és nagyobbik fia: Péter, a királyi aula 
ifja szolgálataiért az uralkodó a speciális királyi emberek által így elvégzett felosztást, az 
oklevelüket és a mondott határokat elfogadja és titkospecsétes oklevelével megerősíti. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik, nagypecsétje alatt privilégiumban adja majd ki. D. in Alba 
Giule, in die Margarete, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5476. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 1. 1. S.) Előlapja alján vörös viaszú titkospecsét 

töredékei alatt: relacio eiusdem bani facta per Johannem notarium suum Symoni harum 
scriptori. Hátlapján középkori kéztől latin (Zech, Lapos és Walthyd névalakokkal), újkori 
kezektől magyar nyelvű tárgymegjelölések. 

Ford.: Ue. jelzet alatt, XVI. századi. Eltérő névalakjai: Jaray, Sceechy, Dienes, Erdel, 
Zekelek, Zazok, Violahegy, Walthydy, Gywlafeyrwar. 

K.: F. IX/3. 567–569; ZW. II. 264–265; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 207–210. (román fordítással)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 508. szám. 
 
 
650. 1366. júl. 13.  
Konth Miklós nádor 1366. júl. 13-án, a Neugrad és Hont megyei nemesek közösségének 
1366. júl. 8-án (f. IV., quind. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366.) Gyarmath falu mellett tartott 
közgyűlésének 6. napján kiadott zárt oklevele szerint Lossoncz-i Dénes fia Tamás fia: István 
mester a Neugrad megyei Tholmach, Zomolya és Beren birtokokban, amik Lossoncz-i 
István bán fia: Dénes mesternél vannak, egyenlő osztályt akart Dénestől. 
 
Tá.: 1. Pálóci László országbíró, 1451. márc. 13. EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta 

radicalia 70. 1. 7. (Df. 238 284.) 
2. Tá. 1. > Uő., 1454. jún. 9. Váci Püspöki és Káptalani Lt. 6. (Df. 280 246.) Eltérő 
névalakja: Newgrad. 
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651. 1366. júl. 13. Gyarmat 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Neugrad és Hunt megyei nemesek 
közösségének júl. 8-án (f. IV., quind. Nat. Johannis Bapt.) Gyarmath falu mellett tartott 
közgyűlésén Wereb-i György fia: Péter mester váci kanonok tiltakozott, hogy a Wereb 
nevű birtokát és Waryuueulge nevű birtokrészét ezek szomszédai, főleg Toutwereb-i Konrád 
fia Miklós fia: György és Harkyan-i Miklós fia: János és frater-ei hatalmaskodva használják, 
a hasznaikat elveszik és a hozzájuk tartozókkal folyamatosan beszedetik, az ő joga sérelmére, 
ezért Györgyöt, Jánost és másokat e birtokok termései és hasznai további elvételétől tilalmazta. 
D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5477. (NRA. 391. 29.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét és caput sigilli töredéke. 
 
 
652. 1366. júl. 13. Gyarmat 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy őt az uralkodó királyi hatáskörrel és 
a nádorsága hivatalából fakadóan (palatinatus debito requirente) a gonosztevők kiirtására, a 
panaszosoknak történő igazságszolgáltatásra és az országban levő királyi jogok felkutatására 
közgyűlések tartására küldte Vessews fia: János mesterrel, a királyi aula lovagjával, az 
uralkodó által kijelölt királyi emberrel a fehérvári káptalan tanúsága alatt az ország megyéibe 
és districtus-aiba a nádori honor bírósága és joghatósága alá vetettek részére. Amikor a 
Neugrad és Hunth megyei nemeseknek és más helyzetű és állapotú embereknek júl. 8-án 
(quind. Nat. Johannis Bapt., f. IV.) Gyarmath falu mellett közgyűlést tartott, Vessews fia: 
János mester mint királyi képviselő és tanácsos (sindicus) elmondta, hogy a Neugrad megyei 
Swn és Beryn régtől fogva mindig is várbirtokok voltak és Neugrad vár kikiáltó várnépeié. 
Kérésére a nádor megkérdezte erről Neugrad megye vicecomes-ét, szolgabíróit és esküdt 
ülnökeit, akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve a 
közgyűlésen jelen levő nemesekkel együtt tanácskozást tartva egyhangúlag megerősítették, 
hogy Swn és Beryn birtokok régtől fogva mindig is várbirtokok voltak és az ott lakó népek 
kikiáltói szolgálatnak vannak alávetve. Erről a nádor nyílt levelet bocsát ki a király személyében 
János mesternek. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 410. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 38. D. 173.) Papír. Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét nyoma. 
 
 
653. 1366. júl. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe előtt a Lelez-i 
konvent idézőlevelének megfelelően Vythka-i István fiai: András, István és László (akik 
közül István jelent meg a maga és fivérei nevében a konvent ügyvédvalló levelével) júl. 6-án 
(quind. ferie secunde an. Nat. Johannis Bapt.) viseltek Berend-i Ferenc fia: Ferenc (akinek 
nevében ügyvivő állt elő), továbbá annak általa előállítandó jobbágyai – Pál fia: István, 
Mihály, Benedek, Pál, Gergely, Antal, Kovács (Faber) János fia: Lőrinc, László fia: András – 
ellenében, perelsőbbség (prioritas termini) miatt okt. 6-ra (oct. Michaelis) halasztja. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 407. (Vay cs. berkeszi lt.) Hátlapján kerek zárópecsét körvonala.  
R.: Piti F., SzSzBSz 2005. 338; Vay berkeszi 232. szám. 
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654. 1366. júl. 13. 
A Turoch-i konvent 1366. júl. 13-i (in fe. Margarete, a. d. 1366.) privilegiális oklevele 
szerint Alfalu birtokból Gyelet fia Pál fiai: Péter, János és Synka és Turuch-i István fiai: 
János és Miklós a leánynegyedet kiadták.  
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. pag. 3. (Df. 

283 070.) 
Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 

2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 204.  
R.: F. IX/3. 647–648; Horváth S., TT. 1904. 362; LTR. 337. szám. 
 
 
655. 136[6]. júl. 14. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos királynak (H) elpanaszolta Domokos, az erdélyi fehérvári egyház püspöke, hogy 
Cluswar királyi város bírói, esküdtjei, polgárai és hospesei a kiváltságaikra hivatkozva az ő 
és egyháza jobbágyait e városban és annak területén elfogják, letartóztatják és megítélik, 
anélkül, hogy előbb tőle v. officialis-aitól igazságot kérnének. A király, aki híveit a saját 
jogaikban meg kell őrizze, országa szokásának ([lex] consuetudinaria) és a közjognak 
(communis iusticia) megfelelően meghagyja királyi hatáskörrel, hogy Cluswar város bírója, 
esküdtjei és polgárai [mostantól] a püspök és egyháza jobbágyai felett a saját tetteikért, 
vétkeikért és tartozásaikért (v. másokéiért) Cluswar városban és annak tartozékain ne 
ítélkezzenek, a város kiváltsága ellenére sem, hanem ha valaki a püspök és egyháza jobbágyai 
és a hozzá tartozók ellenében [váddal] bír, azt a püspök v. annak officialis-ai előtt folytassa 
le [az ország] szokásának megfelelően – kivéve a tolvajlási, rablási és gyilkossági ügyeket, 
ha ezeket az erdélyi egyház jobbágyai [Cluswar városban] és annak tartozékain követik el, 
mert ha ezekben őket bűnösökként ott el tudják fogni, felettük Cluswar városban annak 
bírója, [esküdtjei és polgárai] ítélkezhetnek és őket megbüntethetik a bűntettek minőségének 
megfelelően; viszonzásul a püspök és officialis-ai hasonlóan járhatnak el …... D. in Alba 
Jule, f. III. p. Margarethe, a. d. 136[6]. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 1. 193. (Beke 5. 667.) (Df. 277 370.) Hiányos. 

Előlapja alján titkospecsét körvonalában: relacio magistri Petri Zudor. Hátlapján 
középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Á.: 1. I. Lajos király, 1367. márc. 23. Uo. 1. 196. (Beke 1. 174. 176.) (Df. 277 373.) Foltos.  
2. Erdélyi kápt., 1786. A már hiányos E.-ről, azzal azonos jelzet alatt. 

K.: F. IX/3. 548–549; Jakab, Kolozsvár I. 54. (Á. 2. alapján, Á.-ban.); ZW. II. 265–266; 
Doc. Rom. Hist. C. XIII. 210–212. (román fordítással) 

R.: Beke A., TT. 1889. 765; Beke 174. szám (mindkettő csak havi dátummal); Beke A. TT. 
1892. 636; Beke 667. szám (mindkettő júl. 15-i dátummal); Erdélyi Okm. IV. 510. szám. 

 
 
656. 1366. júl. 14. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) tudatja, hogy mivel az erdélyi Szt. Mihály arkangyal-egyház (ecclesia 
kathedralis) és annak főpapjai ezen egyház Sard nevű falva és a Kechkes királyi várhoz 
tartozó, magyarul (ungarice) Igen, szászul (Saxonice) Krappundarff nevű királyi falu között 
fekvő földrész ügyében –  amit az erdélyi egyháznak [I.] Károly király visszaadott speciális 
(Lajos által privilegiálisan megerősített) oklevelével, de az Igen-i népek régóta jogtalanul 
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elfoglalva tartják és hatalmaskodva használják az erdélyi egyház joga sérelmére – a felek 
népei egymással sokszor összecsaptak, miként mindezt a királynak elmondták. Az uralkodó 
örök békét óhajtván a felek között, elrendelte, hogy [e vitás földet, mivel] arról és annak 
határairól a feleknek királyi okleveleik vannak, Jara-i Péter, Dénes erdélyi vajda 
(magnificus baro), a bulgáriai [Budin] város és kerülete kapitánya alvajdája – akit a király 
Zech-i Miklóssal, Dalmácia és Horváto. (regnorum nostrorum Dalmacie et Crouacie) bánjával, 
Zudar Péter királyi pohárnokmesterrel és László királyi orvossal (artis medicine magistro 
nostro physico) e vitás föld megtekintésére kiküldött – a váradi káptalan tanúsága jelenlétében 
ossza két egyenlő részre, az Igen-i népek ellentmondása esetén is, akikre a király örök 
hallgatást ró ki. Ezért utasítja a káptalant, hogy küldjék ki egyszerű kanonokságnál magasabb 
méltóságot viselő tanúságukat, akivel Péter erdélyi alvajda, speciális királyi ember e vitás 
földet a szomszédok összehívásával (az Igen-i királyi népek esetleges tilalmazása ellenére 
is) ossza 2 egyenlő részre, az egyik felét Saard püspöki falu felől Domokos püspöknek, 
egyházának és ezen falujának, a másik felét Igen királyi falunak és az ottani népeknek 
iktassa örök birtoklásra, a kellő helyeken új határjeleket emelve, majd a káptalan tegyen 
jelentést, belefoglalva abba jelen oklevelet. D. in Alba Giulie, in crastino Margarete, a. d. 1366. 
 
Á.: 1. Váradi kápt., 1367. febr. 5. Dl. 30 393. (GYKOL. Centuriae L. 98.) Hiányos. 

2. Á. 1. > Lackfi Imre erdélyi vajda, 1369. nov. 11. > Erdélyi kápt., 1761. Dl. 73 631. 
(Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 29.) 
3. Á. 1. > Erdélyi kápt. okleveleinek rekvizítorai, 1669. jún. 16. Dl. 73 722. (Uo. 176. 177.) 
4. Erdélyi kápt., 1787. Á. 1. alapján, azzal azonos jelzet alatt. 

Má.: 1. Á. 1. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 
2. Á. 3. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 
3. Dl. 31 172. (GYKOL. Protocolla. Liber metalium. pag. 169-170.) XVII. századi. 
4. Dl. 37 060. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 9. 34. B.) Újkori. 

K.: Katona, Hist. crit. X. 372–374; F. IX/3. 550–552; Densuşianu I/2. 130–131; Teleki I. 
151–152. (Á.-ban.); ZW. II. 266–268; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 212–215. (román fordítással) 

R.: Erd. kápt. jegyz. 27. szám; Erdélyi Okm. IV. 511. szám. 
 
 
657. 1366. júl. 14. 
A vasvári káptalan tudatja, hogy színük előtt Chuzd-i János mester comes és a Supprun 
megyei szolgabírók egyezség- és kötelezvénylevelének megfelelően Peresnye-i István fia: 
István júl. 13-án (in fe. Margarethe) 10 pensa-val számolva 1 márkát tartozott fizetni Ilonának 
(Pogh-i Gyure fia István feleségének, Kuchk-i Kozma leányának) az anyja: Erzsébet nemes 
asszony (egykor Zemere-i Cyser fia Miklós özvegye, majd ezen Kozma felesége) hitbéréért 
és jegyajándékáért, amik Ilonának ezen Miklós Suppron megyei Zemered birtokon levő 
része István fia: Istvánnál levő kétharmadából járnak. Júl. 13-án Gerusd-i László fia: Domokos 
(István fia: István famulus-a és képviselője ezen ura nevében a nádor ügyvédvalló levelével) 
az 1 márkát dénárokban kifizette a káptalan előtt Ilonának, aki ezért az ügyben István fia: 
Istvánt nyugtatta a káptalan előtt. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 670. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/7. 554–555. 
 



290 

658. 1366. júl. 14.  
A veszprémi káptalan 1366. júl. 14-i (pridie Id. Jul., a. d. 1366.) privilegiális oklevele: az 
egyrészről Lak-i Hector fia: György mester és fiai, másrészről Perechke-i Illés fiai: Demeter 
és János és az anyjuk: Ilona között kiadott korábbi nyílt egyezséglevelük szerint György 
mester Perechke birtokon 4 telket (sessio seu curia), ti. egyet, amit Illés fiai ott birtokoltak, 
és további 3 jobbágytelket (tres sessiones 3 iobagionum), amik egymás mellett fekszenek, 
minden haszonvétellel (szántóföldekkel Beche falu felé, kaszálókkal az Agyagos-nak 
mondott helyen, erdőkkel, berkekkel és más tartozékokkal, amik Perechke birtokból közös 
osztály révén e 4 telekhez járnak és amikkel György e 4 telket Illés fiainak adta, miként a 
káptalan mondott oklevelében szerepel) Illés fiainak tartozott iktatni és őket a káptalan 
tanúsága jelenlétében e 4 telek és tartozékai tulajdonába bevezetni. A káptalan ezért a felek 
kérésére kiküldte tanúságul prebendarius papját, a Szt. Kereszt-oltár mesterét: Antalt, aki 
júl. 1-jén (f. IV. p. Nat. Johannis Bapt.) Perechke birtokra ment a szomszédok, főleg a 
Beche-i nemesek összehívásával, és György mester a maga és fiai nevében e 4 telket – ti. 
az egyiket, amit Illés fiai ott bírtak, mellette egy üreset dél felé (e 2 telek a falu utcáján 
Beche falu felé fekszik) és 2 másik telket (amiken jobbágyok vannak) ezen utcán másutt 
szintén Beche felé, a haszonvételeikkel (szántóföldek, Agyagus-nak mondott helyen levő 
kaszálók, erdők, rétek, berkek) – átadta és iktatta Illés fiainak, őket e telkek és tartozékaik 
békés tulajdonába bevezetve. Mindezzel Illés fiai elégedettek voltak, annak ellenére is, 
hogy a káptalan mondott oklevele szerint közvetlenül egymás mellett fekvő telkeket kellett 
volna nekik iktatni, de ezen változtatás a felek akaratából történt. A határok, amikkel a 4 
telek és haszonvételeik Perechke maradékától elkülönülnek Beche falu felé, ahogy Antal 
és a felek elmondták a káptalannak: Agyagos (dict.) kaszálók vége a patak mellett, ami a 
Kubulkuth (dict.) kútból folyik, ahol Egerfa fa mellett földjelet emeltek; ue. patak 
Kubulkuth kút caput-jáig, és e patak végig határ a felek között; ezen kút; Beche birtok 
határjele; a mondott Agyagos kaszálók; erdőben régi földjel egy út mellett, ami Perechke 
faluból a Beche-i egyházhoz megy; ue. út Perechke falu felé egy földjelig, amit mészkövek 
mellett emeltek; Chongorberke (dict.) berek, aminek nagy része Illés fiainak maradt; Illés 
fiai telkének kertjén túl fűzfáknál újonnan emelt földjel.  
 
Tá.: Bebek Detre nádor, 1402. máj. 29. Dl. 49 948.(Rumy cs. lt. 139. 61.) 
Megj.: Lásd a káptalan júl. 15-i okleveléhez (669. szám) írtakat. 
 
 
659. [1366.] júl. 14. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak: mivel Vilmos, a S. Maria in Cosmedin[-egyház] kardinális 
diakónusa a király és országa ügyeit az apostoli széknél kitartóan elősegíti, ezért kéri, hogy 
a kardinális Magyaro.-i vikáriusát és képviselőjét, János roueni (Rothomagensis) kanonokot 
és más nunciusait és familiárisait támogassa, a kardinális javadalmait és azok jogait pedig 
védje meg mindenkivel szemben, akik ezeket elfoglalni és zaklatni akarják. D. Avinione, 
II. Id. Jul., pápasága 4. évében. [1366.] Ugyanígy Erzsébet id. királynénak (U) és Miklós 
nádorispánnak (comes palatinus regni Hungarie). 
 
K.: Theiner II. 80.  
R.: Áldásy A., TT. 1895. 82; Áldásy 226. szám. (mindkettő VI. Ince pápa 1356. évi okleveleként); 

V. Orbán, LSC. 2317. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 128r. alapján.) 
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660. 1366. júl. 15. Vinc 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Sombor fia néhai Peteu árva leánya (puella): Ilona nevében, 
hogy őt az apja halála után annak házaiból, javaiból és birtokrészeiből Peteu frater-ei és 
vérrokonai kidobták és kizárták, neki a jogai kapcsán semmiféle elégtételt nem adva. Ezért 
a király utasítja Péter erdélyi alvajdát, hogy e leányt a néhai apja házaiba, javaiba, birtokrészeibe 
és ezek hasznaiba vezesse be, ezekben őt védje meg királyi hatáskörrel, bárki ellentmondása 
esetén is addig, míg Ilona a saját leánynegyede és az anyja hitbére és jegyajándéka (amik 
neki az ország szokásának megfelelően e birtokrészekből járnak) ügyében elégtételt nem 
kap azoktól, akiktől kell. Továbbá Ilona az apja birtokjogainak bevételeit időközben teljesen 
szedje be a saját használatára a király nevében és az alvajda speciális védelme alatt. D. in 
villa Wynch, f. IV. p. Margarethe, a. d. 1366. 
 
Á.: Péter alvajda, 1367. jan. 24. Dl. 30 693. (GYKOL. Misc. 1. 5. 9.) 
K.: F. IX/1. 353–355. (1346-os évvel); Doc. Rom. Hist. C. XIII. 217–218. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 514. szám. 
 
 
661. 1366. júl. 15. Alvinc 
I. Lajos király (H) előtt Péter erdélyi alvajda a béke kedvéért kötelezte magát, hogy szept. 29-ig 
(infra fe. Michaelis) azon a napon, amikor az erdélyi fehérvári káptalannak megfelel, a Moris 
folyón Waradia mellett levő rév (portus) ügyében a káptalannal megegyezik az alábbi lehető-
ségek szerint: a révészt és a hajót közösen tartják, a rév bevételeit pedig megfelezik;  avagy az 
alvajda tart révészt és hajót, a rév jövedelmének harmadát pedig átadja a káptalannak; avagy 
mindkét fél saját révészt és hajót tart, a rév bevételét pedig kettéosztják. A káptalan által választott 
megoldás örök megerősítésére Péter a király v. a váradi káptalan v. a Clusmonustra-i monostor 
konventje oklevelét ki kell adassa. D. in Wynch inferiori, in fe. Div. ap., a. d. 1366. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 1. 194. (Beke 5. 668.) (Df. 277 371.) Papír. 

Előlapja alján titkospecsét körvonala.  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 215–216. (román fordítással) 
R.: Beke A. TT. 1892. 636; Beke 668. szám; Erdélyi Okm. IV. 513. szám. 
 
 
662. 1365. júl. 15. Alvinc 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy gondoskodni óhajtván Cluswar királyi városról, az 
ottani polgárok kérésére speciális kegyből nekik azt az örök kiváltságot adja, hogy Cluswar 
város polgárai és hospesei a fél csöbör (idria) bor és a kenyerek helyett, amiket a szekereken 
szállított boroshordóik (tunella) után a király, a nemesek és mások vámszedő helyein eddig 
természetben (in specie) fizetniük volt szokás, mostantól 4 (és nem több), az országban 
forgalomban levő dénárt fizessenek a mondott vámszedő helyeken, de az egyéb jogos vámokat 
a szokás szerint továbbra is meg kell fizessék. Ezért utasítja a főpapokat, bárókat, comes-eket, 
várnagyokat, nemeseket, officialis-okat és bármely helyzetű és állapotú embereket, akiknek 
szárazföldön v. vizen vámjaik vannak, és ezek vámszedőit, hogy mostantól Cluswar város 
királyi polgárait és hospeseit a szekereken a vámszedő helyeiken át szállított hordók után a 
fél csöbör bor és a kenyerek kifizetésére ezen kegy és kiváltság ellenére ne kényszerítsék, 
hanem megkapva ezek helyett minden hordó bor után a 4 dénárokat, a polgárokat a szekereikkel 
és boraikkal együtt a vámszedő helyeiken engedjék békésen átkelni. D. in Wynch inferiori, 
f. IV. p. Margarethe, a. d. 1366. 
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Á.: Erdélyi káptalan, 1379. jún. 26. Dl. 98 628. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. 62. 
89.) Eszerint titkospecsétes nyílt oklevél volt. 

K.: Károlyi I. 282–283; ZW. II. 268; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 216–217. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 512. szám. 
 
 
663. 1366. júl. 15. Gyarmat 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Neugrad és Hunt megyei nemesek 
közösségének júl. 8-án (f. IV., quind. Nat. Johannis Bapt.) Gyarmath falu mellett tartott 
közgyűlésén Batana fia: Benedek elmondta, hogy a Hunt megyei Kyssarlou nevű örökbirtokát 
Beche-i néhai Imre mester jogtalanul elfogta, őt annak tulajdonából kizárta, most pedig 
ezen Imre fia Wezzeus fia: János mester tartja azt elfoglalva, és ő ennek okát akarja tudni. 
Erre János mester azt felelte, hogy Kyssarlou birtokról oklevelei vannak, és be is mutatta 
az esztergomi Szt. István király[-egyház] keresztesei konventje 1327. dec. 6-i chirographált 
oklevelét, amiben Benedek Kyssarlou-i nemes a Kyssarlou nevű birtokrészét szavatosság 
vállalásával eladta Beche-i Imre mesternek (l. Anjou-oklt. XI. 567. szám). Ezután a nádor 
háromszor és többször is (miként hivatala megköveteli) megkérdezte Benedeket arról, 
hogy ezen privilegiális oklevél tartalmával szembe akar-e szállni, de Benedek mindig 
nemmel felelt. Mindezek alapján, mivel a konvent oklevele ellenére Benedek a birtokot a 
maga joga nevében követelte Jánostól, a nádor Benedeket ezen jogtalan követelése miatt 
patvarkodásban marasztalta el, de a felek kérték a nádortól a megegyezés lehetőségét, amit 
megkapva visszatértek és elmondták, hogy mivel János fogott nemes bírók elrendezésével 
a patvarkodás büntetését a maga részéről Benedeknek elengedte, ezért Benedek vállalta, 
hogy nov. 18-án (oct. Martini) a fiait: Andrást és Miklóst személyesen a Saagh-i konventhez 
vezeti, általuk ezen birtokeladást megerősítteti és erről a konvent oklevelét Jánosnak 
kiadatja, s ha ezt nem tenné, a patvarkodás büntetése sújtsa. D. 8. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 411. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. L. 566.) Hátlapján középkori 

(Kyssarlo névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kis pecsét körvonala. 
 
 
664. 1366. júl. 15. Gyarmat 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Chahly-i János fia: Sebestyén, 
Desew fia: Mihály, Mihály fia: László és János fia: Tamás, Zarrazberek-i nemesek nevében, 
hogy a Zathmar megyei Vossyan és Zarrazberek nevű birtokaikon szükség van a bejárásra 
és határjelek emelésére. Ezért a nádor kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Tyvkud-i László v. Pathud-i Lőrinc fia: István v. Geych-i Mátyás fia: Péter v. Mand-i 
Gergely nádori ember e birtokokat a szomszédok összehívásával járja be régi határaik mentén, 
ahol szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve, és mások birtokjogaitól elkülönítve 
hagyja ezeket e nemeseknek, ha nincs ellentmodás. Az esetleges ellentmondókat idézze a 
nádor elé, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Gyarmath, f. IV. p. Margarete, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. Oklevelek 47. (Df. 253 457.) Papír. Hátlapján 

zárópecsét nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 218–220. (román fordítással) 
R.: Szabó K., TT. 1889. 548–549; Erd. Múz. okl. 125. szám. (mind júl. 16-i dátummal) 
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665. 1366. júl. 15. Csenger 
Zathmar megye szolgabírói előtt egyrészről Woya-i Mihály fia: Miklós, másrészről Ianusi-i 
Cantor János megvallották, hogy a közöttük levő perben fogott bírók elrendezésével 
megegyeztek, és eszerint János aug. 12-től (a f. IV. an. Asc.) Voya-n 4 [márka] garast fizet 
Miklósnak szept. 9-ig (usque compleccionem 5. IV. f.). Az összeg 9. és 10. része a szolga-
bírókat illeti. Ha János ezt nem tenné, a mondott napon az összeg kétszeresében marasztalják 
el. D. in Chengur, f. V. an. Zorardi, a. d. 1366.  
 
Fk.: Dl. 96 408. (Vay cs. berkeszi lt. 411.) 2 zárópecsét szalagja.  
R.: Piti F., JAMÉ 2000. 119; Szatmár m. 186. szám; Vay berkeszi 233. szám. 
 
 
666. [1366.] júl. 15. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 384. szám) kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Jánost, akivel István 
fia: János királyi ember júl. 13-án (f. II. prox. preterita) bemutatta Sarus királyi városban a 
szolgabíróknak bírói székülön (in sede ipsorum iudiciaria) a király mondott levelét, ami 
szerint írják meg tudomásuknak megfelelően a királynak azon tudományvétel eredményét, 
amit az embereikkel Lőrinc a Kayta-i hospesek ellenében végzett el. A szolgabírók a királyi 
oklevelet elolvasva azt felelték, hogy ők ezen tudományvevő oklevelet Lőrinc mesternek 
már korábban kiadták volna, ha vicecomes-ük: Mihály mester ezt megengedte volna, de 
most a királyi parancsra készek azt Lőrincnek átadni. D. f. IV. p. Margarethe, a. d. 
prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 671. (Múz. Ta. Berthóty 109.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Lőrinc mester Vytez-i), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
667. [1366.] júl. 15. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek 
István comes országbíró levelének megfelelően (l. 387. szám) kiküldték tanúságul kórusuk 
klerikusát: Jánost, akivel István fia: János királyi ember júl. 13-án (f. II. prox. preterita) 
Sarus megyében nemesektől és nem nemesektől, főleg Buyak és Kayta birtokok 
szomszédaitól nyíltan és titokban megtudta, hogy Simon falunagy, Hench, Pál és Ádám, 
Kayta-i hospesek a cinkosaikkal márc. 26-án (f. V. p. Ramispalmarum) Lőrinc mester 
Buyak birtokára menve annak István nevű jobbágyát minden vagyonával együtt Lőrinc 
tilalmazása ellenére Kayta faluba vitték lakni, majd ugyanazon éjjel visszatérve Lőrinc 
mester Gergely nevű másik jobbágyát is el akarták vinni, de Lőrinc famulus-ai erre felfigyeltek 
és amikor e hospeseket ebben meg akarták akadályozni, azok csetepatéba kezdtek, melynek 
során Lőrinc mester famulus-ai önmagukat védelmezve ezen Simont és Pált megsebesítették, 
de végül e Kayta-i emberek Gergely 2 lovát hatalmaskodva Kayta faluba vitték. D. f. IV. p. 
Margarethe, a. d. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 672. (Múz. Ta. Berthóty 112.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Lőrinc mester Vytez-i), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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668. 1366. júl. 15. 
A váradi káptalan tudatja, hogy Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája döntéshozó oklevelének 
megfelelően Zomlin-i Ramaz fia: János nádori emberrel kiküldték kanonoktársukat, Bertalan 
mester Kalatha-i főesperest (a felperes István mester, egyházuk prebendarius-a, a Szt. Katalin 
szűz-oltár rector-a részére), ill. Vrusci-i Demeter fia: Lőrinc nádori emberrel kanonoktársukat: 
Péter mester budai éneklőkanonokot (Kulche-i Dénes fiai: János, Jakab, András, Mihály és 
Miklós alperesek részére), akik júl. 8-án (quind. Nat. Johannis Bapt.) és a köv. napokon 
szomszédok jelenlétében bejárták a Philpus, Chegen és Darouch birtokok között fekvő 3 
ekényi vitás földet, amiről ott a felek fogott bírók közbenjárásával megegyeztek, és határ-
jelek emelésével elkülönítették: a mondott birtokok között a Zamus folyó mellett tövisbokrok; 
Philpus birtokra vezető út; fenyő; szántóföldek; Chegen birtokról Darouch birtokra vezető 
közút nyugat felé; Bolkan (dict.) kis domb; fűzfák; Philpus-ról Darouch felé tartó úton 
átkelve mintegy 3 lábnyira (fere ad 3 saltus pedum) egy körtefa az Apathwelge (dict.) állóvíz 
mellett (mely tavat teljesen István mester jogába és tulajdonába hagyták); dél felé a Zamus 
folyó. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. 
Div. ap., a. d. 1366., amikor Fülöp prépost, Benedek olvasó-, István éneklőkanonok, az 
őrkanonokság üresedésben. 
 
E.: Dl. 69 691. (Kende cs. lt. 41.) Hátlapján középkori (Philpes és Cege névalakokkal) és 

újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét vörös fonata. 
 
 
669. 1366. júl. 15.  
A veszprémi káptalan tudatja, hogy az egyrészről Laak-i Hector fia: György mester és fiai, 
másrészről Perechke-i Illés fiai: Demeter és János és az anyjuk: Ilona között kiadott korábbi 
nyílt egyezséglevelük szerint György mester Perechke birtokon 4 telket (sessio seu curia), 
ti. egyet, amit Illés fiai ott birtokoltak, és további 3 jobbágytelket (tres sessiones 3 
iobagionum), amik egymás mellett fekszenek, minden haszonvétellel (szántóföldekkel 
Beche falu felé, kaszálókkal az Agyagus-nak mondott helyen, erdőkkel, berkekkel és más 
tartozékokkal, amik Perechke birtokból közös osztály révén e 4 telekhez járnak és amikkel 
György e 4 telket Illés fiainak adta, miként a káptalan mondott oklevelében szerepel) Illés 
fiainak tartozott iktatni és őket a káptalan tanúsága jelenlétében e 4 telek és tartozékai 
tulajdonába bevezetni. A káptalan ezért a felek kérésére kiküldte tanúságul prebendarius 
papját, a Szt. Kereszt-oltár mesterét: Antalt, aki júl. 1-jén (f. IV. p. Nat. Johannis Bapt.) 
Perechke birtokra ment a szomszédok, főleg a Beche-i nemesek összehívásával, és György 
mester a maga és fiai nevében e 4 telket – ti. az egyiket, amit Illés fiai ott bírtak, mellette 
egy üreset dél felé (e 2 telek a falu utcáján Beche falu felé fekszik) és 2 másik telket (amiken 
jobbágyok vannak) ezen utcán másutt szintén Beche felé, a haszonvételeikkel (szántóföldek, 
Agyagus-nak mondott helyen levő kaszálók, erdők, rétek, berkek) – átadta és iktatta Illés 
fiainak, őket e telkek és tartozékaik békés tulajdonába bevezette. Mindezzel Illés fiai elégedettek 
voltak, annak ellenére is, hogy a káptalan mondott oklevele szerint közvetlenül egymás 
mellett fekvő telkeket kellett volna nekik iktatni, de ezen változtatás a felek akaratából 
történt. A határok, amikkel a 4 telek és haszonvételeik Perechke maradékától elkülönülnek 
Beche falu felé, ahogy Antal és a felek elmondták a káptalannak: Agyagus (dict.) kaszálók 
vége a patak mellett, ami a Kebulkuth (dict.) kútból folyik, ahol Egerfa fa mellett földjelet 
emeltek; ue. patak Kebulkuth kút caput-jáig, és e patak végig határ a felek között; ezen kút; 
Beche birtok határjele; a mondott Agyagus kaszálók; erdőben régi földjel egy út mellett, 
ami Perechke faluból a Beche-i egyházhoz megy; ue. út Perechke falu felé egy földjelig, 
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amit mészkövek mellett emeltek; Chomgurberke (dict.) berek, aminek nagy része Illés fiainak 
maradt; Illés fiai telkének kertjén túl fűzfáknál újonnan emelt földjel. A káptalan végül átírja 
mondott nyílt egyezséglevelét (1364. okt.13., l. Anjou-oklt. XLVIII. 831. szám). D. in fe. Div. 
ap., a. d. 1366. Ha jelen oklevelet visszaviszik nekik, privilégiumukban erősítik majd meg. 
 
E.: Dl. 49 936. (Rumy cs. lt. 139. 48.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
Megj.: Az oklevél privilegiális változata a megerősítésről szóló záradéknak ellentmondó, 

júl. 14-i (tehát az itteninél korábbi dátummal) maradt fenn, l. 658. szám. Emiatt nem 
zárható ki, hogy az ottani pridie kifejezést postridie-re kell javítani, és a privilégium 
valójában (a záradéknak is megfelelve így) júl. 16-án kelt. 

 
 
670. 1366. júl. 16. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Kystarkan-i Máté fia Miklós fia: Máté a maga és ue. 
Máté fia: László nevében, hogy jelen év jún. 4. körül (a. in presenti, circa fe. Corporis 
Christi), amikor ők nem voltak otthon, Berench-i László fia: Miklós hatalmaskodva az ő 
Tarkan nevű birtokukra menve Balázs és Jakab nevű ottani jobbágyaikat a javaikkal együtt 
Berench birtokra vitte, hogy ott lakjanak ezután. Ezért az uralkodó utasítja a Zabolch-i 
comes-t v. a vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket vagy kettejüket, 
akik Miklóshoz menve a királyi felség szavával szólítsák fel őt, hogy e jobbágyokat a javaikkal 
együtt adja vissza. D. Bude, 4. die Margarete, a. d. 1366. 
 
Á.: a 674. számú oklevélben.  
R.: Piti F., Szabolcs m. 616. szám. 
 
 
671. 1366. júl. 16. Gyarmat 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Neugrad és Hunth megyei nemesek 
közösségének júl. 8-án (f. IV., quind. Nat. Johannis Bapt.) Gyarmath falu mellett tartott 
közgyűlésén Márton fia András fiai: Domokos és Lorand és Ozdyan-i ue. Márton fia 
Pethew fia: László bemutatták Miklós néhai nádor (H) a Neugrad és Hunth megyei nemesek 
közösségének 1351. jún. 13-án (f. II. p. S. Trinit., a. d. 1351.), a mondott helyen tartott 
közgyűlésének 5. napján [jún. 17.] kiadott, az uralkodó írásos parancsára jelentő oklevelét, 
miszerint a Hunth megyei szolgabírók és esküdt [ülnökök] hitükre, a királyi Szent Korona 
iránti hűségükre, a kereszt fáját [megérintve] a Hunth megyei nemesekkel együtt megerősítették, 
hogy a [Hunth] megyei Baka és Stallo birtokok ezen Peteu és Márton és elődeik örökbirtokai. 
Majd kérésükre a nádor megkérdezte erről ezen 2 megye vicecomes-eit, szolgabíróit, esküdt 
[ülnökeit] és nemeseit, akik [hitükre], a királyi Szent Korona iránti hűségükre, a kereszt 
fáját megérintve egyhangúan megerősítették, hogy [Baka és] Stallo Domokos, Lorand és 
László elődei örökbirtokai voltak. Viszont a Hunth megyei …… hozzátették, hogy emlékezetük 
szerint mindig is Tewtews és Vesseus mesterek [voltak] ezek birtokában. D. 9. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 371. (Zichy cs. zsélyi lt. 216. B. 1.) Hiányos papír. Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
K.: Z. III. 301–302. 
Megj.: OL-adatbázis az 1351-es oklevelet nem listázza. 
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672. [1366.] júl. 16. Csenger 
Ponila-i Leukus [vicecomes] és a Zathmar-i 4 szolgabíró jelenti Kunth [!] Miklós nádornak 
(H), a kunok bírájának, hogy parancslevelének megfelelően (l. 419. szám) kiküldték kettejüket, 
ti. Guth-i Mihály fia: Jánost és Zenies-i Jakabot, akik Zeplak birtok szomszédaitól nyíltan 
és titokban megtudták ugyanazt, amit Zenies-i Illés a nádornak elpanaszolt, és amit annak 
oklevele tartalmaz. D. in villa Chengur, f. V. p. Margarete, a. d. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 52 095. (Kállay cs. lt. 1300. 1507.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(domino palatino pro Elya filio Simonis de Zenies contra Stephanum et Leukus filios 
Gregorii filii Laurencii de Zeplak…), valamint három zárópecsét töredéke.  

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 220–221. (román fordítással) 
R.: Kállay 1579. szám; Szatmár m. 187. szám. 
 
 
673. [1366.] júl. 16. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok 
bírájának, hogy levelének megfelelően (l. 382. szám) kiküldték tanúságul al-éneklő-
kanonokukat: István papot, akivel Mihály fia: Kozma nádori ember jún. 17-én (f. IV. an. 
Nat. Johannis Bapt.) Tamás fiait: Jánost és Pált és Demeter fia: Jánost a Sumos-on levő 
birtokukon megidézte Egyed fia: Miklós mester ellenében aug. 1-jére (oct. Jacobi). D. f. V. 
p. Margarethe, a. d. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 5460. (NRA. 1540. 18.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint 

Miklós is Sumos-i), valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Lucasius 
filius [lehúzva: Egidii] Ladislai cum Scepsiensis, in racione ad oct. Mychaelis arch. Due. 

 
 
674. [1366. júl. 16. után]  
A Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 670. szám) kiküldték egyiküket, Zugh-i Pál fia: Mihályt, aki Berench-i 
László fia: Miklós birtokára ment, látta ott Balázs és Jakab jobbágyokat, majd a királyi 
felség szavával felszólította Miklóst, hogy e jobbágyokat a javaikkal együtt Lászlónak adja 
vissza, de Miklós ezt nem tette meg. ……..  
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. It. Acta Bercsényiana 1. 5. (Df. 283 922.) Hiányos és erősen 

foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 2 zárópecsét szalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Piti F., Szabolcs m. 617. szám. 
 
 
675. 1366. júl. 17. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Hyduigh-i Miklós fia: Demeter a maga, fivére (frater carnalis): Jakab és unokatestvére 
(frater patruelis), Domokos fia: László nevében bemutatta az erdélyi fehérvári káptalan 
jelentését az Olthemen-en és Molnas-on levő, a király által nekik visszaadott telkeik iktatásáról 
(l. 376. szám). Kérésére az uralkodó ezen ép (általa kinyitott, majd titkospecsét-főjével 
visszazárt) oklevelet a tartalmával együtt elfogadva átírja, és nekik és örököseiknek királyi 
hatáskörből megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, nem 
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érintve mások jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, XVI. Kal. Aug., a. d. 1366., uralkodása 25. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulyn spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, 
Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domokos 
csanádi, János váci, István testvér nyitrai, Demeter szerémi, Péter boszniai, Demeter nonai, 
Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, 
Miklós knini electus confirmatus, Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János 
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, 
Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi 
lovászmester, Zobonya fia: László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Fk.: Dl. 105 237. (Ernst-gyűjt.) Függőpecsét fonata.  
Má.: AL. Kolozsvár. Szentkereszty cs. lt. 2. (Df. 257 643.) Újkori. 
K.: F. IX/3. 569–573; Székely Oklt. I. 72–74; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 223–226. (román 

fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 515. szám. 
 
 
676. 1366. júl. [17.] 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Hyduigh-i Miklós fia: Demeter a maga, fivére (frater carnalis): Jakab és frater patruelis-e, 
Domokos fia: László (és egyéb frater patruelis-ei) nevében bemutatta az erdélyi fehérvári 
káptalan jelentését a király által nekik visszaadott Sombor és Gerebench birtokok és a 
Sombor birtokon levő Solyumkw vár iktatásáról, valamint ezek határjelei emeléséről és 
megújításáról (l. 377. szám). Kérésére az uralkodó ezen ép (általa kinyitott, majd 
titkospecsét-főjével visszazárt) oklevelet a tartalmával együtt elfogadva átírja és nekik és 
örököseiknek királyi kegyességből és hatáskörből megerősíti függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve mások jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, [XVI. Kal.] Aug., a. d. 
1366., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulyn 
spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai [érsek, Demeter] váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, [István testvér nyitrai, 
Demeter szerémi, Péter boszniai], Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, Miklós knini electus confirmatus, 
Portiua zenggi püspök, [a korbáviai] szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia [és Horváto. bánja, Miklós Mach]ou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, 
Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Zobonia fia: 
László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1372. jún. 1. AL. Kolozsvár. Török B.-gyűjt. 8. (Df. 244 527.) Hiányos. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 221–223. (román fordításal) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 516. szám. 
Megj.: A kiegészítések az előző számú oklevélből származnak. 
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677. [1366.] júl. 18. Avignon 
[V.] Orbán pápa a Magyaro.-i (V) ágostonos rendi pálos perjel és testvérek kérésére őket és 
helyeiket a javaikkal együtt Szt. Péter és a saját oltalma alá fogadja, a tizedeiket, földjeiket, 
házaikat, szőlőiket, kertjeiket és más javaikat nekik megerősíti, nem érintve a tizedek ügyében 
az általános zsinat rendelkezéseit. D. Avinione, XV. Kal. Aug., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 528r. (Df. 289 795.) 
R.: V. Orbán, LC. 17245. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 255. fol. 48v. alapján is.) 
 
 
678. 1366. júl. 19. Lippa 
[I.] Lajos király kinyilvánítja, hogy a Cris megyei Goztouich birtokot (ahol Szt. Lőrinc 
vértanú-egyház van) Ludbreg-i Péter fia: néhai Miklós (akinek nem voltak örökösei) átengedte 
használatra a feleségének, aki Zarka (dict.) László mester, az utolsó férje körében nemrég 
elhunyt, így a birtok (miként Miklós többi birtoka is) a királyhoz és adományozásához 
háramlott az ország régi szokásjoga szerint. Ezért a király Goztouich birtokot minden tartozékkal 
a szolgálataikért Lőrinc fiainak: István zágrábi püspöknek, Szlavónia (totum regnum 
nostrum Sclauonie) vikáriusának és János mester Worosd-i comes-nek, a varasdi (terra 
Zaguriensis) királyi várak várnagyának, valamint utóbbi örököseinek adja királyi új adomány 
címén, más jogának sérelme nélkül. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagypecsétje alatt 
privilegiális formában adja majd ki. D. in Lippa, domin. p. Div. ap., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 34 108. (HDA. NRA. 689. 17.) Előlapja alján titkospecsét töredékei alatt: relacio 

Georgii dicti Zudar. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
K.: Smič. XIII. 545–546. 
 
 
679. 1366. júl. 19. 
A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Turuk-i János fia: Zarka (dict.) László mester, 
másrészről Bednye-i György fia: Miklós mester a maga és leánytestvére (soror uterina): 
Tetis nemes asszony leánya (puella), Anna nevében, és László a Cris megyében (districtus) 
levő Gostouych birtokot – aminek felét Tetis asszony korábban a csázmai káptalan 
privilegiális oklevelével Miklósnak adta, Lászlóra pedig egykori feleségétől, ezen Tetis-től 
a fehérvári (Alba regalis) káptalan privilegiális oklevelével háramlott – rokoni szeretetből, 
valamint 150 márka dénárért (amit a birtokra és az arra vonatkozó oklevelek kiváltására 
költött, és amit Miklós mester kifizetett neki fogott nemes bírók elrendezésével) az ottani 
Szt. Lőrinc-kőegyházzal (basilica) és más haszonvételekkel együtt az általa birtokolt határok 
alatt Miklósnak és Annának visszaadta, lemondva abban minden jogról és tulajdonról. A 
birtokról kiadott okleveleit (a zágrábi káptalan 2, a fehérvári káptalan 1 és a csázmai káptalan 
1 privilegiális oklevelét, valamint további nyílt és zárt okleveleket) Miklósnak átadta, s ha 
ezekből csalárdul megtartott volna, érvénytelenek legyenek. Erről a káptalan függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. domin. an. Marie Magdalene, a. d. 1366. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 33 309. (HDA. NRA. 465. 12.) Hátlapján középkori kezektől tárgymegjelölések 

(Goztoich, Bedna és Tytis névalakokkal). Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 546–547. 
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680. 1366. júl. 20. Lippa 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a Kewe és Crassow megyei nemeseknek és birtokos 
embereknek, valamint a városoknak és szabad királyi falvaknak, akiknél szláv v. szakadár 
papok (sclaui seu scismatici sacerdotes) laknak, hogy azon napra és helyre, amit Heem fia: 
[!] Benedek mester báró, ezen megyék comes-e, v. az ő személyében fivére: Péter mester a 
király szavával kijelöl, minden náluk levő szláv papot a gyermekeikkel, feleségeikkel és 
javaikkal kár és bántódás (deturpacio) nélkül vigyék el, bemutatandó őket Benedeknek v. 
fivérének. Ha másként tesznek, Benedek v. Péter jelen királyi parancsból e papokat mondott 
gyermekeikkel, feleségeikkel és javaikkal együtt, ahol őket megtalálják, nyíltan gyűjtsék 
össze, a királynak őrizzék meg, és tegyék azt velük, amit a király majd nekik megparancsol. 
D. in Lippa, in die Elie, a. d. 1366. 
 
E.: Pécsi Püspöki Lt. Klimó-gyűjt. 89. (Df. 285 833.) Előlapja alján titkospecsét töredékes 

nyoma.  
Má.: 1. Tiszántúli Ref. Egyházkerületi és Kollégiumi Lt. Mohács előtti oklevelek. Misc. 

Hist. Hung. 5. 49. 50. (Df. 283 074.) Újkori.   
2. HHStA. Wien. Handschriftenabteilung. Österreichische weltliche. Archive Weiss 
159. pag. 159-160. (Df. 258 545.) Újkori. 
3. Uo. 144. pag. 278-279. (Df. 258 541.) Újkori. 

K.: Katona, Hist. crit. X. 381–382; F. IX/3. 543–544; Ivánfi E., Száz. 6 (1872) 159–160; 
Densuşianu I/2. 132; Thallóczy L., TT. 1898. 362; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 226–227. 
(román fordítással) 

R.: Turchányi T., Tört. ért. 1903. 87; Doc. Val. 201–202; Erdélyi Okm. IV. 517. szám. 
 
 
681. [1]366. júl. 20. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje Kysuarada-i János fia: Miklós 
kérésére és oklevél-bemutatása alapján átírja 1344. nov. 6-i zárt papíroklevelét (l. Anjou-

oklt. XXVIII. 743. szám), a papír régisége és nem tartós volta miatt. D. f. II. an. Marie 
Magdalene, a. [d. 1]366. 
 
E.: Dl. 87 412. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 26. A. 12.) Alul hiányos. Hátlapján 

újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét nyoma. 
 
 
682. 1366. júl. 21. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Gysenheym-i Konrád bambergi prépost bemutatta [I.] Károly király (H) harmadik és utolsó 
pecsétjével ellátott, 1336. jan. 6-i nyílt oklevelét a külhoni kereskedőktől az országban 
beszedendő vámok fizetésének szabályozásáról (l. Anjou-oklt. XX. 6. szám), kérve, hogy az 
oklevelet és vámszabályozást, miként a Colonia-i, Neurumbergh-i és egyéb külhoni kereskedőknek 
megerősítette, úgy a Bambergh-i kereskedőknek is hagyja jóvá és erősítse meg. Mivel Lajos 
a Bambergh-i kereskedőket a Károly király oklevelében szereplő kiváltságokban és jogokban 
meg akarja őrizni, ezen gyanútól mentes oklevelet királyi kegyességből átírja és a mondott 
vámok fizetésének abbéli szabályozásával együtt nekik megújítja és örökre megerősíti 
királyi teljhatalmából, kivéve egy artikulust, amiben ez szerepel: Buda város kapujában, 
stb. [kell vámot szedni a szekerek után a fenti módon]. Ehelyett a király meghagyja, hogy a 
Nyulak szigeti apácák vámját, amit Buda város kapujában szedni szoktak és az óbudai 
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Boldogságos Szűz-kolostor apácái vizivámját, amit a Dunán Óbudán (Vetus Buda) szednek a 
magyar (H) királyok és Lajos által kiadott privilégiumoknak megfelelően, ezen kereskedők 
és bárki más teljesen fizessék meg. Meghagyja, hogy ezen megerősítés mindenhol megfelelő 
iratnak számítson, és ezen oklevélnek ugyanannyi hitelt adjanak mindenütt. Ha Károly 
király oklevelét eredetiben bemutatják a kereskedők, az abban szereplő szabályozáson túl 
egy adószedő se zaklassa őket vám okán és ne kérjen v. fogadjon el tőlük ajándékot 
(munera aut honores). Meghagyja továbbá, hogy a bambergi kereskedők a régtől fogva 
fizetni szokott jogos királyi harmincadot ki kell fizessék úgy, ahogy az ország más kereskedői 
is. Minderről új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1366., XII. Kal. Aug., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, László 
veszprémi, Vilmos pécsi, Mihály egri, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, Demeter 
szerémi, István testvér nyitrai, Miklós knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, 
Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici 
Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Péter 
királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, 
László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Bayerisches Hauptstaatarchiv. München. Hochstift Bamberg 3333. (Df. 267 836.) Hátlapján 

középkori kéztől német nyelvű tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
 
 
683. 1366. júl. 21. 
Jaxse fia: Miklós esztergomi bíró, Zely-i Egyed, Zambo László, Keer-i János, István mester 
organista, György mester litteratus, Mihály kalmár, Leustach egykori bíró, Mako, János 
mester szűcs, Vörös (Rufus) István, Egyed fia: Antal, Pál fia: István esküdtek és a polgárok 
előtt megjelentek polgártársaik, egyrészről Pál fia: János egykori esküdt, másrészről Antal 
szabó (sartor), János szabó sponsus-a, és előbbi elmondta, hogy a szentmártonvölgyi 
(vallis S. Martini) szőlőjét Antalnak és örököseinek 2 kereskedelmi márka ezüstért eladta, 
nem lévén ellentmondó. A szőlővel nyugat felől Taar János szőlője, kelet felől ezen Antal 
szőlője, észak felől Bartal fia: János szőlője szomszédos. Pál fia: János mind a maga, mind 
utódai részéről vállalta, hogy Antalt és utódait e szőlő örök és békés birtokában megőrzi és 
annak ügyében szavatolja. Erről kettőspecsétjükkel ellátott oklevelet bocsátanak ki. D. in 
vig. Marie Magdalene, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 83 303. (Bárczay cs. lt. 1. 48. 11.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések (az 

egyik magyar nyelvű). Függőpecsét és fonata. 
 
 
684. 1366. júl. 22. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) és anyjának, a királynénak elpanaszolta János mester komáromi 
(Kamariensis) főesperes a maga és az esztergomi káptalan nevében, hogy mivel ők az 
uralkodó Wyssegrad-i kúriája közelében (prope), ti. Esztergomban (Strigonium) a királyi 
elődei (H) által adott vámot (tributum seu telonium) birtokolnak, ezért újkeletűen kitalált, 
rossz és törvénytelen (abusiva) szokásból minden évben a királyi lovászmester és a szekeresek 



301 

1 márkát,  a királynéi lovászmester és szekeresek fél márkát szednek tőlük ezen vámuk 
okán, holott jog szerint csak akkor tartoznak ezeket fizetni, amikor a király v. a királyné ott 
áthalad. A király ezt a szokást jogtalannak és megszüntetendőnek vélve meghagyja, hogy 
mostantól ezen vám okán a királyi és királynéi lovászmestereknek és szekereseknek járó 
efféle kifizetésre – hasonlóan azokhoz, akiknek vámjaik vannak (more aliorum tributa 
habencium) – évente egyszer kötelesek, amikor a király és a királyné Esztergomba megy, 
avagy azon át- v. amellett elhalad. D. Bude, in fe. Marie Magdalene, a. d. 1366. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 47. 1. 13. (Df. 237 750.) Hátlapján kis pecsét töredékes 

nyoma alatt: specialis [commissio] domine regine; újkori kezektől tárgymegjelölések. 
K.: F. IX/3. 575–576. 
 
 
685. 1366. júl. 21. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Tyak-i János fia: János nevében, 
hogy János a Supron megyei Baxad nevű birtokát, ami Simon fia: Demeter Geresd és Ladon 
nevű birtokai között fekszik, Geresd-i ezen Simonnak elzálogosította, és amikor azt Simon 
fiától: Demetertől nemrég ki akarta váltani, Demeter azt mondta, hogy Geresd és Ladon 
birtokok közt nincs semmilyen Baxad nevű, az apjának elzálogosított birtok. Ezért a nádor 
kéri a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Poty-i Péter fia: Pál v. 
Zeleste-i György fia: Miklós v. Ladon-i László fia: Imre nádori ember Geresd és Ladon 
birtokokra menve tudja meg, vajon Baxad e 2 birtok között fekszik-e, majd a káptalan tegyen 
jelentést. D. in Wissegrad, in fe. Marie Magdalene, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 673. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések 

(utóbbi magyar nyelvű), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: Solvit. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/7. 537–538. 
 
 
686. [1366.] júl. 21. Avignon 
[V.] Orbán pápa felmenti Johannes de Cabrespino Narbonne-i (Narbonensis) kanonokot, 
doctor decretorum-ot egy eskü alól, amit képviselője a felhatalmazása nélkül tett le a nevében, 
amikor a kanonok Lengyelo.-ban (P) és Magyaro.-n (U) a pápai kamara adószedőjeként 
járt el. D. Avinione, XII. Kal. Aug., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
R.: V. Orbán, LC. 17835. szám. (ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 243r. alapján.) 
 
 
687. [1366.] júl. 22.  
Egyed, a Thurucz-i Boldogságos Szűz-egyház prépostja és a konvent tudatják, hogy 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H; dominus noster naturalis) levelének megfelelően 
(l. 482. szám) Kostelyan-i Lachk fia: Lőrinc királyi emberrel kiküldték kanonokukat: András 
papot, akik júl. 8-án (f. IV. an. Margarete) Lemeche birtokot a szomszédok jelenlétében 
törvényesen visszavették, annak tulajdonába Valkam ~ Valkan fia: Andrást és Lemeche-i 
Petew ~ Peteu fia: Pétert bevezették, és azt nekik minden tartozékkal régi határai alatt iktatták, 
nem lévén ellentmondó. D. 15. die diei recaptivacionis et statucionis predicte, a. 
supradicto. [1366.] 
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E.: Dl. 5478. (NRA. 935. 15.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét 
és zöld fonata. 

 
 
688. 1366. júl. 23. Buda 
[I.] Lajos király (H) a Lelez-i konventnek: elmondták neki Korchou-i Tamás nevében, 
hogy amikor Bubek István comes országbíró döntésének megfelelően Miklós néhai ország-
bíró fia: János Koromplya nevű birtokát a konvent tanúsága iktatta [!] az országbíró embe-
re [!] jelenlétében Tyba-i Lőrinc fiainak: Györgynek és Lászlónak, Tamás az iktatás 5. 
napján a konvent előtt ennek ellentmondott, de a konvent erről nem adta ki neki oklevelét, 
a közjog ellenére (communi iusticia abnegata). Ezért a király utasítja a konventet, hogy 
amiként a tilalmazást Tamás megtette színük előtt, arról úgy adják ki oklevelüket neki a 
közjognak megfelően (communi iusticia observata), a királynak pedig tegyenek jelentést. 
D. Bude, 2. die Marie Magdalene, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 21. (Df. 219 566.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
689. 1366. júl. 23. Visegrád 
Bubeek István comes országbíró 1366. júl. 23-án (16. die 8. diei oct. Nat. Johannis Bapt.) 
Wyssegrad-on kiadott privilegiális oklevele: Rohonch-i Kokas (dict.) Miklós fia: Henrik 
mester az Olozka nevű birtokán levő részét a Vasvár megyei Kadar birtok okán – amit 
egykor János, Szlavónia (regnum Sclauonie) néhai bánja, Henrik bán fia: Miklós mester, 
valamint fivéreik (frater): Péter zágrábi prépost, Miklós [!] és Herke a veszprémi káptalan 
1275. évi privilegiális oklevelével (az abban felsorolt egyéb birtokjogaik között) Buzad fia 
Chaak fiainak: Chaak mesternek, Dénesnek, Miklósnak és Buzad-nak cserébe adtak a 
Leuka nevű várukért és tartozékaiért, szavatosság vállalásával mindenkivel szemben (kivéve 
a királyt), és amit aztán Chaak fia: Péter és Chaan-i Egyed fia: János, Chaak fiai leszármazottai 
Sándor fia: Andrásnak és Venyzk-i János fia: Tamásnak szintén szavatossággal átadtak, és 
ezt tőlük Herchnid apát és a Kapornuk-i konvent törvényesen megszerezték – bírói eljárás 
után Chaan-i ezen Egyed fia: Lászlónak és frater-einek iktatta, és ezt István comes megerősítette.  
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1371. okt. 6. után > Cudar Péter országbíró, 1373. jan. 22. 

Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalani Lt. Vasvári kápt. mlt. 
Rendezett iratok 3. 25. 1. 2. (Df. 279 125.) 

 
 
690. [1366.] júl. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): a bizánciak (Greci) ügyében (aminek előmozdítását a 
király felvállalta) a napokban írt Lajosnak az apostoli székhez küldött követe, István nyitrai 
püspök által. Az ügy érdekében a pápa Noeleti Vilmos mestert, a Bayeaux-i (Baiocensis) 
egyház éneklőkanonokát, doctor utriusque iuris-t, pápai káplánt és ügyhallgatót és az 
ágostonos remeték rendjéhez tartozó Castelli Rudolf mestert, sacre pagine professor-t küldi 
Lajoshoz, akik kellő információkat visznek a királynak, amik révén ő óvatosabban és 
hasznosabban járhat el. Utasította őket, hogy ha a király úgy akarja, menjenek [V.] János 
bizánci császárhoz is. Mindannak, amit a pápa részéről előadnak, Lajos adjon hitelt. D. 
Avinione, X. Kal. Aug., pápasága 4. évében. [1366.] 
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K.: Theiner II. 80–81; Wenzel, Dipl. eml. II. 650–651; Acta Urbani V. 180–181. (ASV. 
Reg. Vat. Vol. 248. fol. 133. alapján.) 

R.: Áldásy A., TT. 1895. 82; Áldásy 230. szám. (mindkettő VI. Ince pápa 1356. évi 
okleveleként); V. Orbán, LSC. 2335. és 2336. szám. 

Megj.: A pápa szintén júl. 23-i levelét a bizánci császárnak a hozzá is küldött ue. nunciusokról 
l. Acta Urbani V. 181. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 133v. alapján). 

 
 
691. [1366.] júl. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa [IV.] Károly német-római császárnak: Noeleti Vilmos mestert, a 
Bayeaux-i (Baiocensis) egyház éneklőkanonokát, doctor utriusque iuris-t, pápai káplánt és 
ügyhallgatót és az ágostonos remeték rendjéhez tartozó Castelli Rudolf mestert, sacre 
pagine professor-t, jelen oklevél bemutatóit a császárhoz küldi, hogy előadják neki, a pápa 
mit határozott a bizánciaknak a szent katolikus és apostoli egyház egységébe való vissza-
vezetése ügyében. Ők azután [I.] Lajos királyhoz (U), majd Bizáncba (Grecia) mennek. A 
császár az általuk elmondottaknak adjon hitelt. D. Avinione, X. Kal. Aug., pápasága 4. 
évében. [1366.] 
 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 450. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 133r. alapján.) 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 82; Áldásy 229. szám. (mindkettő VI. Ince pápa 1356. évi 

okleveleként); V. Orbán, LSC. 2334. szám.  
Megj.: E pápai nunciusok ue. napon kelt menleveleit l. Mon. Vat. Boh. III. 450–451. és V. 

Orbán, LSC. 2337. és 2338. szám (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 252v. és 254r. alapján); 
a Vilmos érdekében júl. 31-én is kiadott, többek között mindkét Erzsébet magyar 
királynénak címzett leveleket pedig l. V. Orbán, LSC. 2353. szám (Uo. Vol. 248. fol. 
254v. alapján). 

 
 
692. [13]66. júl. 24. Lippa 
[I.] Lajos királynak a jún. 20-i (l. 503. szám) oklevelével azonos tartalmú levele Marcus 
Cornarius velencei dózse részére. D. in Lippa, die 24. Jul., a. [13]66. 
 
K.: Ljubić IV. 87; Wenzel, Dipl. eml. II. 651. (Copia dei commemoriali c. velencei állam-

könyv alapján. VII. 59. 1. 246.) 
R.: Wenzel G., MTT. 9 (1861) 30; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 227. 
 
 
693. 1366. júl. 24. 
A Lelez-i konvent 1366. júl. 24-i (in vig. Jacobi, a. d. 1366.) zárt tilalmazólevele szerint 
színük előtt Imbregh-i András fia: Dénes a maga és frater-e: László mester nevében tiltakozott, 
hogy bár őt Buthka-i Pál képviselője Owassan birtokra hívta annak határai kiigazítására, de 
ő a lába fájása és dagadása (inflatura) miatt nem tudott odamenni, ezért Chahol-i Nagy 
(Magnus) János fia: Sebestyént az egyik vitás földrészen való esküje letételétől és a földrész 
elfoglalásától tilalmazta. 
 
Tá.: Bebek Detre nádor, 1399. febr. 19. Dl. 42 698. (Múz. Ta. Pulszky.) 
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694. 1366. júl. 24. 
Muthel János Cremniczia-i comes, valamint az ottani bíró és esküdtek tudatják, hogy 
Syfogel (dict.) Ulrik kérte tőlük: közösségük oklevelével erősíték meg ottani örökjogait. 
Ők ennek megfelelően neki és örököseinek írásba foglalnak egy malmot – ami Smyd 
(dict.) Miklós néhai Kunygsperg-i comes-é volt Radold telkén (curia) – az ahhoz tartozó 
telekkel (fundus curie) és minden haszonvétellel a városuk joga szerinti birtoklásra, eladásra, 
zálogosításra v. bármi módon történő saját használatra. Ha valaki bemutatná a városuk más 
oklevelét ezen örökjogokról, az érvénytelen. Erről Syzfogel Ulriknak és örököseinek függő-
pecsétes oklevelet bocsátanak ki Mothel János comes, Zoler András bíró, Steyger Miklós, 
Guldner János, Péter vrberarius, Hermann kalmár, Matzenawer Miklós, György [fia:] 
Bernhard szabó, Holpy-i Henrik, Scyborium[-i] Gygungap Henrik, Egria-i Miklós és 
Hutman (dict.) Cunczman esküdt polgárok jelenlétében. Data sunt autem hec et acta a. d. 
1366., f. VI. p. Susscepimus deus. Arenga. 
 
Á.: Turóci konvent, 1372. márc. 26. ŠA. Banska Bystrica. Pobočka Kremnica. Körmöcbánya 

város lt. Körmöcbánya tanácsa. Oklevelek 1. 1. 1. 3. (Df. 249 434.) 
 
 
695. 1366. júl. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Batur-i Bereck fia Miklós mester özvegye a maga és Miklóstól született leányai: Anych és 
Barbara nemes asszonyok nevében bemutatta a birtokjogaikról kiadott, 1364. jún. 25-i új 
nagypecsétes oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVIII. 502. szám). Kérésére az uralkodó ezen gyanútól 
mentes nyílt oklevelet a tartalmával együtt királyi kegyességből érvényesnek elfogadva 
átírja, és az özvegynek, leányainak és azok örököseinek királyi teljhatalmából megerősíti 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve más jogát. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1366., VIII. Kal. Aug., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, István zágrábi, László veszprémi, Vilmos pécsi, Mihály egri, János váci, Domokos 
csanádi, Péter boszniai, Demeter szerémi, István testvér nyitrai, Miklós knini, Demeter 
nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia 
és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5327. (NRA. 841. 18.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét lila fonata. 
Má.: 1. Lendvay Márton királyi levéltáros, 1785. okt. 30. Dl. 98 592. (Károlyi cs. nemzetségi 

lt. Károlyi cs. 45. 9.) 
2-3. Ue. jelzet alatt, újkoriak.  

 
 
696. 1366. júl. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
néhai Lachk comes fiai: Miklós és Pál mesterek, Zemlyn-i és Beregh-i comes-ek bemutatták 
1350. ápr. 6-i gyűrűspecsétes oklevelét, amiben az orosz (Rwtenus) Iwanka fia: az örökösök 
nélkül elhunyt János minden birtokát és birtokrészét nekik adományozta (l. Anjou-oklt. 
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XXXIV. 260. szám). Kérésükre és szolgálataikért az uralkodó ezen gyanútól mentes nyílt 
oklevelet királyi kegyességből érvényesnek elfogadva átírja és a mondott adománnyal 
együtt nekik és örököseiknek királyi teljhatalmából megújítja és megerősíti függő új kettős-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve más jogát. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366., VIII. Kal. 
Aug., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatoi, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István 
zágrábi, László veszprémi, Vilmos pécsi, Mihály egri, János váci, Domokos csanádi, Péter 
boszniai, Demeter szerémi, István testvér nyitrai, Miklós knini, Demeter nonai, Miklós 
traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. 
bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János 
királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: HDA. Obitelj Drasković. Archivum maius 12. 15. (Df. 233 099.) Hátlapján középkori 

kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz folytatott. Függőpecsétre utaló bevágások. 
 
 
697. 1366. júl. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
néhai László comes fiai: Miklós és Pál mesterek, Zemlyn-i és Beregh-i comes-ek bemutatták 
[I.] Károly király (H) 1335. máj. 3-i, harmadik és utolsó pecsétjével ellátott oklevelét 
Bathyan birtokról (l. Anjou-oklt. XIX. 239. szám). Kérésükre az uralkodó ezen gyanútól 
mentes nyílt oklevelet érvényesnek elfogadva átírja és a tartalmával együtt László fiainak 
és ue. László comes fia néhai István bán fiainak: Dénes erdélyi vajdának, Miklós, Imre és 
István mestereknek és örököseiknek királyi hatáskörből megerősíti függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve más jogát. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366., VIII. Kal. Aug., 
uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, 
László veszprémi, Vilmos pécsi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, Demeter szerémi, 
István testvér nyitrai, Miklós knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék 
üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, 
János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós 
Machow-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, 
Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 100 112. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Battyán 3. 4. 1.) Hátlapján középkori 

(eszerint Bathyan Fejér megyei) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Hiányos függő-
pecsét és lila-rózsaszín fonata. 

 
 
698. 1366. júl. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, színe előtt hogy Pál testvér, a Beel-i monostor 
apátja júl. 1-jétől (oct. Nat. Johannis Bapt.) 24 napig várt Taryan-i Kontra (dict.) Gergely 
ellenében, de ő a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konventje nádornak 
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szóló jelentése ellenére a Taryan birtokon levő földrész ügyében válaszadásra nem jelent 
meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor Tamást bírságban marasztalja el, ha 
magát nem tudja észszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 25. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 507. 25. P. (Df. 207 305.) Előlapja alján kortárs kéztől: 

comitatus Jauriensis. Hátlapján pecsét nyoma.  
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. okt. 27. Uo. 567. 25. D. (Df. 207 366.) Eltérő névalakja: 

Contra. 
 
 
699. 1366. júl. 25. Buda 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondta Besseneu-i Iwan fia: András 
királyi ajtónálló a maga és fivére (frater): Pechul-i Péter litteratus nevében, hogy a 
Besseneu nevű birtokuk valós és régi határain belül fekvő rétjüket Besseneu-i Lorand fia: 
János és János fia: Antal hatalmaskodva lekaszáltatták maguknak, András és Péter joga 
sérelmére. Ezért a nádor kéri a budai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel [lehúzva: 
Simon] Fülöp fia: András, a nádori kúriából speciálisan kiküldött nádori ember menjen 
Besseneu birtokra, és ha a János és Antal által lekaszált rétet András és Péter birtokának 
valós és régi határain belül fekvőnek találja, akkor a már levágott szénát a réten tilalmazza 
a nádor szavával, majd idézze Jánost és Antalt a nádor elé András és Péter ellenében, a 
káptalan pedig tegyen jelentést. D. Bude, in fe. Jacobi, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5479. (NRA. 198. 5.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Péter 

Besseneu-i is), valamint zárópecsét körvonala. 
R.: Pest m. 382. szám; Bakács, Pest m. 820. szám. (máj. 15-i dátummal) 
 
 
700. 1366. júl. 25. Verpelét 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Heuesvyuar megyei nemesek 
közösségének júl. 22-én (f. IV., in fe. Marie Magdalene) Velpreth falu mellett tartott 
közgyűlésén Paztoh-i Domokos fia: János mester a maga, István fia: László és Paztoh-i 
Kokas (dict.) János nevében tiltakozott, hogy Paztoh, Haznus és Tor nevű birtokaik szántó-
földjeit, erdőit, rétjeit és más haszonvételeit a szomszédaik hatalmaskodva, folyamatosan 
használják, ezért e szomszédokat, főleg az Arukmellek szállási (descensus) jászokat 
(philistes) és a Patha, Toryan és Solmus birtokokon lakó jobbágyokat Paztoh, Haznus és 
Tor birtokok hasznai és termései beszedésétől nyilvánosan tilalmazta. D. 4. die congregacionis 
nostre predicte, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 80. (Df. 260 659.) Hátlapján pecsét 

töredékei 
K.: Gyárfás III. 502. (máj. 30-i dátummal); Bánffy I. 275. 
R.: JNSZ. 57. 
Ford.: Benedek Gy., Zounuk 11 (1996) 314–315. 
 
 
701. 1366. júl. 25. 
A pécsi káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy Baudun testvér, a 
johannita rend keresztesei Magyaro.-i (U) és Sclauonia-i perjele, valamint alperjele: 
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Donatus mester részére idézésekre, tudományvételekre, tilalmazásokra, birtokvisszavételekre, 
-bejárásokra és határjelek megújítására 1 évre kiadott oklevelének megfelelően kiküldték 
tanúságul kanonoktársukat, Domokos mestert, akivel az oklevelében többek között megnevezett 
Zabo-i Márton fia: Péter nádori ember júl. 21-én (f. III. an. Jacobi) megyei nemesektől és 
nem nemesektől nyíltan és titokban megtudta, hogy János mester győri kanonok a győri 
káptalan akaratából 3 éve, Keresztelő Szt. János ünnepe előtti hétfőn (f. II. an. Nat. 
Johannis Babt., cuius 3. nunc preterisset revolucio annualis) a keresztes testvérek Zarky 
nevű birtoka régi útját tönkretette, oda jobbágyokat és népeket telepített, a birtokból nagy 
földrészt elfoglalva, majd a keresztesek Crasouzenthmiclos nevű birtoka dél felőli határjeleit 
elszánttatta, holott per van közöttük. D. in fe. Jacobi, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 106 151. (Székesfehérvári keresztesek konventje 3. 1. 3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Baudon névalakkal), valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
K.: F. IX/7. 248–250; F. IX/3. 606–608. 
 
 
702. [1366.] júl. 25. 
A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 588. szám) kiküldték tanúságul káplánjukat: Pál Drasi-i papot, akivel 
Rathon-i Iwanka fia: János királyi ember júl. 24-én (in vig. Jacobi) Kaplat birtokra ment és 
a János fia: Andrásnál levő lakatlan birtokrész felét a Golgouch birtok felőli telekkel, szántó-
földeket és más haszonvételeket iktatta Vörös (Rufus) Tamás fiainak: Istvánnak és Mihálynak, 
nem lévén ellentmondó. D. 2. die statucionis antedicte, a. d. ut supra. [1366.] 
 
E.: Dl. 5472. (NRA. 1672. 3.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
703. 1366. júl. 26. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondta Wrs-i Mihály fia: Miklós, hogy a 
Veszprém megyei Hyse nevű birtokán szükség van a határjelek emelésére, a bejárásra és a 
mások birtokaitól való elkülönítésre. Ezért a nádor kéri a veszprémi káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel Kwesd-i Pál fia: Péter v. Wrs-i István fia: László v. Wesprimium-i 
Pál fia: Péter nádori ember Hyse birtokot a szomszédok összehívásával járja be régi határai 
mentén, ahol szükséges, új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokaitól elkülönítve 
hagyja Miklósnak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze Miklós 
ellenében a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wissegrad, domin. p. Jacobi, 
a. d. 1366. 
 
Á.: a 837. számú oklevélben.  
 
 
704. 1366. júl. 26. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Keykw-i Péter fia: György mester 
nevében, hogy a Ludan nevű birtokához tartozó szántóföldeket és erdőt az Ipoly folyón 
levő a Kaplenmolna nevű malomtól a Ludan birtokon levő Szentlélek-egyházig Halaz-i 
Tompus (dict.) Tamás fiai: Mihály, János és Folkus hatalmaskodva elfoglalták és a Halaz 
nevű birtokukhoz csatolták, határként egy nagy utat készítve ezen erdőben a mondott malomtól 
az egyházig, holott per van köztük függőben. Ezért a nádor kéri a Saagh-i konventet, hogy 
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küldjék ki tanúságukat, akivel Zele-i Miklós fia: Balázs v. Prybel-i Mihály fia: György v. 
Lezenye-i Chakow fia: Péter v. Lezenye-i Lampert fia: János nádori ember tudja meg erről 
az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, 2. die Jacobi, a. d. 1366. 
 
Á.: a 714. számú oklevélben.  
R.: Balassa 129. szám. 
 
 
705. 1366. júl. 27. Óbuda 
Ugrin fia: László mester, Bubeek István comes országbíró vicecomes-e [!] a 9 márka bírságból, 
amikben ura: az országbíró (comes [!] curie regie) Ayka-i Egyed leányát elmarasztalta, e 
nemes asszony kérésére neki a maga részét elengedi, ezért utasítja Veszprém megyei [bírság]-
szedőjét, hogy az asszony lefoglalt (occupata) birtokrészét neki adja vissza. D. in Veteri 
Buda, 2. die Anne, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 66 166. (Thaly cs. lt. 94.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
706. 1366. júl. 27.  
A váci káptalan tudatja, hogy egyrészről Paszto-i Domokos fia: János mester és Nysta-i 
Tamás fia: Miklós mester, Selpy-i Vitéz János és Selpy-i István fia: Péter, másrészről 
Versegd-i Ampod és Selpy-i Domokos kérésére kiküldték tanúságul kanonoktársukat, 
Valy-i Péter mestert, aki a felek fogott bíróival: Pethyén-i Istvánnal, Muzla-i Miklóssal és 
Jakabbal, továbbá Vitéz Jánossal, István fia: Péterrel – a fivére (uterinus frater): a kiskorú 
(tenera etas) Pál nevében is ügyvédvalló levél nélkül (akinek terhét magára vállalta, ha az 
alábbiakat nem tartja be) –, Ampod-al és Domokossal visszatérve elmondta, hogy Pastoch-i 
János mester és Nysta-i Miklós mester a felek által odahívott fogott nemes bírókkal júl. 19-én 
(domin. an. Jacobi) és a köv. napon a felek Selpy birtokát így különítették el: Fyczel patak; 
tölgyfa mint határjel; Zagyva folyó; Selpy birtok közepén 2 földjelet emeltek; közút a Gyula-
halma nevű dombig; onnan ezen utat Hihalom birtokig határnak hagyták. Selpy birtok azon 
részét, amit e határ 3 királyi könyökig (brachia regalia) a hosszúságában észak felé elkülönít, a 
Zagyva folyón levő malommal és más haszonvételekel Vitéz Jánosnak és néhai István 
fiainak: Péternek és Pálnak, valamint örököseiknek, a birtok déli részét pedig minden tartozékkal 
Domokosnak és utódainak hagyták. A felek a mondott határokat a nagyobb bizonyosság 
érdekében határjelekkel megújíthatják, a másik fél tilalmazása ellenére is. Ha valamelyikük 
mindezt visszavonná, a bíró része nélküli 10 márkában marasztalják el. Erről a káptalan 
pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki. D. f. II. p. Jacobi, a. d. 1366. 
 
Má.: Dl. 108 070. = Dl. 86 610/a. (Teleki cs. gyömrői lt. 5. 1. 1.) Újkori. 
 
 
707. 1366. júl. 28. Buda 
[I.] Lajos király (H) Konth Miklós nádornak, a kunok bírájának (v. helyetteseinek): 
elmondták neki Sebus-i Synka fia Péter fiai: János, Miklós és László, hogy a nádor [sárosi] 
helyettese (vices vestras in iudicio gerens), Frank fia: Mihály mester őket semmibe veszi 
(exusos [!] haberet), és emiatt a nádor legközelebb Sarus megyében tartandó közgyűlésén 
ellenük indítandó perek ítélkezésében Mihályt elfogultnak tartják. Ezért a király utasítja a 
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nádort, hogy a mondott közgyűlésen Péter fiai ellen bárki által indítandó pereket bírság 
nélkül a kúriába halassza el a saját jelenléte elé. D. Bude, f. III. p. Jacobi, a. d. 1366. 
 
Á.: a 813. számú oklevélben.  
 
 
708. 1366. júl. 28. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt László fia: 
Tamás (Berench-i László fiai: Miklós és István nevében a váradi káptalan ügyvédvalló 
levelével) júl. 1-től (oct. Nat. Johannis Bapt.) 27 napig várt a Zabouch megyei Kenez-i 
Domokos fia: Szaniszló ellenében, de ő (a Zabouch megyei vicecomes és szolgabírók pert 
áttevő oklevele szerinti felperes) nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért az országbíró 
Szaniszlót mint felperest királyi bírságban marasztalja el, ha magát észszerűen nem tudja 
kimenteni. D. in Vyssegrad, 28. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 409. (Vay cs. berkeszi lt. 399.) Papír. Kerek zárópecsét körvonala.  
R.: Piti F., SzSzBSz 2005. 338; Vay berkeszi 234. szám. 
 
 
709. 1366. júl. 28. Terebes 
Tamás mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Zemlen-i vicecomes-e és a szolgabírók 
előtt az egyik szolgabíró beszámolt arról, hogy Stanch-i Péter fia: Miklós elmondta neki, 
miszerint a szántóföldjeit Kelechen-i Donch és fiai felszántották, és ennek megtekintésére 
kérte őt. A szolgabíró Donch-ot e szántáshoz hívta, és megkérdezte tőle, hogy azon földjel 
[!] határjel volt-e köztük és a szántásokat ő végezte-e el. Donch minderre igennel felelt, de 
azt mondta, hogy a felszántott föld őhozzá tartozik. Erre Miklós tilalmazta Donch-ot és 
fiait ezen szántástól és Kasuh birtok (ahol e szántás van) további használatától, a hasznai és 
termései elvételétől. Miután a szolgabíró mindezt elmondta fentiek előtt, Miklós ott megkérdezte 
Donch-ot, hogy e felszántott földet a Zeek földön levő határjel mellett vissza akarja-e adni 
v. sem, mire Donch nemmel felelt. D. in Therebes, f. III. p. Jacobi, a. d. 1336. 
 
E.: Dl. 77 372. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 63.) Zavaros latinságú papíroklevél. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (Kelechun névalakkal), valamint 1 zárópecsét nyoma, négynek töredékei. 
K.: Z. III. 302–303. 
 
 
710. 1366. júl. 28. 
A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje előtt egyrészről Hrabou-i János fia: [Fülöp], másrészről 
Nagy (Magnus) Lőrinc fia: András (a maga és frater-ei: M[iklós], Anda és Benedek nevében 
a nyitrai káptalan ügyvédvalló levelével) megvallották, hogy András a tudományvevő 
oklevelében szereplő ügyekben Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt a Nyitra és 
Trynchin megyei nemesek részére Nittra mellett jún. 22-én (f. II. an. Johannis Bapt.) tartott 
közgyűlésén ezen és egyéb ügyekben pert akart indítani Fülöp ellen. De mivel az nem 
akart pereskedni vele, ezért fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy amit 8, 
általuk azonos számban Trynchin városba vezetett fogott bíró aug. 1-jén (oct. Jacobi) dönt 
majd a Turch-i konvent tanúsága jelenlétében (avagy ha az nem tud jelen lenni, akkor a 
Trynchin megyei vicecomes és a szolgabírók előtt), a felek el kell fogadják, és amelyikük 
ezt nem teszi, a per kezdete előtt kifizetendő 10 márkában marasztalják el. Ha valamelyik 
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fél fogott bírói a székükből döntés nélkül kelnének fel, azon felet szintén 10 márka sújtsa. 
D. f. III. p. Jacobi, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5480. (NRA. 1598. 27.) Felül hiányos papír. Hátlapján pecsét töredékes nyoma. 
 
 
711. [1366.] júl. 29. 
János prépost és a [Lelez-i] konvent jelenti [I. Lajos] királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 443. szám) Mihály fia: Ábrahám királyi emberrel ...... papot, káplánjukat 
(Chahol-i Nagy (Magnus) János fia: Sebestyén részére), ill. Kystarkan-i Máté fia: László 
királyi emberrel ...... testvért (Butka-i Miklós fia: Pál mester részére) küldték ki tanúságul, 
akik júl. 8-án (quind. Johannis Bapt.) a királyi kápolnaispán oklevelének megfelelően az 
OWossan és WyWossan birtokokat elválasztó határokat Pál mester mutatása, valamint 
Fülöp néhai nádor albírója: Miklós comes 1326. ápr. 24-én Visul faluban kiadott nyílt oklevele 
alapján (l. Anjou-oklt. X. 150. szám) bejárták: Eleumezeu mező a Tyza folyó mellett; 
Hozyoutow és Nogtow tavak közötti hely, ahol a bejárással a felek egyetértettek; Kerek 
(dict.) tölgyfák, amiket Pál az OWossan nevű birtoka határjeleinek nevezett; egy mezőn 
Pál azt mondta, hogy ott földjel van, de a királyi és konventi emberek ott nem láttak olyat; 
Pousamezeu (dict.) mező, ahol Pál földjeleket nevezett meg, de ők ott egy határjelet sem 
láttak; Ligeth (dict.) hely, ahol Sebestyén e Kerek (dict.) fáktól kezdve a határ efféle mutatásának 
ellentmondott. Ezután Sebestyén mutatása alapján járták be a határokat: ezen Elemezeu 
mező; OWossan falu felé egy Zyl nevű bokor, amit Sebestyén a határjelének nevezett; 
kivágott tölgy nagy tönkje, amit határjelnek mondott; Ligeth hely, ahol Pál a Sebestyén 
általi határmutatásnak ellentmondott, és ott a királyi és konventi emberek sem találtak határ-
jeleket. És mivel a felek a határok bemutatásában nem értettek egyet, ezért vállalták, hogy 
a birtokbejárás ügyét az általuk azonos számban e birtokokra vezettett 8 fogott bíró döntésére 
bízzák, hogy azok határozzanak a felek közti határokról. Ám a fogott bírók sem tudtak 
egyetérteni, és elkezdtek a saját ügyfelüknek kedvezni, így a felek nem voltak megelégedve. 
Ezért Sebestyén visszatért az általa mutatott határokhoz, de nem pontosan ott, amiket 
korábban megmutatott, hanem e föld egy részét kihagyva Owossan birtoknál 3 helyen – 
először a mondott Syl bokornál, de nem amellett, hanem a Wyuossan birtok felőli földeken; 
másodszor egy út mellett, ami Wywossan-ról Owossan-ra megy, ahol van egy kis hegy; 
harmadjára a mondott Ligeth oldalában levő kivágott tölgy tönkjén túl – ahogy szokás 
(mos est) földre esküt tenni, háromszor esküt tett, és ezen helyeken az esküjével földjeleket 
emeltetett. Ezenfelül azt mondta, hogy az általa bejárt földből jó részt átengedett Owossan 
birtoknak és a 8 fogott bíró döntését a mondott határok ügyében kész elfogadni. Pál mester 
viszont többször is kijelentette, hogy Miklós albíró oklevelének tartalmától nem akar eltér-
ni. Mindezek után Sebestyén másnap a királyi és konventi embereket a mondott ligeth 
erdőhöz vezette (ami Sebestyén elmondása szerint sorban Nomen, Vitka, Capelna, Moda, 
Karas, Gemze és Gure birtokok határait érinti), és annak harmadát Miklós albíró oklevelének 
megfelelően kérte, mire Pál azt felelte, hogy ő oklevelekkel a mondott határok között olyan 
birtokot bír, ami Owossan és Wyuossan birtokokat egyáltalán nem érinti, de mivel az erről 
kiadott oklevelei nincsenek nála, sőt a birtok elidegenítésétől őt tilalmazták, Sebestyén 
pedig a határjeleit nem Miklós comes oklevelének megfelelően állíttatta fel, ezért e harmadrészt 
nem tudja neki átadni. D. 5. die Jacobi, a. prenotato. [1366.] 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Metales. Szatmár 31. (Df. 209 636.) Helyenként erősen foltos. 

Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
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712. 1366. júl. 30. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Bodrug megyei nemesek 
közösségének 1364. júl. 1-jén Bodrug falu mellett tartott közgyűlésén kiadott oklevele 
ellenére (l. Anjou-oklt. XLVIII. 531. szám) aug. 27-én (oct. regis Stephani) Twteus fia: 
László mester nem jelent meg a nádor előtt a Bodrug megyei Toty birtokról szóló oklevelei 
bemutatására, nem is küldött senkit, ezért a nádor megbírságolta (ahogy erről a bírságlevele 
szól). Ezután Saagh-i Miklós fia: Egyed megidéztette Lászlót háromszor a nádor, egyszer 
Bubeek István comes országbíró elé, de László e 4 időpont egyikén sem jelent meg sem a 
nádor, sem az országbíró előtt, miként ezt a nádor a pécsi káptalan idéző-, valamint az 
országbíró és a saját bírságleveleiben látta. Végül Egyed kérésére a nádor Lászlót az oklevelei 
bemutatására és a bírságai kifizetésére a nádori és pécsi káptalani emberekkel Egyed ellenében 
megidéztette (evocari) 1365. nov. 18-ra (oct. Martini, a. d. 1365.). Onnan az oklevél-
bemutatás több halasztással [1366.] márc. 18-ra (oct. diei medii Quadr.), majd júl. 1-jére 
(presentes oct. Nat. Johannis Bapt.) jutott, mikor is megjelent a nádor előtt ezen Miklós fia: 
Leukus (Egyed fivére a nádor ügyvédvalló levelével), és kérésére Balase fia: Simon (László 
nevében a Pechwarad-i konvent ügyvédvalló levelével) bemutatta az alábbiakat: 1) a budai 
káptalan 1343. jún. 26-i nyílt oklevelét, miszerint színük előtt egyrészről Bechey-i Imre 
mester fia: Twteus mester, másrészről Péter fia: egykor Inche-i János mester litteratus 
megegyezvén az alábbi birtokcserét hajtották végre: jóllehet János a Barana megyei 
Vrmand, Kustan és Izbold nevű birtokait (amiket Lugret fia: János Machou-i bántól kapott 
cserébe Inche nevű birtokáért a pécsi káptalan privilegiális oklevele szerint) eladta Twteus 
mesternek 200 márkáért, amin felül Twteus még a Toty birtokon levő birtokrészeit a 
Megery nevű földdel együtt (ezeket Miklós fia: Iwanka, ennek fia: Miklós, Gergely és fia: 
Márk, Bolyar és fia: Mihály, Pete és Demeter fia: István, Tarnuk-i nemesek a kalocsai 
káptalan oklevelével neki eladták) János mesternek, frater-e: Miklós fiainak: Istvánnak és 
Gergelynek, és rokonának, János fia: Sebestyénnek Pál comes országbíró privilegiális oklevelével 
átadta örök birtoklásra; mégis utóbb a felek e cserét úgy változtatták meg, hogy János a 
Bodrug megyében a Duna mellett fekvő Toty nevű birtokát a Megery nevű földdel és minden 
haszonvétellel, köztük a Toty-n levő Szt. Mihály-kőegyház kegyúri jogával Twteus mesternek 
és örököseinek adta, viszonzásul Twteus mester az Vrmand, Kustan és Izbold nevű birtokait 
minden haszonvétellel, valamint a Lypon-i nemesek birtokából határjelekkel kihasított, 1 
ekényi Lypon nevű földrészt, ami rá a Lypon-i nemesektől háramlott, Jánosnak és örököseinek 
adta (l. Anjou-oklt. XXVII. 431. szám); 2) A budai káptalan 1343. okt. 1-jei zárt oklevelét, 
miszerint [I.] Lajos király parancsára Narad-i Chende fia: Deseu királyi ember és László 
mester kanonok, a káptalan tanúsága a Bodrug megyei, Duna folyó melletti Toty és 
Megery birtokokat iktatták Twtevs mesternek, akire ezek vásárlás és csere címén háramlottak 
(l. Anjou-oklt. XXVII. 651. szám); 3) A kalocsai káptalan 1301. évi privilegiális oklevelét, 
miszerint színük előtt Lok-i Sebestyén fia: Miklós comes és a fiai: László, Sebestyén, Salamon 
és István a Toty birtokból őket illető részt a Szt. Mihály arkangyal-egyházzal és más haszon-
vételekkel, köztük az ezen egyház mellett folyó Woyas vízzel, a Holt (mortua) Woyas, 
Cakara és Kynchus nevű halászóhelyekkel a rokonaik, köztük Ányos fia: Compolth és a 
szomszédaik beleegyezésével 76 márkáért eladták Heyze Bodrug-i, tolnai és baranyai 
comes-nek és örököseinek (l. Anjou-oklt. I. 150. szám); 4) A Kw-i káptalan 1334. évi 
privilegiális oklevelét, miszerint színük előtt megjelent egyrészről Mize fia: Eyzech mester, 
másrészről Inche-i Keled fia Péter comes fia: János mester litteratus, és előbbi megvallotta, 
hogy a Bodrug megyei Toty nevű birtokot, ti. Lak-i Sebestyén fia: Miklós comes és fiai: 
László, Sebestyén, Salamon és István (János litteratus rokonai) részét a Szt. Mihály arkangyal-
egyházzal és más haszonvételekkel, köztük az ezen egyház mellett folyó Woyas vízzel, a 
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Holt (mortua) Woyas, Kakara és Kenchus halászóhelyekkel, amiket Miklós és fiai a kalocsai 
káptalan privilegiális oklevelével egykor eladtak Eyze Bodrug-i, tolnai és baranyai comes-nek, 
Eyzech frater-ének, ugyanazon összegért [76 márka] eladta János litteratus-nak és örököseinek 
(l. Anjou-oklt. XVIII. 648. szám). Mindezekkel szemben Saagh-i Egyed frater-e és képviselője: 
Leukus igazolni akarván, hogy Toty Egyedhez tartozik örökjogon, bemutatta az alábbiakat: 
1) Miklós Macho-i bán 1337. nov. 11-i, Szentdemeteren (S. Demetrius) kiadott 
privilegiális oklevelét, amiben Jakab fia: Miklós és rokonai, Saagh-i Benedek fiai: Miklós 
és András, valamint Miklós fia: István a Bodrug megyei Toty és Tarnukmunustura ~ 
Tarnuk birtokokon őket örökjogon illető birtokrészeket a nemzetségük tagjaitól, az ue. 
Tarnuk-i Demeter fia: Istvántól, Gergelytől és Pethe-től, ill. Inche-i János mester litteratus-tól 
megszerezték, és ezeket nekik a báni és a Pechwarad-i konventi  emberek iktatták (l. Anjou-

oklt. XXI. 599. szám). 2) Pál comes néhai országbíró 1338. márc. 31-i oklevelét, miszerint 
színe előtt Bodugazunfalua-i Jakab fia: Miklós és Saagh-i Benedek fia: András elmondták, 
hogy Inche-i (dict.) János mester az ő Bodrugh megyei Toty nevű örökbirtokukat Beche-i 
Imre mester fiainak: Twteus és Vezzeus mestereknek vásárlás és zálog címén átadta, a 
birtok ügyében pedig a fehérvári prépost és káptalan Twteus és Wezzeus mestereket az 
országbíró elé perbe vonta, ezért János mestert Toty birtok elidegenítésétől, a fehérvári 
prépostot és káptalant a megszerzésétől, Imre fiait pedig az elfoglalásától tilalmazták (l. 
Anjou-oklt. XXII. 159. szám). 3) A nádor 1364. évi nyílt oklevelét, miszerint a Bodrugh 
megyei nemesek közösségének júl. 1-jén Bodrugh falu mellett tartott közgyűlésén a 
vicecomes, a szolgabírók és az esküdt ülnökök hitükre megerősítették, hogy Jakab fia: 
Miklós és Saagh-i Benedek fia: Miklós Toty és Tarnukmunustura birtokok tulajdonában 
voltak és ezekben régtől fogva örökjogú részeket bírtak (l. Anjou-oklt. XLVIII. 532. szám). 
Mindezen oklevelek bemutatása után amikor a nádor (ahogy hivatala megköveteli) megkérdezte 
Leukus képviselőt, hogy Egyednek vannak-e a bemutatottakon kívül további – Sebestyén 
fia: Miklós és fiai ellenében (akik egykor Toty birtokot Heyze comes-nek eladták), avagy 
Heyze comes [ellenében] kiadott – tilalmazó oklevelei, Leukus nemmel felelt. Mivel tehát 
a mondott adásvételi oklevelek szerint [Toty] birtokot Heyze comes, majd Inche-i János 
litteratus 37 évig békésen és peres eljárás nélkül birtokolták, és Saagh-i Egyed v. leszármazottai 
e 37 év alatt [Sebestyén] fia: Miklós és annak fiai, v. Heyze comes és frater-e: Eyzech, v. 
Inche-i János litteratus ellen Touty birtok eladása és birtoklása ügyében nem tettek tilalmazást, 
ezért a nádor a király és a királyné megbízásából vele ítélkező Miklós esztergomi érsekkel, 
István nyitrai, László veszprémi, Péter boszniai püspökkel, Katho bácsi préposttal, Zeech-i 
Miklóssal, Dalmácia és Horváto. bánjával, Miklós mester királynéi ajtónállómesterrel 
(magnifici), Chernel [fia:] István országbírói prothonotarius-al és számos más nemessel a 
mondott okokból úgy határoz, hogy Touty birtokot Inche-i János litteratus Twteus mesternek 
jog szerint adhatta és cserélhette el, ezért Touty birtokot minden tartozékával Twteus mester 
fiának: László mesternek és leszármazottainak ítéli a mondott adásvétel és csere címén, 
örök hallgatást kiróva az ügyben Saagh-i Egyedre, akit Touty birtok jogtalan követelése 
miatt annak becsértékében marasztal el. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. in Wysegrad, 30. die oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 373. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 454.) Helyenként foltos. Hátlapján középkori 

kéztől tárgymegjelölés (Toti és Teteteus [!] névalakokkal). Függőpecsét vörös-lila fonata. 
K.: Z. III. 303–312. 
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713. 1366. júl. 30. Csenger  
Panyla-i Leukus Zothmar-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt Voya-i Ábrahám tiltakozott, 
hogy Gachal-i Bertalan olyan tudományvevő oklevelet szándékozik kiadatni ellenében, 
miszerint ő Darno-i István jelenlétében György mester jobbágyának nem szolgáltatott 
igazságot és annak kezese volt, holott ő sem kezes nem volt, sem arra nem kérték fel, hogy 
igazságot szolgáltasson, rááadásul Darno-i István birtoktalan ember. D. in Chenger, f. V. p. 
Jacobi, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 410. (Vay cs. berkeszi lt. 413.) 3 zárópecsét szalagja.  
R.: Piti F., JAMÉ 2000. 119; Szatmár m. 188. szám; Vay berkeszi 235. szám. 
 
 
714. [1366.] júl. 30. 
Gergely prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje jelenti Konth Miklós 
nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelének megfelelően (l. 704. szám) kiküldték 
tanúságul Péter testvér papot (presbiter), akivel Zele-i Miklós fia: Balázs nádori ember júl. 
29-én (f. IV. p. Jacobi) Neugrad és Hont megyében nemesektől, nem nemesektől és más 
helyzetű és állapotú emberektől nyíltan és titokban megtudta, hogy a György mester Ludan 
nevű birtokához tartozó szántóföldeket és erdőt az Ipoly folyón levő Kaplenmolna nevű 
malom felső részétől a Ludan birtokon levő Szentlélek-egyházig Halaz-i Tompus (dict.) 
Tamás fiai: Mihály, János és Folkus hatalmaskodva elfoglalták és a Halaz nevű birtokukhoz 
csatolták, határként ezen erdőben egy nagy utat készítve a mondott malom felső részétől 
ezen egyházig, holott per van köztük függőben. D. 2. die termini premisse inquisicionis, a. 
d. supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl. 65 770. (Balassa cs. lt. 85. 86.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint György Keykew-i), valamint zárópecsét körvonala. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt, 1769. márc. 23-i hiteles Má. 

2. Ue. jelzet alatt, Má. 1.-ről készült újkori Má. 
R.: Balassa 130. szám.     
 
 
715. [1366.] júl. 30. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet id. (senior) királynénak (U): Noeleti Vilmos mestert, a Bayeaux-i 
(Baiocensis) egyház éneklőkanonokát, doctor utriusque iuris-t, pápai káplánt és ügyhallgatót 
és az ágostonos remeték rendjéhez tartozó Castelli Rudolf mestert, sacre pagine professor-t, 
jelen oklevél bemutatóit Németo.-ba (Alamannia), Cseho.-ba (Bo), Magyaro.-ra (U) és 
Bizáncba (Grecia) küldi a katolikus egyházat érintő sürgős ügyekben, ezért kéri, hogy 
amikor országán átkelnek, nekik segítséget és kíséretet adjon, ha erre felkérik. D. 
Avinione, II. Kal. Aug., pápasága 4. évében. [1366.] Ugyanígy Erzsébet ifj. (iunior) 
királynénak (U). 
 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 457. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 254v. alapján.) 
 
 
716. 1366. aug. 1. 
A Goron folyó melletti Szt. Benedek-monostor konventje tudatja, hogy memorialis oklevelüknek 
megfelelően színük előtt Kystopolchan-i Gyula fia Gergely mester fia: Péter 10 márka 
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dénárt (minden márkát 10 pensa-val számolva) tartozott fizetni Katalin nemes asszonynak, 
ezen Gergely özvegyének a jegyajándékáért, mégpedig 5-5 márkát máj. 1-jén (oct. Georgii) 
és aug. 1-jén (oct. Jacobi). Péter ezen időpontokban az 5-5 márkát kifizette a konvent előtt 
Katalinnak, aki ezért nyugtatja Pétert jelen oklevéllel. D. oct. Jacobi, a. d. 1366. Továbbá 
Katalin nyugtatta Pétert 4 koca, 2 ökör és 2 tehén testamentalis legacio-ja ügyében is. D. et 
annis [!] d. velud prius in premissis. 
 
E.: Dl. 5481. (NRA. 114. 22.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, 

valamint pecsét nyoma. 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 146. 
 
 
717. 1366. aug. 1. 
A pécsi káptalan 1366. aug. 1-jei (in fe. ad vincula Petri, a. d. 1366.) oklevele: amikor 
egyezséglevelüknek megfelelően az egyrészről Derss fia: Miklós, Zerdahely-i ue. Ders fia 
Péter fia: Mihály és ue. Miklós fiai: Ders ~ Derss, György és János, másrészről Gywla-i 
Miklós fiai: Jakab és Mihály és Kemed-i [!] Konrád fiai: Miklós és János és atyafiaik 
(fratres) (magukra vállalva fiaik terhét, ha az alábbiakat nem tartanák be) közötti osztály 
megtekintésére júl. 26-án (2. die Jacobi) kiküldték embereiket, akik előtt a felek a Selis-ben és 
Kapuselue-n levő, őket kegyúri jogon illető összes birtokukat 2 egyenlő részre osztották 
úgy, hogy a Seliz-i Szt. Balázs-egyházhoz, a Kapuselne-n [!] levő és a Seliz-i Szt. Jakab-
egyházhoz tartozó birtokok, birtokrészek és predialis-ok a Zerdahely-ieknek, a Szt. Lukács 
evangélista-egyházhoz és a Szt. Tamás vértanú-egyházhoz tartozó Pwzegh nevű birtokok, 
birtokrészek és predialis-ok pedig szintén a kegyúri joggal a Gywla-iaknak, a Kemend-ieknek 
és atyafiaiknak jutottak. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1377. jan. 28. > Veszprémi kápt., 1432. okt. 24. Üchtritz-

Amadé cs. bősi lt. 44. (Df. 285 988.) Újkori Má.-ban. 
R.: Kumorovitz L. B., TBM. 16 (1964) 56; Szerdahelyiek 170. szám. 
 
 
718. [1366.] aug. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet királyné (V) és a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba 
regalis) Szűz Mária-egyház prépostja kérésére speciális kegyből megengedi, hogy a prépost 
és mindenkori utódai ezen egyházban misézve mitra-t és ezüst pásztorbotot használhassanak, 
IV. Sándor pápa ezzel ellentétes rendelkezései ellenére is. D. Avinione, Kal. Aug., pápasága 
4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 596r. (Df. 289 797.) 
K.: Theiner II. 81; Vespr. II. 198. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 99r. alapján) 
R.: V. Orbán, LC. 17271. szám. (mindkét Reg. alapján.) 
 
 
719. [1366.] aug. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa annak érdekében, hogy a hívek ájtatosság okán a veszprémi egyházmegyei 
fehérvári (Alba regalis) Szűz Mária-társaskáptalanhoz (ecclesia collegiata) – mely (mint 
mondják) Keresztelő Szt. János ujj-, Szt. András apostol és Szt. Móric vértanú fej-, valamint 
számos más szent ereklyéjével rendelkezik, ahol [I.] Szt. István király (V) és a fia: Szt. 



315 

Imre herceg hitvallók teste nyugszik, és ami Magyaro. (V) többi társaskáptalana között 
tiszteletben kiemelkedik – menjenek, minden meggyóntnak, akik a felsorolt ünnepeken 
(Nat., Circ., Epiph., Resurr., Asc. et Corpus d., Pent., Nat., Ann., Purif. et Ass. Marie virg., 
Nat. Johannis Bapt., Petri et Pauli, dedicatio ipsius ecclesie, OO. SS.) azt meglátogatják, 1 
év és 40 nap, akik pedig ezek néhányának (Nat., Epiph., Resurr, Asc. et Corporis d., 
Johannis Bapt., Petri et Pauli) oct.-in és Pünkösd 6 napján mennek oda, 100 nap bűnbocsánatot 
ad. D. Avinione, Kal. Aug., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 596v. (Df. 289 797.) 
K.: Theiner II. 81; Vespr. II. 198. (Mindkettő Szt. Mártont írva Móric helyett.) 
R.: V. Orbán, LC. 17274. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 255. fol. 99v. alapján is.) 
 
 
720. [1366.] aug. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápával tudatta [I.] Lajos király (V), hogy egykor a Liége-i (Leodiensis) egyház-
megyei Aachen (Aquisgranum) városba (ahová országlakosainak sokasága áramlik folyamatosan) 
a maga és elődei lelki üdvéért és hogy ezen országlakosok alkalmasan tudjanak ott összegyűlni 
az istentiszteletekre, a saját vagyonából [I.] Szt. László király (V) tiszteletére kápolnát 
alapított, építtetett és azt kellően megadományozta, és ott minister-ek szolgálnak. A király 
kérésére a pápa az alapítást és építést érvényesnek fogadja el és megerősíti, nem érintve az 
anyaegyház és más egyházak jogait. D. Avinione, Kal. Aug., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 596r. (Df. 289 797.) 
K.: Theiner II. 82. 
R.: V. Orbán, LC. 17272. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 255. fol. 99r. alapján is.) 
 
 
721. [1366.] aug. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápával tudatta [I.] Lajos király (V), hogy mivel Liége-i (Leodiensis) egyház-
megyei Aachen (Aquisgranum) városba az országlakosainak sokasága áramlik, akiknek a 
bűneikért lelki bűnbocsánatra van szükségük, ezért Lajos ott [I.] Szt. László király (V) 
tiszteletére kápolnát alapított, építtetett és azt kellően megadományozta. A pápa jóváhagyja 
Lajos kérését, miszerint a kápolna ott szolgáló papjai a kápolnához járuló országlakosokat 
a bűneik alól (még a hely ordinarius-ának fentartott esetekben is, amíg annak joghatósága 
v. a plébános hatalma nem csorbul) a gyónásuk meghallgatása után felmenthessék, nekik 
az egyházi szentségeket kiszolgáltathassák, és ha ezen városban hunynának el, testüket 
egyházi temetésben részesíthessék, nem érintve az anyaegyház és más egyházak jogait 
mindebben. D. Avinione, Kal. Aug., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 596r-v. (Df. 289 797.) 
K.: Theiner II. 82. 
R.: V. Orbán, LC. 17273. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 255. fol. 99r. alapján is.) 
 
 
722. 1366. aug. 2. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelent egyrészről Sasuar-i 
Miklós fia István fia: Miklós a maga és apja nevében a konvent ügyvédvalló levelével, ill. 
fivérei (frater carnales): Mihály, János és Péter nevében (akik terhét, ha az alábbi megegyezést 
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bármikor megszegik, teljesen magukra és ingó és ingatlan vagyonukra vállalták), másrészről 
Egres-i László fiai: János és György, és utóbbiak megvallották, hogy mivel Sasuar-i Miklós 
elengedte nekik az összes bírságot (birsagia), amikben őket különböző okokból az apjuk 
idejétől fogva eddig Miklós ellenében elmarasztalták, ezért viszonzásul ők a Sasuar-on 
levő birtokrészt (amit korábban Miklós apja birtokolt, de azt az ő apjuk tőle bírói úton 
megszerezte) minden haszonvétellel (kezdve Péter fia: László házától, ahol van a kertben 
egy földjel, innen kelet felé a Tyza folyóig, míg eléri Pál fia: Tamás határjelét) Istvánnak 
és fiainak visszaadták. A maradék részt, kezdve a mondott házzal és telkével (curia) egészen 
Gewche fia: István telkéig és azzal együtt, ahol a kertben egy földjel van, maguknak megtartották. 
A felek mostantól pereskedés nélkül maradhatnak azon birtokrészekben, amikben most 
Sasuar birtokon laknak. Ha valamelyik fél a másik birtokrészt bármikor meg akarná szerezni, 
akkor a Sasuar-on levő összes birtokrésze a másik fél jogába és tulajdonába kerüljön, és 
ezenfelül a per kezdete előtt kifizetendő, a bíró része nélküli 50 márka sújtsa. Ha a felek 
valamelyike a Sasuar-on levő birtokrészein jobbágyokat akar telepíteni az ott lakó egyéb 
jobbágyok mintájára (ad usum), ezt megteheti a másik fél ellentmondása esetén is. Ha jelen 
oklevelet visszaviszik, a konvent privilegiális formában adja majd ki. D. 2. die oct. Jacobi, 
a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 674. (Múz. Ta. Nagy G.) Fakult. Hátlapján pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/5. 649–651. 
 
 
723. 1366. aug. 3. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Wytez-i Lőrinc nevében, hogy ellenében Peren-i Miklós 
fia: Vynce és Peren-i István fia: János csalárdul olyan tudományvételt eszközöltettek, miszerint 
jún. 18-án (f. IV. p. oct. Corporis Christi) a Ludueg nevű birtokukra menve a János nevű 
jobbágyukat Lőrinc életveszélyesen megsebesítette, holott Lőrinc ebben ártatlan, viszont 
Wynce és János máj. 23-án (f. VI. an. Penth.) Lőrincnek a Simon nevű Korompah-i jobbágyától, 
aki hazafelé tartott, a süvegét, köpenyét, tunikáját és 3 forintját hatalmaskodva elvették, 
holott per van közöttük függőben. Ezért a király utasítja a Jazow-i konventet, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel Sech [!] fia: Márton v. Zeuled-i János fia: Péter királyi ember tudja 
meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, in fe. Inv. 
corporis Stephani, a. d. 1366. 
 
Á.: a 796. számú oklevélben. 
 
 
724. 1366. aug. 3. Visegrád 
[I.] Lajos (H) azonos tartalmú oklevele a Scepsi-i káptalannak. Eltérő névalakjai: Vytez, 
Vynche, Korumpah. Királyi emberek: Zekch fia: Márton v. Babarethy-i István fia: Lőrinc 
v. Harabko-i György fia: Pál v. Faragou fia: János v. Beke fia: János v. Zeuled-i Péter v. 
András v. Azar-i István. D. in Vyssegrad, in fe. Inv. corporis Stephani, a. d. 1366. 
 
Á.: a 800. számú oklevélben.  
 
 
 



317 

725. 1366. aug. 3. Visegrád 
[I. Lajos király (H)] azonos tartalmú oklevele ismeretlen hiteleshelynek. Királyi ember: 
Zeuled-i János fia: Péter. D. in Vyssegrad, in fe. Inv. corporis Stephani, a. d. 1366. 
 
Á.: a 797. számú oklevélben. Hiányos. 
 
 
726. 1366. (aug. 3. v. utána) 
Dénes erdélyi vajda döntéshozó oklevele szerint a Zonuk megyei nemesek közösségének 
1366. aug. 3-án (f. II. p. oct. Jacobi, a. d. 1366.) királyi írásos parancsból Kene faluban 
tartott közgyűlésén elmondta Moogh-i János, hogy a Zonuk megyei [lehúzva: Warbo] 
Orbo jog szerint az övé, de László fiai: Miklós és László és Zaruad-i János fiai: Mihály és 
János azt elfoglalva tartják, és ennek okát akarja tudni a jog rendje szerint. Erre László fiai 
és Mihály (a maguk és János nevében az erdélyi káptalan ügyvédvalló levelével) Mogh-i 
Jánost Warbo birtok törvényes visszavételére (recaptivacio) hívták az ország régi szokásának 
megfelelően. Mivel ehhez szükséges volt kiküldeni a vajdai embert a váradi káptalan tanúsága 
jelenlétében, ezért Dénes vajda írásban kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Parlagh-i Péter vajdai ember szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) Warbou birtokot a 
szomszédok összehívásával és a felek v. képviselőik jelenlétében Mog-i János joga nevében 
vegye vissza, járja be régi határai mentén, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket 
emelve, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa Jánosnak, ha László fiai és János fiai v. 
mások nem mondanak ellent. Az esetleges egyéb ellentmondókat idézze Mogh-i János 
ellenében okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a vajda elé (László fiait és János fiait, ha ellentmondanak, 
nem kell megidézni, mivel már perben vannak és idézés nélkül is meg kell jelenjenek akkor a 
vajda előtt), a tilalmazott földrészt jelekkel (signis pro metis positis) kijelölve, királyi mértékkel 
megmérve, v. ha mérni nem lehet, szemmel megtekintve fogott bírókkal hamisság nélkül 
becsülje fel az ország szokása szerint, majd a konvent tegyen jelentést a vajdának okt. 6-ra. 
 
Tá.: 1. Lackfi Imre erdélyi vajda, 1369. dec. 21. Dl. 70 653. (Perényi cs. lt. 63.)  

2. Tá. 1. > Uő., 1370. júl. 6. Dl. 41 820. (Múz. Ta. Szalay.) Eltérő névalakja: Varbo. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 518. szám. 
 
 
727. 13[6]6. aug. 4. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Szokolyi (Zokol-i dict.) Beke Bayor-i nemes és a fiai: 
…… György, Mihály és Synka nevében, hogy miként ők megtudták, Peren-i Vynche olyan 
……, hogy az ő Jacabfalua-i jobbágyait ….. az ezen birtokok határain belül fekvő erdőkben 
Beke és fiai szüntelenül kifosztják, holott ők ebben ártatlanok. Ezért a király utasítja [a 
szepesi káptalant], hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kabalka-i Fülöp v. uo. valósi Márton 
v. …… v. Wzfalua-i János fia: Jakab királyi ember tudja meg erről az igazságot, majd [a 
káptalan] tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, 4. die ad vincula Petri, a. d. 13[6]6. 
 
Á.: a 790. számú oklevélben. Foltos. 
Megj.: Az 1366. évi keltezés OL-adatbázis megállapítása. 
 
 
 
 



318 

728. 1366. aug. 4. 
A fehérvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a veszprémi káptalan érdekében 
idézésekre, tilalmazásokra, tudományvételekre, birtokbejárásra és az ország szokásai szerinti 
egyéb ügyekre 1 évre kibocsátott nagypecsétes nyílt oklevelének megfelelően az abban 
többek között megnevezett Chopak-i Iwanka fia: János királyi emberrel kiküldték tanúságul 
prebendarius papjukat (presbiter): Miklóst, a Szt. Márton hitvalló-oltár mesterét, akik júl. 
23-án (f. V. an. Jacobi) Wesprim megyei nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú 
egyéb emberektől nyíltan és titokban megtudták, hogy Kis (Parvus dict.) János, Zabadi-i 
Mihály fia: Péter és Hydegkuth-i Péter (Jutas-i Péter fia: István famulus-ai) 3 éve, a Szt. 
Kereszt ünnepe előtti szombaton (sab. an. Inv. S. Crucis, cuius nunc 3. preterisset 
revolucio annualis) ezen István Jutas-i telkéről (curia) kimenve Miklós fia: Egyedet, a 
veszprémi káptalan Merenie-i jobbágyát a káptalan kaszálóján kegyetlenül megcsonkítva 
megölték, a káptalan joga sérelmére, majd visszatértek uruk: István telkére. D. f. III. p. 
Petri ad vincula, a. d. 1366. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Jutas 14. (Df. 200 976.) 

Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét 
körvonala. 

K.: Veszprém város 273–274. 
R.: Veszpr. reg. 600. szám. 
 
 
729. 1366. aug. 4. Szeben 
Vilmos pécsi püspök erdélyi alvikáriusai: Hentzmanisse Jakab, Szeben (Cibin) város polgár-
mestere (magister civium), szebeni Konrád comes, Schenk-i Hemming comes és segesvári 
(de castro Sches) Schewer Péter, továbbá Millembach-i András comes szebeni királybíró 
(iudex Cibiniensis in persona regie maiestatis) a hozzájuk tartozók közösségével együtt 
tudatják, hogy aug. 4-i (in crastino Inv. Stephani protomart.) közgyűlésükön (in generali 
terriloquio) színük elé járultak a Kelnek-i emberek és hospesek, ill. Kelnek-i Dániel comes 
fia: Mihály comes és Salamon comes fia Miklós fiai: István, Salamon, András, Mihály és 
Miklós, hogy elfogadják döntésüket a Kelnek-i hospesek területén a Czykerh alatti víz 
közelében lévő rét és erdő, valamint a király vize [melletti] Neger nevű oláh falu (villa 
Olahalis) ügyében. Ők pedig mindezeket a Kelnek-i hospeseknek ítélték a püspök, Péter 
alvajda és a Sebes-i esküdtek oklevelei alapján. Erről függőpecsétjükkel ellátott oklevelet 
bocsátanak ki. D. a. d. 1366., die et loco quibus supra. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1787. Dl. 30 694. (GYKOL. Centuriae N. 80.) 
Ford.: Dl. 31 172. (GYKOL. Protocolla. Liber Metalium 914. pag. 1.) Újkori. 
Má.: Á.-val azonos jelzet alatt, újkori. 
K.: ZW. II. 269; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 227–228. (román fordítással) 
R.: Doc. Val. 203–204; Erd. kápt. jegyz. 28. szám; Erdélyi Okm. IV. 519. szám. 
 
 
730. 1366. aug. 5. Visegrád 
[I.] La[jos királynak (H)] elmondta Nogmihal-i Lő[rinc] fia: László, hogy a Korumlyan-i 
jobbágyaitól néhai Drugeth Miklós comes fia: János mester és D[ru]geth János fia: János 
15 forintot és 60 juhot hatalmaskodva kicsikartak és beszedtek e jobbágyok collecta-ja 
címén, az ő engedélye nélkül. Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki 
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tanúságukat, akivel Dobron-i Lorand v. Baranch-i Balázs v. Chyzer-i Péter királyi ember, 
miután megtudta erről az igazságot, menjen a két Jánoshoz és a 15 forintot és 60 juhot 
adassa vissza velük Lászlónak a király szavával, majd a konvent tegyen jelentést. D. in 
Wyssegrad, f. IV. p. ad vincula Petri, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 12. (Df. 219 557.) Hiányos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
731. 1366. aug. 5. Kaza 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt megjelentek egyrészről Welezd-i Kuer (dict.) 
János fiai: László és György mesterek, másrészről Waralya-i Imre fia: Antal, és megvallották, 
hogy fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg ezen Imre fia Miklós egykori 
felesége, Kuer (dict.) János leánya: Debew nemes asszony (vagyis László és György 
leánytestvére) hitbére és jegyajándéka ügyében, hogy mindezekért nov. 8-án (oct. OO. SS.) 
az egri káptalan előtt Antal a 9. és 10. rész nélkül (absque nona et decima partibus) 40 
arany[forintot] v. minden forintért 33 garast fizet János fiainak a saját részükként, nem 
érintve [László] és György fivére: Gergely mester részét. Ha ezt akkor nem teljesíti, az 
összeg kétszeresében marasztalják el. D. in villa Kaza, f. IV. an. Laurencii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5485. (NRA. 1698. 133.) Hiányos papír. Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
732. 1366. aug. 5. 
A fehérvári (Alba regalis) Szt. István-egyház keresztesei konventje jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy a veszprémi káptalan érdekében idézésekre, tilalmazásokra, tudományvételekre, 
birtokbejárásra és az ország szokásai szerinti egyéb ügyekre 1 évre kibocsátott nagypecsétes 
nyílt oklevelének megfelelően az abban megnevezett Pechel-i Onth fia: János királyi emberrel 
kiküldték tanúságul káplánjukat: János papot (presbiter), akik júl. 23-án (f. V. an. Jacobi) 
Zala megyei nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú egyéb emberektől nyíltan és 
titokban megtudták, hogy Chokol (dict.) György [officialis], Domokos falunagy, György, 
Koloz és Tamás (Kwrten dicti), István fia: János és a budai káptalan más Nogpechel-i jobbágyai 
[1365.] szept. 30-án (f. III. p. Mychaelis) a veszprémi káptalan ezen Pechel-i jobbágyát, 
Sandur fia: Pétert hatalmaskodva elfogták és tetszésük idejéig fogságban tartották, és mikor a 
veszprémi káptalan officialis-a a káptalan jobbágyaival a budai káptalan ezen officialis-ához 
és jobbágyaihoz mentek, hogy igazságot kérjenek a jogtalan fogvatartásról, a budai káptalan 
officialis-a és jobbágyai őket halállal fenyegetve káromolták, és fegyvert ragadva megtámadták 
volna őket, ha el nem menekülnek. D. f. IV. p. Petri ad vincula, a. d. 1366. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Pécsel 10. (Df. 200 977.) 

Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés. 
R.: Veszpr. reg. 601. szám. 
 
 
733. 1366. (aug. 5. után) 
Konth Miklós nádor (H) a Gumur és Torna megyei nemesek közösségének 1366. aug. 5-én 
(f. IV. p. oct. Jacobi, a. d. 1366.) Tornalya falu mellett tartott közgyűlésén kiadott oklevele 
szerint Galsa-i István fia: László, Galsa-i Donch fia: Péter és Kalanda-i László fia: János 
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meg akarták kapni Anyaskw-i Wlk fia: néhai Sándor mester birtokrészeiből (amiket Mihály 
egri püspök tart), főleg Anyaskw várból és az ahhoz tartozó birtokokból az anyjuk, ezen 
Sándor leánya leánynegyedét a püspöktől.  
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1371. máj. 12. Dl. 87 456. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 48. A. 10.) 
Megj.: A nádor ezen közgyűlésén kiadott okleveleinek (l. vonatkozó számok) dátumai 

alapján jelen forrás is aug. 10–14. körül kelhetett. 
 
 
734. 1366. aug. 7. 
A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről a turopoljei (campus Zagrabiensis) 
Brezoucha-i Iuuan ~ Iwan fia: Iuuan mester és a fiai: János és László – a maguk és Iuuan 
további fia: a kiskorú (tenera etas) Iuuan nevében (magukra vállalva annak minden bírságát, 
amik bármikor is a peres ellenfél részéről érhetik az alábbiak ügyében) –, másrészről néhai 
István bán fia: Dénes comes a maga és fivére (frater uterinus): Pál comes nevében, és 
előbbiek elálltak minden jogtalanságtól és peres ügytől, amik köztük és elődeik között 
eddig létrejöttek, és amik a káptalan okleveleiben részletesen szerepelnek. Kötelezték magukat, 
hogy ha bárkik ezen ügyekben bíróságon v. azon kívül Dénes és Pál v. azok utódai ellen 
fordulnak, nekik és főleg a saját frater-eiknek, azok fiainak, nepos-aiknak és consobrinus-aiknak 
nem segítenek pénzbeli v. emberi támogatással, tanáccsal, oklevelek átadásával v. bemutatásával, 
v. bármi más módon, amik Dénesnek és Pálnak árthatnak. Ha Iuuan és fiai ezen elrendezést 
részben v. egészben megsértik, és ezt Dénes és Pál valamely káptalan tudományvevő oklevelével, 
v. más hiteles és evidens tanúsítással bizonyítani tudják, hatalombajban elbukás büntetésében 
(in pena succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el őket. Erről a káptalan függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. VI. p. Sixti, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 66 527. (Blagay cs. lt. 43.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés (Iwan mester 

és Brezouicha névalakokkal). Függőpecsét vörös-fehér fonata. 
K.: Blagay 152–154; Smič. XIII. 562–563. 
 
 
735. 1366. aug. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt a pozsonyi káptalan (akik nevében Lőrinc mester kanonok jelent 
meg a káptalan ügyvédvalló levelével) aug. 1-jén (oct. Jacobi) viselt Bozyn-i Sebus fia: 
János ellenében (akinek nevében Gergely litteratus jelent meg a győri káptalan ügyvédvalló 
levelével), a felek képviselői akaratából nov. 18-ra (oct. Martini) halasztja. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. R. 2. 39. (Df. 228 351.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Johannes 
filius Stephani cum eiusdem, pro in ut prius, ad oct. G. de parcium, in non. 

 
 
736. 1366. aug. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Hene-i Domokos fia: László felperes aug. 1-jén (oct. Jacobi) viselt 
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birtokosztály ügyében Tamás fia: István és Lochonch-i ue. Tamás fia Tamás fia: Dénes 
ellenében (akire a per apja: Tamás halála után háramlott az ország szokásjogának megfelelően), 
akik nevében Galsa-i László jelent meg királyi és országbírói ügyvédvalló levéllel, a felek 
akaratából nov. 18-ra (oct. Martini) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Erdődy cs. bécsi lt. D235. (96-14-6.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölések, valamint zárópecsét nyoma. 
K.: Bánffy I. 276. 
R.: Erdődy 513. szám. 
 
 
737. 1366. aug. 8. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda [hátlap: a Dubuka megyei szolgabíróknak]: amikor aug. 1-jén (oct. 
Jacobi) az ország nemeseivel bírói székén ült, a pereskedők közül Wos (dict.) Deseu mester 
elmondta, hogy őt Chamafaya-i Tarmach fia Pál fia: János a címzettek elé perbe vonta, 
miszerint az apja: Pál, amikor a király Zárába (Jadria) hadjáratot vezetett, aminek már 22 
éve (cuius iam 22. fortassis adveniret revolucio annualis), Acyl (dict.) János mesterrel 
(Deseu frater-ével) annak famulus-aként volt jelen a seregben, és János mester elvette Páltól 
annak 6 márka finom ezüstöt érő lovát, és mivel János mester halála után minden birtoka 
és java őrá: Deseu-re háramlott, Pál a 6 márka ezüstöt visszakérte őtőle, holott amikor még 
János mester élt, Pál a jog rendje szerint János mestertől ezt sokszor kérhette volna, de nem 
tette. Az alvajda ezért meghagyta, hogy emiatt Pál fia: János ezt most már nem is kérheti. 
D. in S. Emrico, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. Oklevelek 4. 5. (Df. 252 774.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma.  
K.: HOkl. 279–280; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 228–230. (román fordítással) 
R.: Wass 141. szám; Erdélyi Okm. IV. 520. szám. (mindkettő más értelmezéssel) 
 
 
738. 1366. aug. 8. Kálló  
Pous mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók előtt Nogsemyen-i László fia: Ubul 
mester tiltakozott, hogy Zygethyghaz-i Soldus (dict.) Balázs (Dosa fia Jakab fia: István 
mester és Dosa fia Pál fia: Gergely mester Dada-i officialis-a) az ő Luk-i jobbágyai Luk-on 
és Kuld-on levő terméséből több mint 322 kepényit hatalmaskodva Dada-ra vitt. Kérésére 
fentiek kiküldték emberüket, Guth-i Salamon fia János fiát: Mihályt, aki megtudta, hogy 
minden úgy történt, ahogy Ubul elmondta. D. in Kallou, sab. an. Laurencii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 096. (Kállay cs. lt. 1300. 1505.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Nogsemeien és Zygethighaz névalakokkal), valamint 3 zárópecsét körvonala.  
R.: Kállay 1580. szám; Piti F., Szabolcs m. 619. szám. 
 
 
739. 1366. aug. 8.  
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy Bubeek István comes országbíró oklevelének megfelelően Zubugya-i János fia: Miklós 
királyi emberrel Lukács testvért (Kurtuelus-i János fia: Demeter felperes részére), ill. 
Leztemer-i László fia: Sebestyén királyi emberrel káplánjukat, András papot (Nauolyad-i 
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Nata fia: Gergely alperes részére) küldték ki tanúságul, akik aug. 1-jén (oct. Jacobi) 
Kurtuelus és Nauolyad birtokokra mentek, ahol az összehívott szomszédok jelenlétében a 
felek mutatása szerinti bejárás után a felek egyetértésével a két birtok között határjeleket 
emeltek az alábbi helyeken: Kuzberch nevű helyen egy Halm nevű kis hegy alatt; észak 
felé Kereztwt mellett; kelet felé Azyoupatakfew nevű helyen. D. sab. an. Laurencii, a. d. 1366. 
 
Á.: a 946. számú oklevélben.  
 
 
740. 1366. aug. 8. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja előtt elmondta 
Berench-i László fia: Tamás a maga és fivére (frater carnalis): Miklós nevében, hogy apjuk: 
László, valamint Bochka-i András fiai: Miklós, András és László minden birtokukat és 
birtokrészüket, különösen Kerezthwr birtokot (ami egykor Opoy fia: Istváné volt), felosztották 
egymás között, de az nem volt egyenlő és jogos, így apjukat és András fiait ezen osztálytól 
tilalmazta. D. in Vysegrad, sab. an. Laurencii, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 411. (Vay cs. berkeszi lt. 401.) Hátlapján kerek zárópecsét körvonala.  
R.: Vay berkeszi 236. szám. 
 
 
741. 1366. aug. 9. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja a maga és fivére (uterinus frater): Domokos 
erdélyi püspök nevében bemutatta a veszprémi káptalan nyílt oklevelét a király által nekik 
cserébe adott Vasvár megyei Lyndua vár és az ahhoz tartozó birtokok iktatásáról (l. 49. 

szám). Kérésére az uralkodó ezen oklevelet a tartalmával együtt érvényesnek elfogadva 
átírja, és nekik és a bán örököseinek királyi hatáskörből megerősíti függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve más jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366., V. Id. Aug., 
uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatoi, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, István testvér 
nyitrai, Demeter szerémi, Péter boszniai, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, Miklós knini electus confirmatus, 
Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, a Szlavón Bánság 
(banatus tocius regni Sclauonie) honor-ja üresedésben, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Zobonya fia: László mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 103 320. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lindva 2. 5. 14.) Hátlapján középkori 

kezektől tárgymegjelölés (eszerint Domokos püspök Zechy Péter fia, a bán pedig Zech-i). 
Függőpecsétje kiszakadt.  
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742. 1366. aug. 9. Tornalja 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Gumur és Torna megyei nemesek 
közösségének Tornalia falu mellett aug. 5-én (f. IV. p. oct. Jacobi) tartott közgyűlésén 
Hangun-i Lázár mester előadta, hogy László fia: Péter, Harmach-i Bagus fia: Miklós mester 
jobbágya [1365.] júl. 26. körül (circa fe. Anne, cuius prox. preterisset revolucio annualis) 
az ő birtokára ment, őt meg akarta ölni, Péter fia: Miklóst, a famulus-át pedig meg is ölte. 
Erre Miklós mester azt felelte, hogy a jobbágya, László fia: Péter részéről ő v. officialis-a 
kész Lázár mesternek igazságot szolgáltatni. Ezért a nádor meghagyja, hogy Miklós mester 
v. officialis-a aug. 27-én (oct. Stephani regis) Gumur megye egyik szolgabírója előtt (akit 
Miklós mester v. officialis-a tartozik odavezetni) szolgáltasson igazságot, majd az erről 
szóló beszámolót (ha szükséges) a felek nov. 18-ra (oct. Martini) vigyék el a nádornak a 
királyi kúriába a Gumur megyei vicecomes és szolgabírók oklevelében. D. 5. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 412. (Vay cs. berkeszi lt. 398.) Hátlapján kerek zárópecsét körvonala.  
R.: Vay berkeszi 237. szám. 
 
 
743. 1366. aug. 10. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) az egri káptalannak: elmondta neki Zeech-i Miklós, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) bánja, hogy a nádor oklevelének megfelelően Maly-i István fiainak: 
Fábiánnak, Jánosnak és Péternek bizonyos birtokjogokat kell adjon, s ezek iktatásához 
szükség van a király és a káptalan embereire. Ezért a király utasítja a káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akinek jelenlétében Nyek-i Kornis v. Eghazasnyek-i Dávid v. Myke fia: 
Mihály királyi emberek valamelyike (István fiai részére) tekintse meg ezen birtokjogok 
átadását és iktatását, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, in fe. Laurencii, 
a. d. 1366. 
 
Á.: a 775. számú oklevélben.  
R.: Vay berkeszi 238. szám. 
 
 
744. 1366. aug. 10. Tornalja 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Gumur és Torna megyei nemesek 
közösségének aug. 5-én (f. IV. p. oct. Jacobi) Tornalya falu mellett tartott közgyűlésén 
Chitnek-i László fia: László mester elmondta, hogy az ő Chitnek-i jobbágyait, akik Zeech-re, 
Buda-ra és máshová haladnak a szabad úton, Nempti-i Buken fia: Tamás mester a Nempti-ben 
levő vámjához kényszeríti, rájuk jogtalan vámot vetve. Erre Buken (dict.) Pál (Tamás nevében 
a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy bár Tamás mesternek Gumur 
megyében van egy használati (usualis) földje, de jobbágyai, akik e földet használják, nem 
Gumur megye határain belül, hanem Borsod megyében laknak, ezért Gumur megyében a 
nádor jelenlegi bíróságán mindezekre Tamás nem kell válaszoljon. Minderről Tamásnak 
oklevelei vannak, amiket a nádor által kijelölt későbbi időpontban mutat be. Ezért a nádor 
meghagyta, hogy Tamás a vonatkozó okleveleit okt. 6-án (oct. Mychaelis) a királyi kúriában 
mutassa be színe előtt. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 5483. (NRA. 1540. 19.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 
zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Johannes filius Iuan cum 
nostris, pro in Nicolaus Voryou cum Posonio ad [lehúzva: Cinerum] G. Due. Solvit-jel. 

 
 
745. 1366. aug. 10. Tornalja 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Gumur és Torna megyei nemesek 
közösségének aug. 5-én (f. IV. p. oct. Jacobi) Tornalya falu mellett tartott közgyűlésén 
Cheniz-i Benedek (Kapala-i Benedek fiai: János és Desew mesterek nevében az egri káptalan 
ügyvédvalló levelével) nyilvánosan tilalmazta Feled-i Deseu fia: Lászlót, Benedek fiai 
unokatestvérét (frater patruelis) a birtokai és birtokrészei el- és zálogba adásától v. elidegenítésétől, 
Oth fia: Domokost és másokat pedig ezek meg- és zálogba vételétől és az ezekbe való 
bemeneteltől. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5484. (NRA. 1698. 134.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1413. márc. 3. > bácsi kápt., 1435. szept. 5. Dl. 71 955a. = Dl. 

108 046. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 16. 1. 2.) Eltérő névalakjai: Gwmer, Kapla. 
 
 
746. 1366. aug. 10. Tornalja 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor a király a tolvajok és rablók 
[sokasod]ásával őt az ország megyéibe küldte közgyűlések tartására királyi hatáskörrel és 
nádorsága hivatalából fakadóan, ő Magyaro. (H) többi megyéi között a Gumur megyei 
nemesek és bármiféle helyzetű és állapotú emberek közösségének a tolvajok és rablók 
lecsendesítésére, a gonosztevők kiirtására és a panaszos[oknak] történő igazságszolgáltatásra 
aug. 5-én (f. IV. p. oct. Jacobi) Tornalya falu mellett közgyűlést tartott, ahol a megye nemeseinek 
közösségétől esküdt ülnök[öknek] kérte Chythnuk-i Péter, Gumur-i Miklós fia: János, 
Skarus-i Sándor fia: János, Janusy-i Beke fia: István, Balogh-i Oth fia: Domokos, 
Tornalya-i János fia: Tamás, Kechey-i Etreh fia: Egyed, Lachaz-i Péter fia: János, Basth-i 
Rophayn, Beye-i Deseu fia: Bertalan és Dobolcha-i Márton fia: Péter mestereket. Majd 
ezen esküdt ülnökök Fizele-i [Gyu]la fia: Miklós mesterrel, a megye vicecomes-ével, 
Tornalya-i János fia: Mihály, Kyshanua-i Domokos fia: Lora[nd], Melete-i Miklós fia: 
Beke és Beleser-i Márk fia: György szolgabírókkal arról, hogy az igazságot megőrzik és 
nem nyomják el, a hamisságot nem hagyják jóvá és a gonosztevőket megnevezik, hitükre 
és a királyi Szent Koronára a kereszt fáját megérintve esküt tettek, és egymás között tanácsot 
tartva a kóborló (divagans) Soldus (dict.) Miklóst tolvajnak és rablónak, Rapolch fia János 
fia: Jakab Eghazasbasth-i hospest tolvajnak, Fizes-i Simon fia: Istvánt nyilvános tolvajnak 
és rablónak, Peech (dict.) Jakab és Soldus (dict.) György kóborlókat és Almad-i Bata 
sponsus-át: Lászlót tolvajoknak és rablóknak, Almad-i Bata fia: Miklóst és Zuhaweulgh-i 
Chamaz fia János fiait: Sebestyént és Mihályt nyilvános tolvajoknak, Zuhaweulgh-i 
Chamaz fia János fia: Miklóst tolvajok rejtegetőjének (hospes furum), a félszemű Nemeth 
(dict.) Vörös (Rufus) Miklós kóborlót tolvajnak, a Mihály fia: Miklós Starnafolua nevű 
birtokán lakó Vadus (dict.) Domokost, Dorogh egykori famulus-át: Antalt, Gál fia: Miklóst 
(akik hol Gumur, hol Torna megyében laknak) és Gudys (dict.) Andrást kóborló tolvajoknak, 
Donk fia: Jakabot (Fygey-i Egyed fia: János famulus-át, aki Figey-en lakik) tolvajnak, 
Bedeu fia: Bakou-t (Egyed fia: ezen János famulus-át, aki Centehaza mellett lakik) és ezen 
Bedeu sponsus-át: Jakabot (aki Péter fia: Leustach mester Baraccha nevű birtokán lakik) 
tolvajoknak és rablóknak, a király Symoun nevű birtokán lakó János papot hamis aranypénz 
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készítőjének (fabricator et ordinator falsi auri), Berethke-i István fia: Györgyöt tolvajnak és 
rablónak, Nemeth (dict.) Jakabot (Berethke-i  ..... fia: Miklós Berethke-n lakó jobbágyát) 
tolvajnak, a Sándor fia: Jakab mester birtokán ...... Bench-et, Vörös (Rufus) Miklóst és 
Feyruar-i (dict.) Tamást tolvajoknak, Belna-i Miklóst tolvajnak és rablónak, István fia: 
Miklóst, Chestwe-i Péter mester [egyko]ri famulus-át …………… Péter fia: Iwch-et hamis 
dénárok kóborló verőjének, Othyna-i .... Já[nos] frater-ét: Istvánt hamis dénárok 
készítőjnek, ……………… Zoltan (dict.) Jánost a feleségével együtt házak kóborló 
felgyújtójának, Vörös (Rufus) Lá[szló] kóborlót, Peech (dict.) Miklóst, Dragan fia: 
Bo……-t és Donch kóborlókat nyil[vános] tolvajoknak, rablóknak és gonosztevőknek 
nevezve [a levelesítettek kellő büntetésére a nádornak] registrumuk-ban átadták. Ezen 
[levelesítettek a bűnösségük jeleként az igazságszolgáltatástól távol maradtak és a közgyűlésre] 
nem mentek el, nem is küldtek senkit maguk helyett, [ezért a nádor a Gumur megyei 
vicecomes-el, szolgabírókkal és esküdt ülnökökkel e levelesítetteket] fő- és birtokvesztésre 
(in capitali sentencia et amissione [omnium pos]sessionum propri[etatum et bonorum 
suorum ubilibet existencium]) ítéli. És nehogy e [levelesített] gonosztevők száma gyarapodjon, 
hanem őket az országból teljesen kiirtsák, meghagyja, hogy ha bárhol [és bárkinél, akár] a 
várak területein és a városokban, akár a szabad királyi és királynéi falvakban és a nemesek 
[birto]kain őket bárki megtalálja, őket megölheti, felakaszthatja és megbüntetheti, [javaikat] 
bírhatja és megtarthatja, és ellenében e levelesítettek rokonai és generacio-i közül soha 
senki ezek megölése és javaik [elvétele] ügyében nem indíthat pert, és ha valamely nemes 
v. bármiféle [helyzetű ember e] levelesített gonosztevőknek menedéket (hospitalitas) nyújtana, 
azok büntetése sújtsa. A [Gumu]r megyei vicecomes és a szolgabírók a nádor ezen 
közgyűlésén jelen voltak, és mindezt a nádorral közös egyetértésben elrendelve ennek 
tanúságául pecsétjeiket a nádor pecsétje mellé helyezik jelen oklevélre. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Szepesi káptalan hiteleshelyi lt. Oklevelek 11. 3. 16. A. (Df. 263 394.) Hiányos. 

Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: Piti F., AUSZ AH CXXXII. (2011) 52–54. 
Megj.: A valószínűsíthető kiegészítések a nádor szept. 5-i okleveléből származnak, l. 822. szám.  
 
 
747. 1366. aug. 12. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Somus-i György fia János fiai: Péter és László mesterek kérésére és 
oklevél-bemutatása alapján új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja és megerősíti 
nekik, fivéreiknek (frater uterinus) és örököseiknek a Scepsi-i káptalan 1341. júl. 21-i zárt 
jelentését a Sarus megyei Margonya nevű birtokuk bejárásáról (l. Anjou-oklt. XXV. 498. 

szám). D. in Vissegrad, in fe. Clare, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 3393. (NRA. 1536. 55.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 

nagypecsét körvonala. 
 
 
748. 1366. aug. 12. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Jara-i Mihály fia: Péter erdélyi alvajda kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja és megerősíti neki és örököseinek 
1347. okt. 6-i, a Boszniában (terra Vzore) ellopott korábbi nagypecsétjével ellátott, gyanútól 
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mentes nyílt oklevelét az erdélyi Deuecher birtokról (l. Anjou-oklt. XXXI. 929. szám). D. in 
Vissegrad, in fe Clare, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 3924. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 4. 257. B.) Hátlapján középkori és újkori kezektől 

tárgymegjelölések (utóbbi magyar nyelvű), valamint nagypecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, középkori. Eltérő névalakja: Deuechyer. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 521. szám. 
 
 
749. 1366. aug. 12. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy a határon fekvő Cluch nevű királyi várat neki visszaadó 
Barsanouch-i Bulkuzlo fia: Latk comes-t és örököseit a királytól Cluch várért cserébe kapott 
Borsanouch nevű várukkal és az ahhoz tartozó birtokokkal speciális kegyből az ország 
bármely mostani és jövőbeni bírója és jogszolgáltatója előtti pereikben kiemeli azok joghatósága, 
bírósága és bíráskodása alól, őket csak a saját speciális királyi bíróságának és bíráskodásának 
megtartva. Ezért utasítja a nádort, az országbírót, egész Szlavónia bánját, bármely megye 
comes-eit és szolgabíróit és az ország minden egyéb jelenlegi és jövőbeni bíróját és 
jogszolgáltatóját, hogy Latk comes és örökösei felett semmilyen ellenük indított perükben 
ne ítélkezzenk, őket bíróságuk elé állítani ne merészeljék semmi módon, hanem ha valakinek 
bármilyen keresete lenne ellenükben, azt a kúriában a királyi speciális jelenlét előtt folytassa 
le. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja majd ki. D. in 
Wissegrad, 3. die Laurencii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 100 113. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Bersanovc 4. 8. 248.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint vörös viaszú kis pecsét töredékei alatt: relacio 
magistri Nicolai filii Nicolai de Hed[rehwar]. 

Á.: 1. Zágrábi kápt., 1371. ápr. 24. > ua., 1378. máj. 11. Dl. 100 164. (Uo. Bersanovc 4. 8. 
249.) Eszerint gyűrűspecsétes nyílt oklevél volt. Eltérő névalakjai: Lathk, Wlkozlau, 
Bersanouch, Vissegrad. 
2. Mária királynő, 1385. ápr. 27. Dl. 100 209. (Uo. Bersanovc. 4. 8. 251.)  

K.: F. Šišić, Vjesnik 1905. 227; Smič. XIII. 563–564. 
 
 
750. 1366. aug. 12. Tornalja 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Gemur és Torna megyei nemesek 
közösségének aug. 5-én (f. IV. p. oct. Jacobi) Tornalya falu mellett tartott közgyűlésén 
elmondta Domokos váci őrkanonok (István fia: Miklós, Domokos fia: János, Miklós fia: 
Pál, Poth fia: Mykan, Máté fia: Pál, a Kalno nevű falujában lakó jobbágyai nevében a nádor 
ügyvédvalló levelével), hogy 6 éve, a Húsvét előtti szerdán (f. IV. an. Passce d., cuius 6. 
adveniret revolucio annualis) e jobbágyokat, akik Nempty faluból távoztak, Puthnuk-i 
László fiai: János és Mihály rabló módjára kifosztották, és öt (25 forintot érő) ökröt és 9 
forintot érő terményt elvettek tőlük. Erre András fia: Miklós és Heem fia: István (László 
fiai nevében a nádor ügyvédvalló levelével) azt felelték, hogy László fiai mindezt nem 
rablóként tették, hanem mivel e Kalno-i népek a vám kifizetése nélkül távoztak, ezért László 
fiai a joguknak megfelelően Nempty faluban őket feltartóztatták, és e népek megegyezéssel 
(sub forma pactis) a vám fejében adták át ezen ökröket és terméseket László fiainak. Mivel 
az őrkanonok a jobbágyai keresetét evidens oklevél nélkül nyilvánította ki, ezért a nádor 
meghagyta, hogy János és Mihály mindketten harmadmagukkal, nemesekkel okt. 6-án (oct. 
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Mychaelis) az egri káptalan előtt tegyenek esküt arról, hogy ők az 5 ökröt és a terméseket 
nem vették el rabló módjára a Kalno-i jobbágyoktól, hanem azok adták át ezeket nekik 
megegyezéssel, a felek pedig a káptalan jelentését erről nov. 28-ra (oct. Martini) vigyék el 
a nádornak. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 89 387. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 20.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékei és visszazáró pecsét nyoma. Solvit-jel. 
R.: F. IX/6. 136.  
 
 
751. 1366. aug. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, ami perhalasztó oklevelének megfelelően 
az abban foglalt birtokügyben a felperes János testvér Lelez-i prépost (akinek nevében 
János fia: Péter jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), ill. Tumpa (dict.) 
Beke, Miklós fia: Gál, Mozcha-i Dénes fia: Gergely és Miklós fia: János között (akik közül 
János jelent meg a maga és a többiek nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével) aug. 1-jén 
(oct. Jacobi) folyt színe előtt, a felek akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in 
Vysegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 158. (Df. 233 765.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: 
Petrus filius Johannis cum eodem Lelez, Beke et Gallo Symon Tumpa cum eodem 
[lehúzva: propter ….. cause ad Epiphanie d.], Gregorius personaliter, pro Johanne vero 
cum eodem Lelez, propter absenciam baronum ad Epiphanie. Due. Solvit. 

 
 
752. 1366. aug. 12. Visegrád 
Bubeek István comes, [I. Lajos] király (H) országbírója [tudatja, hogy] oklevelének megfelelően 
színe előtt aug. 1-jén (oct. Jacobi) Dawth-i Gergely fiai: Leukus és János felperesek, ill. 
Dawth-i Henrik fia: Herke, Tamás fia: Lőrinc és annak fia: Miklós alperesek perben álltak 
….. Herke ….. Dawth és Wyfalu birtokokon általa Lőrincnek és fiának elzálogosított ……. 
Gergely fiai bemutatták [I.] Károly király (H) 1342. máj. 17-i oklevelét (l. Anjou-oklt. 

XXVI. 233. szám), mire Herke azt mondta, hogy ezen oklevél őt ugyanúgy érinti, mint Gergely 
fiait, és ennek par-jára szüksége van az országbíró átiratában a birtokjogai védelmére. Ezért 
István comes Herke kérésére ezen királyi oklevelet átírja neki a közjognak megfelelően 
(communi iusticia suadente). D. in Vissegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 49 725. (Rumy cs. lt.) Hiányos. Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés, 

valamint pecsét körvonala. 
 
 
753. 1366. aug. 12. Visegrád 
[Bubek István comes, I.] Lajos király (H) országbírója a Scepsy-i káptalannak: perhalasztó 
[oklevelének megfelelően] színe előtt János testvér Lelez-i prépost a maga, a konventje 
nevében pedig János fia: Péter litteratus [annak] ügyvédvalló levelével aug. 1-jén (oct. 
Jacobi) Gergely fia: Miklós és Iske-i Lorand fia: Miklós ellenében bemutatta a Jazou-i 
konvent (az országbíró kérését átíró) királynak szóló jelentését, miszerint amikor Zenthus-i 
Makou fia: János királyi ember és Lukács testvér, a konvent országbírói kérésre kiküldött 
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tanúsága ápr. 24-én (in fe. Georgii) az Vng megyei Orozvyzuka birtokot a szomszédok jelen-
létében a birtok határait tartalmazó oklevél és János Lelez-i prépost mutatása alapján Gergely 
fia: Miklós és Lorand fia: Miklós birtoka felől a konvent jelentésében leírt régi határai mentén 
bejárták, visszavették és a prépostnak és konventjének [iktatni akarták], a két Miklós az iktatást 
tilalmazta (Vanchuk fia: László, a frater patruelis-ük viszont nem mondott ellent), ezért őket a 
határokat tartalmazó okleveleikkel együtt a királyi jelenlét elé idézték a prépost és a konvent 
ellenében máj. 8-ra (quind. Georgii). Ezután a prépost és Péter képviselő bemutatták [I.] Károly 
király (H) harmadik és utolsó pecsétjével ellátott, 1334. máj. 22-én Vyssegrad-on kiadott nyílt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XVIII. 242. szám), ami átírta [II.] András király (H) 1214. évi privilégiumát 
(l. Reg. Arp. 295. szám), miszerint András király Boleszló váci püspök kérésére annak ingó és 
ingatlan javairól való rendelkezését megerősítette, mivel a püspök elmondta színe előtt, hogy 
András fivére: Imre király idején, amikor a királyi hálátlanság miatt hamis büntetés sújtotta, a 
[III.] Béla király pecsétjével ellátott ezen végrendelet elveszett; ebben a püspök minden 
predium-át libertinus-okkal, szolgákkal és szolganőkkel (servis et ancillis), amik örökjogú 
leszármazás okán háramlottak rá, v. a király v. az ország princeps-ei kegyessége adományozta 
neki, v. vásárlás címén tartoztak hozzá, a Szt. Kereszt-egyháznak és az ottani premontrei rendi 
fehér öltözetű kanonokoknak adta, többek között Vyzakna predium-ot, aminek határai: 
Szechena folyón Myrcolz falu réve; erdőn és Heggriue helyen át kereszttel jelölt fák; Laaz 
hely; Lygeth; Blezanalaza; erdő; Keathal[az] nevű tisztás (planicia); erdő; Palanapotaka patak; 
Hwnela patak; Horn[a] patak; a mondott Bzechena folyó mint határ, ami közös a 
halászóhelyekben a várnépekkel. Az oklevél bemutatása után a prépost és Péter képviselő a 
tilalmazás okát kérdezték, mire Gergely fia: Miklós (a maga és Lorand fia: Miklós nevében a 
Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) ezt azzal indokolta, mivel a Kysmerkolch nevű birtokukból 
a prépost és a konvent a bejárással Vyzoka birtokhoz nagy földrészt akartak csatolni és iktatni, 
ők viszont emberemlékezet óta mindig is e vitás földrész békés tulajdonában voltak, ám a nádor 
kérdésére Miklós azt mondta, hogy nincs egy oklevelük sem a Kysmerkolch birtokukat Vyzuka 
birtok felől elkülönítő határokról. Mivel az országbírónak és a vele ítélkező báróknak és 
nemeseknek úgy tűnt, hogy a feleket a mondott birtokok határainak újabb bejárására, megmutatására 
és tudományvételre kell kiküldeni arról, hogy melyik fél volt a vitás föld tulajdonában, ezért a 
nádor kéri a káptalant, hogy küldjék ki a felek részére tanúságaikat, akikkel Boly-i László v. 
Ruzuad-i Balázs fia: Ábrahám v. Miklós v. Ruzuad-i István v. Zenthus-i Mokou fia: János 
királyi ember (a felperesek részére), ill. Kystornouch-i Péter fiai: Jakab v. János v. 
Kystornouch-i Imre fia: Bereck v. Harazt-i Miklós királyi ember (az alperesek részére) okt. 6-án 
(oct. Mychaelis) és a köv. szükséges napokon menjenek Vyzuka és Kysmerkolch birtokokra a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, először Vyzuka birtokot az András király 
privilégiumában levő határoknak megfelelően (amit Károly király átiratában a prépost és konventje 
mutassanak ott be) Kysmerkolch felől a felperesek mutatása szerint, majd Kysmerkolch birtokot 
Wyzuka felől az alperesek mutatása szerint járják be, a megmutatott és bejárt határokat kijelölve, 
majd ha a felek egyetértenek, mindegyiküknek iktassák a maga birtokjogát a mutatott határjelek 
megújításával elkülönítve, ha pedig nem értenek egyet, és valamely földrészen egymásnak 
ellentmondanak, a vitásan maradt földrészt, megtekintve mennyiségét, minőségét, hasznát és 
értékét, hamisság nélkül, fogott bírókkal becsüljék fel értékén (in condigno suo precio et valore) 
az ország szokása (lex) szerint, majd a szomszédoktól, megyebeli nemesektől és másoktól, akiket a 
felek odahívtak, hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, elfogultság nélkül tudják 
meg, hogy melyik fél volt mostanáig a vitás föld tulajdonában, nézzék meg, hogy melyik fél 
mutatott a bejárás során valósabb határokat, majd a káptalan [1367.] jan. 8-ra (oct. Strennarum) 
tegyen a királynak jelentést. D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
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E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 152. (Df. 233 759.) Hiányos. Hátlapján 
azonos (... oct. diei Strennarum ad iudicem) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
zárópecsét körvonala. 

 
 
754. 1366. aug. 12. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanjának az Abawywar megyei Fyzy-i (amit Alzebes-nek 
is hívnak) Balog (Claudus) Myko a maga és Fyzi-i patruelis és osztályos frater-ei nevében 
bemutatta [IV.] Béla király függő kettőspecsétes, 1248. évi ép és gyanútól mentes oklevelét, 
amiben az Újvár (Novum Castrum) megyei Zebus birtokot Chamuk fia: Luculin-nak adta. 
Kérésére – mivel azt a lakhelyeiken (domicilium) nem merik tartani a fenyegető veszélyek 
miatt, pereik viselésekor pedig e birtokuk védelme érdekében eredetiben magukkal vinni 
félnek – a káptalan azt átírja nekik függőpecsétes oklevelében. D. f. IV. an. Ass. virg. glor., 
a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Jászói konvent hh. lt. Acta ab anni 4. 6. (Df. 251 747.) Függőpecsét és fonata.  
 
 
755. 1366. aug. 13. Tornalja 
Konth Miklós nádor 1366. aug. 13-án (f. V. p. Laurencii, a. d. 1366.) Tornalya faluban 
kiadott nyílt oklevele szerint színe előtt egyrészről Geztel-i Miklós fia: Domokos (a felesége: 
Erzsébet nemes asszony, Jako fia Miklós özvegye nevében a nádor ügyvédvalló levelével), 
másrészről Somogh-i (dict.) Miklós fia: János és Panyth-i Vza fia: Miklós elmondták, hogy 
mivel Erzsébet nyugtatta Jánost és Miklóst az eddig köztük létrejött összes per, kár és gonosztett 
ügyében, ezért Vza fia: Miklós vállalta, hogy a felesége: Ilona nemes asszony, ezen Jako 
fia Mihály leánya leánynegyede ügyében az asszonytól született fiaival: Lászlóval és Mihállyal 
szemben, Miklós fia: János pedig Erzsébet nemes asszony, Jako fia Mihály másik leánya 
leányegyede ügyében ezen Erzsébettel szemben, továbbá ezen asszonyok anyja (Jako fia 
Mihály néhai felesége) hitbére és jegyajándéka ügyében – amik Jako fia: Mihály Jakofalua-n 
levő birtokrészeiből jártak volna Vza fia Miklós fiainak: Lászlónak és Mihálynak és Jako fia 
Mihály leányának: Erzsébetnek – szavatolják Jako fia Miklós fia: Balázst. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1424. jún. 9. Dl. 89 862. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 14. 16.) 
 
 
756. 1366. aug. 13. Csenger 
Zathmar megye szolgabírói tudatják, hogy amikor aug. 13-án (f. V. an. Ass. virg. glor.) 
bírói székükön üléseztek, Ponila-i Dénes fia: János a Ponila nevű birtokát – amit apja zálogosított 
el Damanhida-i Miklós fia: Miklósnak és annak fivéreinek (uterinus frater): Mihálynak és 
Jánosnak – a zálogösszegért visszakérte Miklós fiaitól, ám azok a birtokot kiváltásra nem 
adták vissza. D. in Chenger, f. V. prenotata, a. d. 1366. 
 
E.: Dl.  52 097. (Kállay cs. lt. 1300. 1500.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(…contra filios Nicolai….), valamint három zárópecsét töredéke.  
R.: Kállay 1581. szám; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 230; Szatmár m. 189. szám. 
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757. 1366. aug. 14. Tornalja 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Gumur és Torna megyei nemesek 
közösségének aug. 5-én (f. IV. p. oct. Jacobi) Tornalia falu mellett tartott közgyűlésén 
Hubo-i Jakab fia: Pál elmondta, hogy a Kezew birtokon levő részét Katus nemes asszony 
(Kezew-i Márton özvegye) és a fiai: János és Demeter jogtalanul elfoglalva tartják, és ennek 
okát akarja tudni. Erre Katus és fiai bemutatták az alábbiakat: 1) az egri káptalan 1345. 
ápr. 24-i oklevelét, miszerint megjelent színük előtt egyrészről Hubou-i Pouka fia: Péter 
comes a fiával: Miklóssal a maguk és Péter másik fia: György nevében (akiknek terhét az 
ügyben magukra vállalták), másrészről Mykou fia: Márton (az ő gener-ük) a maga és felesége: 
Katus (Péter comes leánya) érdekében, és előbbiek elmondták, hogy a Gumur megyei 
Hubou birtokon kihasított Noguegh nevű örökjogú földrészüket (minden haszonvétellel, 
azon határok alatt, ahogy ők eddig birtokolták) mind Katus leánynegyede fejében, mind az 
iránta érzett szeretet miatt Katus-nak, általa férjének: Mártonnak és örököseiknek adták, 
szavatosság vállalásával feléjük a maguk és örököseik részéről e földrész kapcsán. Márton 
ezért a felesége nevében a leánynegyed ügyében Péter comes-t, a fiait és örököseiket nyugtatta 
(l. Anjou-oklt. XXIX. 263. szám); 2) az egri káptalan 1353. jún. 19-i oklevelét, miszerint 
megjelent előttük egyrészről Hubou-i Pouka fia: Péter comes, másreszről Péter comes leánya, 
Mykou fia Márton özvegye: Katalin asszony a fiával: Miklóssal a többi fia: Demeter, János 
és Pál nevében is, és Péter comes elmondta, hogy mivel ő már öreg, ezért és lelki üdvéért a 
Gumur megyei Kezeu birtokon levő örökjogú részét (minden tartozékkal, azon határokkal, 
amikkel azt ő és fiai birtokolták) végrendeletében a leányára: Katalin asszonyra és az unokáira 
hagyta (l. Anjou-oklt. XXXVII. 427. szám). Mindezekkel szemben Jakab fia: Pál azt mondta, 
hogy Pouka fia: Péter az ő unokatestvére (frater patruelis) volt, emiatt az ő akarata és engedélye 
nélkül a mondott birtokadományt nem tehette volna meg, és bemutatta az egri káptalan 
1353. jún. 21-i oklevelét, miszerint színük előtt tiltakozott Hubou-i Miklós fia Jakab fia: 
János a maga, valamint fivére (frater): Pál nevében, hogy Hubou-i Pouka fia: Péter comes 
az apjukat: Jakab comes-t gyakori idézésekkel zaklatta, jogtalan bírságokkal (birsagium) 
terhelte és a Gumur megyei Hubou birtokról leválasztott Noguegh birtokrészt jogtalanul 
magának elfoglalta, majd pedig azt leányának: Katalin asszonynak, Mykou fia Márton 
feleségének és örököseinek adta az egri káptalan oklevelével, János és Pál jogaival nem 
törődve, és mivel az adományozás idején ők még gyermekek voltak, ezért ők Péter comes-t 
nem csak a birtokrész adományozásától, hanem az őket a Hubou birtokon megillető bármilyen 
jog elidegenítésétől tilalmazzák, ahogyan mindenki mást, főleg Péter comes fia György 
fiait is (l. Anjou-oklt. XXXVII. 433. szám). Ezután Jakab fia: Pál vállalta, hogy azt, miszerint 
Pouka fia: Péter az ő unokatestvére volt és így annak minden birtokrésze unokatestvérség 
okán őhozzá kell kerüljön a jog szerint, a szomszédai és a Gumur megyei nemesek tanúsításával 
kész bizonyítani, Katus és fiai azonban többször is megismételték, hogy ők az ügyüket 
ennek nem vetik alá. Mivel Pouka fia: Péter comes-t és a fiát: Miklóst 1353-ban az egri 
káptalan előtt Jakab fia: Pál a birtokrészei eladásától, Katust, a férjét: Miklóst és másokat 
pedig ezek elfogadásától tilalmazta a káptalan fenti oklevele szerint, ezért Pouka fia: Péter 
és a fia: Miklós a mondott birtokadományt Jakab fia: Pál beleegyezése nélkül  a jog szerint 
nem tehették volna meg, a nádornak és a mondott megyék vicecomes-einek, szolgabíróinak 
és esküdt ülnökeinek tehát úgy tűnt, hogy Katus és fiai: János és Demeter Pouka fia: Péter 
birtokrészeinek csak a negyedét és nem többet kell bírják az asszony leánynegyede okán az 
ország szokása szerint, ezért a nádor meghagyta, hogy Miklós fia: Pál (Kolus frater-e: 
Lachk fia: Miklós mester – akit az uralkodó a királyi és királynéi jogok felderítésére a nádor 
egész országban tartandó közgyűléseire küldött ki – famulus-a, ezen ura nevében), Damján 
pap (Mihály fehérvári olvasókanonok – akit a fehérvári káptalan a király írásos parancsára 
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küldött ki tanúságul – káplánja, akit az olvasókanonok küld a saját személyében) és Pouka 
fia: István királyi ember a közgyűlés 5. napján, aug. 9-én a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében Pouka fia: néhai Péter Hubou, Kezeu és Noguegh birtokokon levő részeit, 
megtekintve mennyiségüket, minőségüket, hasznaikat és értéküket, a haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal együtt osszák 4 egyenlő részre, és az egyik negyedet Katusnak és fiainak az 
asszony leánynegyede okán, a háromnegyedüket pedig Jakab fia: Pálnak iktassák, más 
jogának sérelme nélkül, majd a közgyűlésen minderről számoljanak be. A királyi, káptalani 
és nádori emberek a felekkel visszatérve elmondták, hogy aug. 9-én Pouka fia: néhai Péter 
Hubou, Kezeu és Noguegh birtokokon levő részeire mentek a szomszédok és a felek jelen-
létében, és mikor ezeket a nádor bírói meghagyásának megfelelően 4 egyenlő részre akarták 
osztani és az egyik negyedüket Katusnak és fiainak iktatni, ők Kezeu birtok déli, Donch 
fia: Jakab és Herbord fia: Kozma szintén Kezeu nevű birtoka felőli felét az asszony 
leánynegyede okán önként választva elfogadták, ezért Kezeu birtok ezen felét a mondott 
okból minden tartozékkal Katusnak és fiainak, Péter többi, a mondott birtokokon levő birtok-
részét pedig a nevezett unokatestvérség okán Jakab fia: Pálnak iktatták minden haszonvétellel. 
A nádor a jelentést röviden összefoglalva annak alapján a megyék vicecomes-eivel, szolga-
bíróival és esküdt ülnökeivel Kezeu mondott felét Katus leánynegyede okán neki és fiainak, 
Péter Hubou, Kezeu és Noguegh birtokokon levő többi birtokrészeit pedig az említett unoka-
testvérség okán Pálnak ítéli, más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 10. die congregacionis nostre predicte, in loco 
memorato, a. d. 1366. 
 
Á.: Opuliai László nádor, 1367. szept. 19. Dl. 95 045. (Hubay cs. lt. 51.) 
 
 
758. 1366. aug. 14. 
A győri káptalan tudatja, hogy Margit nemes asszony, Magyar (dict.) Pál mester özvegye – 
aki Győrött (Jaurinum), a Szt. Domokos hitvalló-kolostorban lakik – kérésére a bevallása 
meghallgatására és az erről való beszámolóra kiküldték Demeter mester Rabakuz-i 
főesperest és Mihály mester dékánt, kanonoktársaikat, akik jelenlétében Margit a Pilis 
megyei Tynne nevű birtokát minden tartozékkal (szántóföldek, kaszálók, mezők, erdők, berkek, 
vizek, jobbágytelkek) aug. 15-től (a prox. venturo fe. Ass. virg. glor.) annak évfordulójáig 
Tuzan (dict.) János budai polgárnak 1000 aranyforintért elzálogosította úgy, hogy az év 
leteltével (de nem hamarabb) Margit ezen összegért a birtokot kiválthatja. Időközben Margit 
e birtokban és hasznaiban Jánost v. utódait meg kell őrizze bárki ellenében, és ha ezt nem 
tenné, akkor a Győr megyei Ecch birtoka, avagy a Tynne-vel azonos mennyiségű és minőségű 
egyéb birtoka Jánoshoz kerül a kiváltás napjáig használatra. Ha János Tynnye birtokon v. 
máshol épületeket készítene, azok értékét Margit a birtok kiváltása idején fogott bírók 
becslésének megfelelően ki kell fizesse. Ha János e birtokot szükségtől kényszerítve az év 
eltelte után nem akarja v. tudja megtartani, akkor értesítenie kell Margitot, aki ha ki akarja 
azt váltani, megteheti, ellenkező esetben János v. utódai az 1000 forintért Tinnye birtokot 
más(ok)nak elzálogosíthatják. D. in vig. Ass. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5486. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 31. 22.) Hátlapján középkori 

kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz folytatott, valamint pecsét töredékei. 
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759. 1366. aug. 14. 
14. Aug., 1366. A raguzai kisebb tanács szerint az egyik raguzai polgár bort vásárolt a 
városnak a Szerémségben (Marchia).  
 
K.: Mon. Rag. IV. 51. 
 
 
760. 1366. aug. 15. Buda 
[I.] Lajos királytól (H) Vezzeus fia: János mester, a királyi aula lovagja a szolgálataiért a 
Neugrad megyei Seu és Beryn birtokokat kérte örökadományul magának és Tuteus fia: 
László mesternek, az unokatestvérének (frater patruelis), állítva, hogy ezek Neugrad megyei 
királyi várnépeké (populi castrenses) voltak. A király, aki mindenki érdemeit és hűségét a 
kegyesség lelkületével kell mérje, János kérésére és szolgálataiért Sew és Beryn birtokokat, 
mivel ezek királyi adományozásához tartoznak és az uralkodót illetik, minden joggal és 
tartozékkal régi határaik alatt, kiemelve és felmentve minden várszolgálat és -kötelék alól 
(omni condicione servitute et nexu castrensi) János mesternek, általa László mesternek és 
örököseiknek adományozza, nem érintve más jogát. D. Bude, in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 413. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 172.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint nagypecsét körvonalában: relacio Nicolai palatini per 
Stephanum litteratum notarium suum. 

 
 
761. 1366. aug. 15. Buda 
[I.] Lajos királytól (H) Vezzeus fia: János mester, a királyi aula lovagja a szolgálataiért a 
Neugrad megyei Sew és Beryn birtokokat kérte örökadományul magának és Tuteus fia: 
László mesternek, az unokatestvérének (frater patruelis), állítva, hogy ezek Neugrad megyei 
várnépeké (populi castrenses) voltak. Mivel a király nincs tisztában e birtokok minőségével, 
mennyiségével és hogy adományozásához tartoznak-e, utasítja a Saagh-i konventet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Halaz-i Falkus v. frater-e: János v. Kaplyan fia: Miklós királyi 
ember menjen e birtokokra a szomszédok összehívásával, és ha ezeket a király adományozásához 
tartozóknak találja, e jogon iktassa János és László mestereknek, ha nincs ellentmondás. 
Az esetleges ellentmondókat idézze ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen 
jelentést az uralkodónak. D. Bude, in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1366. 
 
Á.: a 807. számú oklevélben.  
 
 
762. 1366. aug. 17. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Henul és Simon, Biztricia-i királyi polgárok a maguk és az ottani polgárok és hospesek 
nevében bemutatták titkospecsétes nyílt oklevelét a kiváltságaikról (l. 462. szám). Kérésükre 
az uralkodó ezen ép és gyanútól mentes oklevelet a tartalmával együtt érvényesnek elfogadva 
átírja és a Biztricia-i királyi polgároknak, hospeseknek és örököseiknek királyi hatáskörből 
megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366., XVI. Kal. 
Sept., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatoi, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László 
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veszprémi, István zágrábi, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, István 
testvér nyitrai, Demeter szerémi, Péter boszniai, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, 
Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, Miklós knini electus 
confirmatus, Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja, Konya Dalmácia és Horváto. bánja, 
Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi 
lovász-, János királyi ajtónállómester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Arhivele Statului Cluj. Beszterce város lt. Beszterce város tanácsa. Oklevelek 6. (Df. 

247 229.) Függőpecsét és fonata.  
K.: F. IX/3. 576–577. (részlet); ZW. II. 269–271; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 231–233. (román 

fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 522. szám. 
 
 
763. 1366. aug. 17.  
A győri káptalan tudatja, hogy Margit nemes asszony, Magar (dict.) Pál mester özvegye 
(aki a betegsége miatt nem tudott eléjük járulni) a famulus-a és képviselője: Meges (dict.) 
Jakab általi kérésére kiküldték hozzá kanonoktársaikat: Miklós olvasókanonokot, Guke-t, a 
Szt. Adalbert vértanú-egyház prépostját, Domokos soproni főesperest, János éneklőkanonokot 
és János komáromi (Kamariensis) főesperest, hogy Margit rendelkezését meghallgassák és 
arról a káptalannak beszámoljanak. A jelenlétükben az asszony a győri (Jaurinum) Szt. 
Domokos hitvalló-kolostorban megvallotta, hogy a maga, néhai férje, a fia: László és leánya: 
Erzsébet, Kuchk-i Sándor mester és a fia: György, Katho (dict.) Miklós és a fia: Tamás, 
valamint minden előde lelkéért, továbbá Isten, a szülőanyja és a szentek teljes közössége 
tiszteletére a Papuch nevű Vasvár megyei falujában Krisztus Teste tiszteletére préposti 
egyházat és a Dicsőséges Szűz tiszteletére az ágostonos rendi remeték részére egy kolostort 
kezdett építtetni és mostanra ezeket nagyobbrészt felépíttette, megadományozva ezeket az 
ott Istent szolgálók ellátása érdekében: Papuch birtok felét a Raba folyón levő 2 malomkerékkel a 
wlgo Hothusmolun nevű malmokból, Miclosfalua birtokot 3 malomkerékkel egy malomházban, 
mindkét Paly, Daag, Thyak és Vichateluke birtokokat (Sopron megyeiek), 2 malomkereket 
Sebus birtokon és az ottani Vrrethe nevű rét felét, Papuch birtokon az Azzunherdeye erdő 
felét, a Sumulyo-n és Kuchk-on levő birtokrészeit, a Győr megyei Ech nevű birtoka most 
nála levő felét és a Nagy (Magnus) Pál fia: János kezén levő másik felét (ha János férfiörökös 
nélkül hunyna el), az ue. megyei Paznan birtok felét, és mindezek haszonvételeit a prépostnak 
és egyházának adta, miként Ech és Paznan birtokok joghatóságát (iudicatus) is, a bírságokkal 
(birsagium) és ajándékokkal, amiket a prépost szedjen be (mind a saját, mind a perjel és a 
testvérek részein). A kolostornak és az ottani testvéreknek adta Paznan másik felét, Papuch 
másik felét 4 malomkerékkel a Raba folyón a wlgo Hothusmolun nevű területen és a vásár 
vámját (kivéve 40 dénárt, amit a kolostor perjele minden héten a Krisztus Teste-egyház 
scolasticus-ának kell adjon), Azzunerdeye erdő másik felét, Ekl birtokot, a Sopron megyei 
teljes Sebus birtokot 2 másik malomkerékkel egy malomházban és egy erdőt a Raba folyó 
vízfolyásai (discursus) között szemben Hothusmolun-nal. A Paly birtokon levő erdőt a 
prépost át kell adja Sebus birtoknak és a mondott testvérek Sebus-on lakó jobbágyainak a 
házakhoz és más szükségeseknek. Ha a Krisztus Teste- v. Szt. Üdvözítő-egyházban és a 
Szűz Mária-kolostorban élők valamely birtokot v. birtokrészt el akarják adni egyházuktól, 
ezt csak egymásnak tehetik meg.  E két egyház birtokügyeit a prépost és a perjel közös 
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költségen kell képviseljék. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. II. f. p. Ass. B. Marie virg., a. d. 1366., amikor János prépost, Miklós olvasó-, 
János éneklő-, Domokos őrkanonok. Ezen oklevél par-ját közösségük registrum-ába beírták. 
 
Á.: Győri káptalan, 1375–1379 között, júl. 13. EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 

73. C. 25. (Df. 238 359.) 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1410. nov. 14. SNA. Révay cs. központi lt. Nob. Turóc. 1. 10. 

(Df. 260 247.) Eltérő névalakjai: Magyar, Meggyes, Papoch, Gyuke. 
2. Zsigmond király, 1419. jún. 3. > Pannonhalmi konvent, 1419. nov. 10. Győri Egyház-
megyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 2. 21. 92. (Df. 278 154.) Eddigiektől 
eltérő névalakjai: Gyke, Comaron. 

Megj.: Az oklevelet egykor átírta a 803. számú oklevél.  
 
 
764. 1366. aug. 17. 
A győri káptalan tudatja, hogy Margit nemes asszony, Magyar (dict.) Pál mester özvegye – 
aki Győrött (Jaurinum), a Szt. Domokos hitvalló-kolostorban lakik – kérésére kiküldték 
hozzá kanonoktársaikat: Miklós olvasó-, János éneklőkanonokot, Domokos soproni és 
János komáromi (Kamarin) főesperest, hogy az asszony rendelkezését meghallgassák és 
arról a káptalannak beszámoljanak. A jelenlétükben Margit a maga, Pál mester és elődei 
lelki üdvéért a Pylis megyei Tynne nevű teljes birtokát a falu minden haszonvételével (telek-
helyek, szőlők, művelt és nem művelt földek, halászóhelyek, erdők, berkek), magának 
semmiféle tulajdont és jogot meg nem tartva abban, fele-fele részben a Szt. Üdvözítő-
egyháznak és prépostjának, valamint a Papuch-i ágostonos remeték Boldogságos Szűz-
egyházának (mindkettőt Margit építtette és adományozta meg), a rokonai és mások ellent-
mondása esetén is. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát 
ki, aminek par-ját registrum-ába beírja. D. 3. die Ass. virg. glor., a. d. 1366., amikor János 
prépost, Miklós olvasó-, János éneklő-, Domokos őrkanonok. 
 
E.: Dl. 5487. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 31. 21.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
 
 
765. [1366.] aug. 17. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte Simon [fia:] Máté, zágrábi egyházmegyei szentkereszti (S. Crux) 
pap, hogy rezerválja neki a veszprémi egyházmegyei óbudai (Vetus Buda) Szt. Péter-
egyház kanonokságát és prebendáját (amik együttes jövedelme nem haladja meg az évi 
100 forintot), ha ezek megüresednek Miklós knini electus confirmatus felszentelésével. 
Máté a zágrábi egyházban a Szt. Lőrinc-oltárt bírja és a zágrábi püspök adományozásához 
tartozó javadalmat vár, de ezekről kész lemondani. A zágrábi egyházmegye (ahonnan Máté 
ered) és a veszprémi egyházmegye (ahol a prebenda van) egymással szemben fekszenek 
(invicem confrontatur), ugyanazon egyháztartományban (provincia) vannak, és bár különböző 
nyelveket (lingua, ydioma) bírnak, de Máté ismeri mindkettőt, mivel élete nagyobbik részében 
a veszprémi egyházmegyében és a környező részeken tartózkodott. A pápa a kérést jóváhagyja. 
D. Avinione, XVI. Kal. Sept., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 454–455; Acta Urbani V. 184–185. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 

46. fol. 286v. alapján.) 
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766. 1366. aug. 18. Óbuda 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy részben Zudar (dict.) Péter mester királyi pohárnok 
és fivérei (frater uterinus): István, Mihály, Simon, György, János és Imre szolgálataiért, 
amiket lehetőségeiknek megfelelően számos módon és fáradozással teljesítettek a király és 
országa feladataiban, részben a Beregh megyei Wyde, Zenthmyklos és Ziluas nevű birtokaikért 
és azok tartozékaiért, amiket Lajos akaratának megfelelően neki adtak cserébe, a szlavóniai 
(regnum Sclauonye) levő Petrina és Kenezapolya királyi birtokokat a tartozékaikkal együtt 
Péter mesternek és általa fivéreinek, a fiaiknak és örököseiknek adományozza – kizárva 
ebből unokatestvéreiket (frater patruelis), rokonaikat és nemzetségük (generacio) egyéb 
tagjait –, azon határok alatt, amikkel ezeket eddig a király és officialis-ai birtokolták. Vállalja a 
maga és királyi leszármazottai nevében, hogy Pétert, fivéreit és örököseiket e birtokok 
kapcsán bárkivel szemben megvédi és szavatolja, és ezek tulajdonában békésen megőrzi, 
miként Péterék is tartoznak a királyt az általuk neki átadott birtokok okán szavatolni. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik, privilegiális formában adja majd ki. D. in Veteri Buda, f. III. 
p. Ass. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5488. (NRA. 1540. 20.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések, 

valamint nagypecsét körvonalában: commissio domini regis per litteras suas cum 
sigillo suo quod solus gestat. Előlapja jobb felső sarkában ugyanez. 

Á.: 1. I. Lajos király, 1367. márc. 3. Dl. 5489. (Uo. 1540. 21.) Eltérő névalakjai: Vyde, 
Zenthmyklous, Zylwa, regnum Sclauonie. 
2. Á. 1. > Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. Dl. 5490. (Uo. 608. 41.) Eddigiektől 
eltérő névalakja: Zenthmiklos. 

 
 
767. 1366. aug. 18. Óbuda 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy részben Zudar (dict.) Péter mester királyi pohárnok 
és fivérei (frater uterinus): István, Mihály, Simon, György, János és Imre szolgálataiért, 
amiket lehetőségeiknek megfelelően számos módon és fáradozással teljesítettek a király és 
országa feladataiban, részben a Beregh megyei Vyde, Zenthmiklous és Zilua nevű birtokaikért 
és azok tartozékaiért, amiket Lajos akaratának megfelelően neki adtak cserébe, a szlavóniai 
(regnum Sclauonie) levő Petryna és Kenezapolya királyi birtokokat a tartozékaikkal együtt 
Péter mesternek és általa fivéreinek, a fiaiknak és örököseiknek adományozza – kizárva 
ebből unokatestvéreiket (frater patruelis), rokonaikat és nemzetségük (generacio) egyéb 
tagjait –, azon határok alatt, amikkel ezeket eddig a király és officialis-ai birtokolták. Mivel a 
király Pétert és fivéreit a nekik adományozott birtokok tulajdonába törvényesen be akarja 
vezettetni, utasítja a zágrábi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Zeech-i Miklós, 
egész Szlavónia bánja v. Teuthus fia: László v. István fia: György v. Ponyth fia: Péter v. 
Bachka-i András királyi ember a szomszédok jelenlétében vezesse be Pétert és fivéreit e 
birtokok tulajdonába és iktassa ezeket nekik a mondott adomány és csere címén, ha nincs 
ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a 
káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Veteri Buda, f. III. p. Ass. virg. glor., a. d. 1366. 
 
Á.: 1. a 819. számú oklevélben. 

2. Á. 1. > Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. Dl. 5490. (Uo. 608. 41.) Eltérő 
névalakjai: Zenthmiklows, Zylua, Petrina, Zech. 

 
 



336 

768. 1366. aug. 20. Lipcse 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy bár máskor (alias) bizonyos észszerű okokból megtiltotta 
a közrendűeknek (homines populares), hogy az uraik falvaiból és birtokaiból máshova 
mehessenek lakni, de most visszaadja nekik országa korábbi szabadságát, hogy oda menjenek 
tartózkodni, ahova akarnak. Ezért megparancsolja a nemeseknek és más birtokos embereknek, 
akiknek jobbágyaik vannak, hogy jobbágyaikat, akik Supron királyi városba akarnak menni 
lakni, miu(debitum), ahogy szokás, a javaikkal együtt engedjék szabadon és békésen távozni. 
Mindezt tán megkapták az engedélyt és kifizették a jogos földbért és más adókat a vásáro-
kon és közterületeken hirdessék ki. D. in Lipche, in fe. Stephani regis, a. d. 1366. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Sopron város. Diplomatarium 195. (Df. 201 828.) Papír. Előlapja 

alján négyzet alakú gyűrűspecsét töredékes nyoma alatt: relacio Petri …. 
K.: Házi I/1. 142–143. 
 
 
769. 1366. aug. 20. Visegrád 
[Konth] Miklós nádor (H), a kunok bírája a fehérvári káptalannak: amikor 1364. máj. [19-én] 
([oct.] Penth., a. d. 1364.) a főpapokkal, bárókkal és nemesekkel bírói székén a pereskedők 
ügyeit [tárgyalta], Kamarcha-i András fia Jakab fiai: Tamás, György és Péter bemutatták 
az alábbiakat: 1) [I.] Lajos király (H) [1364.] ápr. 24. körül (…. fe. Georgii tunc prox. 
preteritum) Kapruncha-n kiadott nyílt oklevelét, amiben utasította [a nádort], hogy a 
[Kamarcha-i] Jakab fiai: [Tamás, György és Péter] és [Mykch néhai bán fia:] István mester 
között Jakab fiai birtokainak elfoglalása miatt létrejött perben máj. 19-én (oct. Penth.) a 
király személyében hozzon kedvezés nélkül végső döntést a felek okleveleinek megtekintése 
után (l. Anjou-oklt. XLVIII. 253. szám); 2) a király zágrábi káptalannak küldött 1360. évi 
oklevelét, miszerint Zela-i [András] fia: Jakab a feleségével együtt elpanaszolta a királynak, 
hogy a Molna és Kamarcha nevű birtokaik határjeleit lerombolva ezek szántóföldjeit, rétjeit 
és más haszonvételeit Mykch néhai bán fia: István mester az ő joguk sérelmére használja, 
sőt e birtokok bizonyos földjein embereket telepített le és más jogtalan hatalmaskodásokat 
is okoz nekik folyamatosan; erre István azt felelte, hogy ő Jakab és felesége egy földrészét 
sem foglalta el, nekik hatalmaskodásokat nem okozott, a Jakab Molna és Kamarcha birtokai 
szomszédságában levő Prodawyze nevű birtokától elkülönítő határjelek ügyében a zágrábi 
káptalan (még az apja idején kiadott) okleveleit bírja, e határjelek emelésekor Jakab is 
jelen volt, nem mondott ellent, István a birtoka határjelein túl semmit nem foglalt el Jakab 
birtokaiból, és ezt a mondott okleveleinek a helyszínen történő bemutatásával tudja bizonyítani, 
és arról, hogy Jakab birtokaiból bizonyos földrészeket elzálogosítottak neki, más részek 
pedig vásárlás címén tartoznak hozzá, szintén oklevelei vannak; ezután a király az oklevelében 
elrendelte a királyi emberek és a zágrábi káptalan tanúságai kiküldését a felek birtokai 
elkülönítésére az abban szereplő módon, úgy, hogy a káptalan erről tegyen jelentést 
Leustach bánnak v. helyettesének; 3) a csázmai káptalan 1332. ápr. 24-i nyílt oklevelét, 
ami átírta saját 1273. évi privilégiumát, és amik tartalmazták Prodauyze birtok határait és 
iktatását. Mivel István mester ezen átirattal nem elégedett meg, és a csázmai káptalan eredeti 
privilégiumát akarta látni, ezért a nádor meghagyta, hogy Jakab fiai ezen privilégiumot 
(egyéb okleveleikkel együtt, ha még vannak az ügyben) a hasonló kötelezettségű István 
ellenében mutassák be színe előtt szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor). Onnan ez először 
[1365.] máj. 1-jére (oct. Georgii), majd királyi írásos parancsból a királyi hadoszlás 15. 
napjára lett halasztva a nádor perhalasztó oklevelei szerint. A Bulgária elleni királyi had 
okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis 
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versus Bulgariam moti et ad oct. Michaelis prox. preteritas proclamate) Jakab fiai: Tamás 
és György (a maguk és fivérük: Péter nevében a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével), 
ill. István fia: Péter (Mykch néhai bán fia: István mester, az ő ura nevében a zágrábi káptalan 
ügyvédvalló levelével) megjelentek, és Jakab fiai bemutatták a nádornak a csázmai káptalan 
1274. évi privilegiális oklevelének eredetijét, miszerint [IV.] László király (H) levelének 
megfelelően Prodauyz predium Henrik bánnak történő iktatására kiküldték Ink királyi emberrel 
Philetus mester őrkanonokot, akik e predium-ot a szomszédok jelenlétében az alábbi határok 
alatt Dragan fia: Dragan és atyafiaik, Mykola comes fiai földje felől így különítették el: az 
első helyen: út Peterke szomszédságában; ue. út kelet felé egy kereszttel jelölt, földjellel 
körülvett Twl fáig, majd egy ugyanilyen Haas fáig; erdő; kereszttel jelölt fák; mlaca; 
Zemerdekpataka ~ Zemerdek; ue. mlaca; kereszttel jelölt fák; út egy kereszttel jelölt Twl 
fáig; Chereth; kereszttel jelölt fák; kereszttel jelölt Twl fa alatt határjelek; tisztás (planicia); 
szántóföldek; tisztás kis erdőben; kereszttel jelölt és földjellel körülvett Twl fa az út mellett; 
ugyanilyen körtefa egy nagy út mellett, ami Kamarcha-ra megy, és itt szomszédos lesz a 
Kamarcha-i nemesek földjével; a második helyen: a Kamarcha-i nemesek földjének szomszédsága 
a Kamarcha folyó mellett egy kereszttel jelölt Nyar fától; ezen folyó egy malomig; úton 
kereszttel jelölt és földjellel körülvett Twl fa; kereszttel jelölt Twl fa; erdőben kereszttel 
jelölt Nyar fa; erdő; kereszttel jelölt fák; irtott (extirpata) kis föld, ami Dragan és anyafiaik 
tulajdona; kereszttel jelölt fák; Zemerdek folyónál kereszttel jelölt Fyuz fa Dragan malma 
alatt; ue. víz; Kapruncha; a harmadik helyen: Draua; Erneya mező; Borlosnycha potak a 
[K]apruncha folyóig; ezen folyó; kereszttel jelölt fák; Jelesnycha folyó a Kamarcha folyóig;  
ezen folyó; kereszttel jelölt és földjellel körülvett Gy[rt]yan fa; füves út; kis hegy; erdő; 
kereszttel jelölt fák; Noggerunda föld; Vydriapataka patak; nagy erdőben kereszttel jelölt 
fák; Byztrapataka ~ Byztra; erdőben kereszttel jelölt fák; Bukuapotaka ~ Bukua; kereszttel 
jelölt fák; erdő; Blobokapotaka ~ Bloboka; kereszttel jelölt fák; Prodna hely; kereszttel 
jelölt fák; Drouosethnyk víz; Dethcha-n mező, ami Dragan és atyafiai joga, és itt határos 
lesz Dacian fiai földjeivel. Majd István fia: Péter képviselő bemutatta [IV.] Béla király 
1244. évi nyílt oklevelét a nádornak, miszerint a király a német származású (de gente 
Teutunicali oriundus) Harmeth fia: Konrádnak adta az oklevélben részletesen leírt szolgálataiért 
Prodauyz és Bozoua földeket (amik a Symig-i várhoz tartoznak) és a Vo[ros]d-i vár földjéből 
kivett 10 ekényi üres Glauatuch földet és Baratynch-t a nyestbőradóikkal (marturina) 
együtt, és Péter fia: Endre (akit e földek megismerésére küldött ki) beszámolója alapján 
ezek határai az oklevélben részletesen szerepeltek (l. Reg. Apr. 795. szám). Ezek bemutatása 
után a nádor, mivel nem tudott megfelelően dönteni anélkül, hogy a felek birtokainak határait 
bejárják a mondott okleveleknek megfelelően, ezért a vele ülésező főpapokkal, bárókkal és 
az ország nemeseivel meghagyta, hogy a nádori emberek a pécsi káptalan tanúságai jelenlétében 
[1366.] ápr. 7-én (f. III. p. Passce) és más szükséges napokon menjenek Prodauyze és 
Kamarcha birtokokra a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, először 
Prodauyze birtokot a Béla király (István mester által ott bemutatandó) oklevelében levő 
határok szerint Jakab fiai birtokai felől járják be, ha e határokat egyértelműen meg tudják 
találni (ha nem, akkor pedig István mutatása szerint), majd Jakab fiai Kamarcha nevű birtokát 
járják be a csázmai káptalan eredeti privilegiális (Jakab fiai által ott bemutatandó) oklevelében 
foglalt határok szerint, ha ezeket megbízhatóan meg tudják találni (ha pedig nem, akkor 
Jakab fiai mutatása szerint), és ha a felek egyetértenek, mindegyiküknek hagyják a maga 
birtokjogát, ha pedig a Béla király oklevelében levő határok Jakab fiai birtokát v. annak 
egy részét magukba foglalják, ill. ha a csázmai káptalan privilégiumában szereplő határok 
tartalmaznak részt Prodauyze birtokból, akkor megtekintve e részek mennyiségét, minőségét, 
hasznát és értékét, királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, jelekkel (signis 
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metalibus) kijelölve fogott bírókkal együtt szemmel becsüljék fel az ország szokása szerint, 
és nézzék meg, melyik fél mutatott valósabb és pontosabb határokat. Mivel mindehhez ki 
kellett küldeni a nádori és pécsi káptalani embereket, ezért a nádor írásban kérte a káptalant, 
hogy küldjék ki a felek részére tanúságaikat, akikkel Myle nembeli János fia: Péter v. Hegen 
v. Welyke-i Márk fia: István v. Galguncha-i Palchuk fia: János v. Velyke-i György nádori 
ember (Jakab fiai, felperesek részére), ill. Kamarcha-i István fia: Miklós v. János fia: Jakab 
v. Kamarcha-i Péter fia: Jakab v. Beke fia: Bexe nádori ember (István mester alperes részére) 
ápr. 7-én mindezt így végezzék el, majd a káptalan tegyen jelentést a nádornak máj. 1-jére 
(oct. Georgii). Onnan a per tárgyalása speciális királynéi parancsból a nádor perhalasztó 
oklevelével aug. 1-jére (oct. Jacobi) lett kitűzve, mikor is Tamás és György (a maguk és 
Péter nevében a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatták a nádornak a pécsi 
káptalan jelentését, miszerint a nádori emberek és a káptalan tanúságai ápr. 7-én Prodauyze 
és Kamarcha birtokokra mentek a felek, valamint a  szomszédok és határtársak – Thekus 
fia: János, János fia: Jakab, Péter fia: Jakab, Domokos fia: Miklós, Péter fia: Dénes, István 
fia: Miklós, Blagana fia: Tamás, János fiai: Demeter és István, Mykou fia: Jakab, János fia: 
Péter, Miklós fia: Iwan, Péter fia: Barnabás, Beke fia: Tamás, Beke fia: Bexe, Bexe fiai: 
István, Imre és Pál, Kamarcha-i nemesek, továbbá Péter fia: Egyed,  Ipolit fia: Jakou, Farkas 
fia: György, Péter fia: Benedek, István fia: Péter, Miklós fia: Mykch, Márton fia: Bálint, 
Mihály fia: László, Castellan (dict.) Péter, Benedek fia: Balázs, István fia: Benedek, 
Thybana fia: István, Miklós fia: Pál, Péter fiai: István és Tamás, Egyed fia: László, Thekus 
fia: András – jelenlétében, és először Prodauyze birtokot a Béla király (István mester által 
ott bemutatott) oklevelében foglalt határok és István mutatása szerint Jakab fiai birtokai 
felől így járták be: kereszttel jelölt tölgyfa, ahol határjel van, amivel Jakab fiai egyetértettek; 
kereszttel jelölt tölgyfa, amit a felek határjelnek hagytak; nyárfa; Zemernek folyónál szilfa; 
hárs; kereszttel jelölt fák; Gertyan fa; hárs; út kelet felé, balra Jakab és Miklós, jobbra Konrád 
földjei között; tölgyfa, ahol a nádori és káptalani emberek megkérdezték a felpereseket, ki ez 
a Jakab és Miklós, de ők nem adtak választ; fekete [lehúzva: víz] malaka; fűz; körtefa; 2 
tölgy; körtefa; Kamarcha; Salycha; Orogh; Pudilychke; Zemerdek; a Kapruncha-n egy 
malom, ahol a nádori és káptalani emberek kérték Jakab fiai oklevelének bemutatását, de 
ők azt felelték, hogy azt a nádor oklevele átírta; ezután lement a nap (sole ad occasum 
declinante), és a további birtokbejárást a köv. napra halasztották a nádori és káptalani emberek; 
másnap, ápr. 8-án (f. IV. p. Passce) hajnalban (diescente) Jakab fiait a plébánosuk által 
odahívták a további birtokbejáráshoz, de ők nem jelentek meg, a képviselőjüket se küldték 
oda, István mester a két káptalani tanúsággal és a számára kijelölt nádori emberrel 4 napig 
várakozott, majd a felperesek távolléte miatt a nádori ember és a káptalan tanúságai (a 
gyanúsításuk elkerülése érdekében, ami őket e téren érheti) a további bejárást nem végezték el. 
Mivel tehát a jelentés szerint Jakab fiai a birtokbejárást a nádor bírói meghagyása ellenére 
nem teljesítették, ezért a nádor őket és István mestert a birtokhatáraik újabb megmutatására 
utasítja a Jakab fiai mint felperesek által kifizetendő 6 márka bírsággal, és kéri a fehérvári 
káptalant, hogy küldjék ki a felek részére tanúságaikat, akikkel Trepk fia Miklós fia: Mihály 
mester, Zeech-i Miklós, egész Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja prothonotarius-a és egy 
másik embere, akit a bán erre kijelöl, mint nádori emberek a királyné meghagyásának 
megfelelően nov. 18-án (oct. Martini) menjenek Prodauyze és Kamarcha birtokokra a szomszédok 
és a felek v. képviselőik jelenlétében, a bejárást a nádor korábbi döntésének megfelelően, 
változtatás nélkül végezzék el, majd a káptalan tegyen jelentést a nádornak [1367.] máj. 1-jére, 
mikor is Jakab fiai a bírságaikat fizessék ki. D. in Wyssegrad, 20. die oct. [Jaco]bi, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 41 675. (Múz. Ta. Jankovich.) Hiányos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: ex actoribus Georgius personaliter, pro 
aliis vero cum Zagrabiensis, pro in Akus filius suus cum Konth, capitulo ut prius, homines 
pro ambabus partibus ut prius, in oct. S. regis Stephani et in oct. Mychaelis ad iudicem. 

Má.: Dl. 36 186. (Kukuljevics-gyűjt.) Újkori, a már hiányos E.-ről. 
K.: F. IX/6. 289–300; F. IX/7. 540–554; Smič. XIII. 552–561. (aug. 1-jei dátummal) 
 
 
770. 1366. aug. 20. Csenger 
Zathmar megye szolgabírói tudatják, hogy mikor vicecomes-ük: Ponila-i Leukus aug. 20-án 
(f. V. an. Bartholomei) velük együtt ítélkezett, Damanhida-i Miklós fia: Miklós kirántva 
(evaginato) bicellum-át, őt meg akarta ölni bírói székén. D. in Chenger, die prenotato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 098. (Kállay cs. lt. 1300. 1499.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Domanhida névalakkal), valamint 3 zárópecsét töredéke. 
R.: Kállay 1582. szám; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 233; Szatmár m. 190. szám. 
 
 
771. 1366. aug. 20. 
A fehérvári káptalan előtt szentmiklósi (S. Nicolaus) Miklós fia: János mester megvallotta, 
hogy a veszprémi egyház Fejér megyei, Saar folyó melletti Zenthmyclos nevű birtokát, 
ahol Szt. Miklós hitvalló-kőegyház van, a birtok szomszédsága miatt László veszprémi 
püspöktől minden haszonvétellel és joggal, azon határok alatt, amikkel azt a veszprémi 
egyház birtokolja, bérbe vette (in feudum) éves census-ért örökre. János és örökösei 
Zenthmyclos birtokot a mostani teljességében és minőségében, csorbítás, rombolás és 
elidegenítés nélkül tartják majd és benépesítik, a püspökhöz és utódaihoz mindig hűek maradnak. 
Minden évben aug. 20-án (in fe. regis Stephani) 15 pensa forgalomban levő dénárt v. 6 
aranyforintot v. minden forintért 100 dénárt fizetnek a püspöknek és utódainak, és János 
ezen éves census-t a mostantól számított 12 évre (pro revolucione 12 annorum) előre kifizette a 
püspöknek. A 12. évforduló letelte után János és örökösei a census-t minden évben a mondott 
napon a püspöknek és utódainak ki kell fizessék, s ha ezt bármely évben a mondott napon 
nem tudják v. akarják teljesíteni, akkor a köv. évben és napon a census-t kétszeresen kell 
kifizessék, valamint az akkori év census-át is; ha a 2. év census-át sem fizetik ki, akkor 
szintén kétszeres büntetés sújtsa őket, és a 3. évben és napon a korábbi évek census-ait 
duplán kell kifizetniük, továbbá az akkori év census-át is; ha mindezt akkor sem teljesítik, 
Zenthmyclos birtok bérletétől megfosztják Jánost és örököseit, és a birtok minden hasznával 
a püspökhöz és egyházához kerül vissza bírói eljárás nélkül, és ezenfelül János és örökösei 
a mondott évek elmaradt census-ait és azok kétszereseit is ki kell fizessék. A János és örökösei 
által bárhogy és bárki ellenében elkövetett vétkek miatt a birtokot nem lehet a veszprémi 
egyháztól elidegeníteni, hanem annak tulajdonjoga mindig a veszprémi egyháznál és a 
püspököknél marad teljesen. A szerződésről János megkapta a püspök oklevelét. Minderről 
a káptalan függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki a püspöknek. D. in fe. regis 
Stephani, a. d. 1366., amikor Péter prépost, Márk őr-, Miklós éneklőkanonok, Miklós dékán.  
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani lt. Szt. Miklós 3. (Df. 200 254.) Hátlapján középkori 

(...census possessionis Scentmiclos et Besenew [!] Johanni filio Wrkund [!]) és újkori 
kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 

R.: Veszpr. reg. 602. szám. 
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772. 1366. aug. 24. Váralja 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Scepsi megyei nemesek közösségének 
aug. 17-én (f. II. p. Ass. virg. glor.) Varalya város mellett tartott közgyűlésén Perem-i Jakab 
fia: Lőrincet elmarasztalta 3 márka bírságban a Sriberfalua-n lakó [lehúzva: Gerud] 
Gerdrud [lehúzva: nemes] asszony, Vörös (Rufus) Péter leánya ellenében, és ennek két-
harmadát Lőrinc kérésére neki elengedi, nem érintve azonban az asszony részét e bírságból. D. 
in predicta civitate Varalya, 8. die congregacionis nostre predicte, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 60 310. (Máriássy cs. lt. Vegyes 168.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
773. 1366. aug. 24. Váralja 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Scepsi megyei nemesek közösségének 
aug. 17-én (f. II. p. Ass. virg. glor.) Varalya város mellett tartott közgyűlésén Mészáros 
(Carnifex) István, Swap-i Jardan fia: János mester jobbágya előadta, hogy Hannos fia: 
Henchmann és Felzeek-i Meynarth fia: Hetus 8 éve, júl. 13-án (in fe. Margarete, cuius 
nunc 8. preterisset revolucio annualis) Swap faluba mentek felfegyverkezve, hatalmaskodva 
és az ő három (20 forintot érő) lovát megölték; 4 éve, szept. 29-én (in fe. Mychaelis, cuius 
nunc 4. adveniret revolucio annualis) a Zenthgyurgh-i szabad vásáron pedig őt életveszélyesen 
megsebesítették, egy ujját levágták, és ez ismeretes Scepsi megye vicecomes-ének, szolga-
bíróinak és esküdt ülnökeinek. Kérésére a nádor megkérdezte őket minderről, akik hitükre, 
a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú tanúsítással 
megerősítették, hogy úgy tudják és hallották, miszerint Henchmann és Hetus a mondott 
napon, helyen és évben számos lovat megsebesítettek és megöltek, de nem tudnak arról, 
hogy ezek kiknek a lovai voltak, miként István megsebesítéséről sem. Erről a nádor Istvánnak 
oklevelet bocsát ki a közjognak megfelelően (communi iusticia requirente). D. 8. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 60 311. (Máriássy cs. lt. Vegyes 170.) Papír. Hátlapján kortárs kezektől: [lehúzva: 

octuaginta] XX debet solvere, valamint pecsét töredékei. 
K.: F. IX/3. 630–631. 
 
 
774. 1366. aug. 24. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kéri a Lelez-i konventet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Zechy-i László fia: László v. Chemery-i [!] János fia: Miklós 
v. Natafalua-i Nata fia Gergely v. Leztemer-i Albert fia: Máté v. Bod fia: László v. Huzyu-
mezeu-i Imre fia: Imre királyi ember idézze Mykch néhai bán fia: Ákost a királyi jelenlét 
elé Morua-i Balázs fia: Gyapul ellenében, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. 
D. in Wyssegrad, in fe. Bartholomei, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 6. (Df. 219 551.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
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775. [1366.] aug. 24. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapva parancslevelét (l. 743. 

szám), Jenke-i Myke fia: Mihály királyi emberrel kiküldték tanúságul Miklóst, egyházuk 
papját, a Szt. Márton hitvalló-oltár mesterét, akik visszatérve Mihály mester (a bán képviselője 
a király kifejezetten jelen ügyet érintő ügyvédvalló levelével), valamint István fiai: Péter és 
János (akik frater-ük: Fábián terhét és bírságát magukra vállalták) jelenlétében elmondták, 
hogy aug. 19-én és aug. 21-én (IV. et VI. f. an. et p. regis Stephani) István fiai Maly és 
Vysnyo birtokon levő részeire mentek, és ezeken Mihály mester, Péter, János, valamint a 
szomszédok jelenlétében 11,5 telket (mansio seu sessio) találtak, ti. Maly-n 6,5 telket 
(minden telekre 48 hold szántóföldet számítva), Vysnyo-n pedig 5 telket (minden telekre 
50 hold szántóföldet számítva), emellett Maly birtokon István fiai részeként a Lengentou 
nevű helyen 20 hold földet hagytak. Majd Mihállyal, Péterrel és Jánossal aug. 22-én (sab. 
sequenti) azon birtokrészek iktatásának megtekintésére mentek a Gumur és Borsod megyei 
Wray és Bolk birtokokra, amiket a bán Konth Miklós nádor (H) mondott privilegiális oklevele 
szerint István fiainak cserébe kellett adjon. Ennek megfelelően Vray birtokon 9 telket, 
amik Vray utcáján (linea) dél felől vannak, Balk-on pedig 2,5 telket – amik Vray felől 
vannak, és Pál fia: János ottani hospes házától (és azzal együtt) nyugat felé helyezkednek 
el – István fiai Maly és Vysnyo birtokokon levő mondott részeiért cserébe Mihály mester 
képviselői hatáskörrel iktatott Péternek és Jánosnak, akik a maguk és Fábián nevében ezeket 
átvették. Mivel a nádor mondott oklevele szerint színe előtt a bán vállalta, hogy minden 2 
hold szántóföldért, amit Maly és Vysnyo birtokokon megkap, István fiainak Vray és Bolk 
birtokokon 3 holdat ad, ezért Mihály mester ennek megfelelő szántóföldet iktatott István 
fiainak Vray és Bolk birtokokon és egy Kysuray nevű földrészből (ami egykor a bán saját 
szántóföldje volt és Vray birtok felől fekszik). A Maly-i és Vysnio-i kőegyházak becslését 
Péter és János a bán rendelkezésére bízták (bár a bán a mondott nádori oklevél szerint ezt 
őrájuk akarta hagyni). D. in die Bartholomei, a. supradicto. [1366.] 
 
Fk.: Dl. 96 414. (Vay cs. berkeszi lt. 402.)  
R.: Vay berkeszi 239. szám. 
 
 
776. 1366. aug. 24. 
A vasvári káptalan előtt Marouch-i Darabus (dict.) János fia: Mihály, ill. Marouch-i ue. 
János fia: Imre megvallották, hogy Marouch és Monyorosd nevű Vasvár megyei, valamint 
Dabron és Taskand nevű Zala megyei birtokaikon az alábbi örök osztályt tették, ezeket 2 
egyenlő részre osztva minden haszonvétellel és tartozékkal: Marouch birtokon Mihály saját 
telke szemben a Szt. Erzsébet-egyház szentélyével kelet felől az ezen telken túli trágyázott 
földdel és 6 teljes jobbágytelekkel (fundus) egy sorban Mihálynak jutott, Imrének pedig 
Marouch nyugati fele, amin 6 jobbágytelek van a mondott egyháztól kezdve dél felé. 
Monyorosd birtokon egy telket (fundus curie) a nyugat felőli utcán (contrata) 12 hold szántó-
földdel az elődeik és saját lelki üdvéért a Zelche-i Szt. András-egyháznak adtak; ue. utcán 
(linea) a mondott telektől kezdve 4 jobbágytelek Mihálynak és 4 telek Imrének jutott; Mihálynak 
jutott 2 szomszédos telek a patak mellett, ami elkülöníti tőlük Darabus (dict.) István fiai 
birtokrészét, és Imrének 2 telek ezek mellett egy nagy útnál, ami Monyorosd birtokról 
megy a Marouch nevű birtokukra. Mivel Mihály megkapta a Marouch-i saját telkét, ezért 
Dabron birtokukon Imre saját telke az azon túli trágyázott földdel a nyugati utca felől a 
Szt. Miklós hitvalló-egyház mellett, valamint Dabron birtok fele, ti. 4  teljes telek a kelet 
felőli utcán Imrének jutott; ezek mellett 2 telek Mihálynak, majd azok mellett egyesével 
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felváltva összesen 4-4 telek Imrének és Mihálynak, és a végén 2 egymás melletti telek 
Imrének jutott; a birtok nyugat felőli utcáján a Szt. Miklós-egyháztól kezdve 3 szomszédos 
telek Mihálynak és ezek mellett felváltva összesen 2 telek Imrének és 3 Mihálynak. 
Taskand birtokon egymás mellett felváltva összesen 10-10 telek jutott Imrének és Mihálynak. 
A felek a saját birtokrészeiket idegeneknek nem adhatják v. zálogosíthatják el a másik fél 
beleegyezése nélkül. Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, privilégiumban adja 
majd ki. D. in fe. Bartholomei, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. Muraközy-elenchus 21. 17. (Df. 259 139.) Hátlapján 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét töredékes nyoma. 
 
 
777. 1366. aug. 24. Buda 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes V. Orbán pápa kenderfonaton függő 
ólombullával ellátott, 1364. aug. 28-i ép és gyanútól mentes levelét (l. Anjou-oklt. XLVIII. 

661. szám) a pápa parancsának megfelelően pecsétjével ellátott közjegyzői oklevélben 
elküldi Mihály egri püspöknek, utasítva, hogy annak tartalmát az abban foglalt határidőn 
belül és büntetések alatt hajtsa végre. D. Bude, 24. mensis Aug., a. d. 1366., István budai 
prépost, János al-kápolnaispán, győri prépost, Gál mester esztergomi éneklőkanonok, az 
érsek kancellárja jelenlétében. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Oklevelek 1. 195. (Beke 1. 173.) (Df. 

277 372.) Az oklevél alján a veszprémi egyházmegyei Bolugd-i Miklós [fia:] Tamás 
esztergomi kanonok, közjegyző hitelesítő záradéka és jele. Hátlapján középkori kéztől: 
hospitalis Agriensis. 

Á.: Szécsényi Mihály egri püspök, 1367. máj. 14. AM. Košice. Archivum secretum C. 51. 
(Df. 269 198.) 

K.: Wagner III. 167–167. (Á. alapján, Á.-ban.) 
R.: Beke A., TT. 1889. 765; Beke 173. szám. 
 
 
778. 1366. aug. 24. Pilis 
Henrik testvér, a Pelis-i Szűz Mária-monostor apátja és a konvent tudatják, hogy egyházuk 
néptelen (desolata) birtokainak megújítása érdekében azt a kiváltságot (libertatis prerogativa) 
adják mindenkinek, főleg az Esztergom megyei Herig faluban lakóknak, akik a monostor 
ezen falu melletti, Wirnech-en levő Bechil nevű földjén szőlőket akarnak telepíteni, hogy e 
szőlőik után soha nem kell földbért v. census-t adniuk, csak a jogos tizedet a hegyen v. a 
faluban a jobb mustból, aszerint, ahogy a monostor tizedszedőjének hasznosabbnak tűnik. 
Ha a tizedet tolvaj módjára nem fizetik, akkor veszítsék el jogukat e szőlőkben, amik a 
monostorhoz háramlanak vissza ellentmondás nélkül. Jelen oklevélre pecsétjeiket függesztik. 
D. in Pelisio, a. d. 1366., in die Bartholomei. 
 
E.: EPL. Acta radicalia U. 155. (Df. 248 759.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsét hártyaszalagja. 
K.: F. IX/3. 619–620. 
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779. 1366. aug. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Jara-i Mihály fia: Péter erdélyi alvajda bemutatta az erdélyi káptalan 1359. máj. 19-i 
privilegiális oklevelét a Clus megyei Legen és a Byhor megyei Toty birtokokról, valamint 
a Moris folyón Zekulzegh birtokon levő két malomról. Az uralkodó Péter kérésére és 
érdemeiért ezen gyanútól mentes oklevelet az abban foglalt birtokcserével együtt (amihez 
beleegyezését adja) érvényesnek elfogadva átírja és az alvajdának és örököseinek királyi 
hatáskörből megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, nem 
érintve mások jogait. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, VIII. Kal. Sept., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Wglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi, Domokos csanádi, Mihály egri, 
Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, Demeter szerémi, István testvér nyitrai, Miklós 
knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Sceech-i Miklós egész Sclauonia bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, 
Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Thoroczkay cs. lt. 6. (Df. 257 867.) Hátlapján középkori és újkori kezektől 

tárgymegjelölések (az egyik magyar nyelvű). Függőpecsét kék-sárga fonata. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 233–236. (román fordítással) 
R.: Thorotzkay 10. szám; Erdélyi Okm. IV. 523. szám. 
 
 
780. 1366. aug. 25. [?] Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy Sebestyén fia: Lőrinc (Kallo-i Simon 
fia: Imre nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) aug. 1-jétől (oct. Jacobi) 25 
(viginti [lehúzva: quatuor] quinque) napig állt színe előtt  Kereztur-i Posar (dict.) István 
ellenében, aki azonban a nádor perhalasztó oklevele ellenére nem jelent meg válaszadásra, 
nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor Istvánt bírságban marasztalja el, ha magát 
nem tudja észszerűen kimenteni. D. in Vysegrad, 25. [!] die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 099. (Kállay cs. lt. 1300. 1489.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: comitatus Zemlenyensis, [lehúzva: 
solvit actor] non. 

R.: Kállay 1583. szám. 
Megj.: A szövegközi, 24-ről 25-re történt javítást figyelembe véve az oklevél inkább aug. 

26-án kelhetett (vö. 784. szám), csak a dátumban a 25-öt nem javították át ennek 
megfelelően 26-ra.  

 
 
781. 1366. aug. 25. 
László fia: Jakab, occupator honoris comitatus Cris azon pert, amit színe előtt György mester 
egykori Cris-i comes perhalasztó oklevelének megfelelően Cristol fia Pál fia: Bertalan aug. 
24-én (f. II. p. oct. Ass. virg. glor.) viselt László fia: Pál mester litteratus, valamint annak 
fiai: János és Miklós ellenében, okt. 12-re (f. II. p. oct. Mychaelis) halasztja bírság nélkül, 
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mert bár Pál mester (noha a fiai nevei György mester mondott oklevelében nem találhatók, 
és az sem, hogy Bertalan ellenük is pereskedett) a fiainak is igazságot kért Bertalan részéről, 
de mivel Jakab a bírókkal és az ország nemeseivel felismerte Pál fiait a csázmai káptalan 
idézőlevelében és Adám mester egykori körösi (eiusdem loci) notarius perhalasztó oklevelében, 
ezért azt, hogy György mester mondott oklevelében Pál fiai nem találhatók, a notarius 
ellenszenvének (offensio) tudják be. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: HDA. Plemićka općina Sv. Jelena. Koruška 15. (Df. 286 092.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
K.: E. Laszowski, Vjesnik 1904. 253–254; Smič. XIII. 564–565. 
 
 
782. [1366.] aug. 25. Avignon 
[V.] Orbán pápa a zágrábi falak melletti Szűz Mária-monostor apátjának, a Genhe-i [!] 
főesperesnek és a zágrábi egyház scolasticus-ának: elmondta neki Márton [fia:] István  szegény 
zágrábi klerikus, hogy egykor őt a pápa által kijelölt számos vizsgáztató (examinator) a 
litteratura-ban jártasként alkalmasnak találta javadalomra, ezért lélekgondozásos v. anélküli, 
a zágrábi püspök adományozásához tartozó, Zágráb városban v. a zágrábi egyházmegyében 
levő, világi klerikusoknak régtől adni szokott egyházi javadalmat kért magának, ezért a 
pápa megírta levelét a zágrábi egyházmegyei Toplica-i apáthoz, a zágrábi egyház prépostjához 
és éneklőkanonokához, abban a formában, amint a javadalmazandó szegény klerikusok 
érdekében szokás. István klerikus bemutatta a prépostnak és az éneklőkanonoknak azon 
levelet, ami szerint a címzettek mind, avagy ketten közülük az abban foglaltakat végezzék 
el, de ők jogtalan kifogásokkal előhozakodva azt felelték, hogy nem akanak a végrehajtásban 
részt venni, István pedig a harmadik végrehajtóhoz, az apáthoz nem mehetett, mivel ő a 
pápai oklevél szerint egyedül nem tudott eljárni az ügyben. Ezért István, akinek az ügyben 
eddig tehát csak fáradozásai és költségei voltak, a pápának mindezt jelentve kérte, hogy 
erről gondoskodjon. A pápa ezért megparancsolja a címzetteknek, hogy a mondott okból az 
apátnak, a prépostnak és az éneklőkanonoknak ez ügyben írt korábbi levelének megfelelően 
járjanak el, legalább ketten közülük. D. Avinione, VIII. Kal. Sept., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 648r-v. (Df. 289 798.) 
R.: V. Orbán, LC. 17472. szám. 
 
 
783. 1366. aug. 26. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel akaratának és parancsának megfelelően 
Sceech-i Miklós, egész Sclauonia bánja a Borsod megyei Olnod ~ Olnad birtokot – amit 
egykor a király mint örökös nélkül elhunyt ember birtokát Miklósnak adott szolgálataiért, és 
ami szomszédos Zudar Péter királyi udvar- és pohárnokmester (magister curie et pincernarum 
nostrorum) birtokaival, és hasznos azoknak – a tartozékaival együtt Péter mesternek és 
fivéreinek átadta, ezért, valamint a neki és Szent Koronájának teljesített szolgálataiért is a 
Letenye, Chatar és Heryou nevű Zala megyei királyi birtokokat minden haszonvétellel, 
főleg a Mura folyón levő révvel (portus) és más tartozékokkal, azon határok alatt, amikkel 
korábbi birtokosai és a király is birtokolták, Miklós bánnak, általa fivérének (frater 
uterinus): Domokos erdélyi püspöknek és a bán örököseinek adományozza, nem érintve 
más jogát. D. in Wyssegrad, f. IV. p. Bartholomei, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 103 321. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Letenye 2. 9. 7.) Előlapja jobb felső sarkában: 
ad litteratorium preceptum domini regis. Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgy-
megjelölések; nagypecsét körvonalában: ad litteratorium preceptum domini regis sub 
sigillo quod in manu sua gestat. 

Á.: az 1013. számú oklevélben. Eltérő alakjai: Zeech, magister curie pincernarum 
nostrorum, Heryow, Vissegrad. 

K.: Zala II. 10–11. (Eszerint kettő E.-je volt; a másikon az előlap felső szélén ez állt: ad 
literatorium mandatum domini regis sub sigillo suo secreto annuleo); Smič. XIII. 565–566. 

 
 
784. 1366. aug. 26. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy színe előtt Pál testvér Beel-i apát 
aug. 1-jétől (oct. Jacobi) 25 napig állt László testvér, a Komaron-i Boldogságos Szűz-
kolostor perjele és konventje ellenében, de azok a pannonhalmi (Sacer mons Panonie) Szt. 
Márton-monostor idézőlevele ellenére a nádor korábbi oklevelében szereplő vámiktatás 
tilalmazása ügyében nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért a nádor 
Lászlót és konventjét bírságban marasztalja el, ha magukat nem tudják észszerűen kimenteni. 
D. in Vysegrad, 26. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 508. 25. A. 2. (Df. 207 306.) Papír. Hátlapján zárópecsét 

nyoma. 
 
 
785. 1366. aug. 26. Nagyszombat 
Besenew-i Domokos fia: Lőrinc mester pozsonyi vicecomes előtt Spacha-i Ysyp fia: Pál 
teljesen kifizette Spacha-i Gergely fia: András helyett azt a 6 márka bírságot (birsagium), 
amiben András elmarasztaltatott Márton fia: Márton és János özvegye, nemes asszony 
ellenében, de a szegénysége miatt nem tudott fizetni. Ezért Gál fia: János országbírói bírságszedő 
Pált nyugtatja jelen oklevéllel. D. in civitate Tyrenensi, IV. f. p. Bartholomei, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. Muraközy-elenchus 100. 321. (Df. 259 184.) Papír. 

Hátlapján 3 zárópecsét töredékei. 
 
 
786. [1366.] aug. 26.  
Az erdélyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
642. szám) Ábrahám fia: Miklós királyi emberrel kiküldték karpapjukat, Istvánt, akik aug. 
24-én (in fe. Bartholomei) a Thorda megyei Datus és Lekenchetw birtokokat a tartozékaikkal 
együtt a szomszédok jelenlétében Tusund-i Mihály fia: Bulgar (dict.) Lászlónak, a fivérének 
(uterinus frater): Jánosnak, valamint Simon fiainak: Sempyen-nek és Tamásnak és Mihály 
fia: Istvánnak (László frater patruelis-einek) iktatták, nem lévén ellentmondó. D. 3. die 
Bartholomei, a. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 73 714. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 168.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Teleki I. 145–146; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 237–238. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 525. szám. 
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787. 1366. aug. 27. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel akaratának és parancsának megfelelően 
Zeech-i Miklós, egész Sclauonia bánja a Borsod megyei Olnad birtokot – amit egykor a 
király mint örökös nélkül elhunyt ember birtokát Miklósnak adott szolgálataiért, és ami 
szomszédos Zudar Péter királyi udvar- és pohárnokmester (magister curie et pincernarum 
nostrorum) birtokaival, és hasznos azoknak – a tartozékaival együtt Péter mesternek és 
fivéreinek átadta, ezért, valamint a neki és Szent Koronájának teljesített szolgálataiért is a 
Letenye, Chatar és Heryou nevű Zala megyei királyi birtokokat minden haszonvétellel, 
főleg a Mura folyón levő révvel (portus) és más tartozékokkal, azon határok alatt, amikkel 
korábbi birtokosai és a király is birtokolták, Miklós bánnak, általa fivérének (frater 
uterinus): Domokos erdélyi püspöknek és a bán örököseinek adományozta. Ezért utasítja a 
vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sehter-i Dénes fia: Péter v. Sehter-i 
Miklós v. War-i Buza (dict.) Imre v. Buza (dict.) Balázs v. Chernel fia: Jakab v. Sond-i 
Iwanch fia: János v. Salgh-i Egyed fia: Balázs v. Cheh-i Miklós v. Egyed fia: Lőrinc kirá-
lyi ember menjen a szomszédok összehívásával Letenye, Chatar és Heryov birtokokra, és 
ha ezeket a királyi adományozáshoz tartozó uralkodói birtokoknak találja, ezen a jogon 
iktassa Miklós bánnak és Domokos püspöknek, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 
ellentmondókat idézze ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az 
uralkodónak. D. in Wyssegrad, f. V. p. Bartholomei, a. d. 1366. 
 
Á.: 1. a 873. számú oklevélben.  

2. Á. 1. > az 1013. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Heryow, Zehter, Vissegrad.  
 
 
788. 1366. aug. 27. Bozók 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a Cibin-i, Medies-i és Selk-i székek bíróinak, esküdtjeinek, 
senior-ainak és összes szászainak, hogy Almakerek-i Gegus fia: János mestert és fiait: 
Pétert és Lászlót, királyi familiárisokat Lapus földnek a király speciális meghagyásából 
Almakerek birtokukhoz csatolt fele tulajdonában (azon határok szerint, amikkel e föld két 
részre van osztva, és az egyik fele Kapus és Walthyd királyi birtokokhoz van csatolva) 
engedjék békésen maradni, őket ne zaklassák, nekik ott jogtalanságot ne okozzanak. 
Elrendeli továbbá, hogy a János mester és fiai, ill. a Kapus és Walthyda falvakbeli királyi 
népek békés állapota érdekében a király parancsából Laapus föld közepén újonnan emelt 
örök határjeleket a címzettek és e királyi népek hagyják sértetlenül, különben őket a király 
megbünteti. Lapus föld és az azt két részre osztó határok ügyét pedig a továbbiakban ne 
vigyék a király elé. D. in Bozouk, f. V. p. Bartholomei, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5491. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 1. 1. T.) Papír. Előlapja alján négyzet alakú gyűrűs-

pecsét vörös viaszú nyoma alatt nem kiolvasható commissio-s jegyzet. Hátlapján közép-
kori (Lapos névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések (az egyik magyar nyelvű). 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: ZW. II. 271–272; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 238–240. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 526. szám. 
 
 
789. 1366. aug. 28. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-konventnek: 
elmondta neki Pál Beel-i apát, hogy a monostora Győr megyei Arpas nevű birtokát a 
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malommal és más haszonvételekkel Móric fia: Simon mester számos éve bérli (feudaliter 
seu conductive conservando), de ennek fejében a monostornak az éves census-t nem fizette 
meg; a birtok (a monostor részére korábban mindig is beszedett) tavalyelőtti, tavalyi és idei 
tizedeit megtartotta és a monostornak kifizetni megtiltotta; az Arpas birtokon levő egyházat 
leromboltatta és a köveit elvitette, a monostor nagy kárára. Mivel a király, miként ezt 
kegyurasága (patronale officium) megköveteli, ezen birtokbérletről (infeudacio) és a többi 
mondott ügyről alaposabban tájékozódni akar, ezért utasítja a konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akivel Péter fia: Kopaz v. Nema-i János fia: Lőrinc v. Zenthyuan-i András 
fiai: János v. Bereck v. Zyrk-i Lorand v. Kyseech-i Domokos fia: János királyi ember idézze 
(evocet) Simon mestert a birtokról szóló okleveleivel együtt az apát ellenében a királyi 
jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, in fe. 
Augustini, a. d. 1366. 
 
Á.: a 866. számú oklevélben.  
K.: Sopron vm. I. 368–369; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 150. (Á.-ban.) 
 
 
790. [1366.] aug. 28. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 727. szám) kiküldték tanúságul subnotarius-ukat: Tamás litteratus-t, akivel 
Márton királyi ember aug. 27-én [?] (f. V. ……) Sarus megyében, főleg a mondott birtokok 
szomszédaitól …. megtudták, hogy Vynche az említett tudományvételt ….. Bayor-i …… a 
mondott módon ….. holott nevezettek az elmondottakban ártatlanok. D. in fe. Augustini, a. 
d. prenotato. [1366.]  
 
E.: Dl. 5482. (NRA. 1540. 22.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
791. 1366. (aug. 29. előtt) Vise[grád] 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király [(H)] országbírója kéri a pozsonyi káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Hethy-i ……….. v. Zapy-i Konch fia: János v. Sarwth-i [?] 
István fia: János királyi ember ….. Miklós fiait: ………, Danka fia: Lászlót, Péter fiait: 
Tamást és Gergelyt, másik Péter fia: Mihályt, Ighazusw….-i nemeseket, Hermaan ……. 
[lehúzva: Chenkez-i Iwan fia: Gált] [Ker]ezthur[-i] …………, Magar-i János fia: Mátyást, 
…… (dict.) Jánost és Chenkezfalua-i Lőrinc fia: Jánost [idézze] az óbudai apácák ellenében 
a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vysse[grad], 
……. an. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 33. 1. 13. (Df. 227 424.) Hiányos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
792. 1366. aug. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Sarachen mester országos (per totum regnum nostrum) királyi 
harmincadszedőnek v. annak Zagrabia-i harmincadszedő-helyettesének: elpanaszolták neki 
és anyjának, a királynénak a zágrábi Grech-i királyi polgárok és hospesek nevében, hogy 
bár a címzettek velük a harmincad fizetése és szabályozása ügyében megegyeztek, és erről 
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nekik királyi oklevelük van, amit színe előtt be is mutattak, de a boraik, gabonáik és sójaik 
után a címzettek most az ezen elrendezésen és a királyi oklevél tartalmán túli harmincadot 
szednek és csikarnak ki tőlük, ami sosem volt máskor (alias) szokás. Ezért a király utasítja 
a címzetteket, hogy a mondott megegyezésen és a királyi oklevél tartalmán túl e polgárok 
és a hozzájuk tartozók borai, gabonái v. búzái és sójai után több harmincadot ne kérjenek 
v. szedjenek, hanem őket a király oklevelének megfelelően a mondott megegyezésben a 
harmincad szedése ügyében tartsák meg. Jelen oklevél maradjon a polgároknál. D. in 
Visegrad, in fe. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: Zágráb Város Történeti Lt. Diplomata 4. 38. (Df. 255 433.) Hiányos papír. Hátlapján 

azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kis pecsét nyoma alatt: 
commissio d[omine] regine. 

K.: Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 233–234; Smič. XIII. 566–567. 
 
 
793. 1366. aug. 29. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta János Lelez-i prépost, hogy Zenthelesebeth-i Borsod fia: 
János (Péter néhai Lelez-i prépost famulus-a és rokona), amikor az ura: ezen Péter haldoklott, a 
prépost többi familiárisait a prépost házából ravaszul elcsalva ezüst serlegeket, más holmikat 
(clenodia) és a Szt. Kereszt-egyház pénzét (amit a prépost az egyház javításához gyűjtött 
össze és tett félre) elvette és ezekkel megszökött, a Lelez-i egyház joga sérelmére és kárára. 
Ezért a király utasítja a veszprémi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Tot-i 
János fia: László v. Byk-i Tekus fia: Tamás v. Zentus-i Makow fia: János királyi ember 
idézze (evocare) Borsod fia: Jánost okt. 20-ra (quind. oct. Mychelis) személyes és nem 
képviselő általi megjelenésre János prépost ellenében, majd a káptalan tegyen jelentést a 
királynak. D. in Wyssegrad, 2. die Augustini, a. d. 1366. 
 
Á.: a 827. számú oklevélben.  
 
 
794. 1366. aug. 29. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) és anyjának, a királynénak elpanaszolta Pál testvér, a Beel-i 
monostor apátja, hogy bár [I.] Szt. István király privilegiális adományából a Kamarun-i rév 
és vásár teljes vámja a monostorhoz tartozna, de Kamarun-i Donch fia Miklós mester fia: 
Péter elfoglalva tartja e vám kétharmadát v. többet, az apát embereinek v. vámszedőinek 
csak addig engedi, hogy a kellő és régi módon beszedjék e vám megfelelő részét, aminek 
tulajdonában eddig a monostor volt, amíg az ezen vásárra érkező kalmárok az áruikat a 
vásár helyére v. onnan el viszik, a többit pedig Péter magának szedi be a vásározók szállásain 
(descensibus et hospiciis forensium); és hogy a monostor kezén levő vámrészt ellehetetlenítse, 
az ezen vásáron mindig is szokott halpiacot (coempcio seu mercacio piscium) a saját területére 
(ad alium locum sue potestatis) v. másik napra akarja áttenni, az apát és konventje joga 
sérelmére. Ezért a király utasítja a pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton-
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Nema-i Péter fia: Kopaz v. Zyrk-i Lorand 
v. Paznan-i Nemes (dict.) István v. Kyseech-i Domokos fia: János királyi ember megtudva 
az igazságot minderről, mondja meg Péternek a király szavával, hogy a monostor ezen 
vámrésze további elfoglalásától álljon el és azt a jogos és kellő módon a monostornak engedje 
teljesen beszedni, sem a halpiac helyét, sem a napját ne merészelje megváltoztatni, hanem 
azt a megszokott módon, változtatás nélkül engedje maradni. Ha Péter mindezt nem fogadja 
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el, idézze (evocet) őt az apát ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést 
az uralkodónak. D. in Wyssegrad, in fe. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
Á.: a 864. számú oklevélben.  
K.: P. VIII. 347; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 146–147. (Mindkettő Á.-ban.) 
 
 
795. 1366. aug. 29. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János monostor-konventje tudatja, hogy Konth 
Miklós nádor (H), a kunok bírája János fia: László mester és Péter fia: Lőrinc mester, 
Rozgon-i nemesek érdekében kiadott oklevelének megfelelően Kurthueles-i János fia: 
Demeter nádori emberrel (András fia: Pál és másik András fia: János, Kamaroch-i nemesek 
részére), ill. Chub-i János fia: Péter nádori emberrel (a Rozgon-i nemesek részére) kiküldték 
tanúságul kanonoktársaikat: János és Jakab testvéreket, akik aug. 22-én (oct. Ass. virg. 
glor.) Kamarouch és Kanyo birtokokra mentek, ahol fogott bírók döntésének megfelelően 
László, Lőrinc és Miklós fiai, Rozgon-i nemesek, ill. Kamaroch-i Pál és János Kamaroch 
és Kanyo birtokokat e Rozgon-i nemesek birtokaitól elkülönítették. Kamaroch határai: 
nyugat felől a Thupol folyó; Kamaroch-ról Jeztreb faluba tartó út; Nogles nevű hegy; 
Kuzberch-nek mondott Berch; kelet felé Kysles (dict.) hegy; Kuzberch; ue. Berch; 
Kruchow birtok határai. Kanyo határai: Bodrug folyó, ahol egy Melpatak (dict.) patak 
belefolyik, és ott van 2 határjel, az egyik Bencoch birtoké, a másik Kanyo-é; ue. patak 
nyugat felé; Bengolch birtokról Kanyo birtokra tartó út; e patak ártere (profunditas); a folyó 
caput-ja; KusBerch teteje; ue. Berch; AzyuKanyo (dict.) patak; NogKanyo folyó; gyümölcsfa 
az Emburelese-nek hívott helyen; kelet felé a Bodrog folyó. A Rozgon-i nemesek vállalták, 
hogy (miként elődeik is) a Kamaroch-i nemeseket és örököseiket Kanyo és Kamaroch 
birtokokban az egri káptalan privilegiális oklevelének megfelelően békésen megőrzik. 
Erről a konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. quind. Ass. 
virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 104 931. (Batthyány cs. lt. Forgách cs. 3. A. 14.)  
 
 
796. 1366.] aug. 29. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelentik [I.] Lajos 
királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 723. szám) Zeuled-i Péter királyi 
emberrel kiküldték egyiküket, János testvért, akik aug. 27-én (f. V. an. Decoll. Johannis 
Bapt.) Sarus megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, főleg a nevezett birtokok szomszédaitól nyíltan és titokban megtudták, hogy 
Vynce és János az említett tudományvételt a mondottakban ártatlan Lőrinc ellenében elvégezték, 
és ezt azért tették, hogy mondott hatalmaskodásukat leplezni tudják, ti. hogy Lőrinc jobbágyát: 
Simont, aki hazafelé tartott, máj. 22-én (f. VI. an. Penth.) a süvegétől, köpenyétől, tunikájától 
és 3 forintjától megfosztották, holott per van függőben Lőrinc és Vynce között. D. in fe. 
Decoll. Johannis Bapt., a. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 676. (Múz. Ta. Berthóty 114.)  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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797. [1366.] aug. 29. 
[Ismeretlen hiteleshely] azonos tartalmú jelentése [I. Lajos királynak (H)], annak parancs-
levele alapján (l. 725. szám). Eltérő névalakjai: Wynce, Vytez-i Lőrinc. D. in fe. Decoll. 
Johannis Bapt., a. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 678. (Múz. Ta. Berthóty 110.) Felül hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (…pro Laurencio de Wytez contra Vynce de Peren et Johannem de 
eadem…), valamint zárópecsét töredékei. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
798. 1366. aug. 29. 
Gergely prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy a Vezzeus fia: János és Tuteus ~ Teteus fia: László mesterek érdekében iktatásokra 
és idézésekre kiadott parancslevelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Halaz-i 
Falkus v. frater-e: János v. Kaplyan fia: Miklós királyi ember a szomszédok összehívásával 
menjen a Neugrad megyei Sew és Beryn birtokokra, és ha ezeket a király adományozásához 
tartozóknak találja, ezen a jogon iktassa János és László mestereknek, örök birtoklásra, ha 
nincs ellentmondás, az esetleges ellentmondókat idézze ellenükben a királyi jelenlét elé, 
majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak – kiküldték tanúságul Mihály papot (presbiter), 
káplánjukat és notarius-ukat, akivek Kaplen fia: Miklós királyi ember aug. 27-én (f. V. p. 
Bartholomei) a szomszédok összehívásával Beryn birtokra ment, ami mellett egy szántóföld-
részt, amiről azt mondták, hogy Mihály várnépé (populus castrensis), minden haszonvétellel 
és tartozékkal régi határai alatt iktatta János és László mestereknek, azon a jogon, hogy a 
király adományozásához tartozik, nem lévén ellentmondó. Amikor azonban iktatni akarta 
nekik Beren birtokot, ami Károly fiai kezén van most, Beren-i Károly fia: Tamás a maga és 
fivérei: Kokas és Lorand nevében ezt tilalmazta, ezért a királyi ember Károly fiait megidézte 
János és László ellenében a királyi jelenlét elé nov. 8-ra (oct. OO. SS.). D. 3. die termini 
premisse citacionis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 374. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 455.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (Kokos névalakkal), valamint zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Briccius 
filius Nicolai cum Pech racione prioriatis ad Epiphanie. Due. Actor solvit VI, in VII. 

K.: Z. III. 312–313. 
 
 
799. 1366. aug. 29. 
Gergely prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy Bubeek István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően – küldjék 
ki tanúságaikat, akikkel Baluan-i Domokos v. Baluan-i Mikch v. Nempty-i Erdeu v. Ture-i 
Konya v. Kyssarlo-i István fia: Péter v. Malos-i Iuanka fia: István v. Zada-i Bereck királyi 
ember (Sifrid testvér, a Gron melletti Szt. Benedek-egyház apátja és konventje, felperesek 
részére), ill. Saar-i Lőrinc v. Kystopolchan-i András v. Nempty-i Beregh v. Fys-i Kelemen 
királyi ember (Ebedech-i Zanchuk fia Miklós fia: István alperes részére) aug. 22-én (oct. 
Ass. virg. glor.) menjenek a szomszédok összehívásával és a felek v. képviselőik jelenlétében 
Zenthbenedek birtokra, azt a Szt. Benedek-egyház privilegiális oklevelében foglalt határok 
mentén ezen István Ebedech nevű birtoka felől járják be, és attól elkülönítve iktassák az 
apátnak és konventjének mint sajátjukat örök birtoklásra, ha valaki nem mond ellent, az 
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esetleges ellentmondókat idézzék az apát és konventje ellenében a királyi jelenlét elé, a 
tilalmazott földrész(eke)t jelekkel (signis metalibus) kijelölve, királyi mértékkel megmérve 
v. szemmel megtekintve fogott bírókkal becsüljék fel értékén (in condigno suo precio et 
valore), majd a konvent okt. 6-ra (oct. Michaelis) tegyen jelentést a királynak – Ture-i 
Konya királyi emberrel István litteratus-t (az apát és konventje részére), ill. Kystopolchan-i 
András királyi emberrel Mihály papot (presbiter), káplánjukat (István alperes részére) 
küldték ki tanúságul, akikkel a királyi emberek aug. 22-én Zenthbenedek birtokra mentek a 
szomszédok és a felek jelenlétében, és amikor azt a Szt. Benedek-egyház privilegiális 
oklevelében foglalt határok mentén Miklós fia: István Ebedech nevű birtoka felől bejárni 
és attól elkülöníteni akarták, és bizonyos földrészeket, amiket mind az apát, mind István a 
sajátjainak nevezett, felbecsülni, majd az apátnak és konventjének iktatni akarták, azon a 
jogon, hogy hozzájuk tartoznak, István nem a bejárástól, hanem a határok kijelölésétől, az 
iktatástól és a becsléstől őket tilalmazta, vállalva, hogy ellentmondását majd megindokolja. 
D. die Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 6. 1. 2. (Df. 235 916.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Zanchek és Sefrid névalakokkal), valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
800. [1366.] aug. 29. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 724. szám) kiküldték tanúságul subnotarius-ukat: Tamás litteratus-t, akivel 
Zekch fia: Márton királyi ember aug. 26-án (f. IV. an. Decoll. Johannis Bapt.) Sarus megyében 
nemesektől, és nem nemesektől megtudta, hogy Vynche és János az említett tudományvételt 
a mondott módon elvégeztették az ügyben ártatlan Lőrinc ellenében, és ezt azért tették, 
hogy mondott hatalmaskodásukat el tudják leplezni, ti. hogy Lőrinc jobbágyát: Simont, aki 
hazafelé tartott, máj. 22-én (f. VI. an. Penth.) a süvegétől, köpenyétől, tunikájától és 3 
forintjától megfosztották, holott per van függőben Lőrinc és Vynche között. D. in fe. 
Decoll. Johannis Bapt., a. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 677. (Múz. Ta. Berthóty 113.) Papír. Hátlapján pecsét töredékes nyoma.  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
801. 1366. aug. 29. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Veres (dict.) István, Sygnye-i Miklós fia 
János fiai: Egyed, Miklós és László famulus-a tiltakozott, hogy miként ezen urai megtudták, 
az apjuk: János a birtokrészeiket el akarja zálogosítani, ezért Jánost tilalmazták attól, hogy 
a birtokaikból bármely részt bárkinek eladjon, elzálogosítson v. bármi más módon tőlük 
elidegenítsen, a birtokaik szomszédait pedig attól, hogy a birtokaik határain belül levő 
erdőket, bozótosokat (rubetum) és réteket használják, s most tilalmazza István is őket 
mindettől ezen urai nevében az ország szokásának megfelelően. D. in fe. Decoll. Johannis 
Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 9. 10. 11. (Df. 263 138.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
R.: Horváth M., MTT. 9 (1861) 122. 
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802. 1366. aug. 29. 
Egyed prépost és a Thurcz-i Boldogságos Szűz-egyház konventje előtt elmondta 
Jessanche-i Sebestyén fia: András, hogy Jezanche nevű birtoka felét Albert fia György 
feleségének: Annának és Lőrinc fia Miklós feleségének: Erzsébetnek – Jezanche-i Kilián 
leányainak, az ő unokatestvéreinek (soror patruelis) – adta, annak megfelelően, hogy [I.] 
Lajos király (H) az oklevelével ezen nemes asszonyokat az atyai jogokban valós örökössé 
tette. A konvent erről függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. in fe. Decoll. 
Johannis Bapt., a. d. 1366. Arenga. 
 
E.: Dl. 5492. (NRA. 1598. 28.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és 

vörös-zöld fonata. 
 
 
803. 1[3]66. aug. 29. 
Kálmán győri püspök 1[3]66. aug. 29-én (quind. Ass. B. virg., a. d. 1[3]66.) kiadott oklevele, 
amiben átírta többek között a győri káptalan oklevelét (l. 763. szám). 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1410. nov. 14. SNA. Révay cs. központi lt. Nob. Turóc 1. 10. 

(Df. 260 247.). 
Megj.: Az oklevél eredetileg a győri káptalan 1405. márc. 25-i oklevelében volt átírva. 
 
 
804. 1366. aug. 30. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) és az anyjának, a királynénak elpanaszolták Pál testvér Beel-i apát 
nevében, hogy számos kereskedő és utazó, akik az áruikkal a régi szokás szerint a monostor 
Baath királynéi városban levő vámhelyén kell átkeljenek, elhagyva az ezen város felé vezető 
szokásos utakat, jogtalan és nem szokott utakra térve nem mennek e vámhelyhez, az apát 
és monostora joga sérelmére. Ezért a király utasítja a Gron melletti Szt. Benedek-
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Bálint fia: László v. Nema-i Péter fia: 
Kopaz v. Zyrk-i Lorand v. Péter fia: János v. Paznan-i János fia: István királyi ember minden 
esetben, amikor az apát részéről felkérik erre, Bors megyében és más alkalmas helyeken 
nyilvánosan hirdesse ki a király szavával, hogy minden kereskedő és egyéb ember hagyja 
el a mondott jogtalan és nem szokott új utakat, és a valós és korábban mindig is szokott 
utakon át menjen e vám- és vásárhelyhez, és a vámot, ahogy kell, fizesse meg, különben a 
király haragja sújtja, és akit a jogtalan utakon haladva a javaiban v. személyében bármilyen 
zaklatás és kár érne, akkor ezt a királynak nem róhatja fel. Ha a nemesek v. más birtokos 
emberek ezzel ellenkeznének, a királyi ember idézze őket az apát ellenében a királyi jelenlét 
elé, hogy választ adjanak efféle vakmerőségükről, a konvent pedig minden esetben tegyen 
jelentést az idézésekről a királynak. D. in Wyssegrad, 2. die Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 509. 50. R. 4. (Df. 207 307.) Papír. Hátlapján kis pecsét 

nyoma alatt: commissio d[omine re]gine. 
K.: P. VIII. 346; Keglevich K., Garamszentbenedek 324–325. 
 
 
805. 1366. aug. 30. Zágráb 
Myhalch fia Miklós fia: János mester, occupator honoris banatus regni Sclauonie a zágrábi 
káptalannak: elmondták neki Péter fia: Miklós (János fia János gener-e) nevében, hogy 
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Lukács fia István fia: Mihály aug. 19-én (in crastino Stephani regis) a lovasaival és paraszt 
(rusticus) gyalogosaival hatalmaskodva Miklós Glaunichafeu-n levő birtokára ment, ahol 
akkor Miklós felesége (ezen János leánya) és Miklós két leánytestvére (soror) voltak, az 
ottani jobbágyoktól a nyájaikat és házaik felszereléseit elvette, Miklós házának ajtaját feltöretve 
annak kardját ott megtalálta, e házra számos nyilat lövetett, a gyalogosai a mondott asszonyokat 
káromolták, Miklós jobbágyai számos faanyagát és baltáit elvitték. Ezért János mester kéri 
a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Miklós fia: Antal v. Irethlen fia: Gergely 
v. Moroucha-i Mihály fia: Pál báni ember (homo domini nostri bani) tudja meg az igazságot, 
majd a káptalan tegyen jelentést János mester urának: a bánnak. D. Zagrabie, in crastino 
Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 35 878. (Kukuljevics-gyűjt.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (János 

fia: János mester névalakkal), valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
806. 1366. aug. 31. 
Bubeek István comes országbíró 1366. aug. 31-én (a. in presenti, 31. die oct. Jacobi) kiadott 
oklevele szerint perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Zenthlelyuk-i Castellan 
fiai: László és István a maguk és fivérük (frater uterinus): Imre nevében a csázmai káptalan 
ügyvédvalló levelével aug. 1-jén (oct. Jacobi) Makrycha-i Arnold fia János fiai: Pousa és 
András ellenében bemutatták a Posoga-i káptalan tudományvevő oklevelét (l. 318. szám), 
majd bemutattak további 6, ezévi (omnino anno in presenti) tudományvevő oklevelet is, 
amikben a fehérvári, a budai és a csázmai káptalan, a Symig-i konvent, valamint a Cris 
megyei vicecomes és a szolgabírók jelentették a király átírt írásos parancsára, továbbá 
Zynche-i Miklós fia: István jelentette István zágrábi püspöknek, Szlavónia egykori általános 
vikáriusa átírt levelére, hogy Tibor, a királynéi aula ifja, speciális királyi ember és más 
királyi, káptalani és konventi emberek és a Cris megyei egyik szolgabíró megtudták a 
szomszédos nemesektől és e vidék közrendű embereitől (communes homines illarum 
parcium), hogy ami a Posaga-i káptalan mondott oklevelében szerepel, azt János fiai és 
mondott famulus-aik elkövették Castellan fiai és a hozzájuk tartozók ellenében. Erre András 
fia: János (János fiai: András és Pousa nevében a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével) 
azt felelte, hogy ők Castellan fiai vádjaiban ártatlanok, és bemutatott erről 3 tudományvevő 
oklevelet (l. 319., 320. és 321. szám). Mivel Castellan fiai a vádjukat 7 tudományvevő 
oklevéllel nyilvánították ki, János fiai ártatlanságát a képviselőjük azonban csak 3 tudomány-
vevő oklevéllel igazolta, amikből kettő szerint Castellan fiai jobbágya fiát János fiai famulus-a, 
Domokos ölte meg, az ország régi szokása szerint pedig az ennyi v. több tudományvevő 
oklevéllel kinyilvánított ügyeket párbajjal v. a felperesek esküjével kell lezárni, ezért az 
országbíró többször is megkérdezte erről János fiai képviselőjét, aki azt mondta, hogy ők a 
párbajt választják. Mindezek alapján az országbíró a bírói székén vele ülésező bárókkal és 
nemesekkel meghagyta, hogy a király előtt Vyssegrad-on a párbajmezőn lovagi fegyverekkel 
és lovakon Castellan (dict.) Péter fia: László az oklevél kiadásának 60. napján, okt. 31-én 
(in vig. OO. SS.) János fia: Pousa ellenében, Castellan (dict.) Péter fia: István pedig nov. 2-án 
(2. die OO. SS.) János fia: András ellenében gyakorlott bajvívókat állítson ki arról, hogy a 
7 tudományvevő oklevélben foglaltakat János fiai a famulus-aikkal és a hozzájuk tartozókkal 
együtt elkövették ellenük, Pousa és András pedig gyakorlatlan bajvívókat állítsanak ki 
arról, hogy Castellan fiai vádjaiban ártatlanok, de a felek v. azok bármelyike személyesen 
is harcolhat, ha akar, és hogy a párbaj ne tartson szürkületig (crepusculum noctis), elrendeli, 
hogy az esti harangszó előtt a felek jelenjenek meg v. állítsák bajvívóikat a párbajmezőre. 
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A párbajok befejeztével az országbíró a bárókkal döntést hoz majd Castellan fia: Imre János 
ezen fiai elleni ügyéről is. 
 
Tá.: a 988. számú oklevélben. 
K.: Smič. XIII. 576–581. (Tá.-ban.) 
 
 
807. [1366.] aug. 31.  
Gergely prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 761. szám) kiküldték tanúságul Mihály papot 
(presbiter), káplánjukat és notarius-ukat, akivel Kaplyan fia: Miklós királyi ember aug. 27-én 
(f. V. p. Bartholomei) a szomszédok összehívásával Sew birtokra ment, és azt a király 
adományozásához tartozónak találva ennek jogán iktatta minden haszonvétellel régi, valós 
határai alatt Vezzeus fia: János és Tuteus fia: László mestereknek, nem lévén ellentmondó. 
D. 5. die termini premisse possessionarie statucionis, a. d. supradicto. [1366.]  
 
E.: Dl. 87 414. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 169.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz egészített ki, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
808. 1366. (aug. 31. után) 
Konth Miklós nádor (H) döntéshozó oklevele: az Abawyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének 1366. aug. 31-én (f. II. an. Egidii, a. d. 1366) Cassa város mellett tartott 
közgyűlésén Zalusan-i András fia: László mester elmondta, hogy ő Ders fia Tamás fiaival: 
István és Demeter mesterekkel egy őstől (avus) ered és azonos osztályos ágon (una 
proxima divisionali linea) vannak, ezért ő az Abawar [!] megyei Woyda és Bytus birtokokon 
egyenlő osztályt akar tőlük kapni az ország joga szerint. Majd egyrészről Tamás fia: István 
mester (Demeter mester nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, így bírságban 
maradt), másrészről László mester elmondták a nádornak, hogy bár a Hunt megyei Chery 
birtok ügyében köztük létrejött per a nádor perhalasztó oklevelével a királyi kúriába lett 
volna halasztva a nádor elé aug. 27-re (oct. regis Stephani) az István által kifizetendő 3 
márka bírsággal, de azon pert Woyda és Bythus birtokok osztálya ügyével együtt a nádor 
közgyűlésén akarják lezárni. Ezután Tamás fia: István mester azt felelte, hogy az ő és 
László elődei (avus) között a birtokaikon örök osztály történt, és bemutatta az esztergomi 
káptalan 1285. febr. 25-i oklevelét, miszerint színük előtt megvallották Honthpaznan nembeli 
Honth comes fiai: Ders és Demeter, hogy az örökjogú és szerzett birtokait így osztották fel: 
a Hont megyei Lytua, más néven Haradnuk vár a hozzá tartozó birtokokkal – Chabrad 
nevű két falu, a vár alatti Waralya falu, Chery, Új (nova) Worbuch, Touth Damanyk, Alsó 
(inferior) Pomath, más néven Bekesteleke, Bagun, Chasyta, Perendfalua Tapulcha földdel, 
Legen, Marouth (ami condicionarius-oké), Sarlou az esztergomi káptalan Damas nevű 
birtoka mellett, a másik Warabuk szintén az esztergomi egyház földje mellett van, 
Berenche, Scuha – Ders-nek és örököseinek jutott, míg az ue. megyei Dragul vár a hozzá 
tartozó falvakkal (két Dragul nevű falu, Bereche, Hunt, Vezke, Scalanya, Teser, Huruso, 
Jablonch, Pudkusan) Demeter és örökösei jogába és tulajdonba kerültek minden haszonvétellel 
e birtokok régi határai alatt; a szerzett birtokokról szóló okleveleiket a birtokosztálynak 
megfelelően egymásnak átadták; mivel a Wyuar megyei Januk, Woyda és Bytus birtokok 
tőlük el vannak idegenítve és az osztályba nem kerülhettek be, ezért ha e birtokokat valamelyikük a 
saját fáradozásával és költségein vissza tudja szerezni, ezek az ő és örökösei tulajdonába 
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kerülnek, hacsak ezeket önként fel nem osztja; az osztályt sosem vonhatják vissza, és egyikük 
mégis ezt tenné, a másikuknak és örököseinek a per kezdete előtt 300 márka ezüstöt fizessen. 
Az oklevél bemutatása után István mester azt mondta, hogy az osztály ügyében addig nem 
ad választ amíg László mester az őse által tett kötelezettségének megfelelően a 300 márka 
ezüstről nem ad elégtételt, aminek kifizetése után a nádor eljárhat a jog szerint, mire László 
többször is kijelentette, hogy a 300 márkát csak későbbi időpontban tudja kifizetni, ezért a 
nádor meghagyta a felek beleegyezésével, hogy László a 300 márkát 1367. okt. 6-án (oct. 
Mychaelis, a. d. 1367.) fizesse ki színe előtt Istvánnak, ami után az erre speciálisan kijelölt 
nádori ember az egri káptalan tanúsága előtt Bythus, Woyda és Chery birtokokat a tartozékaikkal 
ossza 2 egyenlő részre, és az egyik felüket iktassa Lászlónak, a másikat Istvánnak és utódainak, 
a felek pedig nem mondhatnak ellent egymásnak. 
 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1369. jún. 2. Dl. 41 783. (Múz. Ta. Nyáry.) 

2. Tá. 1. > Bebek Imre országbíró, 1391. jún. 19. Dl. 42 494. (Uo. 1909. 31.) Eltérő 
névalakjai: Deers, Wayda, Hont, Lythua, Haradnok, Chybrad, Warbok, Toth 
Domanyk, Bykestelek, Bagyon, Chazyta, Peryndfalua, Thapolcha, Legyen, Warbuk, 
Berneche, Zuha, Dragol, Berneche, Hunth, Wezche, Chalamya, Deser [!], Hrusso, 
Japrouch, Padlusan, Jank, Bythus. 

 
 
809. 1366. szept. 1. Visegrád 
[I.] Lajos király utasítja a Kyrch-i monostor apátját, hogy Wydembach-i Mihály fia: Péter, 
a királyi aula ifja, Miklós knini püspök frater-e részére, amikor az megkéri, a király által 
Péternek adott Vyfalu birtok védelmére a famulus-aival és embereivel együtt legyen segítséggel a 
birtok miatt Pétert zaklatók ellenében. D. in Wyssegrad, in fe. Egidii, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 28 916. (KKOL. Misc. A. 16.) Papír. Előlapja alján vörös viaszú titkospecsét töredékes 

nyoma. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1839. nov. 11. Ue. jelzet alatt. 
K.: Densuşianu I/2. 133; ZW. II. 272; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 240. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 527. szám. 
 
 
810. 1366. szept. 1. Visegrád 
[I.] Lajos király 1366. szept. 1-jén (in fe. Egidii, a. d. 1366.) Wyssegrad-on kiadott nyílt 
oklevele: Miklós csanádi prépost, királyi speciális káplán hű szolgálatait előadva a Symig 
megyei Orman-i districtus-ban levő Fenek birtokot – azt állítva, hogy egykor Egyed fiáé: 
az örökösök nélkül elhunyt Miklósé volt, és ezért a király adományozásához tartozik, de 
szentgáli (S. Gallus) Jakab fia János fia: Miklós az igazságot elhallgatva azt elfoglalva 
tartja –, valamint az ue. districtus-beli, Fenek birtok melletti Cheusfelde nevű királyi várföldet 
kérte örökadományul magának és fivéreinek: Péter, János, Andak, Bakou és István mestereknek 
(Garazda dicti). A király a prépost és fivérei érdemeiért a Miklós halálával kezére háramlott 
Fenek birtokot és Cheusfeulde királyi várföldet minden haszonvétellel és tartozékkal régi 
határaik alatt királyi új adomány címén a prépostnak, fivéreinek és azok örököseinek adta.    
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1375. aug. 20. Dl. 100 147. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 

Belfenék 3. 5. 52.) 
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811. 1366. szept. 1. Visegrád  
[I.] Lajos királynak elmondta Berench-i István fia László fia: Tamás a maga, atyja és frater-ei 
személyében, hogy a Bereg megyei Odon és a Zabouch megyei Ewzud az ő örökbirtokaik, 
minden jogon és címen őket illetik, de ezeket most bizonyos nemesek az ő joguk sérelmére 
elfoglalva tartják. Az uralkodó ezért utasítja Konth Miklós nádort, a kunok bíráját és 
helyetteseit (vices gerentes), hogy ha a mondott megyékben legközelebb tartandó közgyűlésükön 
az esküdt ülnököktől, nemesektől és másoktól azt tudják meg, miszerint Odon és Ewzud 
Lászlóé és fiaié, akkor a mondott birtokfoglalók részéről e közgyűlésen Lászlónak és fiainak 
adjanak elégtételt. Elrendeli, hogy ha László és fiai a közgyűlésen e birtokok ügyében pert 
indítanának, azt semmilyen okból nem lehet elhalasztani, hanem ott kell lezárni. D. in 
Vyssegrad, in fe. Egidii, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 413. (Vay cs. berkeszi lt. 396.) Előlapi kerek pecsét töredékei alatt: relacio 

magistri [Nicolai] filii [Nicolai] de [Hedruh]uara.  
R.: Piti F., SzSzBSz 2002. 8; Vay berkeszi 240. szám. 
 
 
812. 1366. szept. 1. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a győri káptalannak: elmondta neki Hedruhuara-i Miklós fia: Miklós 
mester, hogy a birtokjogairól, főleg Fornad birtokról kiadott oklevelei elvesztek, a par-jaik 
a káptalan sekrestyéjében v. levéltárában vannak elhelyezve a szokás szerint, és ezekre 
jelenleg szüksége van. Ezért a király utasítja a káptalant, hogy ezen oklevelek par-jait a 
sekrestyéjükben keressék meg és tartalmukat Miklósnak átiratban adják ki, csalárdság nélkül. 
D. in Wyssegrad, in fe. Egidii, a. d. 1366. 
 
Á.: a 934. számú oklevélben. 
K.: Héderváry I. 63. (Á.-ban.) 
 
 
813. [1366.] szept. 1.  
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje Barnabás fia: Jakab 
(Sebus-i Synka fia Péter fiai: János, Miklós és László nevében előadott) kérésére és oklevél-
bemutatása alapján átírja Péter fiai részére [I.] Lajos király (H) nyílt oklevelét (l. 707. 

szám). D. in fe. Egidii, a. eiusdem [!]. [1366.] 
 
E.: Dl. 102 904. (Batthyány cs. lt. Forgách cs. 14. A. BB.) Papír. Hátlapján pecsét töredékes 

nyoma. 
 
 
814. 1366. szept. 3. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Kolon-i Peteu-nek: a Chytar-i királyi népek v. jobbágyok elpanaszolták 
neki és anyjának, a királynénak, hogy a Chytar királyi birtok határain belül levő nagy földrészt 
Peteu határjelek emelésével a Kolon nevű birtokához akarja elfoglalni. Ezért megparancsolja 
neki, hogy a Chytar birtokhoz tartozó királyi földekből ne merészeljen semmit elfoglalni, 
hanem ellenvetés és zaklatás nélkül engedje, hogy a mondott jobbágyok használják e birtok 
terméseit és hasznait, azon határok alatt, ahogy eddig is békésen használták, s ha Peteu 
valamit már elfoglalt e királyi földekből, adja vissza. D. in Visegrad, 3. die Egidii, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 58 574. (Forgách cs. lt. 206.) Papír. Hátlapján vörös viaszú kis pecsét nyoma. 
 
 
815. 1366. szept. 3. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a [kunok] bírája azon pert, amit színe előtt Katalin nemes asszony, 
Fabus (dict.) János leánya, Zalopnya-i Nagy (Magnus) András felesége (akinek nevében 
Vida fia: Péter jelent meg a zobori konvent ügyvédvalló levelével) aug. 27-én (oct. regis 
Stephani) viselt a fivérei (fratres uterini), ezen Fabus (dict.) János fiai: Miklós, György, 
Mihály, Péter, Pál és László ellenében a nádor Nyitra és Trinchin megyei nemesek közös-
ségének jún. 22-én (f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) Nyitra mellett tartott közgyűlésén kiadott 
oklevelének megfelelően az abban foglalt ügyekben, az alperesek érdekében kiadott királyi 
írásos parancsból okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Wissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 679. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. Solvit-jel. Kortárs kéztől: pro actore ut prius, pro in 
Mikow filius Vechk de Hotesou cum Buda, de parcium ad Epiphanie. Due. Solvit. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/7. 539–540. 
 
 
816. 1366. szept. 3. Kassa 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abawyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa város mellett tartott közgyűlésén Komlos-i 
János fia: András tiltakozott Lapospataka-i Miklós fiai: Fülöp és László nevében, hogy 
azok akarata ellenére az apjuk: Miklós, annak frater-ei: Péter és Lorand és Lapospataka-i 
Miklós fia: János a Lapospataka, Bogdan, Derechke, Wargon és Varalya nevű birtokaikat 
és tartozékaikat bizonyos embereknek el akarják adni, ezért András képviselő tilalmazta 
Miklóst, Pétert, Lorand-ot és Jánost e birtokok eladásától és bármiféle elidegenítésétől, 
bárki mást pedig ezek megvásárlásától és az ezekbe való bemeneteltől. D. 4. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 680. (Múz. Ta. Fejérpataky.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
817. 1366. szept. 4. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) Debreu-i Miklós mesternek, a királynéi aula lovagjának, királynéi 
embernek és a Lelez-i konvent emberének, akiket Beregh megyébe küldött: elpanaszolták 
neki a Lupprehtzaza-i Szt. Szaniszló vértanú-kolostor apácái, hogy a Kygious nevű birtokukon 
belül Konak István és Gelet fia: János, Musee-i nemesek új, jogtalan határjeleket emeltek 
és ezzel az apácák nagy földrészét Muse birtokhoz elfoglalták. Ezért utasítja a címzetteket, 
hogy ha úgy találják, hogy mindez így van, akkor a jogtalanul emelt határjeleket rombolják 
le, e nemesek tilalmazása ellenére is, a kellő és szükséges helyeken emelt határjeleket viszont 
hagyják békében, majd a konvent írja le levelében ezen határokat a királynénak. D. in 
Vissegrad, f. VI. p. Egidii, a. d. 1366.  
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E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 24. (Df. 219 569.) Fakult papír. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét töredéke. 

 
 
818. 1366. szept. 4. 
A csázmai káptalan előtt Thomade fiai: András és Wlkech, ue. András fia: Gergely és 
Check fia: Máté (Mathey), Ryuche districtus-beli nemes várjobbágyok (akik személyéről a 
káptalant az ue. districtus-beli Jakab fia: Domokos mester biztosította) a maguk, fiaik és 
kisfiaik (pueri in tenera etate) nevében (akik bírságát magukra vállalták, ha az alábbiakat 
nem tartanák be) megvallották, hogy a Ryuche-i districtus-beli, a Thopolouch folyó és a 
Ryuche szabad faluból Kaproncha-ra vezető út között, ezen Domokos mester szomszédságában 
levő SaulTelke nevű birtokrészüket, amit egykor Damand fiai: Bok (dict.) Péter és Saul 
birtokoltak, majd örökjogú leszármazás címén hozzájuk háramlott, továbbá ezen Gergely 
SaulTelke birtokrész határain belül fekvő vásárolt birtokrészét is mindezek haszonvételeivel 
(telkek, szántóföldek, erdők, kaszálók, szőlők, vizek, malmok, malomhelyek és más tartozékok) 
azon valós és régi határok alatt, amikkel először elődeik, majd ők ezeket eddig birtokolták, 
Besseneu (dict.) János mesternek 12 márka dénárért eladták örök birtoklásra, semmiféle 
jogot és tulajdont e birtokrészekben és haszonvételeikben maguknak és utódaiknak meg 
nem tartva, hanem ezeket teljesen Jánosra és leszármazottaira ruházva. A határokat tartalmazó 
és egyéb okleveleiket, amikkel ők és elődeik e birtokrészeket eddig birtokolták, János mesternek 
átadták a káptalan előtt, s ha valamely efféle oklevelet csalárdul megtartottak, azt érvénytelenítik, 
és a bemutatójának legyen kárára (cuilibet exhibenti nocituras), ha ők v. utódaik az ország 
valamely bírója és jogszolgáltatója előtt azt bármikor is elővennék. Erről a káptalan függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. VI. an. Nat. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: HDA. Doc. med. varia 877. (Df. 219 393.) Függőpecsét fonata. 
 
 
819. [1366.] szept. 4. 
A zágrábi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H; domino eorum naturali), hogy nagypecsétes 
parancslevelének megfelelően (l. 767. szám) Teutus fia: László mester királyi emberrel 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: János dubicai főesperest, akik szept. 2-án (f. IV. 
prox. preterita) a szomszédok összehívásával Petryna és Kenezapolya birtokokra mentek és 
ott a törvényes napokon át tartózkodva ezek tulajdonába Zudar György mestert (a mondott 
fivérei nevében is) bevezették és e birtokokat mint a mondott királyi adomány és birtokcsere 
címén hozzájuk tartozókat minden tartozékkal iktatták nekik, nem lévén ellentmondó. D. f. 
VI. an. Nat. Marie virg., a. d. supradicto. [1366.] 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1367. márc. 3. Dl. 5489. (NRA. 1540. 21.) Eszerint zárt oklevél volt. 

2. Á. 1. > Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. Dl. 5490. (Uo. 608. 41.) Erősen 
foltos. Eltérő névalakja: Teuthus. 

 
 
820. 1366. szept. 5. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abawyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) [Ca]ssa város mellett tartott közgyűlésén Ithe fia 
János fia: János, …. János fiai: Lőrinc és Pál, Gergely fia: Kakas, Imre fia: Máté és 
Chunkur (dict.) Pál fiai: Péter és Miklós, Delne-i nemesek elmondták, hogy a Delne birtokuk 
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határain belül fekvő Delnefew nevű erdő őket örökjogon illeti, de az Eperies-i polgárok azt 
állítják, hogy az erdő Eperies városhoz tartozik, és azt jogtalanul használják, holott az erdő 
régtől fogva mindig is az ő elődeiké volt, ezáltal jog szerint hozzájuk tartozik, és ez ismeretes a 
Sarus megyei vicecomes-nek, szolgabíróknak és esküdt ülnököknek. Kérésükre a nádor 
megkérdezte erről őket, akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt 
fáját megérintve egyhangú tanúsítással megerősítették, hogy az erdő régtől fogva mindig 
és most is e Delne-i nemesekhez és sosem az Eperies-i polgárokhoz tartozott. Erről a nádor 
oklevelet bocsát ki a Delne-i nemeseknek. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco 
memorato, a. d. 1366. 
 
Á.: Egri káptalan, 1413. febr. 16. SNA. Nátafalusi cs. nátafalusi lt. 2. 11. (Df. 266 229.) 

Hiányos. 
 
 
821. 1366. szept. 5. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy színe előtt megjelent egyrészről Fay-i 
Fülöp fia: Egyed özvegye, másrészről Fay-i ue. Fülöp fia: István, és a nemes asszony 
megvallotta, hogy a férje birtokrészéből neki Istvántól járó hitbére és jegyajándéka ügyében, 
amik miatt ő Istvánt a nádor Abawyuar és Sarus megyei nemesek közösségének aug. 31-én 
(f. II. an. Egidii) Cassa város mellett tartott közgyűlésén be akarta perelni, nyugtatta Istvánt, aki 
viszonzásul mindezek fejében az apja: Egyed Fay-on levő teljes birtokrészét ezen Egyed 
mondott asszonytól született leányának: Katalinnak átengedte használatra és birtoklásra 
jelen oklevél kiadásától annak 10. évfordulójáig, vállalva, hogy addig e nemes leányt 
(puella) a birtokrészben bárki ellenében megőrzi, s ha ezt nem tudja teljesíteni, akkor Katalinnak 
per nélkül 10 márka dénárt fizet a nádor előtt. Ezenfelül István kötelezte magát, hogy a 10 
év eltelte után Katalin leánynegyedét e birtokrészből neki kiadja. D. 6. die congregacionis 
nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 70 651. (Perényi cs. lt. 62.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
R.: Perényi 114. szám. 
 
 
822. 1366. szept. 5. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy megsokasodván a tolvajok és az 
ország rablói, amikor a király őt az ország megyéibe küldte közgyűlések tartására királyi 
hatáskörrel és a nádori hivatal kötelezettségéből fakadóan (nostrique palatinatus officii 
debito requirente), Magyaro. (H)  többi megyéi között Sarus megyében a nemesek és bármiféle 
helyzetű emberek közösségének a tolvajok és rablók lecsendesítésére, a gonosztevők kiirtására 
és a panaszosoknak történő igazságszolgáltatásra aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa városban 
közgyűlést tartott, ahol kérésére Sarus megye nemeseinek közössége Kendy-i Herke, Ithe 
fia János fia: János, Rykolph fia: Kelemen, Mathou frater-e: Domokos, Peren-i Miklós fia: 
Wynche, Dobou-i György fia: Péter, Wz fia: János, Segene-i Miklós fia: János, Pethech 
fia: Péter, Selmes-i Miklós fia: Miklós, Kecher (dict.) Lukács fia: Péter és György fia: 
Mihály mestereket jelölte ki esküdt ülnököknek, akik Kata-i Deseu mesterrel, a megye 
vicecomes-ével, valamint Hercheg (dict.) László, Merges (dict.) Mihály, Péter fia: Fülöp és 
Delne-i Máté szolgabírókkal hitükre és a királyi Szent Koronára a kereszt fáját megérintve 
esküt tettek és egymás között tanácsot tartva Oruz (dict.) Mihályt (Mykch néhai bán fia 
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Lorand mester fia: Miklós Wyfalu nevű birtokán lakó famulus-át) tolvajnak és rablónak, 
Péter fia: Mátét (Mathe) és Kotan (dict.) Lászlót kóborló (divagantes) tolvajoknak, Bor 
(dict.) Péter fia: Márkot (aki Mochola-i Bálint fiai és Miklós Bodusfalua birtokán lakik) és 
a Sarus várhoz tartozó Oztrapataka-n lakó Lemech (dict.) Tamást tolvajoknak, a Chank fiai 
Roskuan nevű birtokrészén lakó Popfya (dict.) Imrét és a Terney szomszédságában lakó 
Adamfelde-i Vok (dict.) Ádám fia: Vrguan-t tolvajoknak, Dukafalua-i Katana (dict.) Pétert 
tolvajnak és rablónak, Magyar (dict.) Miklóst kóborló (divagans) tolvajnak, a Zudor (dict.) 
Péter mester Sasateu nevű birtokán lakó Mykou-t, a Dukafalua-n lakó Márkot és a László 
fia: János Sum nevű birtokán lakó Mera-i (dict.) Pált tolvajoknak, Kylien fia: Pált és 
Kuthenyes (dict.) Mihályt kóborló tolvajoknak, a Posfalua-i nemesek birtokán lakó Pouka 
fia: Simont tolvajnak, a mondott Wyfalu birtokon lakó Wotha (dict.) Jánost (Mykch néhai 
bán fia Lorand fia: Miklós Jakab nevű vámszedője famulus-át) tolvajnak és Topya (dict.) 
Györgyöt kóborló tolvajnak nevezve őket nyilvános tolvajlásaikért és megrögzött gonosz-
tetteikért registrum-ukban a levelesítettek kellő büntetésére a nádornak átadták. Ezen 
levelesítettek a bűnösségük jeleként az igazságszolgáltatástól távol maradtak és a közgyűlésre 
nem mentek el, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért a nádor a Sarus megyei 
vicecomes-el, szolgabírókkal és esküdt ülnökökkel e levelesítetteket fő- és birtokvesztésre 
(in capitali sentencia et amissione omnium possessionum proprietatum et bonorum suorum 
ubilibet existencium) ítéli. És [nehogy] e levelesített gonosztevők száma gyarapodjon, 
hanem őket az országból teljesen kiirtsák, meghagyja, hogy ha bárhol és bárkinél, akár a 
várak területein és a városokban, akár a szabad királyi és királynéi falvakban és a nemesek 
birtokain őket bárki megtalálja, őket megölheti, felakaszthatja és megbüntetheti, javaikat 
bírhatja és megtarthatja, és ellenében e levelesítettek rokonai és generacio-i közül soha 
senki ezek megölése és javaik elvétele ügyében nem indíthat pert, és ha valamely nemes v. 
bármiféle helyzetű ember e levelesített gonosztevőknek menedéket (hospitalitas) nyújtana, 
azok büntetése sújtsa. A Sarus megyei vicecomes és a szolgabírók a nádor ezen közgyűlésén 
jelen voltak, és mindezt a nádorral közös egyetértésben elrendelve ennek tanúságául 
pecsétjeiket a nádor pecsétje mellé helyezik jelen oklevélre. D. 6. die congregationis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1366.  
 
E.: Horváth cs. palocsai lt. Y. 15. (Df. 283 048.) Papír. Hátlapján a nádori pecsét nyoma. 
K.: Piti F., AUSZ AH CXXXII. (2011) 54–56. 
 
 
823. 1366. szept. 5. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja előtt Mythimer fia Pál fia: Balázs, Kobilyak-i 
nemes megvallotta, hogy a Kobilyak-on levő örökjogú birtokrészét minden haszonvétellel 
eladta szavatosság vállalásával Velyke-i Beke fia: Miklós mesternek 3,5 márka bécsi dénárért. 
A birtokrész határai Balázs elmondása szerint: Zyl bokor néhai Domokos bán fia: Demeter 
mester földje mellett (ami egykor Bachus fia: Gergelyé volt); Berech [!]; Kobilyakpotoka 
patak Márk fiai: László és György fiai földjéig; erdő; Byk fa ezen Miklós mester földje 
mellett; Bzouach patak; diófa; mege; ezen Demeter mester földje mellett 2 nagy kő; 
Zelemen. Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, privilégiumában erősíti meg. D. 
sab. an. Nat. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 415. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 43. B. 25.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú pecsét nyoma. 
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824. 1366. szept. 6. Miskolc 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy az egri egyházzal, amit kiváltképp tisztel (precipuo 
cultu veneramus), a királyi hivatal és kormányzás gondoskodásával óhajtván törődni, az 
egyház főpapja: Mihály kérésére királyi teljhatalmából azt a speciális kegyet adja a püspöknek 
és káptalanjának, hogy örökre birtokolhatják azokat a birtokokat és birtokrészeket, amiket 
az ország mindkét nemű (utriusque sexus) nemesei végrendeletileg rájuk hagynak, az országban 
bárhol vásárolhatnak birtokokat a saját pénzükön az egri egyház, a püspök és a káptalan 
részére, és ezeket azok jogába és tulajdonába vehetik jelen királyi kegy és beleegyezés 
erejével. E birtokok és birtokrészek végrendelkezésének (legacio), adományának, adásvételének 
és átörökítésének senki (az ország szokása szerint szomszédság okán tett) ellentmondása 
nem érvényes. D. in Miskolch, domin. an. Nat. virg. glor., a. d. 1366. 
 
Á.: Zsigmond király, 1406. ápr. 19. HML. Egri kápt. mlt. 28. 1. 1. 2. 5. (Df. 209 927.) 

Eszerint titkospecsétes nyílt oklevél volt. 
 
 
825. 1366. [szept. 6. Kassa] 
[Kont Miklós nádor előtt] Wytez-i László fia: Lőrinc mester tilalmazta a jelenlevő K…..yr-i 
András fia: Tamást, a fiát: ….. és Fyzyr-i (dict.) Mihály fia: Jánost, valamint távollevő 
egyéb szomszédait Almakuth birtok elfoglalásától, a termései és hasznai elvételétől, állítva, 
hogy Almakuth hozzá oklevelekkel tartozik. Erről a nádor nyílt oklevelet bocsát ki a közjognak 
megfelelően (communi iusticia suadente). D. 7. die congregacionis nostre predicte, in loco 
memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 695. (Múz. Ta. Jankovich) Felül hiányos papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
Megj.: Mivel Vitéz birtok Sáros megyében feküdt, a nádor pedig 1366 során ezen megyének 

aug. 31-én tartott közgyűlést, lehetséges, hogy jelen forrás szept. 6-án, Kassán kelt.  
 
 
826. 1366. szept. 6. 
A váradi káptalan előtt Ponyla-i Péter fia: János tiltakozott, hogy amikor az apja által egykor 
Damanhyda-i Miklósnak elzálogosított Kysponyla nevű birtokát e Miklós fiától: Miklóstól 
visszakérte és ki akarta neki fizetni a birtok kiváltásához szükséges pénzt, Miklós ezt 
elutasította, János joga sérelmére. D. domin. an. Nat. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 100. (Kállay cs. lt. 1300. 1501.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
R.: Kállay 1584. szám; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 240. 
 
 
827. [1366.] szept. 6. 
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancslevelének 
megfelelően (l. 793. szám) kiküldték tanúságul prebendarius papjukat (presbiter): Fábiánt, 
a Szt. Affra vértanú-oltár mesterét, akivel Tot-i János fia: László királyi ember szept. 5-én 
(sab. an. Nat. virg.) a birtokrészén megidézte (evocasset) Zenthelesebeth-i Borsud fia: Jánost 
személyes és nem képviselők általi megjelenésre és válaszadásra a mondottak ügyében 
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János Lelez-i prépost ellenében okt. 13-ra (quind. Mychaelis). D. domin. an. Nat. B. virg., 
a. prenotato. [1366.] 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 157. (Df. 233 764.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
828. 1366. szept. 7. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája 1366. szept. 7-én (vig. Nat. B. virg., a. d. 1366.) 
Cassa-n kiadott oklevele szerint színe előtt egyrészről Buchulo-i Tamás fia: László, másrészről 
Kaproncha-i Miklós fia: János megvallották, hogy azon perben, amit László a maga és 
felesége: Cristina nevében a Sarus megyei Buchulo birtok fele ügyében a nádor Abawywar 
és Sarus megyei nemesek közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa város mellett 
tartott közgyűlésén János ellen akart viselni, fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek 
meg, hogy János (miként a Scepsi-i káptalan privilegiális oklevele szerint már korábban 
adta, úgy most is) Buchulo birtok felét minden haszonvétellel, a káptalan mondott oklevelében 
szereplő feltételek és kötelezettségek alatt Lászlónak, a feleségének és leszármazottainak 
adja, vállalva, hogy őket annak tulajdonába [1367.] márc. 31-én (oct. diei medii Quadr.) 
bevezeti és nekik azt iktatja. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 18. Dl. 38 972. (MKA. Berthóty cs. lt. C. 5.) 
 
 
829. 1366. szept. 7. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abawyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa város mellett tartott közgyűlésén 
Sumugy-i Wel mester elmondta, hogy Kata-i János és Desev Sarno-n lakó jobbágyai és 
népei, akik Sarno-ról Cassa és Scepsy városokba akarnak menni, régtől fogva mindig is a 
Sumugy-on levő vámon kellett szokásosan átkeljenek, de most elhagyva az ezen vámhoz 
vezető utat, e városokba más, maguknak talált úton mennek, és ez ismeretes az Abawyuar 
megyei vicecomes-nek, szolgabíróknak és esküdt ülnököknek. Kérésére  a nádor megkérdezte 
őket, akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve 
egyhangú tanúsítással megerősítették, hogy a Sarno-i népeknek Scypsy felé tartva sosem 
kellett a Sumugy-on szedett vámhoz menniük, miként most sem kell. Erről a nádor Jánosnak 
és Kata-i Desev-nek oklevelet bocsát ki a közjognak megfelelően (communi iusticia 
suadente). D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 70 178. (Szinyei Merse cs. lt. 61.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
830. 1366. szept. 7. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abawyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa város mellett tartott közgyűlésén 
Razlauicha-i Bubul fia Miklós fia: Tamás (Kelemen fia: Balázs és Mykou fiai: István és 
Miklós nevében) tiltakozott, hogy miként ők megtudták, Barcha-i János fia: Antal Barcha 
birtok határjeleit Demeter apát Lybenye nevű birtoka felől fel akarja emelni és e birtokokat 
elkülöníteni, ezért Antalt és az apátot ettől tilalmazta. D. 8. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
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Fk.: Dl. 83 305. (Bárczay cs. lt. 13. 5.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint Balázs és Mykou 
fiai is Barcha-iak, Demeter pedig Zeplak-i apát) és újkori kéztől tárgymegjelölések, 
valamint zárópecsét töredékei. 

 
 
831. 1366. szept. 7. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abawyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa város mellett tartott közgyűlésén Barcha-i 
Tamás fiai: Máté (Mathius) és István tiltakoztak, hogy szomszédság okán Lebenye birtok 
(amit, mint mondják, a Zeplak-i apát el akar idegeníteni) kiváltása, zálogba vétele és bármi 
módú birtoklása őket inkább megilleti, mint György egykori kassai bírót. Ezért az apátot és 
konventjét a birtok eladásától, Györgyöt pedig annak megvásárlásától, zálogba vételétől és 
az abba való bemeneteltől tilalmazták. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco 
memorato, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 83 306. (Bárczay cs. lt. 10. 11.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
832. 1366. szept. 7. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abavyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa város mellett tartott közgyűlésén 
Trochan-i Miklós fia Tyodor özvegye: Kunne nemes asszony, a leányai: Margit és Anna és 
fia: a ránézésre 4 éves Miklós elmondták, hogy Miklós fiai: Péter és György, ezen Péter 
fiai: János és László, ezen György fia: János és Trochan-i Tamás fia: Miklós 2 éve (sab. 
an. Kathedre Petri, cuius 2. preterisset revolucio annualis) felfegyverkezve, hatalmaskodva 
a házaikhoz mentek, azok ajtóit feltörve őket onnan háromszor kirángatva megverték, majd 
negyedjére egy úthoz vezették őket, ahol a nőket a köpenyeiktől lemeztelenítve engedték 
elmenni, tőlük 12 ökröt, 6 lovat, 16 juhot, 9 disznót a malacaival, 8 szalonnát (perna) és 50 
köböl gabonát elvettek, e birtokukból őket kizárták, és mindez ismeretes a Sarus megyei 
vicecomes-nek, szolgabíróknak és esküdt ülnököknek. Kérésükre a nádor megkérdezte 
őket, akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve 
egyhangúan megerősítették, hogy e Trochan-i nemesek mindezt elkövették, de hogy közülük 
ki tette, azt nem tudják. Erről a nádor Kunne-nak, a leányainak és a fiának oklevelet bocsát 
ki. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 95 934. (Tivadar cs. trocsányi lt. 11.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei.  
 
 
833. 1366. szept. 7. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abavyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa város mellett tartott közgyűlésén 
Trochan-i Theodor fiai: András és Miklós tiltakoztak, hogy miként megtudták, az apjuk 
Trochan-on levő birtokrészéből Miklós fiai: Péter és György és Trochan-i Tamás fia: Miklós 
leánynegyedet akarnak kifizetni Zadeley-i Bálint fia: Bálintnak és Jakab Tornalya-i plébánosnak, 
ezért Miklós fiait és Miklóst a leánynegyed kifizetésétől, Bálintot és a plébánost annak 
elfogadásától tilalmazták. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
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Fk.: Dl. 95 935. (Tivadar cs. trocsányi lt. 12.) Papír. Hátlapján zárópecsét nyoma.  
 
 
834. 1366. szept. 7. Sáros 
Frank fia: Mihály mester Sarus-i vicecomes és várnagy, valamint Sarus megye szolgabírói 
előtt megjelentek egyrészről Detric comes fia: Jakab mester Palocha-i várnagy (uruk, Konth 
Miklós nádor prothonotarius-a) és Ragyolch-i Chonk fia: Jordan mester, másrészről Zalouk-i 
Sándor fia Jakab mester fia: Miklós (a maga, valamint apja nevében a nádor ügyvédvalló levelével), 
és megvallották, hogy a Zalouk folyón Alsószalók (Inferior Zalouk et antiqua) falutól fentebb levő 
malomhely és a mellette fekvő szántóföldek ügyében – amik Vak (Cecus) Mihály fiaitól Sándor 
fia: Jakab mester és annak fia: Miklós kezeihez jutottak, akikkel ezek ügyében szomszédság 
okán Jakab prothonotarius és Jardan perben vannak az országbíró előtt – megegyeztek, és 
eszerint Sándor fia: Jakab és a fia: Miklós beleegyeztek, hogy Jakab prothonotarius és 
Jardan maguknak és örököseiknek a malomhelyen malomházat és abban kereket építsenek, 
amivel csak az ő Ragyolch, Zenthleurynch, Zenthgyurgh, Welchenye és Stephfolua birtokokon 
levő jobbágyaik őrölhetnek (más megyebeli emberek nem) és a kerék bevételeit csak Jakab 
várnagy, Jardan és örököseik szedhetik be. E malomházban Sándor fia: Jakab és a fia: Miklós 
maguknak és örököseiknek hasonlóan 1 kereket építhetnek, amin minden egyéb megyebeli 
ember őrölhet, kivéve Jakab várnagy és Jordan jobbágyait. Miklós a maga és apja nevében 
beleegyezett abba is, hogy Jakab prothonotarius és Jardan a malomházat 1,5 lándzsa szélességben 
kerítéssel körbevegyék teleknek (curia). Viszonzásul ők a mondott szántóföldben bírt teljes 
jogot és tulajdont Sándor fia: Jakabnak és a fiának visszaadták. A felek vállalták, hogy 
ezen elrendezést okt. 6-án (oct. Michaelis) az egri káptalan oklevelében megerősítik, és 
amelyikük ezt nem teszi, a per kezdete előtt kifizetendő, a bírói rész nélküli 10 márkában 
marsztalják el. Bubeek (dict.) István comes országbírót a békebírság kapcsán Jakab várnagy 
és Jardan engesztelik ki. D. in Sarus, f. II., in vig. Nat. B. virg., a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 83 304. (Bárczay cs. lt. 35. 36.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint 1 nagyobb és 3 kisebb pecsét töredékei. 
Á.: Vilmos királyi kápolnaispán, 1367. febr. 9. Dl. 83 307. (Uo. 2. 2. 1.) Eltérő névalakjai: 

Zalok birtok, Zenthgyurg, Stepfolua.  
 
 
835. 1366. szept. 7. Szeben 
Schellenperg-i István comes, fenyőfalvi (de Insula Gerhardi) Cristian, Burgperk-i András 
comes, Henczemannisse Jakab polgármester és Servacius, szebeni (Cibin) polgárok a hét 
szék pecsétje alatt igazolják, hogy színük és más provincialis-ok előtt Schebniczczer János 
provincialis bíró és Noesner Miklós elmondták, miszerint előttük vörösmarti (de Ruffo 
monte) Lőrinc comes dec. 25-ig (ad Nat. d.) 32 forintot adott kölcsön szenterzsébeti (de 
villa Humberti) János comes-nek, aki ezért a telkét (curia), rétjét és szántóföldjeit a 
Czappirscha falubeli kegyúri jogával együtt Lőrincnek adta zálogként, és ha a mondott 
időpontban nem fizet, mindezek örökjogon Lőrinc comes-re, a feleségére és fiaira háramlanak. 
D. in Cybinio, in vig. Nat. Marie, p. Christi Incarn. annos 1366. 
  
Á.: Hét szász szék, 1372. márc. 12. Arhivele Statului Sibiu. Szász Nemzeti Lt. Oklevelek 

1. 81 (Df. 244 646.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 241–242. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 528. szám. 
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836. 1366. szept. 8. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Vytez-i Lőrinc mester tiltakozott, hogy bár 
Nylfaragow (dict.) István fiai: János és Miklós és Babarethe-i László fia: István a 
Babarethe-i birtokrészeiket a káptalan más oklevelével szavatosság vállalásával elzálogosították 
neki, de ezeket a kiváltásuk nélkül, hatalmaskodva elfoglalták maguknak, a terméseiket és 
hasznaikat folyamatosan beszedve, Lőrinc joga sérelmére. Ezért Lőrinc őket mindettől 
tilalmazta.. D. f. III. p. Egidii, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 41 681. (Múz. Ta. Berthóty 104.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Babarethy névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi.  
 
 
837. 1366. szept. 8. 
A veszprémi káptalan jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelének 
megfelelően (l. 703. szám) kiküldték tanúságul prebendarius papjukat: Antalt, a Szt. Kereszt-
oltár mesterét, akivel Wesprim-i Pál fia: Péter nádori ember aug. 13-án (f. V. an. regis 
Stephani) a szomszédok összehívásával Hyse birtokot régi, valós határai mentén bejárta, és 
amikor Mihály fia: Miklósnak iktatni akarta, Wgud-i Chenigh fia: János mester őt ettől 
tilalmazta, ezért a nádori ember Jánost ott és aznap a nádor elé idézte Miklós ellenében 
szept. 15-re (oct. Nat. B. virg.). D. f. III. p. quind. regis Stephani, a. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 100 114. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Atád 3. 3. 3.) Foltos papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (eszerint Miklós Wrs-i; Chenig névalak), valamint zárópecsét 
nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Paulus filius Stephani cum Wesprimiensis, pro in 
racione prioritatis termini ad oct. Epiphanie d. Solvit. Due. 

 
 
838. 1366. szept. 8. Bécs 
Szentgyörgyi Tamás gróf (graf Thoman von Sand Jorgen) nyílt oklevelében elismeri, hogy 
[III.] Albert és [III.] Lipót, Ausztria hercegei [I.] Lajos magyar király parancsa szerint kifizettek 
neki 1000 jó aranyforintot (güter guldein) abból a 28 ezer aranyforintból, amivel a királynak 
tartoztak. Ezért a gróf a király nevében a hercegeket és örököseiket az 1000 forint tekintetében 
nyugtatja, ígérve, hogy Szt. Márton-napig [nov. 11.] átad a hercegeknek az uralkodótól egy 
nyugtát. Az oklevelet a saját, valamint a felkért tanú: cillei Ulrik gróf (graf Ulreich von 
Cilli) pecsétjével látja el. Geben cze Wien an unseren Frouen tag cze herbst, a. d. 1366.  
 
E.: ÖStA. HHStA. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe. Rep. 1. 27. (Df. 

257 991.) Két függőpecsét és hártyaszalagja. Hátlapján középkori kéztől: Quittung grave 
Thomans von Sant Georgen in Hungern von h[erzog] Albrecht und h[erzog] Lewpold 
von Osterreich von wegen kunig Ludwigs von Hungern. Quitt: IM gulden 1366.  

K.: F. IX/3. 640–641. 
Skorka Renáta 

 
 
839. 1366. szept. 9. Kolozs 
László fia: László mester Clus-i comes, valamint Domokos fia: János és Henke (dict.) Mihály 
szolgabírók előtt Deszmér-i Mikola mester tilalmazott minden oláhot Deszmér, 
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Szamosfalva és Szent Miklos birtokok haszonvételeitől. D. in Clus, f. IV. p. Nat. B. virg., 
a. d. 1366. 
 
Á.: Mária Terézia királynő, 1750. okt. 6. Dl. 36 944. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 4. 271. Y.) 

Eszerint hátlapján tárgymegjelölés volt és 3 pecsét helye. 
K.: Densuşianu I/2. 134; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 242. (román fordítással) 
R.: Doc. Val. 204; Erdélyi Okm. IV. 529. szám. 
 
 
840. 1366. szept. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) előtt Jakch mester, a királynéi aula lovagja az uralkodónak és anyjának, a 
királynénak teljesített hű szolgálatait előadva az országban levő összes birtokát és birtokrészét, 
főleg Kesereu-i Jakab fia: László Byhor ~ Bihor megyei Keserew ~ Kesereu, Megekerestwr-i 
Demeter fia: Péter Zonuk megyei Megekerestwr és Sanson-i Mihály fia: Péter Zonuk megyei 
Sanson és Bendew nevű birtokát kérte magának örökadományul, amik állítása szerint ezen 
örökös nélkül elhunyt embereké voltak és az ország kipróbált régi szokása (lex 
consuetudinaria) szerint a király kezeihez háramlottak. Az uralkodó Jakab szolgálataiért, 
valamint anyja: a királyné közbenjárására nevezettek összes birtokát és birtok-részét, főleg 
a felsoroltakat minden haszonvétellel és tartozékkal, azon a jogon, hogy adományozásához 
tartoznak, királyi új adomány címén Jakch mesternek, a fiainak és örököseinek adja, nem 
érintve más jogát. D. Bude, f. V. p. Nat. B. virg., a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wesselényi cs. görcsöni lt. 24. 20. (Df. 254 798.) Előlapja jobb felső 

sarkában: ad litteratorium mandatum domini regis. Hátlapján nagypecsét körvonalában 
ugyanez; újkori kéztől tárgymegjelölés. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 242–244. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 530. szám. 
 
 
841. 1366. szept. 10. Kassa 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy azon bírságokat, amikben Machala-i 
Bálint kisfiait (puer): Miklóst és Erne-t elmarasztalta azért, mert nem állították elő levelesített 
(in numerum proscriptorum assignatus) jobbágyukat, Péter fia: Márkot, az anyjuk (ezen 
Bálint özvegye) kérésére 16 forintra mérsékelte. Mivel a nemes asszony ezt kifizette a fiai: 
Miklós és Erne érdekében a nádornak, ő ezért Bálint fiait nyugtatja. D. in civitate Cassa, f. 
V. p. Nat. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 180. 8. (Df. 268 450.) Papír. Hátlapján 

pecsét töredékei. 
 
 
842. 1366. szept. 11. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abawyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa város mellett tartott közgyűlésén az esküdt 
ülnökök registrum-ban levelesítették Pouka fia: Simont, akik Poufalua-n [!] lakik Zebenye-i 
Bertalan fia: Donch birtokrészén (amit Donch-nak Komlous-i Albert fia: Miklós zálogosított 
el), de Donch nem fogta el Simont és nem állította a nádor elé, hogy a vétkeinek megfelelő 
büntetését megkapja, ezért azon birtokrészt, ahol Simon Poufalua-n lakott, a nádor saját 
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bírói kezeihez csatolta. Mivel ezután Komlous-i Jakab fia: György elmondta a nádornak, 
hogy e birtokrész kiváltása közeli nemzetségi ág (linea generacionis propinqua) okán jog 
szerint őt illeti, ezért a nádor Simon vérdíját (homagium) 13,5 aranyforintra mérsékelte 
kegyesen (amit György ki is fizetett a nádornak) és e birtokrészt (ami Simon elő nem állítása és 
a vérdíja meg nem fizetése miatt került a nádor kezeihez) Györgynek átadja addig, amíg 
azok, akiket a birtokrész kiváltása még inkább megilleti, ezen összegért Györgytől ki nem 
váltják azt. D. 12. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1366. 
 
K.: HOkl. 280–281. Eszerint E.-je: Keczer cs. lapispataki lt.; papír, hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
843. 1366. szept. 13. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája elrendelte, hogy Skolasztika asszony, Lőrinc özvegye, 
Bosk-i Máté (Mathyus) fia János leánya (az apja Hylyov, Bosk és Myzla nevű birtokaiból 
járó) leánynegyedét Skarbok nádori ember István pap, a fehérvári káptalan tanúsága jelen-
létében a nádor Abawyuar és Sarus megyei nemesek közösségének aug. 31-én (f. II. an. 
Egidii) Cassa város mellett tartott közgyűlése 13. napján, szombaton [szept. 12.] iktassa 
minden haszonvétellel az özvegynek annak élete végéig, mégpedig birtokban, mivel e nemes 
asszonynak nincsenek örökösei. A mondott napon megjelent színe előtt egyrészről az özvegy, 
másrészről Bosk-i Máté (Mathius) fia ezen János fiai: Miklós és Péter, és utóbbiak megvallották, 
hogy bár a leánynegyedet az asszonynak ki kellett volna adni a mondott birtokokból, de 
mivel azokon ők még nem osztoztak meg és ebben őket a leánynegyed iktatása gátolja, 
ezért az osztály elvégzése után (amibe az asszony beleegyezett) okt. 13-án (quind. 
Michaelis) az Abawyuar megyei szolgabírók előtt a szomszédok jelenlétében Skolasztika, 
az ő leánytestvérük negyedjogát minden haszonvétellel az özvegy élete végéig a mondott 
birtokokból kiadják, és addig is az asszonyt békés tartózkodásra engedik ua. házban és 
helyen, ahol eddig lakott és most is tartózkodik. Ha mindezt nem teljesítik, Miklóst és Pétert a 
per kezdete előtt 6 márka bírságban marasztalják el az özvegy ellenében. D. 14. die 
congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 60 312. (Máriássy cs. lt. Vegyes 167.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
844. 1366. szept. 14. 
János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Semien-i Péter fia: László a 
fivére (uterinus frater): Leukus nevében tiltakozott, hogy amikor Leukus aug. 20-án (V. f. 
an. Bartholomei) a királyi ember, a váradi káptalan tanúsága és a Zathmar megyei nemesek 
jelenlétében a törvényszéken (sedes iudiciaria) volt és a registrum-nak megfelelően a bírságok 
(birsagyum) kifizetését kérte Damanhyda-i Miklós fia: Mihálytól, ő dühösen előrántva a 
fegyvereit, káromkodva és gyalázkodva ott Leukus-t meg akarta ölni. D. in fe. Exalt. S. 
Crucis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 101. (Kállay cs. lt. 1300. 1498.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét nyoma. 
R.: Kállay 1585. szám; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 244. 
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845. 1366. szept. 14. 
A nyitrai káptalan előtt egyrészről Vechche-i Vörös (Rufus) Tamás fia: István mester, másrészről 
a fivére (frater carnalis): Péter mester megvallották, hogy örök csere során István a Zili 
nevű birtoka felét (a másik fele az övé marad) Péternek adta, aki cserébe Bab birtok (aminek 
fele István mesteré) másik felét minden haszonvétellel és a Konchteleke nevű földrésszel 
Istvánnak adta. D. in fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1366., nem érintve egyházuk nekik maradó 
jogát (salvo iure ecclesie nostre remanente). 
 
E.: Dl. 89 388. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 44.) Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
846. 1366. szept. 15. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt Huge-i Jób fia: János aug. 22-től (oct. Ass. 
virg. glor.) 24 napig állt Huge-i Ábrahám fia: Benedek ellenében, aki azonban a budai 
káptalan idézőlevele ellenére az abban leírt ügyben nem jelent meg, nem is küldött senkit 
maga helyett, ezért a nádor Benedeket bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja 
észszerűen kimenteni. D. in Wissegrad, 25. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 682. (Múz. Ta. 1903. 4.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymeg-

jelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
847. [1366.] szept. 15. Vidin 
Péter és Ragusium-i András, Bodon-i bírók Benedek Budin-i bánnak (magnificus): közzétették 
(manifestum) ezen részeken, hogy a király neki adta e Bánságot (istud dominium), de a 
bán érkezése szerfelett késik, és már nem is hitték, hogy megérkezik. Most megjött 
Michlaus zsupán (giuppanus), utána a sereg (gens), és egyre inkább úgy vélték, a bán mégsem 
kapta meg a Bánságot. Ha a bán azt akarja, hogy ne vesszen el, ami van, sietve jöjjön, mert 
ha késlekedik, sokan bizonyosan távoznak, de ha gyorsan odaér, remélik, hogy minden 
rendben lesz, és várják a bánt, akinek uralma tartson sokáig. D. in Bodognion [!], oct. Nat. B. virg.  
 
E.: Dl. 47 995. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Az oklevéladók neve a szöveg alatt alul, a címzett 

báné a hátlapon szerepel; zárópecsét töredéke. 
K.: Smič. XIV. 160–161. (1368. szept. 15-i dátummal); TT. 1898. 365–366. (1368. szept. 

8-i dátummal) 
Megj.: OL-adatbázis és Engel, Arch. I. 34. szerint is 1366. évi oklevél. 
 
 
848. [1366.] (szept. 15. után) 
A váradi káptalan jelentése Dénes erdélyi vajdának: kérésére Parlagh-i Péter vajdai emberrel 
kiküldték tanúságul Demeter karpapot, a Szt. Kozma és Damján vértanú-oltár rector-át, 
akik szept. 15-én (oct. Nat. B. virg.) és a köv. alkalmas napokon Worbo birtokot a szomszédok 
összehívásával bejárták, és mikor azt Mogh-i Jánosnak iktatni akarták, ezt Zenthmyklous-i 
László fiai: Miklós és László tilalmazták. Zenthmyklous-i Mihály és János nem mondtak 
ellent, meg sem jelentek, és mivel már perben vannak, őket nem idézték meg. A László fiai 
által tilalmazott birtokot szemmel megtekintve fogott bírókkal együtt 2 ekényire becsülték 
az ország szokása szerint. 



369 

Tá.: 1. Lackfi Imre erdélyi vajda, 1369. dec. 21. Dl. 70 653. (Perényi cs. lt. 63.) 
2. Tá. 1. > Uő., 1370. júl. 2. Dl. 41 820. (Múz. Ta. Szalay.) Eltérő alakjai: Varbo, 
Zenthmiklous, 12 [!] ekényire. 

R.: Erdélyi Okm. IV. 531. szám. 
 
 
849. 1366. szept. 16.  
A váradi monostor konventje előtt megjelent Tuteus fia: László mester, ill. Laak-i Salamon 
fia: Péter mester, és László megvallva, hogy ő adósa Péternek, vállalta, hogy a tartozása 
fejében 10 márka dénárt (minden márkát 6 pensa-val számolva) fizet [1367.] jan. 8-án (oct. 
diei Strennarum) a konvent előtt Péternek, kétszeres büntetéssel, ha az időpontot elmulasztja. 
D. 2. die oct. Nat. vir. glor., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 375. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 456.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Z. III. 314. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 303. szám. 
 
 
850. [1366.] szept. 16. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U) és Erzsébet id. királynénak (U): fájlalja, ha püspök-
társairól rossz híreket hall, ugyanis a minap megkapta levelüket Vilmos, a S. Maria in 
Cosmedin[-egyház] kardinális diakónusa által, miszerint István zágrábi püspök olyasmiket 
követett el, amik nekik és az országuknak botrányt és veszélyt okoztak. A pápa várja, hogy 
(miként írták) a püspök kihágásairól hamarosan tájékoztassák. D. Avinione, XVI. Kal. 
Oct., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: Theiner II. 82–83. (ASV. Reg. Urbani V. Anno 4. secr. fol. 155. alapján.) 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 87; Áldásy 254. szám. (mindkettő VI. Ince pápa 1356. szept. 17-i 

okleveleként) 
 
 
851. 1366. szept. 17. 
Az egri káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), hogy döntéshozó oklevelének 
megfelelelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Hangonfeu-i Mihály fia: Miklós v. Almad-i 
Bata fia: Miklós v. Almad-i Pál fia: Jakab v. Kutus-i Miklós fia: Demeter v. Beleser-i Beke 
fia: László v. Sarus-i Miklós fia: Tamás nádori ember szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) a 
Gumur megyei Beleser birtokot (amiből Anych nemes asszony, Beleser-i ue. Bata leánya, 
Leurek fia István özvegye az abból neki járó leánynegyedét a nádor előtt követelte és jog 
szerint megszerezte) a szomszédok, valamint Balugh (dict.) Miklós fiai: János és Miklós, 
Kilián fiai: Mihály és Péter és Demeter fiai: Miklós és János, alperes Almagh-i nemesek 
jelenlétében bejárás után ossza a haszonvételeivel és tartozékaival 4 egyenlő részre, és az 
egyik negyedet iktassa Anych-nak a leánynegyede fejében, majd a káptalan tegyen jelentést 
okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a nádornak – kiküldték Kutus-i Miklós fia: Demeter nádori emberrel 
tanúságul egyházukból Fábián papot, a Mindenszentek-oltár mesterét, akik szept. 15-én 
Beleser birtokra mentek, és mikor azt a szomszédok, valamint Bolugh (dict.) Miklós fiai: 
János és Miklós, Kilián fiai: Mihály és Péter és Almagh-i Demeter fiai: Miklós és Balázs 
jelenlétében régi és valós határai mentén bejárva mérőkötéllel (funiculum) 4 egyenlő részre 
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akarták osztani, az alperesek ebbe nem egyeztek bele és a méréstől őket tilalmazták. Ezután 
ők egy földrészt, amit a korábbi bejáráskor az asszonynak iktattak, Beleser birtok dél felőli 
negyedeként minden haszonvétellel iktatták neki, nem lévén ellentmondó. A határok a 
nádori és káptalani emberek elmondása szerint, amikkel e földrész, ti. Beleser negyede a 
többi résztől elkülönül: határjel az asszony kertje mögött; Gortuauyze patak; újonnan emelt 
határjel egy gyümölcsfa alatt; határjel egy tövisbokor mellett; szántóföldek; Almagh birtokról 
Basth birtokra tartó közút mellett határjel; ue. út dél felé; általuk emelt határjel egy régi 
határjel mellett, ami elkülöníti Leukws birtokától; Akalaspatak nevű meder; Bakou fiai 
birtokától elkülönítő földjel, ami mellett újat emeltek; új határjel egy rét (ami az alpereseknek 
maradt) és szántóföldek között; ezen rét; Gortuauyze patak. Beleser birtok egy rétje észak 
felőli negyedét, ami két határjellel van elválasztva, szintén iktatták Anych-nak és örököseinek. 
D. f. V. p. Exalt. S. Crucis, a. d. 1366. 
 
Á.: a 954. számú oklevélben. 
 
 
852. 1366. szept. 18. Kisfalud 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Mock fia: Domokos mester királyi lovag, hogy az egyetlen 
fiát: Lászlót mindennapi betegség kínozza, ezért kérte, hogy abban az esetben, ha László 
halála után ő: Domokos férfiörökös nélkül hunyna el, akkor a leányai: Anna, Katalin, 
Erzsébet és Margit nemes asszonyok (és azon leányai is, akik a jövőben esetleg megszületnek) 
mint az ő férfiörökösei származzanak le. Mivel Domokos az uralkodó és országa feladataiban 
királyi akaratból nap mint nap résztvesz, ezért kérésére speciális kegyből meghagyja, hogy 
ha László halála után Domokos több fiat nem tud nemzeni, akkor mondott és a jövőben 
születendő leányai mint Domokos fiai származzanak le örökösként és törvényes leszárma-
zottakként, akiknek királyi teljhatalomból és kegyből Domokos összes birtokát és birtokrészét 
a fenti eset bekövetkeztekor (miként most is) örökjogukba adja (ascribimus hereditatem), 
ezen leányokat és mindkét nemű gyermekeiket Domokos törvényes örököseivé és leszárma-
zottaivá téve, az ország régi szokásjoga ellenére is (consuetudine et institucione regni 
nostri antiqua, que huic gracie nostre repugnare videretur, prorsus non obstante). Jelen 
titkos gyűrűspecsétes oklevelét, ha visszaviszik neki, nagypecsétje alatt privilégiumban 
adja majd ki. D. in Kysfalut [!], f. VI. p. Exalt S. Crucis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5493. (NRA. 358. 33.) Pecsétnyom nélküli, elnagyolt kézírású fogalmazvány. Hátlapján 

újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
853. 1366. szept. 18. Kisfalud 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mind az ország régi szokásából, mind speciális 
kegyből a Mohy-i királyi jobbágyokat (cives et iobagiones) kiemeli minden világi és egyházi 
bíró és jogszolgáltató bírósága és joghatósága alól az összes ügyeikben, kivéve a tolvajlást, 
rablást és más bűnügyeket, amikben őket nyilvánosan tettenérik, őket csak a király, 
officialis-a és az ezen jobbágyok között állítandó bíró v. falunagy bíróságának megtartva. 
Ezért megparancsolja a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, officialis-oknak, 
városoknak, szabad falvaknak és ezek rector-ainak, bíróinak és falunagyainak, és általában 
az ország minden egyházi és világi bírójának, hogy a Mohy-i királyi jobbágyok (cives et 
populi) felett semmilyen ügyükben (kivéve a fentebb mondottakat) ne ítélkezzenek, őket 
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ne tartóztassák le v. zaklassák javaikban és személyükben mások adósságai v. támadásai 
miatt, hanem ha valaki ellenükben perelni akar, azt Mohy-n a királyi officialis, v. az ottani 
bíró v. falunagy előtt folytassa le, és ha ezek az igazságszolgáltatásban bárki részére 
hanyagok lennének, akkor nem a Mohy-i jobbágyokat, hanem azok officialis-át v. bíróját 
v. falunagyát idézzék a király v. rendes (ordinarius) bírójuk jelenléte elé ennek megokolására. 
D. in Kysffalwd, f. VI. p. Exalt. S. Crucis, a. d. 1366. 
 
Á.: I. Mátyás király, 1470. jan. 14. > II. Ulászló király, 1501. jún. 16. Dl. 5494. (NRA. 

721. 60.) Eszerint gyűrűspecsétes oklevél volt. XVI. századi Má.-ban. 
 
 
854. 1366. szept. 20. 
A vasvári káptalan igazolja, hogy kötelezvénylevelüknek megfelelően Byri-i János fia: 
Miklós kifizetett jún. 24-én (in fe. Nat. Johannis Bapt.) és szept. 15-én (oct. Nat. B. Marie 
virg.) Erzsébetnek, Byri-i Miklós fia Pál özvegyének, most Mortun-i Ányos fia Mihály 
feleségének a jogaiért, amik e nemes asszonynak a néhai férje: Pál birtokrészeiből járnak, 1 
ferto híján 4 márka dénárt (minden márkát 10 pensa-val számolva). D. 6. die ultimi termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Sennyey cs. lt. 29. 5. (Df. 253 162.) Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (eszerint hitbérről és jegyajándékról van szó; Biri névalak), valamint zárópecsét 
töredékei. 

 
 
855. [13]66. szept. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) Marcus Cornarius velencei dózsénak és a tanácsnak: habár a törökök 
ellen 2-3, legfeljebb 5 felfegyverzett gályát adtak a költségeiken 6 hónapra neki (amit most 
is köszön, miként korábban is), de megfontolva a nehézségeket és terheket, amiket Velence 
nap mint nap elszenved, és figyelemmel azokra a szerződésekre, amiket Velence Milétosz 
és Epheszosz [török] uraival (dominis Palatie et Theologi) kötött, a király nem akarja Velencét 
ekkora költségekkel terhelni, sem a mondott szerződések ellenében cselekedni, ezért kéri a 
dózsét, hogy 5 gályát adjon csak evezőkkel és más tartozékokkal, és ezeket a király a saját 
költségén fegyverzi majd fel sereggel (gens). Amit erről a király familiárisai, Lucanus de 
Grimaldis és Petrus de Medio, jelen oklevél bemutatói elmondanak majd, a dózse adjon 
hitelt. D. Bude, die 20. Sept., a. [13]66.  
 
K.: Ljubić IV. 88; Wenzel, Dipl. eml. II. 651–652. (Copia dei commemoriali c. velencei 

államkönyv alapján. VII. 62. 1. 250.) 
R.: Wenzel G., MTT. 9 (1861) 30–31. 
Ford.: Makkai–Mezey 277. 
 
 
856. 1366. szept. 21. Zágráb 
Zeech-i Miklós, egész Sclauonia bánja a csázmai káptalannak: mivel [I.] Lajos király (H) 
Tamás fiai: Péter zágrábi főesperes és Endre Cris megyei Othna, Orbona és Mosyna nevű 
birtokait (amiket ők részben a királytól kaptak adományul, részben bizonyos nemesektől 
megvásároltak) ezekkel azonos értékű királyi birtokokért el akarja velük cserélni, ezért 
meghagyta a bánnak szemtől szembe, hogy tekintse meg mind Péter és Endre birtokai, 
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mind az uralkodó által nekik cserébe adandó királyi birtokok mennyiségét, minőségét, 
hasznát és bevételeit. Mivel ehhez szükséges a báni és káptalani emberek kiküldése, ezért a 
bán kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel János fia: László mester, a bán 
Cris-i comes-e és a bán prothonotarius-a: Mihály mester, speciálisan ez ügyben kijelölt 
báni emberek menjenek a szomszédok összehívásával először Péter és Endre birtokaira, 
majd azon királyi birtokokra, ahova Péter és Endre őket vezetik, nézzék meg mindezek 
mennyiségét, minőségét, kiterjedését, hasznát, lakottságát és termékenységét, és ha Péter és 
Endre ellentmondanának azon királyi birtokok kapcsán, amiket a saját birtokaikért cserébe kell 
kapjanak, e birtokok neveit jegyezzék fel, majd a káptalan a királynak és a bánnak tegyen 
jelentést. D. Zagrabie, in fe. Mathei, a. d. 1366. 
 
Á.: a 903. számú oklevélben. 
R.: Halász É., Szlavón 291. szám; Halász É., Slavonskih banova 68. 
 
 
857. 1366. szept. 21. 
A pozsonyi káptalan Jakab pozsonyi bíró kérésére és oklevél-bemutatása alapján függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja 1360. szept. 12-i, gyanútól mentes nyílt 
oklevelét, amiben Ogya birtokon 2 fél telket (laneum) Jakabnak elzálogosítottak. D. in fe. 
Mathei, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 37 486. (Olgyay cs. lt.) Függőpecsét hártyaszalagja.  
K.: Csiba B., Fons 22 (2015/1) 158. 
 
 
858. 1366. szept. 21. 
A vasvári káptalan előtt Floris nemes asszony, Telekus-i Lodomér fia: Miklós felesége 
(akit László Chakan-i Achyntus egykori feleségével, nemes aszonnyal nemzett) megvallotta, 
hogy ezen anyja hitbére és jegyajándéka ügyében (amik annak korábbi férje: Achyntus 
birtokából járnak neki) Chakan-i Farkas fiait: Miklóst, Györgyöt, Lászlót, Andrást és Tamást 
nyugtatta, miután elégtételt kapott tőlük. D. f. II. p. oct. Nat. B. Marie virg., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 101 679. (Batthyány cs. lt. Maioratus. Csákán 1. 36. 9.) Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
859. 1366. szept. 22. Szentimre 
Syle-i István és Thate-i Márton fia: László, Fehér megye szolgabírói azt a pert, amit perhalasztó 
oklevelüknek megfelelően színük előtt László fia: István mester szentimrei (S. Emericus) 
officialis szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) viselt Mihály Apold-i plébános ellenében (akinek 
nevében Fekete (Niger) Lőrinc jelent meg ügyvédvalló levelükkel), okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis) halasztják. D. in S. Emerico, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 73 715. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 175.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredéke. 
K.: Teleki I. 147. (szept. 20-i dátummal); ZW. II. 272–273; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 245–

246. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 533. szám. 
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860. [1366.] szept. 22.  
[Péter] erdélyi al[vajda] az erdélyi káptalannak: [Zen]thleluk-i [Sandur] fiai: Gergely, Miklós 
és Jakab mesterek bemutatták [a király] titkospecsétes oklevelét (l. 648. szám), ezért az 
alvajda írt a [káptalannak], hogy [küldjék ki tanúságukat, akivel] Máté (Mathe) speciális 
[alvajdai] ember Pál fia: István és Ramacha frater-e: Mihály birtokrészeit és javait foglalja 
le a király kezéhez. Ám mivel [Peselnek-i] Felken fia: Máté (Mathe) ezt nem engedte, ezért 
az alvajda kéri a káptalant, hogy [ismét] küldjék ki tanúságukat, akivel [az alvajdai ember] 
a mondott birtokokat iktassa a felpereseknek, hogy azokból a király parancsának megfelelően 
elégtételt kapjanak 300 márkányi [kárukról], Felken fia: Máté, ennek fia: János és frater-ük, 
Demeter fia: Antal ellentmondása esetén is. ...... quind. Nat. virg. glor., a. d. [1366.] 
 
E.: Dl. 32 200. (KKOL. Vegyes.) Kétharmadában hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés betűi, valamint zárópecsét töredéke. 
R.: Erdélyi okm. IV. 532. szám. 
Megj.: OL-adatbázis és R. szerint is 1366. évi oklevél. 
 
 
861. 1[3]66. szept. 25. 
Az egri káptalan jelenti [I. Lajos királynak (H)], hogy Bubek István comes országbíró oklevelének 
megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Zengergh-i János fia: György v. Gergwrlaka-i 
Sándor [v. Rozlauicha-i Tamás fia: Miklós v. Trochan-i Péter] v. Petri-i Márton v. Kysyda-i 
Churke (dict.) Péter királyi ember szept. 3-án (quind. regis Stephani) Kurima birtokot a 
szomszédok jelenlétében Miklós fia: Vinche, ezen Miklós fia István fia: János, valamint 
annak fivérei birtoka felől …… az [I.] Károly király (H) privilegiális oklevelében (amit 
Zudar dict. Péter [királyi] pohárnokmester …… és fiai v. képviselőjük ott mutasson be) 
foglalt határok szerint a szükséges helyeken új határjeleket emelve járja be, majd a Kurima 
birtokhoz [tartozó] földrészt és az ezen határokon belül fekvő [Paluagasa birtokot], amiket 
korábban Winche és Egyed litteratus (Vinche és István fia: János képviselője) ….. 
Péteréknek átadtak, minden haszonvétellel iktassa Péternek és fivéreinek mint sajátjaikat 
….. Vinche, János és mások ellentmondása esetén is (mivel e határok bejárása idején 
Vinche-n és Jánoson kívül más nem mondott ellent) …. a káptalan nov. 18-ra (oct. 
Mychaelis) tegyen a királynak jelentést – Gergurlaka-i Sándor királyi emberrel kiküldték 
tanúságul kanonoktársukat: [Jakab mestert], akik szept. 3-án a szomszédok összehívásával 
Kurima birtokot Péter mester és fivérei képviselője: István litteratus, valamint Miklós fia: 
Vinche és István fia: János képviselője: Egyed litteratus jelenlétében a Károly király privilé-
giumában (amit István litteratus ott bemutatott) foglalt határok szerint bejárták, majd az 
ezen határokkal körbevett mondott földrészt és Paluagasa birtokot, amiket korábban 
Vinche és Egyed képviselő átadtak, iktatták Péter mesternek és fivéreinek, nem lévén 
ellentmondó. D. f. VI. [p.] Mathei, a. d. 1[3]66.  
 
E.: Dl. 5495. (NRA. 1540. 23.) Foltos. Hátlapján középkori (Kuryma névalakkal) és újkori 

kéztől tárgymegjelölések.  
Megj.: A kiegészítésekre l. a köv. számú oklevelet. 
 
 
862. 1366. szept. 25. 
Az egri káptalan tudatja, hogy kanonoktársuk, Jakab mester – akit Bwbek István comes 
országbíró döntéshozó oklevelével a Kurima birtokhoz tartozó földrész és a Kurima birtok 
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[I.] Károly király (H) privilegiális oklevelében szereplő határai között fekvő Paluagasa 
birtok bejárásának és iktatásának megtekintésére küldtek ki, amit Gergerlaka-i Sándor v. 
Zengergh-i János fia: György v. Rozlauicha-i Tamás fia: Miklós v. Trochan-i Péter v. Petri-i 
Márton v. Kysyda-i Churke (dict.) Péter királyi ember szept. 3-án (quind. regis Stephani) 
végezzen el a felperes Zudar (dict.) Péter királyi pohárnokmester és fivérei, ill. Miklós fia: 
Wynche, Peruen-i ue. Miklós fia István fia: János alperesek és utóbbi fivérei v. képviselőik 
és Kurima birtok szomszédai jelenlétében a mondott privilegiális oklevélben foglalt határok 
szerint (amit Péter mester v. fivérei v. képviselőik ott mutassanak be) – Gergwrlaka-i Sándor 
királyi emberrel visszatérve elmondta, hogy szept. 3-án a szomszédok összehívásával 
Kurima birtokot Péter mester és fivérei képviselője: István litteratus, valamint Miklós fia: 
Vinche és István fia: János képviselője: Egyed litteratus jelenlétében a Károly király privilé-
giumában (amit István litteratus ott bemutatott) foglalt határok szerint bejárták, majd a 
földrészt és Paluagasa birtokot, amiket korábban Vinche és Egyed képviselő átadtak az 
országbíró előtt Péter mesternek és fivéreinek, iktatták nekik, nem lévén ellentmondó. Erről a 
káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált oklevelet bocsát ki János prépost, István 
olvasó-, György éneklő-, Illés őrkanonok, Miklós Zemplyn-i, János borsodi, Miklós 
Borsua-i, Benedek pankotai, Miklós patai, Miklós Wngh-i, Mihály Tarcha-i, Péter Hewes-i 
főesperes jelenlétében. D. f. VI. p. Mathei, a. d. 1366., amikor [I.] Lajos király, Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai érsek, Mihály egri püspök. 
 
E.: Dl. 5496. (NRA. 1540. 23.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján középkori (Kwrima 

és Palwagasa névalakokkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és vörös-
zöld fonata. 

 
 
863. [1366.] szept. [25.] 
A pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton-konvent jelentése [I.] Lajos királynak: 
Pál testvér Beel-i apát Kysech-i Domokos fia: János királyi emberrel és Miklós pappal, a 
konvent káplánjával és tanúságával szept. 20-án (in vig. Matei) Kamaron városba ment, és 
az ottani vásárvám bizonyos részét, amit a domonkos rendi Boldogságos Szűz-kolostor 
testvérei részére a halak és más áruk (venales) után ott szedni szoktak, a maga és a Beel-i 
monostor nevében visszavéve (recaptivando) azt magának iktattatni akarta, majd Péter 
mostani és Jakab egykori bíró, valamint számos ottani polgár szeme láttára ezen kolostorhoz 
menve a királyi és konventi emberek többször megkérdezték László ottani perjelt és a konventi 
testvéreket arról, hogy a vámrész ezen visszavételének és iktatásának ellentmondanak-e, de 
ők semmit sem válaszoltak, így a perjelt és konventjét a vámrész elfoglalása okán okt. 6-ra 
(oct. Mychaelis) a királyi jelenlét elé idézték a Beel-i apát ellenében. 
 
Tá. 1-2.: a 928. számú oklevélben. Tá. 2. eltérő névalakjai: Comaron, Kyseech. 
K.: P. VIII. 353. (Tá.-ban.); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 148. (szept. 25-i dátummal) 
Megj.: A konvent köv. oklevele alapján feltehető, hogy jelen forrás is szept. 25-én kelt. 
 
 
864. [1366.] szept. 25.  
A pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 794. szám) Kyseech-i Domokos fia: 
János királyi emberrel kiküldték tanúságul Olsuk-i plébániabeli káplánjukat: Miklós papot 
(presbiter), akik szept. 20-án (in vig. Mathei) Kamarun megyében és városban nemesektől, 
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nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudták, hogy egy 
ideje a Kamarun-i vásárvám azon részét, aminek tulajdonában addig a Beel-i monostor 
volt, Miklós fia: Péter, az officialis-ai és szerviensei szedik be, és ezt az apátnak csak addig 
engedik, amíg a vásárra érkező kalmárok az áruikat a vásár helyére v. onnan el viszik, a 
többit a nap hátralevő részében Péternek a vásározók szállásain (in descensibus et hospiciis 
forizancium) szedik be jogtalanul; a halpiac (coempcio piscium) helye v. napja sosem volt 
megváltoztatva, hanem a Kamarun-i domonkos rendi Boldogságos Szűz-kolostor perjele és 
konventje mind a vásár napján, kedden (f. III.), mind az egész héten a halpiacon eladott 
halak után vámot szednek a Beel-i apát és monostor joga sérelmére. Mindezt megtudván, 
mivel Pétert az eljárás során nem találták otthon, ezért a Kamarun városban megtalált 
familiárisainak, valamint a bírónak és a polgároknak meghagyták: a király szavával mondják 
meg Péternek, amikor visszatért, hogy álljon el a Beel-i monostor által eddig bírt vámrész 
elfoglalásától és igénylésétől, hagyja azt teljesen és békésen a kellő, jogos és régi módon a 
monostornak kiszolgáltatni, és az ottani halpiac helyét v. napját se változtassa meg. Mindezt 
így elvégezve az apát akaratából Pétert nem idézték (evocare) a királyi jelenlét elé, hátha 
bölcs tanácsot elfogadva úgy dönt, hogy bírói eljárás nélkül is jóvátételt ad mindezek 
ügyében. D. f. VI. p. Mauricii sociorumque, a. d. supradicto. [1366.] 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 510. 52. C. 2. (Df. 207 308.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
K.: P. VIII. 347–348; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 146–147. 
 
 
865. 1366. szept. 25. 
A váradi káptalan 1366. szept. 25-én (f. VI. an. Mychaelis, a. d. 1366.) kiadott oklevele, 
ami átírta többek között 1306. nov. 30-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. II. 89. szám). 
 
Tá.: Perényi Péter országbíró, 1406. júl. 12. Dl. 87 771. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 47. D. 13.) 
 
 
866. [1366.] szept. 26. 
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-konvent jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 789. szám) Kyseech-i Domokos fia: János királyi 
emberrel kiküldték tanúságul Olsuk-i plébániabeli káplánjukat: Miklós papot (presbiter), 
akik szept. 21-én (in fe. Mathei) Gych faluba mentek, ahol a királyi ember Simon mestert a 
vásárolt birtokrészén az Arpas birtok tartására és más mondott ügyekre vonatkozó okleveleivel 
együtt okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a királyi jelenlét elé idézte Pál apát ellenében. D. 6. die 
ipsius evocacionis, a. d. prelibato. [1366.]  
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 511. 50. O. 2. (Df. 207 309.) Papír. Hátlapján azonos 

(eszerint Pál Beel-i apát, Simon pedig Móric fia) és újkori kezektől tárgymegjelölések, 
valamint zárópecsét és visszazáró pecsét töredékei. Kortárs kéztől fakultan: pro actore 
Petrus filius Benedicti cum S. Martini, pro in littere regales eo quod in presentem suam 
expedicionem proficissceretur, ad G. oct. Due. Solvit VI. 

K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 149–150. 
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867. 1366. szept. 28. Tornalja  
[T]hold-i Miklós mester comes és a Gumur megyei szolgabírók tudatják, hogy pecsétjükkel 
kiküldték H[angon]-i Miklós fia: Gergelyt azon igazságszolgáltatás megtekintésére, amit 
oklevelük szerint Vray-i Morda (dict.) Péter vállalt megtenni Lanik fia: Miklós Vray-i 
jobbágy részéről Hangon-i Lampert fia: Domokos jobbágyának: Veres (dict.) Péternek. 
Gergely visszatérve elmondta, hogy Zenthsimon faluban, ahol az elégtételnek történnie 
kellett, szept. 24-én (f. V. an. Mychaelis) Morda (dict.) Péter előállította Miklóst, akit Veres 
(dict.) Péter felperesként lopással vádolt, Miklós azonban azt állította, hogy a lopást [nem] 
követte el, így a felek között vita jött létre, ezért Morda (dict.) Péter nem szolgáltatott igazságot. 
D. in villa Tornalia, in vig. Mychaelis, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 415. (Vay cs. berkeszi lt. 407.) Hátlapján 3 zárópecsét körvonala. Hiányos.  
R.: Vay berkeszi 241. szám. 
 
 
868. 1366. szept. 29. Csurgó 
Raymund de Bellomonte testvér Churgow-i és újudvari (Nova curia) preceptor tudatja, 
hogy színe előtt Lendwa-i néhai Miklós bán fiai: János és István (magnifici) bírója és 
famulus-a: János azt az 5 márkát, amit a bán fiai évente kell fizessenek szept. 29-én (in fe. 
Michaelis) a preceptor Zentha nevű birtoka és predium-a után, valamint az 50 dénárt a 
preceptor descensus-áért a mondott napon kifizette, ezért a preceptor Lendua-i Miklós bán 
fiait nyugtatja ezen éves kifizetésről. D. in Chorgow, in supradicto [festo], a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5498. (NRA. 1540. 24.) Papír. Hátlapján vörös viaszú pecsét körvonala. 
 
 
869. 1366. szept. 29. 
Nagymartoni Lőrinc gróf fia: Miklós gróf (graf Nyclas graf Larenczs sun von Maertestorf) 
a sáfárának (schaffer), Jánosnak és annak feleségének (wirtynn), Katreyn der 
Geroltzslagerynn-ek egy Somfalván (Schadendorf) fekvő telket (lechen) annak minden 
tartozékával, az uo. található járadékköteles szántóföldjéből (zinsacker) 25 holdnyit 
(ieuch), ill. egy Tyvernshof-ban fekvő kaszálót (amely az út alatt fekszik és in den grunt a 
neve) enged át azon 60 font bécsi dénár (phenning) értékben, mely összeget János a szolgálata, 
a felesége (hausvroun), Katrein – aki hajadonként az udvarában szolgált (hofiunchvrow) – 
pedig hozomány fejében kapnak. Amennyiben Miklós gróf v. örökösei vissza akarják váltani 
az ingatlanokat, ez bármelyik esztendőben Nagyboldogasszony napja [aug. 15.] és 
Kisboldogasszony napja [szept. 8.] között történjen meg. Ha azonban a házaspár úgy dönt, 
hogy az ingatlanokat szeretné zálogba vetni, ennek előtte ajánlja fel a grófnak, ill. annak 
örököseinek visszaváltásra, akik ez esetben egy hónapon, azaz négy héten belül kell vissza-
váltsák azokat. Az oklevelet Lőrinc fia: Miklós gróf a függőpecsétjével látja el, és kérésére 
a rokona (vettern), nagymartoni Miklós gróf fia: Miklós gróf (graf Nyclasn graf Nyclas svn 
von Mertestorf) is hitelesíti saját pecsétjével. Der prief ist gebn nach Christi purd 
dreuczechenhundert iar darnach in dem sechsundsechczkisten iar an Sand Michels tag. 
 
E.: Dl. 5497. (NRA. 1591. 15.) Két függőpecsét és hártyaszalagja. Hátlapján középkori 

kéztől: Vorchtenstein.  
Skorka Renáta 
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870. 1366. [?] (szept. 29. körül) Buda 
[I.] Lajos királynak (H, P, Da, etc. [!]) elmondták Eghazasnyenye-i Gyereus (dict.) Benedek 
fiai: Péter, János és László nevében, hogy a Hwnt megyei Falkwsnyenye nevű birtokuk 
tulajdonába törvényesen be akarnak menni. Ezért a király utasítja a Saagh-i konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Lan-i Dacho fia: Miklós v. Kelenyen-i Jakab fia: János 
v. Zelchen-i …… v. Nempchen-i György v. Felseunyenye-i Suluk (dict.) Miklós királyi 
ember ezen …..enye birtokra menve a szomszédok összehívásával ….. örök birtoklásra, ha 
nincs ellentmondó. Az esetleges ellentmondókat idézze ….. Benedek fiai ellenében a királyi 
jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. Bude, f. …. fe. Michaelis, 
a. d. 1366. 
 
Á.: a 969. számú oklevélben.  
Megj.: Nem kizárt, hogy mind ezen, mind az átíró oklevél 1367. évi, lásd Piti Ferenc: a 

371. számú oklevélben i. m., passim. 
 
 
871. 1366. szept. 30. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda a Clusmonustra-i konventnek: elmondta neki Miklós mester Zonuk-i 
főesperes, az erdélyi káptalan dékánja a káptalan nevében, hogy a Fehér megyei Bozd nevű 
birtokukon Chergeud birtok felől szükség van a bejárásra és a határjelek emelésére. Ezért 
az alvajda kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Borsiacabhaza-i Aprod 
(dict.) János v. Iklod-i István v. Mihalchaza-i Bakou frater-e: Balázs v. Thatee-i Márton 
fia: István v. Jara-i Benedek fia: János alvajdai ember Bozd birtokot a szomszédok össze-
hívásával járja be régi és valós határai mentén, ahol szükséges, a régiek mellé új határjeleket 
emelve, és mások birtokaitól elkülönítve iktassa a káptalannak, ha valaki nem mond ellent. 
Az esetleges ellentmondókat idézze az alvajda elé Szentimrére (S. Emricus) a káptalan 
ellenében, majd a konvent tegyen jelentést. D. in S. Emrico, 2. die Mychaelis, a. d. 1366. 
 
Á. 1-2.: a 881. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Colusmunustra, Zolnuk, 

Chergevd, Bursiacobhaza, Myhalchhaza, Bako, Thete. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 247–248. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 534. szám. 
 
 
872. 1366. okt. 1.  
Gergely prépost és a Saagh-i Szűz Mária-egyház konventje tudatják, hogy korábbi kötelezvény-
levelük szerint színük előtt szept. 29-én (in die Michaelis) Sefryd testvér apát és a Gron 
melletti Szt. Benedek-egyház konventje (az országbíró oklevelében név szerint felsorolt) 
Tezer-i jobbágyaik részéről 4 márka dénárt (minden márkát 10 pensa-val számolva) tartoztak 
fizetni Malanyan-i Gula fia Gergely fia: Péternek annak Malanyan-i két jobbágya megöléséért. 
Akkor Henrik testvér prépost (a Gron melletti Szt. Benedek-egyház apátja, konventje és 
jobbágyaik nevében) a 4 márka dénárt [lehúzva: a Saagh-i konventnek jog szerint járó 10. 
és 9. rész nélkül (absque decimis et nonis nobis de iure provenientibus)] kifizette színük 
előtt a mondott gyilkosságokért Gergely fia: Péternek, aki ezért az apátot, konventjét és 
jobbágyaikat nyugtatta az ügyben. D. 3. die Michaelis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5499. (NRA. 916. 10.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Gyla névalakkal), 

valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
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873. [1366.] okt. 1.  
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H; domino eorum naturali), hogy Zeech-i 
Miklós, egész Sclauonia bánja bemutatta nekik nagypecsétes parancslevelét (l. 787. szám), 
aminek megfelelően Cheh-i Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: 
Gergely mestert, akivel a királyi ember szept. 20-án (domin. an. Mathei) és más köv. napokon 
a szomszédok összehívásával a Zala megyei Letenye, Chatar és Heryow ~ Horyou birtokokra 
és tartozékaikra ment, és mivel ezeket a királyhoz és annak adományozásához tartozónak 
találta, minden haszonvétellel, főleg a Mura folyón levő révvel (portus), más jogokkal, 
szárazföldi és vizi vámokkal, azon határok alatt, amikkel korábbi birtokosaik és a király 
ezeket tartották, Zeech-i Miklós bánnak, általa fivérének: Domokos püspöknek és a bán 
örököseinek iktatta a szomszédok beleegyzésével, nem lévén ellentmondó. D. 12. die diei 
statucionis prenotate, a. ut supra. [1366.] 
 
E.: Dl. 100 116. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Letenye 2. 9. 9.) Hátlapján középkori 

(Lethenye névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések,valamint pecsét töredékei. 
Á.: az 1013. számú oklevélben. Eltérő névalakja: Horyow. 
 
 
874. 1366. okt. 2. Temesvár 
[I.] Lajos király (H) előtt Treuthul (dict.) János mester királyi lovag és frater-e: Ferenc 
megbízzák Kemeche-i Márton litteratus-t, jelen oklevél bemutatóját, hogy a Pest megyei 
Pardyw nevű birtokukat az arról szóló oklevelekkel együtt bárkinek eladhassa a nevükben, 
és ők érvényesnek fogadják el, amit Márton tesz a birtok ügyében. D. in Themeswar, f. VI. 
p. Michaelis, a. d. 1366. 
 
Á.: Garai Miklós nádor, 1423. szept. 29. Dl. 58 974. (Forgách cs. lt. 636.) 
R.: Bakács, Pest m. 821. szám. (más értelmezéssel) 
Megj.: Eredetileg a budai káptalan okt. 24-i oklevelében (l. 952. szám) volt átírva. 
 
 
875. 1366. okt. 2. 
A pozsonyi káptalan előtt egyrészről szentgyörgyi (S. Georgius) néhai Péter mester fiai: 
Tamás, János és Péter mesterek, másrészről Bozen-i Sebus fiai: János és Miklós mesterek 
elmondták, hogy kölcsönös szavatosság vállalásával az alábbi örök birtokcserét tették 
egymás között: Péter fiai a Zeuleus nevű birtokuk (amit a király a szolgálataikért adott 
nekik) egy földrészét, ami az ott ömlő Saar folyón túl van Bozen és Cheklez birtokok 
szomszédságában kelet felől, a Saar folyó felével és a földrész más haszonvételeivel Sebus 
fiainak adták, akik cserébe a Homorow folyó melletti, nyugat felől Tarow fia: Farkas 
Kengeles nevű birtoka, kelet felől a királyi udvarnokok Semlyer nevű birtoka szomszédságában 
fekvő Patozeg nevű birtokukat minden haszonvétellel Péter fiainak adták. Erről a káptalan 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. VI. p. Mychaelis, a. d. 1366.  
E.: 1. Dl. 5500. (NRA. 380. 16.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés (Zewlews 

névalakkal). Függőpecsét és zöld fonata. 
2. Ue. jelzet alatt. (Uo. 331. 7.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét 
zöld fonata. 
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876. 1366. okt. 4. 
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje kinyilvánítja, 
hogy amikor nemrég egyrészről Pál, a Beel-i Szt. Móric-monostor apátja, másrészről Miske-i 
Antal fia: Kontra (dict.) Gergely és annak felesége: Anna nemes asszony, Nagy (Magnus) 
Pál leánya (akik most a Győr megyei Tarian birtokon laknak) között per jött létre a borral 
adózó (vinidator) Chene (dict.) László és Chene (dict.) Mihály (akik régtől fogva a Beel-i 
monostoré, de egy ideje Tarian faluban laknak Gergely és Anna fennhatósága alatt) fogva 
tartása és javai elvétele miatt, végül megjelent a konvent előtt az apát, ill. Gergely (a maga 
és a felesége nevében a konvent ügyvédvalló levelével), és elmondták, hogy fogott bírók 
elrendezésével úgy egyeztek meg örökre, hogy Gergely és Anna a konvent tanúsága jelen-
létében e borral adózó két embert a fogságukból elengedik, és miután a tőlük elvett javaikat 
nekik átadták, őket az apátnak és egyházának visszaadják, az alább felsoroltakat pedig a 
Beel-i monostor és rector-ai örökjoga és tulajdona alatt e borral adózóknak, a fivérüknek 
(frater): Jánosnak és utódaiknak visszaadják. A konvent ezért kiküldte tanúságul Tarian 
faluba Miklós presbiter-t (György, az Olsuk-i Szűz Mária-egyház plébánosa káplánját v. 
helyettesét), aki az apáttal és Gergellyel visszatérve elmondta, hogy okt. 1-jén (in fe. 
Remigii) Tarian faluban ezen Gergely fivére (frater uterinus): Miklós és fogott bírók előtt 
Gergely (a maga és felesége nevében a konvent ügyvédvalló levelével) Lászlót és Mihályt 
(dictos Chene) – akik megvallották, hogy a fivérükkel: Chene (dict.) Jánossal együtt az 
elődeiktől fogva mindig is a Beel-i monostor borral adózói voltak – a fogságukból elengedve 
és elvett javaikat visszaadva a Beel-i apátnak és monostorának visszaadták a mondott jogon. 
A Tarian falu végében észak és a konvent KysTarian falva felől levő, Gergely és felesége 
lakhelye (curia habitacionis) és egy út és szántóföldek mellett  fekvő 3 telket (mansio) –  
amiket a Konth Miklós nádor (H) embere által a konvent tanúsága alatt a felek között elvégzett 
korábbi bejárás során az apátnak és Beel-i monostornak ellentmondó nélkül iktattak – a 
tartozékaikkal együtt, továbbá László, Mihály és János (dicti Chene) 3 szőlőjét, amik Tarian 
birtok hegyén nyugat felé vannak, át- és visszaadták e borral adózóknak és utódaiknak a 
Beel-i apát és monostora teljes joga és tulajdona alatt, mostantól Gergely és Anna maguknak, a 
fiaiknak v. örököseiknek semmiféle remélt jogot v. tulajdont meg nem tartva ezen emberekben, 
telkekben és szőlőkben és azok bevételeiben. Gergely és felesége v. a hozzájuk tartozók e 
borral adózókat v. egyéb embereket, akik a Beel-i monostor mondott telkeire és földjeire 
akarnak menni, ebben nem akadályozhatják v. zaklathatják sosem, hanem békésen engedjék 
nekik, hogy az ottani egyházat, e birtok erdejét, kaszálóját és más haszonvételeit a megfelelő 
módon használják, miként a saját jobbágyaik is. Viszonzásul Pál apát a maga és monostora 
nevében visszavont minden tudományvételt, idézést v. pert, amiket Gergely és felesége 
ellenében e borral adózók elfogása és megkárosítása miatt tett v. viselt, és őket ezek ügyében 
felmentette. Erről a konvent selyemfonatú függőpecsétjével (sigillum … in filis serici 
appensum) ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. Francisci, a. d. incarn. 1366., 
amikor László apát, János perjel, Konrád prépost, János őr-, Kelemen éneklőszerzetes. 
Arenga. 
 
E.: BFL. Konventi lt. Capsarium 512. 9. M. (Df. 207 310.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések. Függőpecsét és sárga-rózsaszín fonata. 
K.: P. VIII. 348–350; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 151–153. 
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877. 1366. okt. 5. Szakony 
Chuzd-i János mester soproni comes [!] és a megye szolgabírói előtt megjelent egyrészről 
Damanya-i Miklós fia: András, másrészről Damanya-i Lorand fia: Pál, és András megvallotta, 
hogy ő András fia: Lőrinc KysBeu nevű birtoka nyolcadát és az Ipachmolna nevű négykerekű 
malom nyolcadát (amiket Lorand fia: Pál váltott ki Simon fia: Pál comes országbíró kezeiből) 
kiváltotta ezen Páltól. Ezért fentiek a birtok és a malom nyolcadát átengedik Miklós fia: 
Andrásnak, mivel vérrokoni jogon inkább őt illetik, mint másokat. D. in villa Zakon, f. II. 
p. Michaelis, a. d. 1366. 
 
K.: Sopron vm. I. 369–370. (Eszerint E.-je a verebi Végh cs. lt.-ban volt, hátlapján 3 pecsét 

nyomával.) 
 
 
878. 1366. okt. 5. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Frouinus néhai Vilka-i bíró fia Hank fia: 
Hank bemutatta az alábbiakat: 1) a káptalan 1355. febr. 14-én (a. d. 1355., sab. an. Esto 
michi) kiadott privilegiális oklevelét, miszerint János fia: János batizfalvi (villa Batizy), 
más néven Chetene-i soltész, a fiai: Miklós, János és István és a leányai: Dorottya és Klára 
a batizfalvi soltészségüket és a telket (curia), amiket Cassan (dict.) János fia: Márton a 
fivérei (frater): Jakab, Szaniszló és István tanácsából János fia: ezen Miklósnak adott, az 
ezekre vonatkozó oklevelekkel, haszonvételekkel, jogokkal és tartozékokkal együtt ezen 
Hank-nak és frater-ének: Frouinus-nak 90 Scepsi-i márka dénárgarasért (amennyiért a 
Waranou birtokon levő másik soltészséget megvásárolták) az oklevél kiadása napjától 10 
évre elzálogosították úgy, hogy a 10 éven belül ezeket nem válthatják ki, utána viszont ők 
v. örököseik e 90 márkáért a káptalan előtt ki kell váltsák, különben e telek és soltészség az 
oklevelekkel és tartozékokkal Hank-ra, Frouinus-ra és örököseikre háramlanak, Jánosnak, 
a fiainak, leányainak és örököseiknek ez ellen pedig nem lesz jogorvoslata (remedium), és 
ha valaki közülük a soltészség és a telek átörökítése után Hank-ot, Frouinus-t és örököseiket 
mindezek okán perbe vonná, akkor hatalombajban elbukásban marasztalják el. Gargow-i 
Arnold fia: Illés mester a káptalan előtt mindehhez beleegyezését adta, visszavonva minden 
jogot, amit ezekben bírt; 2) a káptalan 1348. máj. 16-i privilegiális oklevelét, amiben Batiz 
birtok, e soltészség és tartozékai határai szerepeltek (l. Anjou-oklt. XXXII. 280. szám). 
Mindezek után Hank kérte, hogy a káptalan tanúsítsa, miszerint János, a fiai, leányai és 
örököseik e soltészséget, telket és tartozékaikat eddig nem váltották ki, ezek átörökítéséről 
pedig adják ki neki oklevelüket. A káptalan a mondott oklevél kiadásától az éveket számolva 
úgy találta, hogy a soltészség, a telek és haszonvételeik János, a fiai és leányai általi kiváltása 
elmaradt, ők nem jelentek meg v. küldtek maguk helyett senkit a kiváltásra, ezért mindezt 
tanúsítja. Jelen volt a káptalan előtt Wrolingus, ezen Hank frater-e, aki az őt és örököseit e 
soltészségben és tartozékaiban bármi jogon és módon illető részt Hank-nak és örököseinek 
feltétel nélkül átadta. Minderről a káptalan függőpecsétjével ellátott és chirographált oklevelet 
bocsát ki Hank-nak. D. f. II. p. Mychaelis, a. d. 1366., Péter olvasó-, Pál éneklő-, János 
őrkanonok, Lampert [fia:] Lampert, János [fia:] Tamás, Jakab [fia:] László és Miklós 
kanonokok jelenlétében, amikor [I.] Lajos (H) király, Miklós esztergomi, Tamás kalocsai 
érsek. Arenga. 
 
E.: 1. Dl. 74 828. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 56.) Felül chirographált (ABC). Hátlapján 

középkori kéztől: super scultetia de Botiz. Függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
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2. Ue. jelzet alatt. (Uo. 54.) Szintén felül chirographált (ABC). Függőpecsét és vörös-
zöld fonata. Eltérő alakjai: villa Botizi, Chethene, Scepus-i márka, Waranow. 

R.: Máriássy 87. és 88. szám. 
 
 
879. 1366. okt. 6. Temesvár 
[I.] Lajos királynak (H) Dobow ~ Dobou fia: Jakab mester lovag és János fiai: István, Miklós 
és János, Pank-i nemesek a maguk, valamint Máté fiai: Péter, András és Domokos és Pank-i 
Peteu fia: János, a frater-eik és rokonaik nevében bemutatták István ifjabb király (H), erdélyi 
herceg 1263. évi, gyanútól mentes privilegiális oklevelét az Wngh ~ Hung megyei 
Scinman ~ Scinnam, Rat, Chepel és Radich várbirtokok adományáról (l. Reg. Arp. 1810. 

szám). Kérésükre a király ezt nyílt oklevelében átírva – részben nevezettek szolgálataiért, 
részben mivel e nemesek és elődeik e birtokok adományának ideje óta azok békés, peres 
eljárás nélküli tulajdonában vannak, miként ezt a király számos híve megbízható beszámolójából 
megtudta – nekik és örököseiknek a birtokok adományával együtt érvényesnek elfogadja 
és új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében megerősíti, és e birtokokat minden haszonvétellel 
régi határaik alatt királyi új adomány címén Jakabnak, János fiainak, valamint mondott 
frater-eiknek, rokonaiknak és örököseiknek adományozza és királyi teljhatalmából örökjogukba 
adja (ascribimus hereditatem), nem érintve más jogát. D. in Temuswar, oct. Mychaelis, a. 
d. 1366. 
 
E.: Dl. 71 876. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 35. 3. 2.) Hátlapján középkori kéztől: super 

Zenna, Radych, NaghChepel et Rath, újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagypecsét 
körvonalában: ad litteratorium mandatum domini regis et eciam relacionem magistri 
Nicolai filii Lachk. 

Á.: Zsigmond király, 1424. máj. 26. Dl. 71 940. (Uo. 35. 3. 3.) Eltérő névalakjai: Petew, 
Temeswar. 

 
 
880. 1366. okt. 6. Temesvár 
[I.] Lajos királynak (H) Dobou ~ Dobow fia: Jakab mester lovag és János fiai: István, Miklós 
és János, Pank-i nemesek a maguk, valamint Máté fiai: Péter, András és Domokos és Pank-i 
Petew fia: János, a frater-eik és rokonaik nevében bemutatták [III.] András király (H) 
1292. évi privilegiális oklevelét, amiben az Wngh ~ Hwngh megyei Bezew birtokot az ő 
elődeiknek adományozta (l. Reg. Arp. 3884. szám). Habár egykor [I.] Károly király (H) 
bizonyos észszerű okokból visszavonta és érvénytelenítette [III.] András király minden 
privilégiumát és oklevelét, de Lajos – részben nevezettek szolgálataiért, részben mivel e 
nemesek és elődeik e birtok adományának ideje óta most is annak békés, peres eljárás nélküli 
tulajdonában vannak, miként ezt a király számos híve megbízható beszámolójából megtudta 
– e privilegiális oklevelet nekik és örököseiknek Bezeu birtok adományával együtt (a 
mondott visszavonás ellenére is) érvényesnek elfogadja és új pecsétjével ellátott nyílt 
oklevelében megerősíti, és e birtokot minden haszonvétellel a privilégiumban foglalt régi 
határai alatt királyi új adomány címén e Pank-i nemeseknek és örököseiknek adományozza 
és királyi teljhatalmából örökjogukba adja (ascribimus hereditatem), nem érintve más jogát. 
D. in Temuswar, oct. Mychaelis, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 71 877. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 35. 4. 3.) Előlapja tetején: ad litteratorium 
mandatum domini regis et relacionem magistri Nicolai filii Lachk. Hátlapján nagypecsét 
körvonalában ugyanez; újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Á.: Jolsvai Leusták nádor, 1393. okt. 28. Dl. 1350. (NRA. 839. 2.) Eltérő névalakja: 
Temeswar. 

 
 
881. [1366.] okt. 6.  
A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje jelenti Péter erdélyi alvajdának, 
hogy levelének megfelelően (l. 871. szám) emberével, Jara-i Benedek fia: Jánossal kiküldték 
tanúságul egyházuk őrszerzetesét: Henrik testvért, akik okt. 3-án (sab. p. Mychaelis) Bozd 
birtokot a szomszédok összehívásával régi és valós határai mentén bejárták, ahol szükséges 
volt, új határjeleket emelve a régiek mellé (egy Berch tetején egyet; a Bozd faluból 
Rengerkeh-re tartó út mellett kettőt, az egyik Bozd falut, a másik Rengerkyrch falut választja 
el), majd mások birtokaitól így elkülönítve a káptalannak hagyták, nem lévén ellentmondó. 
D. oct. Mychaelis, a. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 30 399. (GYKOL. Centuriae M. 51.) Vízjeles papír. Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint pecsét körvonala.  
Á.: 1. Váradi kápt., 1367. szept. 14. Dl. 30 695. (Uo. M. 49.) Eltérő névalakjai: 

Culusmonustura, Rengenkech ~ Rengerkirch. 
2. Erdélyi kápt., 1786. E.-vel azonos jelzet alatt. 
3. Erdélyi kápt., 1810. júl. 1. Á. 1.-el azonos jelzet alatt, annak alapján. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 249–250. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 535. szám. 
 
 
882. [1366.] okt. 6. 
A [Clus-i konvent] [1366.] okt. 6-i (oct. Mychaelis, a. prox. preterito) jelentése [Péter erdélyi 
alvajdának]: Jara-i Benedek fia: János [alvajdai] emberrel és Henrik testvérrel, a [konvent] 
alvajdai írásos kérésére kiküldött őrszerzetesével okt. 5-én (f. II. an. oct. Mychaelis) az 
[erdélyi] káptalan Chergeud birtok határait Monera birtok felől be akarta járni, de Miklós 
comes és másik Miklós, Alard Egrus-i apát bírója az apát és a Monera-i népek nevében a 
határjelek emelésének ellentmondtak, ezért az apátot aznap és ott nov. 8-ra (oct. OO. SS.) 
az alvajda elé idézték a káptalan ellenében.  
 
Tá.: 1. Péter erdélyi alvajda, 1367. máj. 8. Dl. 28 894. (KKOL. Metales C. 3.) 

2. Tá. 1. > Kolozsmonostori konvent, 1367. júl. 4. Dl. 30 394. (KKOL. Protocolla G. 
1469. 20. 3.) Eltérő névalakja: Munera. 
3. Tá. 2. > Péter erdélyi alvajda, 1367. júl. 11. > Lackfi Imre erdélyi vajda, 1372. ápr. 
19. Dl. 5980. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 1. 58. D.)  
4. Tá. 2. > Péter erdélyi alvajda, 1367. júl. 11. > Lackfi Miklós erdélyi vajda, 1368. 
jún. 4-10. között. Dl. 5358. (Uo. 1. 58. C.) 
5. Tá. 1. > Kolozsmonostori konvent, 1783. Tá. 1.-el azonos jelzet alatt. 
6. Tá. 2. > Erdélyi kápt. okleveleinek rekvizítorai, 1679. márc. 24. Dl. 5578. (Erdélyi 
kincstári lt. Fisc. 1. 58. C.) 
7. Tá. 2. > Erdélyi kápt., 1786. Tá. 2.-vel azonos jelzet alatt.  

Má.: Tá. 2.-vel azonos jelzet alatt, annak alapján, újkori. 
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K.: ZW. II. 294; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 361. (román fordítás: 363–364.) (mind Tá.-ban)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 536. szám. 
 
 
883. [1366.] okt. 6. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): bizonyára értesült arról, hogy Péter ciprusi király, 
az alattvalói és a johannita testvérek számos hívő segítségével az apostoli szék engedélyéből 
a szaracénok, a keresztényekhez tartozó Szentföld birtoklói kezéből Alexandria városát 
megszerezték (bár utána csak pár napig tudták megtartani), a szaracénok és törökök átkos 
népe pedig megtámadták Ciprus és Rhodus szigetét, valamint a Péterhez és a johannitákhoz 
a tengerentúlon tartozó más földeket. A pápa megfontolva, hogy ha elvesznek e szigetek és 
földek, amiken át út vezet a Szentföldre (aminek visszafoglalására a teljes kereszténységnek 
törekednie kell), elveszik a remény is annak visszavételére, miként elvesznek a keresztény 
népek és a kereszténység is a keleti részeken, és mivel Péter és a johanniták a tengerentúli 
részeken jelenleg híján vannak a fejedelmek és hívek segítségének, ezért a pápa kéri Lajost, 
hogy az efféle veszélyek és károk megelőzésére fegyveres sereggel gyorsan siessen segítségül 
Péter, a johanniták és népeik részére a tengerentúli szigeteik és földjeik megvédésére ezen 
hitetlenek támadásaitól és a tenger biztonsága érdekében, hogy a hívek eljutása a mondott 
szigetekre és földekre biztosított legyen. A pápa ezért mind az útrakelőknek, mind a segítséget 
küldőknek azt a bűnbocsánatot adja, amit a Szentföld megsegítésére átkelők kapni szoktak. 
D. Avinione, II. Non. Oct., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
K.: F. IX/7. 241–243; Theiner II. 83; Densuşianu I/2. 134–135. (ASV. Reg. Urbani V. 

Anno 4. fol. 159. alapján.) 
 
 
884. 1366. (okt. 6. után) 
Konth Miklós nádor (H) oklevele szerint színe előtt 1366. okt. 6-án (oct. Mychaelis, a. d. 
1366.) Sarlou-i Kálmán fia: Miklós bemutatta Kystapolchan-i Gergely fia: Péter ellenében 
a Gron melletti Szt. Benedek-konvent nádornak szóló, annak a konventhez küldött levelét 
átíró jelentését, miszerint Kálmán fia: Miklós aug. 11-én (f. III. p. Laurencii) a Malus birtokon 
levő birtokrészét a szomszédok jelenlétében régi határai mentén bejárva a nádori emberrel 
és a konvent tanúságával magának iktattatni akarta mint sajátját, de Kystapolchan-i Gergely 
fia: Péter őket nem a bejárástól, hanem a határjelek emelésétől tilalmazta. Miklós bemutatta 
továbbá az esztergomi Szt. István király[-egyház] keresztesei konventje 1297. évi 
privilegiális oklevelét is, miszerint színük előtt Kudymalus-i Miklós fia: Sebestyén megvallotta, 
hogy a Kudymalusy-n levő földjéből Sarlou birtok felől, az Esztergomba (Strigonium) 
vezető út mellett fekvő, határokkal elkülönített 1 ekényi részt (amit korábban socer-ének: 
Lőrincnek adott, majd vele egy másik földrészéért visszacserélt) a tartozékaival együtt az 
ország kipróbált szokása szerint eladta 4 márkáért Wana fiainak: Jakabnak és Miklósnak, 
az esztergomi érsek Sarlou-i jobbágyainak és utódaiknak (a földrésszel észak, kelet és dél 
felől az érsek földjei, nyugat felől ezen Sebestyén földje határos). Erre András fia: András 
(Péter nevében a Gron melletti konvent ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy Péter a 
birtokbejárást azért tilalmazta, mivel annak révén az ottani birtokrészéből Miklós a maga 
birtokrészéhez nagy részt akart csatolni. Mivel Miklós nádornak és az ország vele bíráskodó 
nemeseinek úgy tűnt, hogy e birtokrészek újabb bejárására (mivel a mondott privilegiális 
oklevél a földrész határait nem tartalmazta) ki kell küldeni a nádori embereket és a Szt. 
Benedek-konvent embereit, ezért a nádor írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságaikat, 
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akikkel Kysfalud-i István fia: Péter v. Endred-i Mihály fiai: Iuan v. Konya v. Peel-i Saar 
(dict.) Tamás nádori ember (Miklós felperes részére), ill. Peel-i János fia: Miklós v. 
Ebdech-i Miklós fia: István v. Walkouch-i János v. Walkouch-i Albert fia: Benedek v. 
Nempty-i Berk nádori ember (Péter alperes részére) [1367.] ápr. 25-én (oct. Passce) menjenek 
Malus birtokra a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, először Miklós, majd 
Péter ottani birtokrészét a mutatásuk szerint járják be, és ha a felek egyetértenek, akkor 
mindegyiküknek a maga birtokjogát iktassák, ha pedig valamely földrészen nem értenek 
egyet, azt jelekkel (signis metalibus) kijelölve, királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni 
nem lehet, megtekintve mennyiségét, minőségét és értékét, fogott bírókkal együtt szemmel 
becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a konvent tegyen jelentést Miklós nádornak 
máj. 1-jére (oct. Georgii). 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1367. okt. 25. Dl. 5364. (NRA. 108. 26.) 
 
 
885. 1366. (okt. 6. után) 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója oklevele szerint színe előtt a pannon-
halmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konventje idézőlevelének megfelelően 
1366. okt. 6-án (oct. Mychaelis, a. d. 1366.) Pál testvér, a Beel-i monostor apátja bemutatta 
Meger-i Woryu (dict.) Benedek ellenében a konvent mondott, királyi írásos parancsra jelentő 
oklevelét, miszerint annak megfelelően amikor Pál apát Kyseech-i Domokos fia: János 
királyi emberrel és Miklós pappal, a konvent Olsuk-i plébániabeli káplánjával szept. 19-én 
(sab. an. Mathei) a Győr megyei Nyul birtokra ment a szomszédok, főleg Meger-i Woryu 
(dict.) Benedek jelenlétében, és a Nyul-on eddig ezen Benedek kezén levő birtokrészt egy 
Felkerth nevű kis heggyel és minden tartozékkal a Beel-i cenobium joga nevében törvényesen 
visszavéve e monostornak és magának iktattatni akarta, Benedek a királyi és konventi embert 
ettől tilalmazta, így ők Benedeket az apát ellenében okt. 6-ra a királyi jelenlét elé idézték. 
Ezután Pál apát az ellentmondás okát tudakolta, mire Woryu (dict.) Benedek azt felelte, 
hogy e birtokrészt a kis heggyel, amit az apát a monostora joga nevében visszavett 
(recaptivasset), Megere-nek hívják, Megere birtok hozzá oklevelekkel tartozik, amiket az 
országbíró által kijelölendő időpontban bemutat, ezért István comes a vele ítélkező nemesekkel 
meghagyta, hogy Benedek a Megere birtokról kiadott okleveleit [1367.] jan. 23-án (oct. 
Epiph.) mutassa be színe előtt. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. BFL. Konventi Lt. Capsarium 546. 49. 23. 

(Df. 207 345.) 
K.: P. VIII. 364. (Tá.-ban.); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 149. (csak a konvent tartalmilag 

átírt jelentését, szept. 25-i kikövetkeztetett dátummal) 
 
 
886. 1366. okt. 7. 
Az egri káptalan tudatja, hogy kötelezvénylevelüknek megfelelően színük előtt Putnuk-i 
Wece (dict.) Miklós fia László fiai: Mihály és János tartoztak Chech-i Kaba (dict.) Demeter 
fia: Pétertől és annak fiától: Jánostól a Welkenye nevű birtokot, amit ők Horuaty birtok 
kiváltásáért – amit egykor Wece (dict.) Miklós fia: János, a patruus-uk ezen Péternek és 
Jánosnak a káptalan kötelezvénylevelével 250 aranyforintért elzálogosított – Péternek és 
Jánosnak 198 aranyforintért elzálogosítottak, és amiből korábban 90 forintot a káptalan 
előtt már kifizettek nekik, a maradék 108 forintot kifizetve kiváltani, amikor tudják. Okt. 6-án 
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(oct. Mychaelis) László fiai: Mihály és János a káptalan előtt a 108 aranyforintot kifizették 
Péternek, aki ezért a maga és fia: János nevében a káptalan ügyvédvalló levelével a 
Horuaty és Welkenye nevű, egykor nekik elzálogosított birtokokat visszaadta László fiainak, 
rájuk ruházva minden jogot abban és érvénytelenítve okleveleiket a birtokok zálogosításáról. 
D. 2. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 89 389. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 24.) Hátlapján pecsét körvonala.  
R.: F. IX/6. 136–137. és 138. 
 
 
887. 1366. okt. 7. 
Az egri káptalan tudatja, hogy amikor Konth Miklós nádor (H) döntéshozó oklevele szerint 
színük előtt Putnuk-i László fiai: Mihály és János okt. 6-án (oct. Mychaelis) István fia: 
Miklós, Domokos fia: János, Miklós fia: Pál, Poth fia: Mykan és Máté fia: Pál (Domokos 
váci őrkanonok Kalno-i jobbágyai) ellenében mindketten harmad-, vagyis összesen hatod-
magukkal, nemesekkel esküt kellett tegyenek, e hospesek nevében senki sem jelent meg, 
Mihály és János pedig esküt tettek arról, hogy ők 6 éve, a Húsvét előtti szerdán (f. IV. an. 
Passce d., cuius 6. adveniret revolucio annualis) e jobbágyokat, akik Nempty birtokról 
távozva haladtak a szabad úton, rabló módjára nem fosztották ki, 5 (25 forintot érő) ökrüket 
és 9 forintot érő terményeiket nem vették el tőlük, hanem e hospesek a nádor oklevelében 
leírt bizonyos egyezség alatt ezen ökröket átadták nekik. D. 2. die ipsius iuramentalis 
deposicionis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 89 390. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 25.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
888. 1366. okt. 7. 
Az egri káptalan tudatja, hogy Konth Miklós nádor (H) döntéshozó oklevelének megfelelően 
színük előtt Putnuk-i Wece (dict.) Miklós fia László fia: Mihály a Tornalya faluban lakó 
Heem fia: András ellenében esküt kellett tegyen okt. 6-án (oct. Mychaelis). Akkor (a királyi 
seregben levő) András felesége jelenlétében, aki a nádor mondott oklevelével megjelent, 
Mihály letette az esküt, hogy amikor Heem fia: István (András fivére) elhunyt, annak 25 
forint értékű lovát, amit András bízott őrá,  Mihály nem hagyta az apjánál: Lászlónál, és 
András vádjában ártatlan. D. in crastino ipsius iuramentalis deposicionis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 89 391. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 21.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: F. IX/6. 137–138. 
 
 
889. 1366. okt. 7. 
Az egri káptalan tudatja, hogy Konth Miklós nádor (H) döntéshozó oklevelének megfelelően 
színük előtt Hangon-i Lázár okt. 6-án (oct. Michaelis) harmadmagával (nemesekkel) letette 
az esküt Feled-i Deseu fia: László jobbágya, Péter fia: Miklós ellenében arról, hogy Zeech-i 
Dénes néhai bán fia: Balázs 3 éve, jún. 29-én (in fe. Petri et Pauli, cuius iam 3. preterisset 
revolucio annualis) Miklós kezét nem vágta le gonosz sugallatra, és így Miklós vádjában 



386 

(accio) ártatlan. Az eskütételt Miklós is látta és hallotta. D. 2. die ipsius iuramentalis 
deposicionis, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 417. (Vay cs. berkeszi lt. 403.) Zárópecsét szalagja.  
R.: Vay berkeszi 242. szám. 
 
 
890. 1366. okt. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy Zeuke fia: János (Bayka-i János fia: 
Mátyás nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) szept. 15-től (oct. Nat. 
virg.) 23 napig állt színe előtt Vezzeus mester fia: János mester ellenében, de a nádor Bors 
megyei nemesek közösségének legutóbb tartott közgyűlésén kiadott perhalasztó oklevele 
ellenére János mester a Zyky nevű birtok elfoglalása ügyében az oklevelei 3 márka bírsággal 
való bemutatására nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor őt a meg 
nem jelenésért a szokásos bírságban, a 3 márka meg nem fizetéséért pedig annak kétszeresében 
marasztalja el, ha magát nem tudja észszerűen kimenteni. D. in Vissegrad, 24. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 376. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 472.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: comitatus [lehúzva: Borsodyensis] 
Borsyensis. Solvit Johannes. 

K.: Z. III. 317–318. 
 
 
891. 1366. okt. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Simon fia: István 
(Walth-i Warda fia György fia: János nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) a 
Vasvár megyei Suran-i Adorján fia János felesége, Walth-i Kázmér fia Domokos leánya 
ellenében szept. 15-től (oct. Nat. Marie virg.) 23 napig állt színe előtt, de e nemes asszony 
az országbíró perhalasztó oklevele ellenére a Suran birtokon levő birtokrész iktatásának és 
határjelei emelésének tilalmazása ügyében nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért őt 
István comes mint felperest 6 márka királyi bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja 
észszerűen kimenteni. Jelen oklevelet pecsétje távolléte miatt fivére: Bubeek György királynéi 
tárnokmester pecsétjével látja el. D. in Vyssegrad, 24. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Guary cs. lt. 45. (Df. 257 305.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét nyoma. 
K.: HO. I. 249–250. 
 
 
892. 1366. okt. 8. 
A pozsonyi káptalan előtt megjelent egyrészről Vata-i István fia: János a maga és unoka-
testvére (soror patruelis), Klára nemes asszony – Kysuata-i György leánytestvére (soror) 
leánya, Zaaz-i Jakab fia Mihály felesége – nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével, 
másrészről Jakus ~ Jakab, Pozsony város bírója, az óbudai (Vetus Buda) apácák képviselője 
ügyvédvalló levéllel, és János elmondta, hogy bár közöttük hitbér, jegyajándék és 
leánynegyed ügyében, amiket ő és Klára Kysuata birtokból (ami egykor György fia: Péteré 
volt, most pedig az apácák kezén van) követeltek az apácáktól, Bubek István comes ország-
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bíró előtt hosszú per jött létre, de végül János megfontolva saját fáradozásait és költségeit, 
úgy egyezett meg Jakab bíróval, hogy János e hitbért és jegyajándékot, amiket ő Kysuata 
birtokon a saját joga nevében igényelt, 7 márka dénárért, ill. a leánynegyedet, amit ue. 
birtokon Klárával együtt követelt, 14 márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva) 
az apácáknak örökre el- és átengedte (mely összegeket Jakab az apácák nevében neki kifizette), 
s most teszi ezt a maga és Klára nevében a káptalan előtt is, az apácákat mindezek ügyében 
szavatosság vállalásával nyugtatva. D. f. V. p. oct. Mychaelis, a. d. 1366. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1367. ápr. 16. Dl. 5466. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 

14. 8.) 
2. Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. Dl. 5501. (Uo. Poson. 14. 12.) Eltérő névalakjai: 
Wata, Kysvata ~ Kyswata, Zaz.  

 
 
893. 1366. okt. 8.  
Gergely prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje tudatja, hogy Konth 
Miklós nádor (H), a kunok bírája döntéshozó oklevele szerint színük előtt Sarow-i Péter 
fia: László huszonötöd-magával, nemesekkel okt. 6-án (oct. Michaelis) esküt kellett tegyen 
Tezer-i Péter fia: János ellenében arról, hogy ő és apja ártatlanok János vádjában, a felek 
pedig az erről szóló konventi jelentést okt. 13-án (8. die predict. oct.) a nádornak elvinni. 
Okt. 6-án a konvent előtt László a társaival együtt az esküt letette Péter fia: János jelenlétében. 
D. 3. die oct. Michaelis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5503. (NRA. 1698. 132.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. 
 
 
894. 1366. okt. 8.  
A váradi monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának 
(magnificus baro), hogy az egyrészről a felperes Laak-i Salamon fia: Péter mester, más-
részről az alperes Choda fia Gergely fiai: János, Antal, Demeter és Mihály, János fia: 
Jakou és annak fia: János között kiadott egyezséglevelének megfelelően Seger-i Bodou fia: 
Pál nádori emberrel kiküldték tanúságul a felperes Péter részére Miklós testvér papot, akik 
okt. 6-án (oct. Mychaelis) a Baranya megyei Torde birtokot a szomszédok és a felek jelen-
létében a nádor oklevelének megfelelően (az alperesek beleegyezésével, mivel sem nádori 
embert, sem konventi tanúságot nem vezettek oda) örökre két egyenlő részre osztották a 
tartozékaival együtt ezen határok mentén: hegy teteje; gödör egy nagy út mellett; ezen út 
dél felé erdők közepén; Torde birtok közepén egy forrás caput-ja; ezen forrás medre szilvafák 
melletti fűzbokorig; szántóföldek közepe; hegynél tölgyfa egy úton túl szilvafák végénél; 
dél felé ezen út egy hegyig; Magyalfa (dict.) fa egy árok mellett; rét; dióbokor; rét; egy 
folyó közepe; Kurusfa (dict.) fa, és itt véget érnek Torde birtoknak a felek között emelt 
határjelei. Torde e határoktól nyugatra levő fele telekhelyekkel, szántóföldekkel, rétekkel, 
kaszálókkal, erdőkkel, berkekkel és más haszonvételekkel és jogokkal Péter mesternek, a 
kelet felőli fele szintén minden tartozékával Gergely fiainak, Jako-nak és a fiának: Jánosnak 
jutott. D. f. V. p. oct. Mychaelis, a. d. 1366. 
Á.: a 987. számú oklevélben. 
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895. 1366. okt. 8. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt (miként 
erről őt másik oklevele tájékoztatta) megjelent egyrészről Rozgon-i János fia: László mester 
a maga és Péter fia: Lőrinc, az ő unokatestvére (frater patruelis) nevében a Jazow-i konvent 
ügyvédvalló levelével, valamint Rozgon-i Miklós kisfiai (puer): László, István és Simon 
nevében ügyvédvalló levél nélkül, másrészről Bykche-i János fia: Vörös (Rufus) Mihály 
mester és Mihály fia: István, és megvallották, hogy azon perben, amit Mihály mester és 
István a nagyanyjuk (ava) révén Rozgon birtokból és annak tartozékaiból nekik járó 
leánynegyed ügyében e Rozgon-i nemesek ellenében máj. 1-jén (oct. Georgii) Konth Miklós 
nádor (H), a kunok bírája előtt viseltek, úgy egyeztek meg, hogy a Rozgon-i nemesek ezért 
Mihálynak és Istvánnak 275 aranyforintot v. ennyi forgalomban levő dénárt fizetnek okt. 
6-án (oct. Mychaelis) a kápolnaispán előtt (ha az időpontot elmulasztják, v. a kifizetést 
királyi v. királynéi oklevéllel v. a hadsereg okán v. más kifogással későbbi időpontra halasztják, 
akkor az összeg kétszerese sújtsa őket), Mihály és István pedig akkor az összeget megkapva 
a leánynegyed ügyében a Rozgon-i nemeseknek a kápolnaispán igazoló oklevelét ki kell 
adassák. Okt. 6-án megjelent Vilmos előtt Vörös (Rufus) István (Rozgon-i László és 
Rozgon-i Péter fia: Lőrinc nevében a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével), Miklós 
mondott kisfiai nevében pedig Domokos fia: László ügyvédvalló levél nélkül, és kifizették 
a 275 aranyforintot ezen Mihály mester fiának: Jánosnak (aki a fehérvári Szt. István király-
egyház keresztesei konventje ügyvédvalló levelével jelent meg az apja nevében) és Mihály 
fia: Istvánnak, ami után János képviselő és István a mondott asszony leánynegyede okán 
nyugtatták és felmentették a Rozgon-i nemeseket. Erről Vilmos kápolnaispánsága királyi 
pecsétjével (sigillo regio quo pretextu honoris ipsius comitatus capelle regie utimur) ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wysegrad, 3. die oct. Mychaelis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5502. (NRA. 564. 19.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét zöld fonata. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 398–400; F. IX/3. 600–602. (a pecsét leírásával) 
 
 
896. 1366. okt. 9. 
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje tudatja, hogy 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója döntéshozó oklevelének megfelelően – 
Henrik Pilys-i apát Kywrth-i Kis (Parvus) Péter királyi emberrel (a maga részére) és 
Nezkene-i András királyi emberrel (András hántai prépost részére) a konvent tanúságai 
(akik kiküldését István comes ezen oklevelével kérte tőlük) jelenlétében okt. 6-án (oct. 
Mychaelis) Kyshanta birtokot a szomszédok és András hántai (Hantensis) prépost v. annak 
képviselője jelenlétében járja be a korábbi határjáráskor általa megmutatott határok mentén 
Berfeulde föld felől, majd az egyik határjelnél az öltözetében, kezeit a mellére helyezve, a 
rendje regulája szokása szerint hitére, lelkiismeretére és státuszára mondja el, hogy az általa 
megmutatott határjelek valósak és egyháza Kyshanta birtokát különítik el a hántai egyház 
Berfeulde nevű földjétől, e vitás föld sosem tartozott Berfeulde-hez, miként most sem, 
hanem régtől fogva mindig is egyháza Kyshanta birtokáé volt; ha ezt megteszi, e határok 
szerint a vitás földet új határjelek emelésével Kyshanta birtokhoz csatolva iktassák az 
apátnak, ha pedig mindezt nem mondja el, akkor a vitás földet a prépost képviselője által 
megmutatott határoknak megfelelően, azokat felújítva a hántai prépost Berfeulde nevű 
földjéhez csatolva a prépostnak és egyházának mint sajátjukat iktassák; a felek és mások 
(mivel az apáton kívül senki más nem tilalmazott a korábbi bejárás során) nem mondhatnak 
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ellent; az országbíró megengedte a feleknek, hogy megegyezhetnek, ha akarnak – Kyvrth-i 
Kis (Parvus) Péter királyi emberrel (Henrik pilisi apát részére) János papot (presbiter), 
Nylka-i egyházbeli káplánjukat, ill. Nezkene-i András királyi emberrel (András hántai 
prépost részére) Miklós Lazy-i plébánost küldték ki tanúságul, akik okt. 6-án Kyshanta 
birtokra mentek a szomszédok és a felek jelenlétében, és bár Henrik apát kész volt az előírtak 
elvégzésére, de végül a felek a helyszínen fogott nemes bírók elrendezésével, az országbíró 
engedélyével e vitás föld ügyében megegyeztek, és mondott birtokaikat és földjeiket az 
alábbi határokkal elkülönítették, sőt András prépost személyesen, Henrik apát nevében 
pedig annak ügyvédvalló levelével Kelemen litteratus a királyi és konventi emberekkel a 
konvent előtt megjelenve megerősítették e megegyezést. Hj., melynek során az alábbi helyeken 
emeltek határjeleket: szántóföldek; kőhajításnyira Tulfa (dict.) fa; szántóföldek; rét; szántóföldek; 
hegy tetején Tulfa (dict.) tölgyfa; körtefa; tüskés árok vége. Az ezen határoktól keletre levő 
földeket Henrik apátnak és Kyshanta birtoknak, a nyugatra levőket András prépostnak és 
Beerfeulde földnek iktatták. D. 4. die oct. Mychaelis, a. d. 1366.  
 
Á.: Bebek István országbíró, 1367. febr. 9. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi 

kápt. mlt. Hánta 8. (Df. 200 980.) 
K.: Pilis I. 356–358; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 154–156. 
 
 
897. 1366. okt. 9. Vis 
Anno a Nat. d. 1366., ind. 4., die 9. Oct. [I.] Lajos király (H) uralkodása, István fárói püspök 
és a genovai (Janua) Baldassar de Sorba fárói és Curzola-i comes idején Vis szigetén 
(insula Visse) oklevelet adtak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 569–571. (Eszerint E.-je: fárói püspöki lt.)  
 
 
898. 1366. okt. 10. Orsova 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja Péter erdélyi alvajdának, hogy mielőtt a király után 
indul (priusquam iter vestrum arriperetis post nos huc veniendi), az erdélyi fehérvári káptalan 
tanúsága jelenlétében (akinek kiküldésére utasítja a káptalant) Tompa (dict.) János, az erdélyi 
királyi havasok comes-e (comes Alpium nostrorum de partibus Transsilvanis) Echellew és 
Thylichke nevű birtokai határait, valamint Dyznoyo-i Péter fia: János Feketheuiz és 
Waraliafalu nevű birtokai határait a király havasalföldi (Transalpinus) vajdája: László vajdasága 
alatt fekvő földek felől bejárva igazítsa ki, és őket e birtokok és tartozékaik tulajdonában a 
király személyében őrizze meg. D. in Orswa, sab. an. quind. Michaelis, a. d. 1366. 
 
Á.: 1-2.: az 1033. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Echellev, Feketevyz. 
K.: ZW. II. 273; Doc. Rom. Hist. D. I. 83–84; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 250. (mindkettő 

román fordítással) 
R.: Doc. Val. 205; Erdélyi Okm. IV. 537. szám. 
 
 
899. 1366. okt. 10. 
Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Klára, Baba-i Miklós fia János özvegye az ifjú 
(adolescens) fiaival: Miklóssal és Jakabbal és csecsemő (infantulus) fiával: Jánossal, valamint 
Baba-i ezen Miklós fia Fülöp fia: Miklós, másrészről Baba-i Péter fia: János és Kutus-i 
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Miklós fiai: Demeter és István a maguk és Kereztur-i Miklós és János fia: Miklós, a famulus-aik 
nevében, és Klára és Fülöp fia: Miklós elmondták, hogy a perükben, amit ők Miklós fia: 
ezen János (Klára férje, e gyerekek apja, Miklós patruus-a) halála ügyében – akit Kutus-i 
Miklós ezen fiai és Péter fia: János segítségével a famulus-aik öltek meg Baba birtokon 
[1365.] szept. 27-én (in fe. Cosme et Damiani, cuius iam preterisset revolucio annualis) – 
Demeter, István, János és famulus-aik ellenében eddig viseltek, Miklós fiai és János 10 
márka dénár kifizetésével nekik megfelelő elégtételt adtak, ezért ők Miklós fiait, Jánost, a 
famulus-aikat és örököseiket ezen gyilkosság, valamint az ezzel kapcsolatos károk és 
jogtalanságok ügyében szavatosság vállalásával nyugtatták és felmentették, ezenfelül a 
haláleset ügyében az alperesek ellenében eddig kiadott okleveleiket érvénytelenítették. D. 
5. die oct. Mychaelis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 57 088. (Dancs cs. lt.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét 

körvonala. 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 53–54. 
 
 
900. 1366. okt. 10. 
A zágrábi káptalan tudatja, hogy [I.] Lajos király (H) parancslevelének megfelelően István 
zágrábi püspök és Lőrinc fia: János mester (a püspök fivére) Dyanfelde nevű birtoka iktatásához 
kiküldték kanonoktársukat: Miklós csázmai főesperest, akivel Topolch-i Petheu fia: 
György királyi ember okt. 7-én (f. IV. p. oct. Michaelis) Dyanfelde birtokot a szomszédok 
– főként Euz (dict.) Miklós fiai: Péter és Illés, Lukács fia János fia: Tamás, Iuahen fia Jakab 
fiai: Péter és Miklós, Orthon fia Tamás fiai: Chouk és Pál, Iuachin fia: Jakab és számos 
egyéb Zenthyuan-i nemes – jelenlétében ellentmondás nélkül iktatta Bertalan őrkanonok, a 
fivérei: Lőrinc és Tamás, valamint Roh fia János fia: István részére, mivel a káptalan 
privilegiális záloglevelével hozzájuk tartozik. A káptalan jelen oklevélre pecsétjét helyezi. 
D. sab. p. Dyonisii, a. d. 1366. 
 
Á.: Zágrábi káptalan, 1372. máj. 7. Erdődy cs. bécsi lt. D100026. (61. 2. 13.) 
R.: Iványi 11/2. 175; Erdődy 514. szám. 
 
 
901. 1366. okt. 10. 
A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje előtt Vasard-i Leustach fia: Miklós (a felesége: 
Erzsébet, Zakal-i Boda leánya nevében a konvent ügyvédvalló levelével) nyugtatta és 
felmentette a jelenlevő Ochkou-i Lachk fia: Jánost, valamint annak fiát: Imrét egy ló ügyében, 
amit az asszony Konth Miklós nádor előtt annak jún. 22-i (f. II. an. Johannis Bapt.) 
közgyűlésén akart megszerezni. Ha e ló okán Erzsébet v. fiai bármikor pert indítanának, a 
bíró része nélküli 10 márkában marasztalják el őket. D. sab. p. oct. Michaelis, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 95 268. (Ocskay cs. lt. 84. A.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: Ocskay 137. 
 
 
902. 1366. okt. 10. Prémontré 
János prémontréi (Premonstratensis) apát és a rend apátjainak általános káptalanja a 
Bozouk-i apátnak: rendjük valamely főpapjával együtt látogassa meg ezen évben a rendjük 
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Magyaro.-i (H) circaria-jában levő egyházakat, ha szükséges, ezeket jobbítva és megújítva, 
és számoljon be erről a káptalannak, utasítva a circaria minden apátját, hogy a káptalannak 
fizetni szokott fél Tallia-t Franciao.-ban forgalomban levő pénzben küldjék el kiközösítés 
büntetése alatt, amit a prémontrei és 3 másik főapát (primus abbas) ró ki a pápától kapott 
hatáskörrel mindenkire, akik e Tallia-t nem fizetik meg. Az ellentmondókat és lázadókat 
egyházi fenyítékkel (censura) csitítsa, ehhez világi karhatalmat [segítségül hívva]. D. 
Premonstrati, a. d. 1366., 10. die Oct., az általános káptalan ülésezésekor …. 
 
Á.: Vilmos pécsi püspök, 1367. febr. 21. SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 

161. (Df. 233 768.) Eszerint függőpecsétes oklevél volt. Hiányos. 
 
 
903. [1366.] okt. 11. 
A csázmai káptalan tudatja, hogy Zeech-i Miklós, egész Sclauonia bánja oklevelének megfelelően 
(l. 856. szám) az abban foglaltak végrehajtására László mester Cris-i comes-el és Mihály 
mester báni prothonotarius-al kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Benedek mestert, akik 
okt. 6-án (f. III. p. fe. Fransisci) először kimenve Othna és Orbona birtokokra (amiket a 
király Péter főesperesnek és frater-ének: Endre-nek örökös nélkül elhunytak birtokaként 
adományozott) ezek felén, ti. Myrse fia Iwan fiai: a férfiörökös nélkül elhunyt Ector és 
János részén 41 jobbágyot találtak, a másik felén, ti. ezen Myrse fia: Iwachyn részén – ami 
kapcsán Péter főesperes perben volt Ádámmal és igazolta oklevelek bemutatásával, hogy a 
király e vitás részért az örökös nélkül elhunyt Vörös (Rufus) Gergely Zawa-n túli birtokrészét 
neki és frater-ének: Endre-nek adta – csak 1 jobbágyot láttak, és mindkét részen annyi 
szántóföldet találtak, hogy e birtokokon összesen 120 jobbágy v. kicsivel több tud lakni 
úgy, hogy e birtokok szokása szerint minden jobbágynak 20 hold szántóföldet tudnak adni. 
E birtokokon a makktermő erdők és bozótosok (rubeta) nagyobb mennyiségben vannak, 
mint a szántóföldek, vannak továbbá patakok és kis folyók, 4 működő malom és számos 
malomhely. Majd Péter és Endre Mosyna-n levő birtokrészére mentek, ahol találtak 50 
holdnyi erdőt, 2 nagy szőlőt (amikből jó időben 400 köböl bort v. többet lehet szüretelni) 
és 15 jobbágytelket. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát 
ki. D. domin. p. fe. prenotatum, a. d. superius annotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 100 115. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Kristallóc 4. 6. 104. A.) Hátlapján közép-

kori (super Musyna et Orbona in comitatu Crisyensi) és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
Függőpecsét lila fonata. 

 
 
904. 1366. okt. 11. 
A pozsonyi káptalan előtt egyrészről Wzwr-i Domokos leánya: Margit nemes asszony, 
Mortholf Henrik pozsonyi polgár felesége (ezen férjével együtt), másrészről Bankwata-i 
Péter fia: Pál mester, a káptalan kanonoka elmondták, hogy bár  köztük hosszú per jött 
létre a Peregreht nevű földbér (servicium seu terragium) ügyében, amit Pál mester az apja: 
Péter által Rechen falu területén, az asszony részén vásárolt szőlők után 2 éve (fere 2 annis 
citra) Margitnak nem fizetett meg, de most fogott bírók (probi et discreti viri) elrendezésével 
úgy egyeztek meg, hogy Pál mester az apja által Rechen falu területén az Odurmunreyth 
nevű hegyen – ti. Margit saját földjén v. részén, ami őt e hegyen örökjogon illeti – vásárolt 
szőlői 5 quartale-ja után, mely szőlők egyfelől Faristar-i Sebestyén szőlője szomszédságában, 
másfelől Rechen-i Merthlin szőlője szomszédságában vannak, Margitnak, a fiainak, leányainak 
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és leszármazottaiknak ugyanazon földbért (servicia, peregrecht) kell megadja örökre, amiket 
a Challokwz-i Rechen falu területén szőlőket birtokló, Peregreht-et fizetni köteles emberek 
szoktak teljesíteni régtől fogva a szőlőik után a hegy urának, vagyis minden évben szüretkor 
30 dénárt, 5 tyúkot, 5 kalácsot, a mustból v. borból pedig annyit, amennyit a Challokwz-i 
emberek a szőlők 5 quartale-ja után a hegy urának szoktak fizetni. Pál mester az asszony, a 
fiai, leányai és leszármazottaik elleni vonatkozásukban érvénytelenítette minden korábbi 
oklevelét e szőlőkről, és ha ellenükben valamely oklevelet bíróságon v. azon kívül bármikor 
is bemutatna, akkor e szőlőket veszítse el. A káptalan minderről függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. domin. an. Galli, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. F. 2. 58. (Df. 228 096.) Hátlapján újkori kezektől tárgymeg-

jelölések. Töredékes függőpecsét és zöld fonata. 
 
 
905. 1366. okt. 11. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H; dominus eorum naturalis), hogy Bubek 
István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, 
akivel Chegle-i Domokos fia: András v. Meges-i Péter fia: Lőrinc v. Meges-i Fyntha fia: 
János királyi ember okt. 6-án (oct. Michaelis) a szomszédok és a felek v. képviselőik jelen-
létében néhai Salamon Chegle birtokon levő részét (ami most Chegle-i Anthaleus fia: Tamás  
kezén van) bejárva annak negyede felét királyi mértékkel megmérve és ha szükséges, határ-
jelekkel a többi résztől elkülönítve (ha lehet, 1 helyen, ha nem, akkor pedig több helyen) 
Benedeknek adja ki annak nagyanyja (ava) leánynegyede feléért, Tamás és mások ellent-
mondása esetén is, majd a káptalan okt. 13-ra (ad 8. diem earundem oct.) tegyen a királynak 
jelentést – kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Pál mester dékánt, akivel Péter fia: Lőrinc 
királyi ember okt. 6-án néhai Salamon Chegle-i, most Anthaleus fia: Tamás kezén levő 
birtokrésze negyedét a szomszédok és a felek jelenlétében bejárta, majd annak felét dél 
felől 2 helyen (ti. egy telekhelyet szemben ….. kelet felől egy hold föld távolságban) szántó-
földekkel és legelőnek használt (campestres), ti. művelt és nem művelt földekkel, ……. 
erdőkkel, cserjésekkel és e negyedfél más tartozékaival Tamás saját telkén túl nyugat felől 
és a mondott telekhelyen túl kelet felől egészen e birtokrész határáig Benedeknek a 
nagyanyja leánynegyede feléért iktatta, nem lévén ellentmondó. D. 6. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 683 (Múz. Ta. Jankovich.) Foltos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
906. [1366.] okt. 12. Avignon 
[V.] Orbán pápának elpanaszolta Boda [fia:] Fülöp váradi prépost, hogy számos egyházi és 
világi előkelő és testület jogtalanul elfoglalta prépostsága földjeit, birtokait, jogait, bevételeit 
és javait, v. ezek miatt őt zaklatja és neki jogtalanságokat okoz. A pápa a prépost kérésére 
és részére ezen elfoglalók, zaklatók és jogsértők ellenében a csanádi püspököt, az 
esztergom-előhegyi Szt. Tamás[-egyház] prépostját és az esztergomi egyházmegyei 
Neugrad-i főesperest 3 évre jogvédőknek (conservator) nevezi ki. D. Avinione, IV. Id. 
Oct., pápasága 4. évében. [1366.]  
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Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 400r. (Df. 289 812.) 
R.: V. Orbán, LC. 16849. szám. 
 
 
907. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevél-bemutatást, amivel döntéshozó levelének 
megfelelően színe előtt Nympti-i Buken fia: Tamás mester (akinek nevében Wario dict. 
Miklós jelent meg a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Michaelis) 
tartozott Chetnuk-i László fia: László ellenében (akinek nevében Iwan fia: János állt elő a 
nádor ügyvédvalló levelével) a mondott oklevelében foglalt ügyekben [lehúzva: a per kez-
dete előtt kifizetendő 3 márka bírsággal], a felek képviselői akaratából [1367.] máj. 1-jére 
(oct. Georgii) halasztja [lehúzva: a 3 márka bírsággal együtt]. D. in Wissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5508. (NRA. 1540. 28.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredéke. Kortárs kéztől: pro actore Georgius filius Jacobi cum Jazou, pro in 
Paulus filius Buken cum Posoniensis ad Johannis Bapt. Due. Actor solvit, in non. 
Solvit N. 

 
 
908. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit döntéshozó oklevelének és a 
Scepsy-i káptalan jelentésének megfelelően Pertold-i Egyed fiai: Demeter és Simon okt. 6-án 
(oct. Mychaelis) viseltek színe előtt Peteuch fia Miklós néhai vajda fiai: Péter és Miklós 
ellenében a mondott oklevelekben foglalt ügyekben, az alperesek érdekében a nádornak 
elvitt királyi írásos parancsból [1367.] jan. 13-ra (oct. [lehúzva: Georgii] Epiph.) halasztja. 
D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 41 684. (Múz. Ta. Berthóty 101.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: Solvit in pro scriptura.  
 
 
909. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon per tárgyalását, amire egyrészről Miklós fia 
Theodor özvegye: Kunne nemes asszony, a leányai: Margit és Anna és kisfia: Miklós felperesek 
(az asszony és leányai nevében Theodor fia: András jelent meg a nádor ügyvédvalló levelével), 
ill. Miklós fiai: Péter és György, Péter fiai: János és László, ezen György fia: János és 
Trochan-i Tamás fia: Miklós alperesek között (akik közül Péter fia: János jelent meg a 
maga és a többiek nevében a nádor ügyvédvalló levelével) a nádor Abawyuar és Sarus 
megyei nemesek közösségének aug. 31-én (f. II. an. Egidii) Cassa város mellett tartott 
közgyűlésén kiadott oklevelének megfelelően az abban szereplő ügyekben okt. 6-án (oct. 
Mychaelis) kellett sorra kerüljön, a felek akaratából [1367.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) halasztja. 
D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 75 262. (Bánó cs. lt. 4.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore ut intra, pro in Johannes filius Petri 
cum nostris ad oct. Georgii eo modo quod una parcium tres et altera similiter tres in 
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capitulum Scepsiensem super proposicionibus ambarum parcium arbitrarentur et in 
tribus marcis sine iudicis porcione. Due. Solvit. 

 
 
910. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevél-bemutatást, amivel perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Teuteus fia: László mester alperes (akinek nevében Balase fia: 
Simon jelent meg a Pechuarad-i konvent ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) 
tartozott Soklous-i Pál fia: István felperes ellenében (akinek nevében Sary-i Benedek állt 
elő a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével) Totfalu birtok fele ügyében, a felek képviselői 
akaratából [1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Wysegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 377. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 457.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: solvit actor. 
K.: Z. III. 314–315. 
 
 
911. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
színe előtt László fia: Ábrahám és Zenthelzebet-i Pál fia: János (akik nevében Péter fia: 
László jelent meg a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) 
viseltek László fia: Mihály ellenében (akinek nevében Péter fia: Benedek állt elő az egri 
káptalan ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából [1367.] máj. 1-jére (oct. 
Georgii) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 89 392. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 43.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: actor non, pro in cum 
Konth. Solvit. Comitatus Symigiensis. In non. 

 
 
912. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
színe előtt Pál fia: János és Zenthelzebet-i Péter fia: Miklós (akik nevében Péter fia: László 
jelent meg a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) viseltek 
Patha-i László fia: János ellenében (akinek nevében Péter fia: Benedek állt elő az egri káptalan 
ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából [1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) 
halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 89 393. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 46.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Pata és Zenthelzebeth névalakokkal), valamint zárópecsét nyoma. 
Kortárs kéztől: actor non, pro in Benedictus filius Petri cum Agriensis. Solvit. 
Symigiensis. Solvit pro scriptura. 

 
 
913. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevél-bemutatást, amivel korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Hangon-i Miklós fiai: Gergely, János és István alperesek 
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okt. 6-án (oct. Mychaelis) tartoztak Hangon-i Máté (Mathyus) fia: László ellenében (akinek 
nevében Lázár jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével) a Susa birtokon levő rész 
ügyében, az alperesek érdekében kibocsátott és a nádornak bemutatott királyi írásos parancs 
alapján [1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 418. (Vay cs. berkeszi lt. 397.) Papír. 
R.: Vay berkeszi 243. szám. 
 
 
914. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevél-bemutatást, amivel oklevelének 
megfelelően színe előtt Miklós néhai comes fia: János mester és Drugeth (dict.) János fia: 
János mester (akik nevében Zelemench-i László fia: János és Albert fia: Peteu jelentek 
meg a nádor ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) tartoztak 3 márka bírsággal 
János Lelez-i prépost ellenében (akinek nevében János fia: Péter állt elő annak ügyvédvalló 
levelével) Kapus birtok ügyében, a bárók távolléte és a per nehézsége miatt [1367.] jan. 
13-ra (oct. Epiph.) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 154. (Df. 233 761.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől hosszabb, 
félig elmosódott feljegyzés valamely ügyben a felek részére kijelölt nádori emberek 
felsorolásával.   

 
 
915. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy (miként erről másik oklevele 
tájékoztatta) a Nyitra és Trinchyn megyei nemesek közösségének jún. 22-én (f. II. an. Nat. 
Johannis Bapt.) Nytra mellett tartott közgyűlésén Dwlo-i Roh (dict.) János előadta, hogy 
átadott egy tokban (pixis) őrzésre Kemeche-i Mihály fia: Jánosnak 12 oklevelet – [IV.] 
Béla király privilégiumát a Scepsy-i káptalan átiratában; ue. káptalan privilégiumát Dulou 
birtokról; Pál néhai országbíró 3 oklevelét; a Turuch-i konvent oklevelét Dwlou birtok 
iktatásáról; a nyitrai káptalan birtokvisszavevő (recaptivatorias) oklevelét; Pál mester 
Trinchyn-i vicecomes és a szolgabírók Tar (dict.) Péter fia Jakab ellenében kiadott két 
bírságlevelét; a Scepsy-i káptalan Egeresd-i Mátyás fiai: Mátyás és Jakab ellenében kibocsátott 
tilalmazólevelét; a megyésispán (comes parorchialis) döntéshozó oklevelét Dwlou birtokról és 
egy tilalmazólevelét –, amik most a Dwlou nevű birtoka (mind annak elzálogosított része, 
mind a saját kezén levő része) védelmére a perei lefolytatásához szükségesek, emiatt ezen 
okleveleket vissza akarja kapni Jánostól. Mivel erre Mihály fia: János azt mondta, hogy 
Roh (dict.) János valóban adott neki tokba göngyölt okleveleket őrzésre, de azt ő nem tudja, 
hogy hány darabot hagyott nála, és a nádor által kijelölendő időpontban Roh Jánosnak 
ezeket visszaadja, ezért a nádor meghagyta, hogy Mihály fia: János ezen okleveleket júl. 
27-én (II. f. p. Jacobi) Roh (dict.) Jánosnak adja vissza a Trinchyn megyei vicecomes és a 
szolgabírók előtt, akik jelentését erről (v. ennek meg nem történtéről), ha szükséges, a felek a 
nádornak vigyék el okt. 6-ra (oct. Mychaelis). Akkor Roh (dict.) János a nádor előtt bemutatta 
Pál mester vicecomes és a Trinchyn megyei szolgabírók oklevelét, miszerint színük előtt 
Mihály fia: János júl. 27-én Roh (dict.) Jánosnak 7 oklevelet vissza akart adni, de János 
ezekből csak kettő, Tar (dict.) Péter fia: Jakab ellenében kiadott oklevelet (egy bírságlevelet és 
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egy perhalasztót) akart elfogadni, a többi ötöt nem, mire Mihály fia: János a többi öt nélkül 
ezen két oklevelet sem adta neki oda. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 72 832. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 16.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Olexik F., LK. 13 (1935) 266–267. 
 
 
916. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), [a kunok bírája tudatja], hogy a Győr és Komárom (Kamariensis) 
megyei nemesek közösségének máj. 25-én (f. II. p. Penth.) Győr város mellett tartott 
közgyűlésén (miként erről az ott kiadott [oklevele] tájékoztatta) Pál testvér Beel-i apát 
elmondta, hogy a monostora Győr megyei Taryan birtokon levő részét néhai Nagy (Magnus 
dict.) Pál a szőlőkkel, hegy[vámmal] és más haszonvételekkel elfoglalta, azt mostanáig a 
veje (gener): Contra (dict.) Gergely és annak felesége (Pál leánya) tartják, és két borral 
adózó (vinidator): László és Mihály Taryan faluban laknak, mivel Gergely elhurcolta őket 
a monostor földjéről. Az apát mindezek okát tudakolta, mire Gergely (a maga és felesége 
nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy Taryan birtokon a monostor 
egy ottani birtokrésze sincs a kezükön, és ha az apát valamely birtokrészt ott a monostora 
joga nevében a nádor és valamely káptalan v. hiteles konvent embereivel törvényesen visszavetet 
és iktattat, ennek ő és felesége nem mondanak ellent. Mivel ehhez szükséges volt kiküldeni 
a nádor és a pannonhalmi (Sacermons Panonie) Szt. Márton-egyház konventje embereit, 
ezért a nádor írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Neema-i Péter 
fia: Kopaz nádori ember jún. 3-án (f. IV. an. Corporis Christi) a szomszédok összehívásával 
Taryan birtokon azokat a földrész(eke)t, ami(ke)t az apát v. képviselője ott visszavenni 
(recaptivare) kér, vegye vissza és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa az apátnak és 
monostorának mint sajátjukat, ha Gergely v. a felesége v. bárki más nem mond ellent, 
idézze a nádor elé az apát ellenében júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) az esetleges 
ellentmondókat (kivéve Gergelyt és feleségét, akiket nem kell megidézni, mivel már perben 
vannak az apáttal, ezért idézés nélkül is meg kell jelenjenek akkor a nádor előtt), a tilalmazott 
földrész(eke)t jelekkel (signis metalibus) kijelölve és királyi mértékkel megmérve, v. ha 
mérni nem lehet, fogott bírókkal együtt szemmel becsülje fel az ország szokása (lex) szerint, 
majd a konvent tegyen jelentést a nádornak júl. 1-jére. Onnan a per tárgyalása okt. 6-ra 
(oct. Mychaelis) lett halasztva a felek akaratából, mikor is Pál apát bemutatta a konvent 
jelentését a nádornak (l. 441. szám), majd az abban foglalt ellentmondás okát tudakolta, 
mire Contra (dict.) Gergely a felesége nevében a pannonhalmi konvent ügyvédvalló levelével 
azt mondta, hogy a tilalmazott birtokrészekől a feleségének oklevelei vannak, amiket a 
nádor által kijelölendő időpontban bemutat, ezért a nádor meghagyta, hogy e nemes asszony az 
okleveleit [1367.] jan. 13-án (oct. Epiph.) mutassa be színe előtt a hasonló kötelezettségű 
apát ellenében. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 503. LZ. 3. (Df. 207 301.) Hiányos papír.  
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1370. okt. 27. Uo. 567. 25. D. (Df. 207 366.) 

2. Tá. 1. > Uő., 1372. márc. 7. Uo. 579. (Df. 207 378.) 
Má.: Uo. Acta antiquiora 45. 2. (Df. 208 307.) Újkori, Tá. 2. alapján, részlet.  
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 340. (a nádor parancslevele a konventnek) 
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917. 1366. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor, a kunok bírája 1366. okt. 13-án (8. die oct. Mychaelis, a. d. 1366.) 
Wyssegrad-on kiadott döntéshozó oklevele szerint színe előtt 1365. okt. 6-án (oct. 
Mychaelis, a. d. 1365.) Tamás, a Torna-i egyház plébánosa (Benedek Scepsy-i prépost 
nevében a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta Torna-i László fia János 
özvegye ellenében a Jazow-i konvent [1365.] júl. 13-i (a. tunc in presenti, in fe. Margarete) 
kelt oklevelét, miszerint a nádor oklevelének megfelelően Chatar-i Miklós fia: János nádori 
emberrel kiküldték János klerikust, akik júl. 4-én (f. VI. p. Petri et Pauli) Lyzka birtok 
határait a prépost képviselője mutatása szerint Olbenye és Felbenye birtokok felől Torna-i 
László fia János özvegye officialis-a jelenlétében bejárták: Mezespataka közepe; határjelben 
2 kő, ahol a képviselő azt mondta, hogy ott 3 kőnek kellene lennie, de a harmadikat a prépost 
és egyháza joga sérelmére kiásták és elvitték; Mezespataka addig a helyig, ahol a 
Margytapataka belefolyik; Margytapataka közepe; Zakalyahege hegy; és mikor a szükséges 
helyeken a régi határjeleket meg akarták újítani és a birtokot a prépostnak iktatni, e nemes 
asszony officialis-a annak nevében Olbenye és Felbenye birtokok felől a határjelek bejárását, 
emelését és az iktatást tilalmazta. A prépost ennek okát akarta tudni, mire Gál fia: Péter (az 
özvegy nevében a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) ezt azzal indokolta, hogy Lyzka 
bejárása idején a prépost a nádori és a konventi emberekkel az asszony birtokaihoz tartozó 
nagy földrészeket akart Lyzka birtokhoz csatolni, e Benye nevű birtokok pedig az özvegyhez 
tartoznak oklevelekkel, és bemutatta az egri káptalan 1320. évi privilegiális oklevelét, miszerint 
színük előtt Pwd fia István mester fiai: László és János elmondták, hogy Eghazasbenye és 
Olbenye nevű Zemplen megyei örökbirtokukat minden haszonvétellel, régi határaik alatt 
soror-uknak (Ortolph mester leányának, Tekus fia László fia János mester feleségének) és 
örököseinek átadták azon negyedért, amit az asszony az apja birtokaiból a természetjog 
szerint meg kell kapjon az ország kipróbált szokása szerint, kötelezve magukat és örököseiket, 
hogy az asszonyt és örököseit a birtok ügyében megvédik és szavatolják (l. Anjou-oklt. V. 

978. szám). Mivel az oklevél szerint István mester fiai szavatosságot vállaltak az asszony 
és örökösei felé, ezért a nádor a per tárgyalását [1366.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) halasztotta, 
hogy akkor az asszony e birtokai szavatolására Posar (dict.) László fia: Istvánt törvényes 
idézéssel, v. másként, ahogy a jog szerint tudja, vezesse színe elé a prépost ellenében, hogy 
a nádor az ország joga szerint döntést tudjon hozni. Jan. 13-ról a per tárgyalása több 
halasztással okt. 6-ra (oct. Mychaelis) jutott, mikor is Péter, a Scepsy-i káptalan olvasókanonoka 
(Benedek prépost nevében a káptalan ügyvédvalló levelével) jelenlétében Gál fia: Péter (az 
asszony nevében a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) azt mondta a konvent 
idézőlevele bemutatásával a nádornak, hogy Posar (dict.) László fia: Istvánt az asszony 
ellenében nem okt. 6-ra, hanem más időpontra idézték meg, és mivel István nélkül a perben a 
nádor nem tudott döntést hozni, ezért a per tárgyalását [1367.] júl. 1-jére (oct. Nat. 
Johannis Bapt.) halasztotta, hogy addig az asszony e birtokai szavatolására a törvényes 
időpontokat teljesítve Istvánt az ország szokása szerint állítsa színe elé a prépost ellenében. 
 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1370. aug. 24. ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. Oklevelek 

101. (Df. 264 214.) 
2. Tá. 1. > Uő., 1370. nov. 10. ŠA. Levoča. Szepesi kápt. mlt. II. 7. 1. 22. (Df. 272 
805.) Újkori Má.-ban. 
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918. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Rohunch-i Kakas (dict.) Miklós fia: Henrik mester (akinek nevében 
Lorand fia: Dénes jelent meg a fehérvári káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. 
Mychaelis) viselt Geregye-i Kázmér fia János fia: Benedek ellenében (akinek nevében 
Mihály fia: Miklós állt elő a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) birtokügyben és per 
közbeni hatalmaskodás ügyében, a felek képviselői akaratából [1367.] máj. 1-jére (oct. 
Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 5506. (NRA. 1698. 131.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: omnino ut intra ad Michaelis. Due. In solvit. 
 
 
919. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Ruzgun-i László mester (akinek nevében János fia: Demeter jelent 
meg a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) viselt Sumus-i 
János fia: Péter mester ellenében (akinek nevében Péter fia: István állt elő a Scepsy-i káptalan 
ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából [1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) 
halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 5507. (NRA. 1540. 27.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Rozgon 

névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. Solvit-jel. 
 
 
920. 1366. okt. [13.] Visegrád 
[Bubek István comes], [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit [perhalasztó oklevelének] 
megfelelően színe előtt …………. (akinek nevében Koxo-i László jelent meg a Scepsy-i 
káptalan ügyvédvalló levelével) okt. [6-án] ([oct.] Mychaelis) viselt ……. ellenében ([akinek 
nevében] Péter fia: János állt elő ue. káptalan ügyvédvalló levelével) az ezen káptalan 
oklevelében foglalt ügyekben, a felek képviselői akaratából ………. halasztja. D. in 
Vyssegrad, 8. [die termini prenotati, a. d.] 1366.  
 
E.: Dl. 41 685. (Múz. Ta. Berthóty 98.) Felén hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (pro Laurencio de Vytez contra Johannem filium Stephani de Peren ad 
oct. fe. Epiphanie d. prorogatoria). 

 
 
921. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon (birtokbejárásról és -becslésről 
és tudományvételről szóló) Lelez-i konventi jelentés megtárgyalását, amivel korábbi döntéshozó 
oklevelének megfelelően az abban foglalt ügyekben okt. 6-án (oct. Mychaelis) tartozott 
Kurthuelus-i János fia: Demeter felperes, ill. Rakoch-i Mihály fia: Balázs alperes között 
(akinek nevében András fia: Mihály jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), a 
felek akaratából [1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366.  
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E.: Dl. 41 686. (Múz. Ta. Wenzel.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(Kurthvelus és Rakolch névalakokkal), valamint zárópecsét körvonala. Solvit-jel. 

Má.: 1. Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
2. Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt. Lt. Vegyes 11. (Df. 282 852.) Újkori. 

 
 
922. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Zekel (dict.) György (akinek nevében János fia: András jelent meg 
a zobori konvent ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Michaelis) viselt Chahel-i [!] János 
fia: Sebestyén ellenében (akinek nevében Oliber fia: Demeter állt elő a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével) hatalmaskodás, valamint javak és egy páncél (pancherium) átadása 
ügyében, a felek képviselői akaratából [1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 64 074. (Kapy cs. lt. 67.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Chahul 

és Scekel névalakokkal), valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 538. szám. 
 
 
923. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon per tárgyalását, amivel korábbi 
oklevelének megfelelően okt. 6-án (oct. Michaelis) tartozott Trochan-i Theodor fia: András 
felperes, ill. Miklós fiai: György és Péter, ezen Péter fiai: János és László, György fia: 
János és Tamás fia: Miklós, Trochan-i nemesek között (akik közül György fia: János jelent 
meg a maga és a többiek nevében a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével), továbbá 
azon oklevél-bemutatást, amivel Péter fia: János és Tamás fia: Miklós tartoztak színe előtt 
a hasonló kötelezettségű András felperes ellenében az országbíró korábbi oklevelében szereplő 
ügyekben, a bárók távolléte és a per nehézsége miatt [1367.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) 
halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
Fk.: Dl. 95 936. (Tivadar cs. trocsányi lt. 13.) Papír. Hátlapján zárópecsét nyoma. 
 
 
924. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Károly-i Simon fia: László mester (akinek nevében János fia: Miklós 
jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Michaelis) viselt András 
fia: István és Vitka-i másik András fia: László ellenében (akik nevében ….. fia: András állt 
elő a leleszi konvent ügyvédvalló levelével) sebzés, verés, javak elvétele és hatalmaskodás 
ügyében, a felek képviselői akaratából a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
Má.: Dl. 90 747. (Intézmények iratai. Szatmár m.) Újkori.  
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925. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Karul-i Simon fia: László (akinek nevében János fia: Miklós jelent 
meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) viselt Vythka-i 
István fiai: László és István ellenében (akik nevében András fia: Jakab állt elő a Lelez-i 
konvent ügyvédvalló levelével) hatalmaskodás ügyében, a felek képviselői akaratából 
[1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja békekötésre. D. in Vyssegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 98 593. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. 1. 26.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: actor personaliter, 
pro in Johannes dictus Kouch cum Lelez ad oct. M. Due. Solvit ambe. Solvit L.  

K.: Károlyi I. 283–284; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 251. (román fordítással) 
 
 
926. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon közös tudományvételről szóló 
jelentés megtárgyalását, amivel perhalasztó oklevelének megfelelően egyrészről Karul-i 
Simon fia: László felperes (akinek nevében János fia: Miklós jelent meg a váradi káptalan 
ügyvédvalló levelével), ill. Vythka-i István fia: András alperes között (akinek nevében 
Forgach dict. Miklós állt elő a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) tartozott az Ugrin 
fia: Miklós comes néhai országbíró oklevelében foglalt ügyekben okt. 6-án (oct. 
Mychaelis), mikor is László felperes be kellett volna mutassa az egri káptalan oklevelét, a 
felek képviselői akaratából [1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja békekötésre. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 98 594. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. 1. 27.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: actor 
personaliter, pro in Johannes dictus Kouch cum Lelez ad oct. M. Due. Solvit ambe. 
Solvit L. 

K.: Károlyi I. 284; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 251–252. (román fordítással) 
 
 
927. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon (birtokbejárásról, -osztályról 
és -becslésről szóló) Jazou-i konventi jelentés megtárgyalását, amivel perhalasztó oklevelének 
megfelelően egyrészről Kalno-i Fülöp felperes, ill. Albert fia: István és Kalno-i Egyed fia: 
Miklós alperesek között okt. 6-án (oct. Mychaelis) tartozott a korábbi döntéshozó oklevelében 
foglalt ügyekben, a felek akaratából [1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in 
Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: AM. Košice. Archivum secretum. Kalnay S. 8. (Df. 269 707.) Papír. Hátlapján 

zárópecsét körvonala.  
 
 
928. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt Pál testvér 
Beel-i apát a pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton-egyház konventje királynak 
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szóló jelentésének megfelelően okt. 6-án (oct. Michaelis) László testvér perjel és a 
Comaron-i domonkos rendi Boldogságos Szűz-kolostor konventje ellenében bemutatta a 
mondott jelentést (l. 863. szám), majd a vámrész elfoglalásának okát tudakolta, mire János 
testvér konventi szerzetes (László perjel és a Kamarun-i Boldogságos Szűz-kolostor konventje 
nevében a pannonhalmi konvent ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy a Kamaron-i vásárvám 
Pál apát által visszavett (recaptivata) része hozzájuk oklevelekkel tartozik, amit az országbíró 
által kijelölendő későbbi időpontban készek bemutatni, ezért István comes meghagyja, 
hogy a Kamaron-i perjel és konventje a vámról szóló okleveleiket [1367.] jan. 13-án (oct. 
Epiph. d.) mutassák be színe előtt az apát ellenében. D. in Vyssegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366.  
 
E.: BFL. Koventi Lt. Capsarium 518. 49. N. (Df. 207 317.)  
Tá.: Bebek István országbíró, 1367. jan. 27. Uo. 519. 55. OO. (Df. 207 318.) 
Má.: Dl. 37 341. (Archivum regni. R. R. R. 2. 24.) E. alapján, újkori. Eszerint hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (Bel névalakkal) és zárópecsét volt. 
K.: P. VIII. 353–354. (Tá. alapján, Tá.-ban.); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 148. 

(csak a konvent tartalmilag átírt jelentését, szept. 25-i kikövetkeztetett dátummal) 
 
 
929. 1366. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Péter és Demeter, Peren-i Miklós fia: Pál Filykno-i jobbágyai (akik 
nevében Koxo-i László jelent meg a Scepsi-i káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-án 
(oct. Michaelis) viseltek Vythez-i Lőrinc ellenében (akinek nevében János fia: Péter állt 
elő ue. káptalan ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából [1367.] jan. 13-ra 
(oct. Epiph.) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
K.: F. IX/3. 691–692. (Cornides alapján.) 
 
 
930. 1366. okt. 13. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda kéri a Kulus-i Szűz Mária-egyház konventjét, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel szentegyedi (S. Egidius) Jakab fia: Mihály v. szentmiklósi (S. Nicolaus) Iwanka fia: 
János v. Chazar-i Lőrinc v. Dengelegh-i János alvajdai ember idézze Péter mestert, 
Zenthiuan-i Tamás fia: Lászlót és Kezu-i Wos (dict.) László fiait: Simont és Leukus-t az 
alvajda elé nov. 18-ra (oct. Martini) szentegyedi (S. Egidius) Wos (dict.) László mester 
ellenében, majd a konvent tegyen jelentést. D. in S. Emrico, quind. Michaelis, a. d. 1366. 
 
Á.: a 972. számú oklevélben.  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 260. (román fordítással) 
R.: Wass 142. szám; Erdélyi Okm. IV. 539. szám. 
 
 
931. 1366. okt. 13. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda az erdélyi [káptalannak]: amikor Hasdad-i Bere fia György fia: 
Bakow perbe idéztette színe elé Hasdad-i Fekethe (dict.) Mihályt, Imre fia: Domokost, 
Miklós fia: Bertalant, Péter fiait: Pált, Jánost és Mihályt, Weych fia: Miklóst, Olivér fia: 
Miklóst, Eles (dict.) Jánost, János fia: Istvánt és Simon fia: Jakabot, a per először máj. 1-jére 
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(oct. Georgii), majd máj. 31-re (oct. Penth.), onnan júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.), 
végül aug. 1-jére (oct. Jacobi) lett halasztva, [mikor is] az alvajda perhalasztó oklevelének 
megfelelően Bakow előadta, hogy Hasdad birtok őt illető harmadát e nemesek elfoglalták, 
és ennek okát akarja tudni. Erre Imre fia: Domokos, Simon fia: Jakab és Péter fia: Mihály a 
káptalan ügyvédvalló levelével a maguk és a többi nemes nevében [azt felelték], hogy 
Bakow-nak Hasdad birtokon nem harmad-, hanem ötödrész jár, erről okleveleik vannak, 
amiket az alvajda által kijelölendő napon készek bemutatni, ezért az alvajda a vele ülésező 
nemesekkel meghagyta, hogy e nemesek a Hasdad-ról kiadott okleveleiket mutassák be 
színe előtt Bakow ellenében okt. 6-án (oct. Mychaelis). Akkor Simon fia: Jakab, Imre fia: 
Domokos és Péter fia: Mihály képviselői hatáskörrel a mondott nemesek (az ő atyafiaik és 
generacio-ik) nevében a személyesen megjelent Bakow ellenében bemutatták a káptalan 
máj. 13-i oklevelét (l. 338. szám). Mivel eszerint Bere fiai: György (Bakow apja), Balázs 
és Miklós és Peth fia: Lőrinc Hasdad birtok ötöde ügyében az oklevélben megnevezett 
Hasdad-i nemesekkel Márton Hunyad megyei comes és a szolgabírók előtt megegyeztek, 
és mivel Bako az alvajda kérdésére ezen oklevéllel szemben semmiféle érvényes okot nem 
tudott felhozni, ezért az alvajda a vele bíráskodó nemesekkel Bako-t az alperes Hasdad-i 
nemesek ellenében patvarkodás büntetésében (gravamen cause acquisite) marasztalja el, 
meghagyva, hogy a Hasdad-i nemesek a birtok ötödét a haszonvételeivel együtt (ahogy 
atyáik Bere fiaival és Peth-el Márton comes és a szolgabírók oklevele szerint megegyeztek, 
kivéve Mihály fia: Mihály részét) Hasdad többi részétől határokkal elkülönítve egy helyen 
Bako-nak és frater-einek azok választásának megfelelően adják ki. Mivel ezen osztályhoz 
szükséges kiküldeni az alvajdai embert a káptalan tanúságával, ezért az alvajda kéri a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sugud-i Miklós fia: Balázs speciális alvajdai ember 
nov. 5-én (5. die OO. SS.) a szomszédok jelenlétében menjen Hasdad birtokra  és azt (kivéve 
Mihály fia: Mihály részét) a telekhelyeken, szántóföldeken, kaszálókon v. réteken és erdőkben 
az alperesek osszák 5 egyenlő részre, és az egyik ötödrészt sorsolással (sorte intermissa), 
avagy ha Bako és frater-ei a házaikban és lakhelyeiken akarnak maradni, akkor annak megfelelően 
a többi részektől határokkal elkülönítve hagyják nekik birtoklásra, ha pedig Bako az alperesek 
által elvégzett osztállyal nem elégedett, akkor a birtokot Bako ossza a frater-eivel együtt az 
alvajdai és káptalani emberek előtt 5 egyenlő részre minden tartozékkal, az alperesek 
választása szerint 4 részt hagyjon nekik, az 5. rész pedig a haszonvételeivel együtt ezektől 
határokkal elkülönítve Bako-nak és frater-einek maradjon. Ezen osztálynak Bako-ék nem 
mondhatnak ellent, a káptalan pedig nov. 18-ra (oct. Martini) tegyen jelentést az 
alvajdának. D. in S. Emerico, 8. die oct. Mychaelis, a. d. 1366. 
 
Á.: az 1021. számú oklevélben. Hiányos. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 252–260. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 540. szám. 
 
 
932. [1366.] okt. 13. 
Péter erdélyi alvajda okt. 13-i oklevelében (8. die oct. Michaelis) kérte a Clusmonustra-i 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Koplyan fia: Miklós v. Olnuk-i Barnabás v. 
szentegyedi (S. Egidius) Iuanka fia: István alvajdai ember a kitűzött napon a vitás földre 
menve a szomszédok és Zilkerek-i Mihály fia: Jakab jelenlétében tekintse és hallgassa meg 
az eskü letételét (az alvajda engedélyt ad a feleknek a megegyezésre a vitás földrész ügyében, 
ha neki a per nehézségének megfelelő békebírságot kifizetik), majd a konvent nov. 18-ra 
(oct. Martini) tegyen jelentést. 
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Tá.: az 1007. számú oklevélben.  
R.: Erdélyi Okm. IV. 541. szám. 
 
 
933. 1366. okt. 13. 
Az erdélyi káptalan előtt Miklós fia: Antal (Erdeu comes és fiai famulus-a) tiltakozott, 
hogy ezen urai engedélye nélkül és a joguk sérelmére az Arankuth nevű birtokuk terméseit 
és hasznait a szomszédaik hatalmaskodva használják, ezért őket ettől tilalmazta. Erről kérésére 
ezen urainak a káptalan oklevelet bocsát ki a közjognak megfelelően (communi iusticia 
suadente). D. quind. Mychaelis, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. N. 4. (Df. 255 238.) Papír. Hátlapján 

újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 260–261. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 542. szám. 
 
 
934. [1366.] okt. 13. 
A győri káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H; dominus noster naturalis) parancs-
levelének megfelelően (l. 812. szám) a Hedrehuar-i Miklós fia: Miklós mester birtokjogairól 
kiadott oklevelei par-jait sekrestyéjük levéltárában a szokás szerint megkeresték, és többek 
között a Fornad birtokról szólót (1309. jan. 1., l. Anjou-oklt. II. 547. szám) függőpecsétes 
oklevelükben átiratban kiadják Miklósnak csalárdság nélkül, annak par-ját pedig újra vissza-
helyezték őrzésre sekrestyéjükbe. D. quind. Michaelis, a. superius in litteris regalibus 
prenotato. [1366.] 
 
K.: Héderváry I. 62–63. (Eszerint E.-je: Héderváry cs. lt. 3. 7., függőpecsét hártyaszalagjával.) 
 
 
935. 1366. okt. 13. 
………. tudatják, hogy Péter fia: András a bírságszedővel …… Poson megyében e bírságok 
(birsagia) beszedésére királyi emberként ….. litteratus …… fehérvári …… mindezek 
ügyében kiküldött tanúsága ……. megvallották, hogy Torda (dict.) Pál bírságszedő 
……….. Pozsony megye comes-e és szolgabírói embereivel …… e megyében mindenütt 
….. jogos módon eljárva minden ….. a registrum szerinti bírságban …… nádor ….. elmarasztalt 
…… bírságokat ……. kedvezést félretéve …… megkapta és beszedte, és nehogy emiatt 
…… lehessenek a jövőben, a valós és jogos bírságaik nagyobb részét mindig nekik ……. 
D. quind. Mychaelis, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 28. 1. 62. (Df. 226 998.) Hiányos papír. Hátlapján pecsét 

körvonala. 
 
 
936. 1366. okt. 14. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bwbek 
István comes országbíró döntéshozó, a felperes János Lelez-i prépost és konventje, ill. 
Gergely fia: Miklós és Lorand fia: Miklós alperesek között kiadott oklevelének megfelelően 
Zenthus-i Makou fia: János királyi emberrel kiküldték tanúságul Tamás mestert, notarius-ukat 
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(a felperesek részére), ill. Kysthornocz-i Péter fia: Jakab királyi emberrel Bendeket, kórusuk 
klerikusát (az alperesek részére), akik visszatérve elmondták, hogy okt. 6-án (oct. 
Mychaelis) és a köv. napokon a prépost és konventje Wyzoka és az alperesek Kysmerkocz 
nevű birtokára mentek a szomszédok és a felek jelenlétében, és először Wyzoka birtokot a 
[III.] András király privilégiumában (amit a prépost ott [I.] Károly király nyílt átiratában 
bemutatott) levő határok szerint (l. Reg. Arp. 4370. szám) a prépost mutatása alapján 
Kysmerkocz felől bejárták: Zerthua folyó réve Merkocz falu végében; hely, ahol e folyóból 
kiválik egy Er (dict.) patak; ezen patak nyugat felé; erdőben Egrus nevű hely; Laaz nevű 
hely; Lygeth nevű mező; Blenalaza nevű hely; erdő; Karhalaza nevű hely, ahol a prépost 
tiltakozott, hogy a megmutatott helyeken a fákra számos kereszt volt vésve, hogy a határokat 
jelezzék, de e kereszttel jelölt fákat családul kivágták. Majd Kysmerkocz birtokot Wyzoka 
felől az alperesek mutatása szerint járták be: ezen Ze[r]thua folyó réve; e folyón fentebb 
malom; körtefa egy mocsaras gödörben, ahol az alperesek azt mondták, ott földjel volt, 
ami most le van rombolva; nyugat felé Wyzoka-n át 6 ottani telket (curia) v. jobbágyot a 
felek közötti vitás földhöz csatoltak; kissé megemelt hely a kerteken túl mint határjel; kis 
sík föld, amiről az alperesek azt mondták, hogy Wyzoka birtokkal végső határjel. Mivel a felek 
a bejárások során nem értettek egyet, a vitásan maradt földrészt, megtekintve mennyiségét, 
minőségét, a szántóföldet, erdőt és a 6 telket, fogott bírókkal együtt királyi mértékkel 1 
ekényinek tekintették. Amikor a királyi emberek az odahívott szomszédoktól és az Wngh 
és Zemlen megyei nemesektől hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, elfogultság 
nélküli esküvel meg akarták kérdezni, hogy melyik fél volt addig a vitás föld tulajdonában, 
e nemesek szétszóródtak, és a királyi emberek által többször is szólítva nem mentek oda 
hozzájuk az igazság elmondására, bár néhányan közülük azt mondták még a távozásuk 
előtt, hogy e föld tulajdonában a prépost volt, miként most is. Elmondták még a káptalan 
előtt Jakab királyi ember és Benedek klerikus, hogy a prépost, valamint annak királyi embere: 
János és tanúsága: Tamás távozása után a mondott megyei szomszédos nemesek viszont 
azt mondták, hogy amennyire ők tudják, e föld tulajdonában az alperesek voltak. János 
királyi ember és Tamás káptalani ember úgy látták, hogy a valósabb határokat a prépost és 
konventje privilégiuma tartalmazza, mire a másik fél emberei ezt tagadták. D. in crastino 
[quind.] Michaelis, a. d. 1366. 
 
Má.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Met. Zemplén 7. 2. 1. (Df. 262 976.) XVI. századi. 
Megj.: Mivel a dátum eredeti formájában szept. 30-át jelentené, azt a szövegkörnyezetnek 

megfelelően a fenti módon korrigáltuk. 
 
 
937. [13]66. okt. 14. Avignon 
Tamás, Magyaro.-i (U) kalocsai érsek a servicium commune-ja fejében 48 forintot és 32 
solidus-t, a 4 servicium [consuetum-a] fejében 9 forintot, 10 solidus-t és 3 dénárt a [váradi] 
prépost által jelen oklevél kiadása napján [kifizetett]. Avinione, 14. Oct., [13]66. 
 
K.: CDP. I. 436. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 38a. fol. 46r. alapján.) 
 
 
938. 1366. okt. 15.  
15. Oct., 1366. A raguzai nagyobb tanács határozata: döntse el a rector és a rogatus-ok 
tanácsa, hogy mit válaszoljanak Magyaro. (V) királya levelére.  
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K.: Mon. Rag. IV. 59. 
 
 
939. 1366. okt. 16. Temesvár 
[I.] Lajos király 1366. okt. 16-án (in fe. Galli, a. d. 1366.) Temesuar-on kiadott nyílt oklevele 
szerint a királyi ember és a Posoga-i káptalan tanúsága szept. 23-án (f. IV. p. Mathei) Fenek 
és Cheusfeulde birtokokat Miklós [csanádi] prépostnak és fivéreinek: Péter, János, Andak, 
Bakov és István mestereknek [(Garazda dicti)] ellentmondás nélkül iktatták. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1375. aug. 20. Dl. 100 147. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 

Belfenék 3. 5. 52.) 
 
 
940. 1366. okt. 16. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelentik [I.] Lajos 
királynak (H), hogy a Lelez-i prépost és konvent érdekében 1 évre kiadott parancslevelének 
megfelelően Zentes-i Makow fia: János királyi emberrel kiküldték tanúságul tudományvételre 
kórusuk klerikusát: Gált, akik Vngh megyében nemesektől, nem nemesektől és bármiféle 
helyzetű és állapotú egyéb emberektől, főleg Voyan birtok szomszédaitól nyíltan és titokban 
megtudták, hogy István fia: András, a prépost jobbágya nemrég (pridem) Voyan-i Miklós 
fia: Ormos (dict.) Pál birtokáról egy özvegyasszonyt feleségül vett, akit Pál engedett távozni, 
miután megkapta tőle adóit (debitum), de mikor az asszony a prépost birtokára költözött, 
Pál az özvegy összes terményét és gabonáját hatalmaskodva elvette tőle. D. f. VI. an. Luce, 
a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 153. (Df. 233 760.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (eszerint Pál Checher-i is), valamint zárópecsét és visszazáró 
pecsét nyoma. 

 
 
941. 1366. okt. 17. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a J[azo]u-i konventnek: a Gumur és Torna megyei 
nemesek közösségének 1[3]64. okt. 13-án (quind. Mychaelis, a. d. 1[3]64.) Tornalia falu 
mellett tartott közgyűlésén (miként a nádor ott kiadott oklevele erről szól) Galna-i [!] 
Egyed fia: [Miklós] előadta, hogy a Kalna nevű birtoka határain belül fekvő Nogvelgfev 
nevű földrészét Lukács fia: Dénes és Imula-i István fia: Pál hatalmaskodva elfoglalva tartják 
és folyamatosan használják, és ennek okát akarja tudni. Erre Dénes és Pál azt felelték, 
hogy ők semmilyen Nogvelgfev nevű földrészt nem tartanak elfoglalva Miklós birtokán 
belül, de ha Miklós valamely földrészt ott a sajátjának ismer, azt törvényesen visszaveheti 
(recaptivare) és magának iktattathatja, annak ők nem mondanak ellent. Mivel e vitás földrész 
megtekintése és bejárása nélkül a nádor nem tudott az ügyben végső döntést hozni, ezért 
meghagyta, hogy a nádori ember a konvent tanúsága alatt nov. 18-án (oct. Martini) 
Nogvelgfev földrészt a szomszédok és a felek jelenlétében járja be régi határai mentén, a 
szükséges helyeken új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokjogaitól elkülönítve 
vegye vissza és hagyja Miklósnak mint a sajátját, ha valaki (kivéve Dénest és Pált) nem 
mond ellent, az egyéb ellentmondókat idézze Miklós ellenében [1365.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph.) a nádor elé (Dénest és Pált nem kell megidézni, mivel már perben vannak és jan. 
13-án meg kell jelenjenek színe előtt), a tilalmazott részt pedig királyi mértékkel megmérve 
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v. szemmel megtekintve fogott bírókkal becsülje fel értékén (in condigno suo precio et 
valore). Ezért a nádor írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori 
ember mindezt így végezze el, majd a [konvent] jelentését a felek vigyék el a királyi kúriába 
a nádornak jan. 13-ra. Onnan a jelentés megtárgyalása a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra 
kihirdetett oszlásának 15. napjára, [1365.] okt. 20-ra (quind. residencie exercitus regii versus 
Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis proclamate) lett halasztva királyi írásos parancsból a 
nádor oklevelével. Akkor Balug fia: Miklós (Egyed fia: Miklós nevében az egri káptalan 
ügyvédvalló levelével) bemutatta a nádornak a konvent jelentését, miszerint a nádor oklevelének 
megfelelően Domokos nádori emberrel kiküldték tanúságul András testvért, akik [1364.] 
nov. 18-án Nogvelgfev földrészre mentek a szomszédok és a felek jelenlétében, és mikor 
azt régi határai mentén bejárva Egyed fia: Miklósnak iktatni akarták, Pál Imula-i falunagy 
(Lukács fia: Dénes és Imula-i István fia: Pál nevében) őket ettől tilalmazta, és mivel Dénes 
és Pál már perben voltak Miklóssal, ezért őket nem idézték meg, a tilalmazott földrészt 
pedig szemmel 1 királyi ekényinek tekintették. Erre Dénes azt mondta, hogy e vitás földrész az 
ő Imula birtoka határain belül van, és az erről szóló okleveleit a nádor által kijelölendő 
későbbi időpotban bemutatja, ezért a nádor meghagyta, hogy Dénes az okleveleit Imula 
birtokról mutassa be színe előtt Miklós ellenében [1366.] máj. 1-jén (oct. Georgii). Onnan 
ez a nádor oklevelével okt. 6-ra (ad presentes oct. Michaelis) lett halasztva, mikor is Egyed 
fia: Miklós kérésére Karachond-i András (Dénes nevében a nádor ügyvédvalló levelével) 
bemutatta az egri káptalan 1358. nov. 13-i privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 1278. 

szám), ami [I.] Lajos király írásos parancsára átírta a káptalan 1295. évi privilégiumát, 
miszerint színük előtt megjelentek egyrészről Tóbiás fia Simon comes fiai: Miklós, Tamás, 
Simon és Desew, másrészről Zuha-i Pál fiai: Lukács comes és Miklós (a maguk és fivéreik: 
László, Albert és Ogus nevében), és Simon fiai elmondták, hogy a Gumur megyei Nouak 
nevű örökjogú földjüket – amivel egyfelől Gaal, Berethke, Iwanca, Selke, Olyk, Domokos 
és egyéb Choltov-i nemesek földjei, másfelől Herchek fia: Péter, Chakan-i Dethmar fiai, 
Povka, Fábián és Kalno-i János, valamint Vyzow (dict.) Borthte földjei, egyéb helyeken 
pedig az ő földjeik szomszédosak – minden haszonvétellel és tartozékkal, főleg egy 
Nouakfev nevű földrésszel, azon régi határok alatt, amikkel az apjuk birtokolta, az apjuk, 
annak frater-e: Tamás, valamint a vérrokonaik (Eguruch fiai: Eguruch és Miklós, Simon 
fiai: Miklós és Symka [!], Péter fiai: Mihály, Levstach, Mykus, Jakow és Péter, Fulkus fia: 
Farkas, Mihály fia: Simon és Leustach fia Miklós fia: Miklós) engedélyével eladták Pál 
fiainak és örököseiknek 120 márkáért, amiből 60-at Lukács comes fizetett, a többi 60-at 
pedig ezen fivérei; e szomszédok a káptalan előtt az adásvételhez beleegyezésüket adták; 
Simon fiai kötelezték magukat és örököseiket, hogy Pál fiait és örököseiket e föld ügyében 
megvédik és szavatolják; a határok, amikkel Nouak föld Simon fiai Striz földjétől elkülönül 
a felek elmondása szerint: dél felől egy Byrch-en egy út; észak felé ue. Byrch; Nyreswelg 
v[ölgy]ben tölgyfa; Byrch; tölgyfa; Kabalasar nevű hely; völgy; egy Wysniceodala nevű 
Berch keleti oldala; Saar nevű h[ely]nél egy tölgyfa alatt kőhatárjel; Kothowyzy nevű víz; 
Ilswa folyó; hely, ahol a Kathowyze folyó az Ilsua folyóba ömlik; Byrch-en tölgyfa, ahol 
elkülönül Byrche földtől; Zarhegh nevű hegy oldala; völgy; Palanka nevű hely; völgy; 
Revhel nevű hely; Berch-en tölgyfa, ahol elkülönül Kalno földtől; ezen Berch; gyümölcsfák, 
ahol elkülönül Chakan földtől; Berch; Duburthvelge nevű völgyben tölgyfa; nagy fák mint 
határjelek, amik elválasztják Ragal földtől; völgy; Berchwth nevű út. Ezen oklevél bemutatása 
után, mivel a vitás föld újabb bejárása nélkül a nádor a vele bíráskodó nemesekkel az ügyben 
megfelelő módon nem tudott döntést hozni, ezért meghagyta, hogy a nádori emberek a 
konvent tanúságai alatt dec. 9-én (3. die oct. Andree) az Imula és Kalno birtokok közötti 
vitás földrészt a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében járják be először az egri 
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káptalan ezen privilegiális oklevele szerint (amit ott Dénes mutasson be), és ha a felek 
azzal egyetértenek, a vitás földet hagyják Dénesnek, ha pedig nem értenek egyet, akkor 
utána Kalno-i Miklós mutatása szerint is járják be a földrészt, és ha a felek még így sem 
értenek egyet, akkor a perben maradt földrészt királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni 
nem lehet, szemmel megtekintve becsüljék fel fogott bírókkal az ország szokása (lex) szerint. 
Mivel mindezek elvégzésére a nádori és konventi embereket ki kell küldeni, ezért a nádor 
kéri a konventet, hogy adják mindkét fél részére tanúságaikat, akik jelenlétében Balug fia: 
Miklós v. Hubou-i Demeter v. Zenkyralu-i [!] Tamás fia: László v. Chakan-i Domokos v. 
Verbolch-i Miklós fia: János nádori ember (Miklós felperes részére), ill. Cheb-i István v. 
Cheb-i Benedek v. Karachund-i András v. Karachund-i Jakab fia: Miklós v. Symse-i Mihály 
v. Zobud-i Beke nádori ember (Dénes alperes részére) dec. 7-én mindezt ily módon végezzék 
el, majd a konvent [1367.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) tegyen jelentést a nádornak. D. in 
Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: AM. Košice. Archivum secretum. App. 31. A. (Df. 270 028.) Helyenként hiányos és 

foltos papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
942. 1366. okt. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt ………. a 
Saxard-i konvent idézőlevelének megfelelően Laak-i Salamon fia: Péter [máj. 8-án] 
(quind. [Georgii]) bemutatta Teuteus fia: László mester ellenében a Saxard-i [és 
Pechwarad-i] konvent, valamint a Bodrugh megyei vicecomes és szolgabírók 136[1]-ben 
kiadott 3 tudományvevő (az országbíró ezekben átírt írásos kérésére jelentő) oklevelét: 
ezek szerint a király, ezen konventek és a vicecomes és a szolgabírók ….. kiküldött emberei 
……. ezen Péter mester Tarnuk nevű birtokára menve ……. ott, a szomszédos falvakban 
és máshol eljárva nemesektől, nem nemesektől és más helyzetű [és állapotú] emberektől 
megtudták, hogy Teuteus fia: Miklós mester 136[1.] ápr. 7-én (f. IV. p. oct. Passce, in 
predicto a.) a cinkosaival hatalmaskodva Tarnuk birtokra ment és Péter ott lakó jobbágyait 
káromolva őket a birtokról elűzte. Ezen oklevelek bemutatása után Péter elmondta, hogy 
Miklós mester, László mester fivére férfiörökös nélkül hunyt el, minden birtoka László 
mesterre háramlott, ezért a tudományvevő oklevelekben leírt hatalmaskodás ügyét ő László 
ellen folytatja le. Erre Balasefalua-i Balase fia: Simon (a Pechwarad-i konvent ügyvédvalló 
levelével Tuteus fia: László mester nevében) azt mondta, hogy néhai Miklós mester Péter 
vádjában ártatlan volt, és ennek igazolására László mester a szomszédok, a Budrugh megyei 
nemesek és egyéb emberek közös tudományvétellel történő tanúsításának kész magát alávetni. 
De mivel Péter ezt a maga részéről nem vállalta, hanem a 3 tudományvevő [oklevél] alapján 
kért igazságot magának az országbírótól, ezért István comes a vele bíráskodó bárókkal és 
nemesekkel meghagyta, hogy Tuteus fia: László mester huszonötöd-magával, nemesekkel 
szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) a Pechwarad-i konvent előtt tegyen esküt arról, hogy 
fivére: a már elhunyt Miklós ártatlan Péter vádjában, majd a konvent jelentését a felek okt. 
6-ra (oct. Mychaelis) vigyék el neki. Akkor Simon (László mester képviselője) bemutatta 
az országbírónak a Pechwarad-i konvent oklevelét, miszerint László mester az eskütársaival 
együtt a mondott helyen és napon az esküt letette. Mivel a jelentés visszavitelekor senki 
nem mondott ellent az eskünek, ezért az országbíró László mestert Péter vádjában felmenti. 
D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 77 384. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 458.) Hiányos. Hátlapján középkori kéztől: 
Super Tharnok, valamint kis pecsét töredékes nyoma. 

K.: Z. III. 315–317. 
Megj.: A kiegészítésekre l. a 359. számú oklevelet. 
 
 
943. 1366. okt. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt máj. 1-jén (oct. Georgii) Butka-i Miklós fia: Pál (a maga és fiai: 
István, János, Péter, András és László nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) a 
fivére: Miklós (ezen Miklós fia) ellenében bemutatta az alábbiakat: 1) a királyi kápolnaispán 
1364. máj. 25-i oklevelét  (l. Anjou-oklt. XLVIII. 394. szám); 2) a Lelez-i konvent oklevelét 
(l. 35. szám); 3) Geleth fia: Miklós nádor 1348. nov. 1.-jei privilégiumát (l. Anjou-oklt. 

XXXII. 726. szám); 4) ue. nádor 1354. júl. 12-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 359. 

szám). Mindezekkel szemben Leztemer-i István fia: Jakab (Miklós fia: Miklós nevében a 
Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) bemutatta László csázmai prépost, királyi kápolna-
ispán 1357. júl. 9-én (domin. an. Margarethe, a. d. 1357.) Vyssegrad-on kiadott oklevelét, 
miszerint a Zemlyn megyei Buthka-i Pál fiai: István és János Butka-i Miklós fia: Miklós 
ottani birtokrészeit, amiket ezen Miklós (akit Miklós nádor hatalmaskodás büntetésében 
marasztalt el) ellenfelétől, Chahol-i Nagy (Magnus) Jánostól maguknak kiváltottak, unoka-
testvérség okán Miklósnak, a fiának: Jakabnak és örököseiknek minden haszonvétellel 
visszaadták, semmiféle jogot és tulajdont a kiváltás okán maguknak és leszármazottaiknak 
ezekben meg nem  tartva. Mindezek után Pál magának és fiainak igazságot kért az általuk 
a birtokrészek kiváltására költött összeg azon maradéka ügyében, amiről Miklós nem adott 
elégtételt. Mivel a bemutatott oklevelek szerint Pál fiai: István, Péter és János Chahol-i 
Jánosnak 39 márkát, Miklós fiai: Pál és Miklós 180 forintot, Pál és fiai: István és János 
pedig 70 forintot kifizettek Miklós nádornak, majd Pál fiai a Chahol-i Jánostól általuk kiváltott 
birtokrészeket Miklósnak és fiának visszaadták, és mivel Miklós még 61 forinttal tartozik 
Pálnak és fiainak, ezért az országbíró meghagyta, hogy Miklós fia: Miklós a 61 forintot 
(minden forintot 100 dénárral számolva), ti. 15 márkát és 100 dénárt a fivérének: Pálnak és 
a fiainak fizesse ki színe előtt okt. 6-án (oct. Mychaelis). Akkor István fia: Jakab (Miklós 
fia: Miklós nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével az országbíró előtt a 15 márkát 
és 100 dénárt kifizette Szabó (Sartor) Lőrincnek (aki Miklós fia: Pál és fiai nevében jelent 
meg ue. konvent ügyvédvalló levelével), ezért István comes Miklós fia: Miklóst az összeg 
ügyében nyugtatja. D. in Vyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 66 822. (Dessewffy cs. margonyai lt. 41.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét körvonala. 
 
 
944. 1366. okt. 19. 
A váradi monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának 
(magnificus baro), hogy levelének megfelelően – küldjék ki tanúságaikat, akikkel Lukács 
litteratus v. Iwan fia: Demeter v. Leus-i Marcell fia: János v. Villyan-i Pál fia: Márton v. 
Tetel-i Lukács fia: György v. György fia: Márk nádori ember (Tuteus fia: László mester 
részére), ill. Peterd-i András fia: László v. Abulma-i Bertalan v. Abulma-i Pál fia: László 
v. Zylinfalua-i Demeter fia: Miklós v. Kolharmikofalua-i Beke fia: Imre nádori ember 
(Saag-i Miklós fia: Egyed részére) okt. 6-án (oct. Mychaelis) Toty birtokot a szomszédok 
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és a felek v. képviselőik jelenlétében, megtekintve annak minőségét, mennyiségét, hasznát 
és értékét, királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, fogott bírókkal együtt 
szemmel becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a konvent okt. 13-ra (ad 8. diem oct. 
Mychaelis) tegyen jelentést – László mester részére kiküldték tanúságul Márk testvér papot 
(Egyed sem a nádori, sem a konventi embert nem vezette a helyszínre), akivel Leus-i Marcell 
fia: János nádori ember okt. 6-án Toty birtokra ment a szomszédok összehívásával, és azt 
szemmel fogott bírókkal együtt a szántóföldekkel, rétekkel, kaszálókkal, berkekkel és a 
fyuzerdew (dict.) erdőkkel 15 ekényire, az egyházat 25 márkára, a 11 halászóhelyet (amikből 
5 Gyalmastou és Holthduna, 6 Veyzehtou és Rekezeztuw) pedig évi 400 forintra becsülte; 
az 1 mérföldnyinek (miliare) tekintett Duna folyó (fluvium Danubii Sebesduna) és 48 telek 
becslését viszont a nádor megfontolására bízták. Majd András (Egyed képviselője) a becslésnek 
ellentmondott és azt Egyed nevében nem fogadta el, mondván, hogy Toty birtokot a mondott 
haszonvételeivel a nádori ember nem úgy becsülte, ahogy törvényesen kell, hanem drágábbnak. 
D. 2. die Luce, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 378. (Zichy cs. zsélyi lt. 221. B. 459.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint pecsét töredékei. 
K.: Z. III. 318–319. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 304. szám. 
 
 
945. 1366. okt. 21. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Neugrad és Hunt megyei nemesek 
közösségének júl. 8-án (f. IV., quind. Nat. Johannis Bapt.) Gyarmath falu mellett tartott 
közgyűlésén (miként az ott kiadott oklevele erről tájékoztatta) Péter fia: Miklós, Falkus 
mester Halaz-on lakó familiárisa előadta, hogy ő Kalanda-i Imre fia István leánytestvérének 
(soror) a fia és ezért az anyja Kalanda birtokon levő leánynegyedét Istvántól meg akarja 
kapni az ország szokása (lex) szerint. Erre ezen István fia: Imre (az apja nevében a nádor 
ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy István a leánynegyedet birtokban kész kiadni Miklósnak, 
de Istvánnak nem csak 1, hanem 2 leánytestvére volt, ezért Miklósnak nem jár a teljes 
leánynegyed tőle. Mivel a leánynegyed kiadásához szükséges volt kiküldeni a nádori és 
váci káptalani embereket, ezért a nádor kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Nyunsag-i János fia: Imre v. Zalatnatu-i Miklós fia: Domokos v. Lapusreu-i Pál fia: 
Miklós v. Tema-i Lachk nádori ember aug. 27-én (oct. regis Stephani) a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében Imre fia: István Kalanda-n levő birtokrészét minden haszon-
vétellel ossza 4 egyenlő részre, és az egyik negyedet egy darabban (in uno loco et in uno 
ambitu) iktassa Péter fia: Miklósnak és örököseinek (ennek István és fiai nem mondhatnak 
ellent), majd mindezek után, amikor Imre fia: István a váci káptalan előtt oklevelekkel 
tudja igazolni, hogy két leánytestvére volt, Miklós e negyedrész felét Istvánnak adja vissza, 
a káptalan pedig tegyen jelentést a nádornak okt. 6-ra (oct. Mychaelis). Akkor megjelent 
Imre fia István fia: Imre (az apja nevében a nádor ügyvédvalló levelével) és Péter fia: Miklós 
bemutatta a váci káptalan jelentését, miszerint a nádor kérésére Lapusreu-i Pál fia: Miklós 
nádori emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: János Chengrad-i főesperest, akik 
aug. 27-én a szomszédok és a felek jelenlétében Imre fia: István Kalanda-n levő birtokrészét 
a tartozékaival együtt 4 egyenlő részre osztották, és az egyik negyedet Feulkalanda birtokon, 
ti. 2 teljes telket (curia) minden haszonvétellel (45 hold szántófölddel e telkek használatára, a 
rét negyedével, erdőkkel, berkekkel, vizekkel és egy malom negyedével) Péter fia: Miklósnak 
iktatták. Ennek alapján a nádor a vele ítélkező bárókkal és nemesekkel Imre fia: István 
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Kalanda-n levő birtokrésze iktatott negyedét Miklósnak és örököseinek ítéli azon a jogon, 
hogy az Miklóshoz tartozik az anyja leánynegyede okán, más jogának sérelme nélkül. Erről 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wysegrad, 16. die termini 
reportacionis seriei prenotati, a. d. 1366. 
 
Á.: Bebek István országbíró, 1368. jún. 19. Dl. 98 240. (Tabula provincialis. Acta post 

advocatos 76. 219.) 
 
 
946. 1366. okt. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Kurtuelus-i János fia: Demeter 1364. máj. 1-jén (oct. 
Georgii, a. d. 1364.), miként ez az országbíró más oklevelében szerepel, Naualyad-i Nata 
fia: Gergely ellenében bemutatta a Jazou-i konvent királynak szóló (annak parancslevelét 
átíró) jelentését, miszerint János fia: Demeter Tusa-i Both fia: László királyi emberrel és 
Lukács testvérrel, a konvent tanúságával 1360. jún. 10-én (f. IV. an. Barnabe, a. d. 1360.) a 
Kurtuelus nevű birtokát a szomszédok öszehívásával Lezna birtok felől egy wlgariter 
Kuzberch nevű Berch-en az akkor emelt 7 határjel mentén ellentmondó nélkül bejárta és 
magának iktattatta, majd ezen Berch-en észak felé haladva 5 helyen határjeleket akart 
emeltetni, de Nata fia: Gergely ezt tilalmazta, emiatt a királyi és konventi emberek Gergelyt a 
királyi jelenlét elé idézték Demeter ellenében aug. 1-jére (oct. Jacobi). Akkor Demeter a 
tilalmazás okát tudakolta, mire László (Gergely fivére a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) 
ezt azzal indokolta, hogy Gergely mondott birtokából Demeter e határjelek emelésével 
nagy földrészt akart Kurtuelus birtokhoz csatolni és iktattatni, Naualyad birtok Gergelyhez 
oklevelekkel tartozik, és erről többek között bemutatta az egri káptalan oklevelét, ami átírta 
[IV.] Béla király oklevelét. Demeter viszont e királyi oklevelet eredetiben akarta látni, 
ezért az országbíró a vele ítélkező nemesekkel meghagyta, hogy színe előtt Gergely az 
összes vonatkozó oklevelét, főleg Béla királyét eredetiben mutassa be a hasonló kötelezettségű 
Demeter ellenében okt. 6-án (oct. Mychaelis). Onnan ez több halasztással az országbíró 
oklevelei szerint [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii prox. preteritis) jutott, mikor is János fia: 
Miklós (Nata fia: Gergely nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) jelenlétében 
Demeter felperes bemutatta az egri káptalan 1363. dec. 14-i oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVII. 

641. szám), mire Miklós képviselő bemutatta II. András király fia: IV. Béla király (H) 
1254. dec. 27-én (a. d. 1254., VI. Kal. Jan., uralkodása 20. évében) kiadott privilegiális 
oklevelét, miszerint Béla király cserébe Nata fia: Gergely Gykeu, Poya, Holoszegh és 
Egerpataka nevű 25 ekényi lakott birtokaiért, amiket tőle elvett és Tubul vár használatára 
adott, neki és örököseinek adta a 30 ekényi Lezna és Chemerna nevű Zemlyn megyei üres 
és lakatlan birtokokat (amikben korábban Micuta és Nauolad laktak) és ezek tulajdonába 
Gergelyt Mihály Sarus-i comes által bevezettette; a privilégumban e birtokok határai, miként 
Mihály comes az oklevelében a királynak megírta, részletesen szerepeltek (l. Reg. Arp. 

1025. szám). Ezután Demeter azt mondta, hogy a Béla király privilégiumában levő határok 
az ő Kurtuelus birtokát elkülönítik Nata fia: Gergely Naualyad nevű birtokától, ezért ő 
ezen határokkal elégedett. Mivel a felek birtokai határainak bejárására a királyi és Lelez-i 
konventi embereket ki kellett küldeni, ezért az országbíró írásban kérte a konventet, hogy 
küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek aug. 1-jén (oct. Jacobi) és a köv. napokon 
Kurtuelus és Naualyad birtokokat a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében a 
Béla király privilégiumában (amit Gergely ott mutasson be) levő határok szerint a felek 
kölcsönös mutatásai alapján járják be, és ha a felek egyetértenek, mindegyiküknek a saját 
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birtokjogát határjelekkel egymástól elkülönítve iktassák, ha pedig egymásnak ellentmondanak, 
akkor a köztük vitásan maradt földrészt királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, 
fogott bírókkal együtt megtekintve minőségét, mennyiségét, hasznát és értékét, csalárdság 
nélkül szemmel becsüljék fel értékén (condigno suo precio et valore) az ország szokása 
(lex) szerint, majd a konvent tegyen jelentést a királynak okt. 6-ra (oct. Mychaelis). Akkor 
János fia: Demeter, ill. János fia: Miklós (Nata fia: Gergely nevében a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével) bemutatták a konvent jelentését (l. 739. szám). Mivel eszerint a 
királyi és konventi emberek Kurtuelus és Nauolyad birtokokat a felek egyetértésével elkülönítették, 
ezért ennek megfelelően az országbíró a jelenést a tartalmával együtt a felek kérésére nekik 
és örököseiknek átírja és megerősíti bírói hatásköréből, és a konvent jelentésében levő 
határok szerint elkülönített birtokjogaikat nekik hagyja, nem érintve mások jogát. Erről 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Gergelynek. D. in Wyssegrad, 16. 
die oct. Mychaelis, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Nátafalusi cs. nátafalusi lt. 1. 21. (Df. 266 207.) Hátlapján középkori (Navalyad 

és Kerthweles névalakokkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Kortárs kéztől: 
Gregorii filii Nata inrede[m]ptum. Függőpecsét sárga-kék fonata. 

Tá.: Bátori István országbíró, 1435. jún. 13. > I. Mátyás király, 1483. nov. 15. Dl. 83 903. 
(Bárczay cs. lt. 2.1. 12.) Eltérő névalakjai: Bebek, Kvrthwelyes, Natha, Nawalyad 
(személynévként is), Lesna, Geyeke, Halazegh, Egerpathaka, Chemernye, Zemlen, 
Mykocha, Visegrad. 

Má.: 1. Zemplén m., 1753. nov. 2. Dl. 389. (NRA. 1045. 2.) 
2. Zemplén m., 1753. nov. 2. Dl. 5360. (Uo.) 

 
 
947. 1366. okt. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy (miként erről 
másik oklevele szól) perhalasztó oklevelének megfelelően Wertus-i (dict.) Miklós (Zudor 
dict. Péter királyi pohárnokmester nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) 
1361. márc. 3-án (in die medii Quadr., a. d. 1361.) az országbíró, a főpapok és a bárók előtt 
Miklós fia: Vinche (akinek nevében Miklós fia: László jelent meg a királyi kápolnaispán 
ügyvédvalló levelével) és Peren-i István fia: a gyermek (puer) János ellenében bemutatta 
(az országbíró más oklevelében szereplő, ezen pert nem érintő többi oklevél között, amiket 
túlzott hosszúságuk miatt jelen oklevélből kihagy) a király, Zeech-i Miklós egykori, Ugrin 
fia: Miklós néhai és István comes mostani országbíró különböző években és időpontokban 
kiadott okleveleit, amik szerint Zudor (dict.) Péter mester Zeech-i Miklós comes országbíró 
perhalasztó oklevelének megfelelően annak színe előtt 1358. máj. 1-jén (oct. Georgii, a. d. 
1358.) Miklós fia: Vinche és Peren-i István fia: a gyermek (puer) János ellenében bemutatta 
a Scepsy-i káptalan oklevelét, miszerint a király írásos parancsának megfelelően Lupo 
(dict.) Demeter királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Miklós mestert, akik 
1354. ápr. 16-án (f. IV. p. Passce d., in a. eiusdem 1354.) Koryma birtokot, a tartozékait és 
a Sarus megyei Gepel districtus-ban levő egyéb birtokokat (amik Péter mester kezén voltak) 
a szomszédok összehívásával bejárták, és mikor Trochan birtok felől a Drasnohege hegy 
tetejétől Koryma birtok felé a Topol folyóig levő birtokokat Péternek iktatni akarták, Peren-i 
Miklós fia: Vince és ue. Miklós fia István fia: János famulus-ai: László és Raak ezen uraik 
nevében őket a határjelek emelésétől és az iktatástól tilalmazták, főleg a Kerekfeneu (dict.) 
helyig. Péter ennek okát tudakolta, mire Miklós fia: László (Vince nevében Zeech-i Miklós 
comes ügyvédvalló levelével, János nevében pedig ügyvédvalló levél nélkül) azt felelte, 
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hogy a nevükben a birtokbejárás idején tilalmazott föld a Kabalafalua nevű birtokuk határain 
belül fekszik, erről okleveleik vannak, és ezeket a Miklós comes által kijelölendő időpontban 
bemutatják, ezért Miklós comes a bárókkal és a vele ülésező nemesekkel meghagyta, hogy 
Vince és János a Kabalafalva birtokról szóló okleveleiket mutassák be neki [1358.] aug. 1-jén 
(oct. Jacobi). Onnan ez először Miklós comes levele szerint [1359.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph.), majd onnan – időközben Zeech-i Miklóst a királyi kegyesség Dalmácia és 
Horváto. bánságába (banatus regnorum Croacie et Dalmacie) helyezte, az országbírói 
honor pedig üresedésben volt – a király az oklevelével márc. 13-ra (ad oct. diei Cynerum), 
majd miután az országbírói honor-t a király Ugrin fia: Miklós comes-nek adta, annak okleveleivel 
több halasztással [1360.] jan. 13-ra, végül, miután Ugrin fia: Miklós comes elhunyt és az 
országbírói honor-ba a király időközben István comes-t emelte, annak számos perhalasztó 
oklevelével 1361. márc. 3-ra lett halasztva. Wertus (dict.) Miklós képviselő bemutatta továbbá 
[I.] Károly király (H) 1328. évi [! ∋: 1329., l.  Anjou-oklt. XIII. 578. szám] oklevelét 
Karyma birtok határairól,  Vince képviselője és János pedig számos privilegiális és nyílt 
oklevél között Károly király 1325. évi privilégiumát Kabalafalua határairól (l. Anjou-oklt. 

IX. 128. szám). Mindezek után az országbíró, a főpapok és a bárók a királyi és egri káptalani 
emberekkel kiküldték a feleket a Kuryma és Kabalafalua nevű birtokaik határainak Károly 
király ezen két, a helyszínen bemutatandó privilégiumban foglalt határok szerinti bejárására 
és a felek között esetleg vitásan maradó földrész becslésére. Az erről szóló jelentés 
megtárgyalása (tekintve, hogy mindezeket a királyi emberek és az egri káptalani tanúságok 
a felek között a mondott döntés ellenére nem tudták elvégezni) több halasztással [1366.]  
júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt. prox. elapsas) lett halasztva, mikor is Zudor (dict.) 
Péter mester és Vince személyesen, István fia: János nevében pedig Egyed litteratus a 
Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével kérték az országbírótól a megegyezés lehetőségét, 
amit megkapva később Péter mester és fivérei: Mihály, Simon és György (akik távollevő 
fivéreik: István, János és Imre bírságát magukra vállalták, ha az alábbi megegyezést nem 
tartanák be), ill. Vince személyesen, János nevében pedig Egyed litteratus a mondott ügyvéd-
valló levéllel (Peren-i néhai Miklós comes fia Miklós távollevő fiai: Pál, Lőrinc, Miklós és 
László terhét hasonlóan magukra vállalva) az országbíró előtt elmondták, hogy engedélyével 
úgy egyeztek meg, hogy mivel Miklós fia: Vince és István fia: János felismerték, hogy a 
Péter mester által visszavett (recaptivata) vitás földrész hozzá és fivéreihez tartozik, és 
abban nekik semmi joguk nincs, ezért e földet azon módon, ahogy Péter mester visszavette, 
Károly király mondott privilegiális oklevelének megfelelően és az abban foglalt határok 
szerint minden haszonvétellel és tartozékkal, főleg Paluagasa birtokkal Péternek, fivéreinek 
és örököseiknek átadták. Mivel a jog rendje szerint Pétert és fivéreit ezen átadott föld és 
Paluagasa birtok tulajdonába be kellett vezetni, ezért az országbíró írásban kérte az egri 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember aug. 27-én (quind. regis 
Stephani) és más alkalmas napokon menjen Karyma birtokra a szomszédok összehívásával, 
és azt Vince, János és mondott frater-eik Kabalafalua nevű birtoka felől a Károly király 
oklevelében (amit ott Péter mester és fivérei mutassanak be) foglalt határok szerint, ahol 
szükséges, új határjelek emelésével járja be, majd Paluagasa birtokkal együtt iktassa Péternek 
és fivéreinek mint sajátjaikat, Vince, János és mások ezt nem tilalmazhatják (mivel a birtok 
visszavétele idején az iktatásnak Vincén és Jánoson kívül senki nem mondott ellent), majd 
a káptalan a királynak tegyen jelentést okt. 6-ra (oct. Mychaelis). Akkor Petry-i György 
fia: Márton Zudar (dict.) Péter mester és fivérei: Mihály, György, István, János és Imre 
nevében királyi ügyvédvalló levéllel (időközben fivérük: Simon elhunyt) Koxo-i László 
jelenlétében (aki Miklós fia: Vinche és István fia: János nevében jelent meg a Scepsy-i 
káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta István comes-nek az egri káptalan királynak 
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szóló jelentését, miszerint az országbíró oklevelének megfelelően Gergurlaka-i Sándor 
királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, János mestert, akik aug. 27-én 
Koryma birtok szomszédai összehívásával István litteratus (Péter mester és fivérei képviselője) 
és Egyed litteratus (Miklós fia: Vinche és István fia: János képviselője) jelenlétében a birtokot 
a Károly király (István képviselő által ott bemutatott) privilegiális oklevelében foglalt határok 
szerint bejárták, majd a visszaadott földet és Paluagasa birtokot iktatták Péternek és fivéreinek, 
nem lévén ellentmondó. Az országbíró a káptalan jelentését újra összefoglalja, és Márton 
képviselő kérésére azt az iktatással együtt Péternek, fivéreinek és leszármazottainak megerősíti 
bírói hatáskörénél fogva, és e földrészt és Paluagasa birtokot a Károly király privilégiumában 
foglalt határok alatt minden haszonvétellel és tartozékkal nekik hagyja mint sajátjaikat, 
nem érintve mások jogait. Erről függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát 
ki nekik. D. in Vissegrad, 16. die oct. Michaelis, a. d. 1366. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Bardejov. Bártfa város lt. Középkori gyűjt. 21. (Df. 212 698.) Hátlapján 

középkori kezektől: Koryma et aliarum in Sarus; Petri Zudar. Függőpecsét fonata. 
Tá.: Kaplai János országbíró, 1394. jún. 19. Dl. 2062. (NRA. 1544. 14.) Eltérő névalakjai: 

Bubek, Zudar, Kurima, Gepul, Wynche, Peruen, Kablafalua, Palwagasa. 
R.: F. IX/3. 636–637; Iványi, Bártfa 21. szám. 
Megj.: OL-adatbázis az E.-ben tartalmilag átírt okleveleket nem listázza. 
 
 
948. 1366. okt. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt (miként erről másik oklevele szól) Albert szenternyei 
prépost 1364. febr. 9-én (oct. Purif. B. virg., a. d. 1364.) Péter fia Tamás fia: János mester 
királyi ajtónállómester és fivérei: Péter és Mihály ellenében bemutatta a Kw-i káptalan 
felnyitott, majd az országbíró pecsétfőjével visszazárt, a királynak szóló (annak parancslevelét 
átíró) jelentését, miszerint amikor Albert prépost a királyi és a Kw-i káptalani emberekkel 
[1363.] nov. 2-án (f. V. p. OO. SS. tunc prox. preteritum) a Bodrog megyei Chente birtokon 
egy részt a saját joga nevében visszavéve (recaptivando) magának iktattatni akart, ennek 
Tiszai (de Tycia dict.) Pál, Chente-i viceofficialis az urai, néhai Tamás mester ezen fiai 
nevében ellentmondott, emiatt János mestert és fivéreit: Pétert és Mihályt nov. 16-ra (ad 
quind. dicte ferie quinte) a királyi jelenlét elé idézték. A prépost kérte a tilalmazás okát, 
mire János litteratus (Tamás fiai nevében királyi ügyvédvalló levéllel) ezt azzal indokolta, 
hogy Chente birtokról Tamás fiainak okleveleik vannak, amiket későbbi időpontban bemutatnak, 
ezért az országbíró a vele ítélkező bárókkal és nemesekkel meghagyta, hogy Tamás fiai a 
vonatkozó okleveleiket mutassák be neki [1364.] máj. 1-jén (oct. Georgii). Akkor Albert 
prépost kérte az oklevelek bemutatását, mire Ábrahám fia: János (János királyi ajtónálló-
mester, Péter és Mihály nevében Konth Miklós nádor ügyvédvalló levelével) azt mondta, 
hogy Tamás fiai készek erre, de mivel a Kw-i káptalan mondott oklevelében nem szerepel 
pontosan az, hogy milyen és mekkora birtokrészt vett vissza a prépost Chente birtokon a 
saját joga nevében, ezért nem tudják, melyik birtokrészről kell bemutassák okleveleiket. 
Mivel az állítás igaz volt és emiatt a birtokrész királyi és Kw-i káptalani emberek általi 
újabb visszavétele nélkül az országbíró nem tudott megfelelő döntést hozni, ezért írásban 
kérte a Kw-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat a felek részére, akikkel a királyi emberek 
szept. 15-én (oct. Nat. B. virg.) és a köv. napokon Chente birtokot a szomszédok és a felek 
v. képviselőik jelenlétében járják be, majd a prépost által ott visszavett birtokrészt annak 
mutatása szerint vegyék újra vissza minden haszonvétellel, és Chente birtok többi részétől 
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jelekkel (signis metalibus) elkülönítve iktassák a prépostnak, ha János és fivérei nem mondanak 
ellent, ha pedig igen, akkor a tilalmazott birtokrészt, megtekintve a haszonvételeit, csalárdság 
és elfogultság nélkül fogott bírókkal együtt becsüljék fel értékén (in condigno suo precio et 
valore) az ország szokása szerint, ha pedig mások mondanak ellent, idézzék őket a prépost 
ellenében a királyi jelenlét elé okt. 6-ra (oct. Mychaelis), amikorra a káptalan tegyen jelentést 
a királynak. Okt. 6-ról a per tárgyalása az országbíró perhalasztó oklevelei szerint több 
halasztással a bolgárok elleni királyi had [1365.] okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napjára 
(quind. residencie regalis exercitus versus Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis in anno prox. 
elapso preteritas proclamate), okt. 20-ra lett halasztva, mikor is megjelent az országbíró 
előtt Albert prépost, ill. Péter fia Tamás fia: János mester, a fivérei nevében pedig Ábrahám 
fia: János királyi ügyvédvalló levéllel, és a prépost bemutatta a Kw-i káptalan jelentését, 
miszerint az országbíró kérésére kiküldték tanúságul karpapjukat (presbiter): Jánost, akik 
[1364.] szept. 15-én Chente birtokra mentek a szomszédok összehívásával, Tamás fiai: 
János, Péter és Mihály mesterek nevében az officialis-uk: Simon jelent meg a királyi kápolna-
ispán nyílt ügyvédvalló levelével, Albert szenternyei prépost pedig személyesen, a birtokot 
régi határai mentén bejárták, majd a prépost az ott őt a telekhelyekben illető részt megmutatta – 
hj.: diófa egy völgy felett az erdő felől egy kertben; ue. kert; telek (curia) kapuja; utca 
(platea); a pap fivére: néhai Gergely falunagy telke – és a magáénak mondva a kerttel és 
telekhelyekkel ezen telektől kezdve Hetys birtok határáig a Szt. Margit szűz és vértanú-
egyház, az erdők, berkek, szántóföldek, kaszálók, rétek, halászóhelyek és más haszonvételek 
harmadával visszavette, majd amikor ezt a prépostnak jelekkel megjelölve iktatni akarták, 
ettől Simon officialis Tamás fiai nevében tilalmazta a királyi és káptalani embereket, akik a 
prépost által visszavett harmadrészt elfogultság nélkül 70 királyi márkára becsülték. Mivel 
azonban János mester és János képviselő a jelentésben foglalt birtokbecsléssel nem voltak 
elégedettek, a prépost által visszavett birtokrészt a királyi emberek által a boszniai káptalan 
tanúságai jelenlétében a megfelelő bírsággal másodjára is fel akarták becsültetni, ezért az 
országbíró meghagyta, hogy ezt a Tamás fiai által kifizetendő 3 márka bírsággal a királyi 
és boszniai káptalani emberek újra végezzék el, és írásban kérte a káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek [1366.] márc. 18-án (oct. diei medii Quadr.) és a 
köv. napokon Chente birtokot a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében járják 
be, és megtekintve minőségét, mennyiségét, termékenységét és értékét, királyi mértékkel 
megmérve, v. ha mérni nem lehet, fogott bírókkal együtt szemmel becsüljék fel értékén az 
ország szokása szerint csalárdság nélkül, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést ápr. 
12-re (ad oct. Passce), amikor Tamás fiai a 3 márka bírság kétharmadát az országbírónak, 
egyharmadát a peres ellenfélnek fizessék ki. Ápr. 12-én Albert prépost bemutatta a boszniai 
káptalan jelentését, miszerint az országbíró oklevelének megfelelően Arky-i Miklós fia: 
Péter királyi emberrel kórusuk klerikusát: Bálintot (a felperes prépost részére), ill. Miklós 
fia: Tamás királyi emberrel scolasticus-ukat: Tamás mestert (Tamás fiai, alperesek részére) 
küldték ki tanúságul, akik Chente birtok szomszédai, a prépost és Beke képviselő (aki Tamás 
fiai nevében állt elő a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) jelenlétében márc. 18-án 
Chente birtokot a korábbi bejárásnak megfelelően bejárták, és mivel a vizek és rétek sokasága 
miatt azt királyi mértékkel megmérni nem tudták, ezért megtekintve haszonvételeit, a 
szomszédokkal és számos fogott bíróval csalárdság és elfogultság nélkül Chente harmadát 
60 márkára becsülték, amivel a felek elégedettek voltak. Albert prépost a törvényes napokon 
át (legittimis diebus earundem oct.) várta az országbíró előtt Tamás fiait, de ők nem jelentek 
meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, a 3 márka bírságukat sem fizették ki, így az 
országbíró őket a meg nem jelenésükért a szokásos bírságban, a 3 márka ki nem fizetéséért 
pedig annak kétszeresében marasztalta el bírságlevelével, majd másik oklevelével meghagyta, 
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hogy Tamás fiait: János mestert, Pétert és Mihályt a Chente birtok felbecsült hamadáról 
szóló okleveleik bemutatására, az országbírói döntés elfogadására és a mondott bírságaik 
István comes-nek és a prépostnak történő kifizetésére a prépost ellenében a királyi ember a 
Kw-i káptalan tanúsága jelenlétében idézze (evocare) a királyi jelenlét elé jún. 7-re (ad 
quind. Penth.), amikorra a káptalan tegyen jelentést a királynak. Az oklevelek bemutatása 
jún. 7-ről (amikor Mihály nem jelent meg, nem is küldött senkit, így bírság sújtotta) Albert 
prépost, ill. János és Péter mesterek között István comes perhalasztó oklevelei szerint több 
halasztással okt. 6-ra (presentes oct. Mychaelis) jutott, mikor is megjelent a prépost, Tamás 
fia: Péter mester és Ábrahám fia: János (János mester nevében a nádor ügyvédvalló levelével), 
és a prépost bemutatta az országbírónak a Kw-i káptalan jelentését, miszerint János, Péter 
és Mihály mestereket Arky-i Miklós fia: Péter királyi ember és Domokos pap (presbiter), a 
káptalan embere a királyi jelenlét elé idézték jún. 7-re. Ezután a felek kérték a megegyezés 
lehetőségét az országbírótól, amit megkapva a prépost, Péter mester személyesen, János 
mester nevében annak famulus-a, Ábrahám fia: János a nádor ügyvédvalló levelével, Mihály 
nevében pedig Péter mester és ezen János képviselő ügyvédvalló levél nélkül (Mihály bírságát 
Péter és János mesterekre terhelve, ha az alábbiaikat nem tartja be) az országbíró elé 
visszatérve elmondták, hogy fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy a 
prépost Chente birtok harmadát átengedte Tamás fiainak: János, Péter és Mihály mestereknek 
és örököseiknek, rájuk ruházva minden jogát és tulajdonát, amit eddig abban bírni remélt, 
átadva nekik a birtok harmadrészéről kiadott okleveleit, s ha ezekből csalárdul megtartott 
volna, érvénytelenek legyenek és bemutatóik kárára (exhibitoribus earum nociture). Viszonzásul 
Tamás fiai a Volkou megyei Pardan birtok őket illető kétharmadát Albert prépostnak és 
utódainak adták szavatosság vállalásával. Erről az országbíró függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki Tamás fiainak. D. in Vissegrad, 16. die oct. Mychaelis, 
a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 58 575. (Forgách cs. lt. 210.) Hátlapján középkori kezektől tárgymegjelölések 

(Bodrogh névalakkal). Függőpecsétre utaló plicatura. 
 
 
949. 1366. okt. 21. A mogyoródi Szt. György-monostor 
László, a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-, Ottó, a Wyssegrad-i Szt. András-, 
András, a zobori Szt. Ipolit- és Ulrik, a Pechwarad-i Szt. Benedek-monostor (győri, veszprémi, 
nyitrai és pécsi egyházmegye) apátja mint a bencés rend Magyaro.-i apátjainak és saját 
apáttal nem bíró perjeleinek provinciális káptalanjára pápai rendelkezéssel kinevezett elnökök 
kinyilvánítják, hogy nemrég elnöki tisztüknek megfelelően mind az általános zsinat 
határozatainak, mind XII. Benedek pápa rendelkezéseinek megfelelően a bencés rend 
Magyaro.-i monostorai látogatására kiküldték Albertet, a Feuldvar-i Szt. Péter apostol- és 
Pált, az Almad-i Boldogságos Szűz-monostor (pécsi és veszprémi egyházmegye) apátját, 
akik visszatérve ezen elnökök – akik a mondott apátokkal és perjelekkel 1366. okt. 18-án 
(die 18. Oct., a. 1366.) és a köv. napokon a szokás szerint a váci egyházmegyei 
Monyeroud-i Szt. György vértanú-monostorban provinciális káptalant tartottak, annak 
megfelelően, ahogy ezt a Gron folyó melletti monostorban tartott megelőző káptalanon 
ennek helyét és napját kitűzték –, valamint a kijelölt diffinitor-ok és notarius-ok előtt esküt 
téve a vizitációról szóló, pecsétjeikkel ellátott írásos jelentésüket átadták nekik, többek 
között a kalocsai egyházmegyei Grab-i monostor állapotáról és annak jogtalanul viselkedő 
apátjáról: Konrád testvérről, miszerint amikor ők e monostorhoz és annak Bela nevű birtokára 
(grangia) mentek, mindezek bármiféle irányítás nélkül voltak, e birtokon egy rosszhírű 
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asszonyt és értékes ruhákba öltözött leányát találták lakni, és Konrád e birtokot a hatalma 
és tetszése szerint vezette. Minderről nyilvánosan tudakolózva megtudták, hogy Konrád 
testvér az asszony leányát megbecstelenítette, majd a férjhez adott leányt újra magához 
vette erővel és a saját teste használatára nyilvános ágyasaként tartja, a Grab-i monostor 
kormányzását törvénytelen, simóniákus beavatkozással foglalta el, a monostor egyik 
termékeny birtokát Miklós csanádi prépostnak, ezen beavatkozás előmozdítójának és segítőjének 
átadta, a monostor számos egyéb birtokait, javait és jogait eltékozolta, elidegenítette és 
különböző személyeknek több évre csekély pénzért bérbe adta (infeudavit), Konrád a monostor 
kormányzására teljesen alkalmatlan, és az ottani részeken mindez az összes nemesnek, 
nem nemesnek, klerikusnak és világinak közismert és szóbeszéd tárgya, miként a Grab-i 
monostorhoz és a mondott birtokhoz közelebbi Miklósnak, a Rudina-i (pécsi egyházmegye), 
Jánosnak, a Szt. György-, Jánosnak, a Frankavilla-i (kalocsai egyházmegye) és Istvánnak, 
a Szt. Jakab- (veszprémi egyházmegye) monostor apátjának is. Őket az elnökök a színük 
elé hívták, eskü alatt megkérdezték minderről, és ők az elmondottakat tanúsították. Az 
elnökök – e vizitátorok és tanúk elmondásaiból és számos megbízható férfi jelentéséből 
megbizonyosodva a Grab-i monostor birtokai, javai és jogai elherdálásáról, elidegenítéséről, 
bérbeadásáról, Konrád rossz híréről, hanyagságáról és botrányairól, amikről általuk számos 
alkalommal intve és most nyilvánosan megfeddve sem tudta magát tisztázni, főként, hogy 
Konrád egykor Cseho.-ból (partes Bohemie) Magyaro.-ra jőve ajánlólevél nélkül, jogtalanul 
lett apát, az általános káptalanokon sosem jelent meg, és a rend és főpapjai elől bújkálva 
nem tudta igazolni, hogyan került e monostorba – nehogy mostantól Konrád a Grab-i 
monostort a javaival és tartozékaival tovább hanyagolja, herdálja és károsítsa a lelkek kárára 
és sokak megbontránkozására, Konrádot a monostor további kormányzásától felfüggesztik, 
és a Grab-i monostor irányítását Miklós [fia:] Tamás testvérre, a pécsi egyházmegyei 
Saxard-i monostor papi rendű szerzetesére bízzák, amíg e hely ordinarius-a: a kalocsai 
érsek beleegyezését írásban meg nem szerzik Konrád elmozdítására, kérve tőle Tamás 
kinevezését és a monostor apátsága megőrzését. Konrádot, nehogy megszökjön, a 
Pechvarad-i apát őrzésére bízzák, mivel Konrád a monostor lovaival, pénzével, privilégiumaival, 
főpapi ruháival és más javaival titokban el akart szökni. Minderről közjegyző általi okiratot 
adnak ki a saját, továbbá Pál, a Dombo-i, Pál, a Beel-i és István, a szentjakabi (S. Jacobus) 
(veszprémi és kalocsai egyházmegye) monostor apátja függőpecsétjével ellátva. D. et 
actum apud prescriptum monasterium S. Georgii de Monyeroud, váci egyházmegye, a 
káptalan idején, a. Nat. d. 1366., ind. 4., die 21. Oct., V. Orbán pápasága 4. évében, 
Syffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-, Péter, a zalai, Vernher, a Kapornuk-i, Pál, a 
Dombow-i és Domokos, a Symig-i monostor (esztergomi, veszprémi és kalocsai egyház-
megye) apátja, a káptalan diffinitor-ai: Ottó, a Kuluzvar-i, Demeter, a Telky-i, Demeter, a 
Sceplak-i, János, az Iwan-i, Pál, a Beel-i monostor apátja és a rend számos egyéb monostora 
apátjai, István, a zobori és János, a szentlászlói (S. Ladizlaus) monostor perjele, valamint 
Menard falvi Arnold [fia:] János klerikus, notarius (esztergomi egyházmegye) és más tanúk 
jelenlétében. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 513. 23. 7. (Df. 207 312.) Előlapja alján a nyitrai egyház-

megyei szentmihályi (S. Mychael) Mihály [fia:] Tamás közjegyző záradéka és jele. 
Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Középkori kéztől: denunciacio criminum 
fratris Conradi data fratri Thome die XV. Jan. K. szerint 7 függőpecsét hártyaszalagja. 

K.: P. II. 510–513. (a közjegyzői jel leírásával) 
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950. 1366. okt. 22. Váradja 
Péter erdélyi alvajda megparancsolja nemes rokonainak: Bothus (dict.) János, Drag-i Jakab 
és Bethleem-i Jakab mestereknek, hogy birtokaik után [az adót] rögvest adják meg az 
alvajda emberének annak rovása (dicacio) szerint, különben királyi oklevélnek megfelelően 
el kell járjon ellenük. D. in Waradia, f. V. p. Galli, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 73 716. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 174.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint pecsét töredékes nyoma. 
K.: Teleki I. 147–148; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 261–262. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 543. szám. 
 
 
951. 1366. okt. 23. 
A pécsi káptalan előtt megvallották Gadan-i jobbágyaik, Demeter fiai: Jakab és Gergely, 
hogy a káptalan Janosy birtoka területén levő szőlőjüket, amivel Pál fia: Domokos és Lukács 
fia: Gergely szőlői szomszédosak, szavatosság vállalásával eladták 13 pensa dénárért János 
fia: Péternek és annak fiainak: Mihálynak, Jánosnak, Andrásnak és Gergelynek (Vessev fia: 
János mester Janosy-i jobbágyainak) és örököseiknek. D. f. VI. an. Demeterii, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 379. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 273.) Hátlapján mandorla alakú pecsét töredékei.  
K.: Z. III. 322.  
 
 
952. 1366. okt. 24. 
A budai káptalan 1366. okt. 24-i (sab. an. Symonis et Jude, a. d. 1366.) chirographált 
privilegiális oklevele szerint színük előtt Kemeche-i Márton mester litteratus bemutatta [I.] 
Lajos király (H) oklevelét (l. 874. szám), és annak hatáskörével megvallotta, hogy Threthewl 
János mester és Ferenc (és most a nevükben Márton is) a Pest megyei Pardyw birtokot a haszon-
vételeivel azon régi határok alatt, amikkel ők és a korábbi birtokosok tartották, eladták 
Lorand comes budai polgárnak és örököseinek 500 aranyforintért. Márton kötelezte Jánost, Ferencet 
és utódaikat, hogy ők Lorandot és leszármazottait Pardyw birtokban, annak jogaiban és haszon-
vételeiben békésen megőrzik, és mindenkivel, főleg István csázmai préposttal és ezen János 
mester fia: Miklóssal szemben megvédik és szavatolják az oklevélben leírt feltételek alatt. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1423. szept. 29. Dl. 58 974. (Forgách cs. lt. 636.) 
R.: Bakács, Pest m. 823. szám. (más értelmezéssel) 
 
 
953. 1366. okt. 24.  
A vasvári káptalan előtt Zenk-i András fia: István a maga és fivére (frater): János nevében 
tilalmazta Adorján özvegyét: Margit nemes asszonyt, valamint [lehúzva: Zenk] Danylzenky-i 
Dénes fiait: Istvánt és Jánost a Danilzenky nevű birtokrészük el- és zálogba adásától, bárki 
mást pedig, főleg Harka-i János fia: Istvánt és Jakab fia: Tamást annak meg- és zálogba 
vételétől és az abba való bemeneteltől. D. sab. an. De[metrii], a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 687. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: F. IX/7. 537; HO. I. 250–251. 
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954. 1366. okt. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Gumur és Torna megyei nemesek 
közösségének 1364. okt. 14-én (f. II. p. quind. Mychaelis, a. d. 1364.) Tornalya falu mellett 
tartott közgyűlésén (miként erről a nádor e közgyűlésen kiadott oklevele szólt) Beleser-i Bata 
leánya: Anych nemes asszony, Reuluk [!] fia István özvegye előadta, hogy (a korábban egy 
másik Beleser birtokhoz tartozott) Beleser birtokon leánynegyede van, amit Balug (dict.) 
Miklós fia: Jánostól, a fivérétől: Miklóstól, Kilián fiaitól: Mihálytól és Pétertől és Almag-i 
Demeter fiaitól: Miklóstól és Jánostól meg akar kapni az ország szokása (lex) szerint; erre 
Miklós a maga és fivére: János nevében az egri káptalan ügyvédvalló levelével, továbbá 
Kilián fiai és Demeter fiai azt felelték, hogy e leánynegyedről okleveleik vannak, amiket 
későbbi időpontban tudnak bemutatni, ezért a nádor meghagyta, hogy Miklós fiai, Kilián 
fiai és Demeter fiai ezeket a királyi kúriában mutassák be színe előtt [1365.] jan. 13-án 
(oct. Epiph.). Onnan ez a nádor más oklevelével királyi írásos parancsból a királyi hadoszlás 
15. napjára lett halasztva. A Bulgária elleni had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, 
[1365.] okt. 20-án (quind. residencie exercitus regii versus Bulgariam moti et ad oct. 
Mychaelis in anno prox. transacto preteritas proclamate) megjelent az asszony fia: Demeter, 
ill. Miklós fia: Miklós és Demeter fia: Miklós, és kérték a megegyezés lehetőségét a maguk, 
mondott frater-eik és rokonaik nevében, amit megkapva visszatért a nádor elé Demeter (az 
anyja nevében az egri káptalan ügyvédvalló levelével), a két Miklós (a maguk, Miklós fia: 
János, Kilián fiai: Mihály és Péter és ezen Demeter fia: János nevében ügyvédvalló levél 
nélkül, akik bírságát magukra vállalták, ha az alábbiakat nem tartanák be), és elmondták, 
hogy Miklós fiai, Kilián fiai és Demeter fiai Anych asszony leánynegyedét nem pénzfizetéssel, 
hanem birtokkal adják ki Beleser-ből (ami az ő kezükön van más birtokaikból határ-
elkülönítéssel elválasztva) úgy, hogy [1366.] márc. 18-án (oct. diei medii Quadr.) a nádori 
és egri káptalani emberek előtt Beleser birtok negyedét minden haszonvétellel osztály után 
a leánynegyed fejében Anych-nak iktatják. Ezért a nádor írásban kérte az egri káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Hangfeu-i [!] Mihály fia: Miklós v. Almad-i Bata fia: 
Miklós v. Almad-i Pál fia: Jakab v. Kutus-i Miklós fia: Demeter v. Beleser-i Beke fia: 
László v. Sarus-i Miklós fia: Tamás nádori ember márc. 18-án a szomszédok és a felek. v. 
képviselőik jelenlétében Beleser birtokot minden tartozékával ossza 4 egyenlő részre, és az 
egyik negyedet iktassa Anych-nak a leánynegyede fejében, majd a káptalan tegyen jelentést 
máj. 1-jére. Akkor Kutus-i Demeter (Bata leánya: Anych nemes asszony, Leurek fia: István 
özvegye nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) megjelent (az alperesek 
nem álltak elő és nem is küldtek senkit maguk helyett), és bemutatta az egri káptalan jelentését, 
miszerint Batha-i Miklós nádori emberrel kiküldték kanonoktársukat: Pál mestert, akik márc. 
18-án Beleser birtokra mentek, és bár a szomszédok, valamint az asszony fia és képviselője: 
Demeter jelenlétében azt 4 részre akarták osztani és az egyik negyedet az asszonynak a 
leánynegyede fejében iktatni, de az alperes nemesek nem mentek oda, ezért mindezt nem 
tudták elvégezni. Mivel a nádornak és az ország vele ülésező nemeseinek úgy tűnt, hogy 
Beleser birtok negyede iktatására újra ki kell küldeni a nádori és egri káptalani embereket, 
ezért a nádor kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Hangfeu-i [!] Mihály 
fia: Miklós v. Almad-i Bata fia: Miklós v. Almad-i Pál fia: Jakab v. Kutus-i Miklós fia: 
Demeter v. Beleser-i Beke fia: László v. Sarus-i Miklós fia: Tamás nádori ember júl. 1-jén 
(oct. Nat. Johannis Bapt.) a szomszédok és főleg az alperesek összehívásával Beleser birtokot 
ossza minden haszonvétellel 4 egyenlő részre, és az egyik negyedet iktassa Anych asszonynak 
a leánynegyede fejében, majd a káptalan tegyen jelentést aug. 1-jére (oct. Jacobi). Akkor 
Demeter (az anyja nevében az egri káptalan ügyvédvalló levelével) és Demeter fia: János 
(a maga és Kilián fia: Péter nevében a nádor ügyvédvalló levelével) bemutatták a káptalan 
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jelentését, miszerint a nádor oklevelének megfelelően emberével kiküldték tanúságukat, 
akik visszatérve elmondták, hogy júl. 1-jén Beleser birtokra mentek, és azt a szomszédok 
összehívásával, de az alperesek távollétében (mivel általuk odahívva és ott 2 napig rájuk 
várva sem jelentek meg) 4 egyenlő részre osztották, a déli negyedét az oklevélben szereplő 
határokkal a többi háromnegyedtől elválasztva minden haszonvétellel az asszonynak és 
örököseinek iktatták, miként Beleser birtok egy rétjének észak felőli negyedét is, amit 2 
határjellel elkülönítettek, de amikor ezt elvégezve onnan az egri káptalanhoz vissza akartak 
menni, Kilián fia: Péter és Demeter fia: János júl. 3-án (3. die) megjelenve azt mondták 
nekik, hogy az osztály, az iktatás és a határjel-emelés nem Beleser birtok Chysgyurgfeulde 
nevű földjén (aminek okán a nádor előtt az asszonnyal perben vannak), hanem teljesen az ő 
Almag nevű örökbirtokuk határain belül történt, ezért ha az asszony Chysgyurgfeulde 
földből valamely részt a jog szerint meg tud szerezni, ők azt készek neki iktatni; és bár ezt 
meghallgatva a nádori és káptalani emberek figyelmeztették Pétert és Jánost, hogy az iktatott 
földre kell menjenek annak megtekintésére, de ők nem mentek velük, hanem őket az iktatástól, 
az asszonyt pedig a birtokrész elfogadásától és elfoglalásától tilalmazták ott is, majd a káptalan 
előtt is a beszámoló idején. Mivel a mondott birtokrészt Péter, János és mások ellentmondása 
ellenére is iktatni kellett az asszonynak, ehhez pedig szükséges volt kiküldeni a nádori 
embert és az egri káptalan tanúságát, ezért a nádor írásban kérte a káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel a nádori ember szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) Beleser birtokon 
azt, amiből az asszony a negyedjogát a jog szerint meg kell kapja, megtekintve annak hasznait, 
minőségét, mennyiségét és értékét, a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében osszák 
4 egyenlő részre, és az egyik negyedet iktassák az asszonynak és örököseinek Péter, János 
és mások ellentmondása esetén is, majd a káptalan tegyen jelentést a nádornak okt. 6-ra 
(oct. Mychaelis). Akkor Demeter (az anyja nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló 
levelével) bemutatta a káptalan jelentését (l. 851. szám). Mivel eszerint Beleser birtok negyedét a 
nádori és káptalani emberek a mondott napon a nádor bírói meghagyásának megfelelően a 
szomszédok jelenlétében a nemes asszonynak ellentmondó nélkül iktatták, ezért a nádor a 
vele bíráskodó bárókkal és nemesekkel Beleser ezen elkülönített negyedét minden haszon-
vétellel Anych-nak és örököseinek ítéli, más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki az asszonynak. D. in Wissegrad, 20. die oct. 
Mychaelis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 97 870. (Vay cs. lt.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések (az egyik magyar 

nyelvű), kortárs kéztől: unum florenum dedit tantum pro follo quia fide sua mediante 
dixit ut dominus magister Jacobus in hoc sibi relaxasset. Függőpecsét és zöld fonata. 

 
 
955. 13[6]6. okt. 25. Zágráb 
Zeech-i Miklós, egész Szlavónia (regnum Sclauonie) bánja tudatja, hogy amikor az ottani 
nemesekkel okt. 6-án (oct. Michaelis) bírói székében ülve a pereskedők ügyeit tárgyalta, a 
Cris megyei Garigh districtus-beli szentandrási (S. Andreas) István fia: Miklós bemutatta 
neki Egyed fiai: Deseu pap, János és Miklós, valamint András fia: János és [Pál] fia: Tamás 
ellenében a csázmai káptalan oklevelét (ami tartalmazta a király oklevelét), miszerint 
szentandrási István fia: Miklós elmondta a királynak, hogy azon perben, amit ellene 
szentandrási Egyed fiai: Deseu pap, János és Miklós, valamint András fia: János és [Pál 
fia: Tamás] indítottak birtokügyben, Rohman-i György mester egykori Cris megyei 
vicecomes [!] nem valós és helyes döntést hozott, ezért a király megparancsolta a bánnak, 
hogy vizsgálja meg a döntést, és ha szükséges, igazítsa ki azt a felek okleveleit megtekintve a 
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jog rendje szerint. A bán ennek megfelelően írt a csázmai [káptalannak], hogy a báni és a 
káptalani emberek [Deseu] papot és fivéreit: Jánost és Miklóst, András fia: Jánost és Pál 
fia: Tamást [idézzék] a bán elé István fia: Miklós ellenében. A káptalan idézőlevelének 
bemutatása után István fia: Miklós kérte, hogy [az alperesek] mutassák be György mester 
Dugeteleke birtokrészről kiadott ítéletlevelét, mire Deseu pap (a maga, a fivérei, valamint 
János és Tamás nevében a zágrábi és csázmai káptalan [ügyvédvalló] leveleivel) bemutatta 
a bánnak György mester oklevelét. Eszerint [színe előtt] Deseu pap, a zágrábi Gréc-hegyi 
(de monte [Grech] de Zagrabia) Szt. Márk evangélista-egyház rector-a a maga és fivérei 
(frater carnales): János és Miklós (Egyed fiai), valamint [András fia: János és] szentandrási 
Pál fia: [Tamás] nevében a csázmai káptalan [ügyvédvalló levelével] a [királyi had] okt. 6-ra 
[kihirdetett oszlása] 15. napján, [1365.] okt. 20-án (quind. r[esidencie exercitus regii] ad 
oct. Mychaelis, cuius nunc instaret revolucio [annualis, proclamate] Jakab mester, [a zágrábi] 
püspök prothonotarius-a perhalasztó oklevelének megfelelően György Cris-i comes, [a 
püspök] helyettese (vicesgerens) elé járulva szent[andrási] Jakab fia István fia: Miklós 
ellenében [bemutatta]  a zágrábi káptalan akkor 3 éve, András ünnepe utáni hétfőn (f. II. p. 
Andree tunc in anno tercio) kiadott, birtokbejárásról és határjelek emelésének tilalmazása 
miatti idézésről a [püspöknek] szóló jelentését, miszerint Moroucha-i János fia: .... püspöki 
ember Fodor (Crispus) János mesterrel, a káptalan kanonokával és [tanúságával] az előző 
pénteken (f. VI. tunc transacta) Egyed fiai: Deseu pap, János és Miklós, András fia: János 
és Pál fia: Tamás Wratisynch és ..... nevű birtokokait a [szomszédok] összehívásával bejárták 
és mások birtokaitól elkülönítve Egyed fiainak, Jánosnak és Tamásnak [és örököseiknek] 
hagyták, nem lévén ellentmondó, de utóbb István fia: Miklós a püspöki és zágrábi káptalani 
embereket, amikor e birtokok határjelei emelésében eljártak, és egy úthoz értek, ami a Szt. 
....-egyháztól a Chasma víz felé megy, ott nem a bejárástól, hanem a határjelek emelésétől 
tilalmazta, ezért őt a püspöki ember Egyed fiai, János és Tamás ellenében jan. 13-ra (ad 
oct. Epiph.) a püspök elé idézte. Ezen oklevél [bemutatása után] Deseu pap a maga, mondott 
fivérei (carnalis frater) és unokatestvérei (patruelis frater) nevében kérte a tilalmazás 
indoklását György mester előtt, mire Miklós [azt mondta, hogy] ő nem Deseu pap és a 
többiek mondott birtoka [határjelei] emelésétől tilalmazta a püspöki és káptalani embereket, 
hanem a Dugeteleke nevű saját birtok[része] határjeleitől, mert e határjel-emeléssel 
[Deseu] és mondott frater-ei az ő Dugeteleke nevű birtokrészét maguknak el akarták foglalni. 
Erre Deseu pap azt mondta, hogy Dugeteleke birtokot a tartozékaival együtt István fia: 
Miklóstól kapták cserébe a Chakanfelde nevű birtokukért, ezért akarták a püspöki és káptalani 
emberekkel új határjelekkel mások birtokjogaitól [elkülönítve] azt maguknak iktattatni, és 
bemutatta György mesternek a ..... káptalan 135....-ben kelt oklevelét, miszerint [megjelent 
előttük] egyrészről Jakab fia István fia: Miklós, másrészről Deseu pap [a maga és ügyvédvalló 
levéllel] a fivérei (carnalis frater): János és Miklós (Egyed fiai) [nevében], és István fia: 
Miklós megvallotta, hogy Dugeteleke nevű örökjogú földjét minden haszonvétellel és tartozékkal 
az oklevélben leírt határok alatt elcserélte [Egyed fiaival]: Deseu pappal, Jánossal és Miklóssal, 
[Pál fia: Tamással] és András fia: Jánossal azok Chakanfel[de] nevű birtokáért, 
Dugeteleke-n semmiféle jogot és tulajdont magának meg nem tartva, hanem ezeket Deseu 
papra, a többiekre és azok utódaira ruházva, és e cseréhez Bertalan fia Miklós fia: András 
beleegyezését adta. Majd Deseu pap [azt állította, hogy] Miklós mind Dugeteleke, mind 
Chakanfelde birtokrészeket eddig megtartotta (conservare). György mester erre megkérdezte 
Miklóst, miért tartotta meg eddig [Dugeteleke birtok]részt is, amit Deseu-éknek a 
Chakanfelde nevű birtokrészükért cserébe adott, mire Miklós azt állította, hogy Deseu és 
frater-ei Dugeteleke birtok[részt] sosem kérték (unquam ..... repetivissent et rehabere 
voluissent) tőle, ezért ő azt megtartotta magának (pro se conservasset), de ő Dugeteleke 
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birtokrészt minden haszonvétellel a csázmai káptalan mondott nyílt oklevelének megfelelően 
Deseu-nek és frater-einek visszaa[dja] ..... Mivel tehát a zágrábi káptalan birtokbejáró 
oklevele szerint Miklós tilalmazta attól a püspöki és zágrábi káptalani embereket, hogy 
Deseu pap és frater-ei részére elvégezzék Dugeteleke birtokrész határjeleinek [emelését], 
és György mester háromszori kérdésére erre nem tudott semmilyen [ésszerű okot megadni], 
Dugeteleke birtokrészt pedig addig jogtalanul megtartotta, ezért György mester a vele 
bíráskodó nemesekkel István fia: Miklóst a mondott birtokrész határjelei emelésének jogtalan 
tilalmazása miatt 3 márka bírságban, annak remissio-ja miatt pedig másik 3 márka bírságban 
marasztalta el, és oklevelével Dugeteleke birtokrészt minden tartozékával és a joga teljességével 
Egyed fiainak: Deseu papnak, Jánosnak és Miklósnak, András fia: Jánosnak, Pál fia: Tamásnak 
és örököseiknek hagyta bírói hatásköréből, a csázmai káptalan nyílt [oklevelében] foglalt 
határok alatt. Ezen [ítéletlevél] bemutatatása után Deseu pap a maga és a többiek nevében 
tudni akarta Miklóstól, hogy a György mester által Dugeteleke birtokrész ügyében hozott 
döntést miben akarja meghamisítani, mire Miklós azt mondta, hogy [Györ]gy ítélete idején 
ő a pár[baj] jelének felkínálásával (porrectio signi di[micacionis] duelli) és a szomszédok 
és megyei nemesek közötti közös tudományvétellel akarta bizonyítani, hogy a csázmai 
káptalan mondott oklevelét Deseu pap csalárdsága révén nem az ő bevallásának megfelelően 
[adták] ki, de György mester sem a párbajt ....... nem engedte, sőt a Deseu és a többiek 
ellenében bemutatott okleveleit .......... A bánnak [bemutatta] a .... káptalan oklevelét ....... 
Chakan fia: Iwan ............ Jakab fiainak: Jakabnak, Péternek, Istvánnak és .........  a Garigh 
comitatus-ban levő földjét v. birtokát, ami Jakab fiai földje felől fekszik ......  eladta 4 márkáért 
azzal a feltétellel, hogy ha  Húsvét 3. évfordulójáig (usque 3. revolucionem Resurr. d.) 
vissza tudja szerezni, Jakab fiainak ....... részeket át kell örökítse és az ötödrészt Wratisa 
fiainak, elfogadva ..... Jakab fiaitól és [Wr]atisa fiaitól 6 márkát, ha pedig e földeket nem 
tudja visszaszerezni (rehabere), az elfogadott pé[nz]összegért ..... át kell örökítse ..... Ezen 
oklevél bemutatása után Mik[lós] továbbra is a Deseu pap valamelyik frater-ével [vívandó] 
párbaj jelét (signum duellum de suo capite) [és közös tudományvételt kínálva] akarta bizonyítani, 
hogy a [káptalan] cseréről szóló oklevele csalárdul lett kiadva, de Deseu azt mondta, hogy 
ő és frater-ei nem párbajjal, sem közös tudományvétellel, hanem ..... erejével és ...... szokása 
szerint, miként az István [fia: Miklós által] bemutatott oklevél tartalmazza ...... 
Chakanfelde birtokon Wratisa részt bírt, amit Miklósnak ....... Dugeteleke .... a káptalan 
oklevele ..... A bán megtekintve a mondott okleveleket és meghallgatva a feleket, mivel a 
csázmai káptalan mondott oklevele ...... gyanús[nak nem] tűnt, és ezért Rohman-i György 
mester mind azon oklevél, mind a felek elmondásai alapján ítéletlevelében .......  de István 
fia: Miklós ....... hamis szavakkal tett panaszt a király előtt, és ezzel György mester ítéletét 
és így a királyt is becsapta, ezért nehogy mostantól mások is merészen a királynak hasonló 
hasztalanságokat felhozva őt becsapni merészeljék ..... István fia: Miklóst a nyelvváltságában 
(emenda lingue), ti. 25 márkában marasztalja el Deseu pap és frater-ei ellenében, és a 
csázmai káptalan cseréről szóló mondott oklevelének megfelelően Dugeteleke-t minden 
haszonvétellel és tartozékkal Deseu papnak [és fivéreinek], András fia: Jánosnak és [Pál 
fia:] Tamásnak, Chakanfelde-t pedig István fia: Miklósnak hagyja. Erről függőpecsétjével 
[megerősített] oklevelet bocsát ki. D. Zagrabie, 20. die termini prenotati, a. d. 13[6]6.  
 
Fk.: Dl. 95 012. (Bittó cs. lt. 6.) Hiányos, foltos. Függőpecsét fonata. 
R.: Halász É., Szlavón 293. szám; Halász É., Slavonskih banova 68. 
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956. [1]366. okt. 25. 
A zágrábi káptalan előtt Korhy (dict.) János tiltakozott az urai, Bulch-i Domokos fiai: Péter, 
István, Mihály, Simon, György, János és Imre mesterek (dicti Zudar) nevében, hogy miként 
azok megtudták, a Brochyna-i Louetych-i Iuan fia: Wlchech, Raden fia: Illés és Illés fia: 
Tamás ezen Brochyna birtokot v. földet Vajda (Voyuoda dict.) Jakab fia: Péternek akarják 
adni, Domokos fiai joga sérelmére, mert Brochyna birtokot a király nekik adományozta. 
Ezért urai szavával és nevében nevezetteket és egyéb Brochyna-iakat tilalmazta e birtok 
bárkinek, főleg Jakab fia: Péternek történő eladásától, adományától és elidegenítésétől, 
Péter és fivérei (Jakab fiai) és bárki más rokonná fogadásától (in fratres et proximos 
assumpcione), másokat pedig, főleg Jakab fia: Pétert e birtokba és tartozékaiba való bemeneteltől. 
Erről a káptalan oklevelet bocsát ki a közjognak megfelelően (communi iusticia suadente). 
D. domin. an. Symonis et Jude, a. d. [1]366.    
 
E.: Dl. 33 752. (HDA. NRA. 1540. 29.) Alul hiányos papír. Hátlapján mandorla alakú 

zárópecsét körvonala. 
K.: Smič. XIII. 571–572. 
 
 
957. 1366. okt. 26. 
Anno 1366., 21. die oct. Michaelis. Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója 
privilegiális, függőpecsétes ítéletlevele a Zatyo fia: Beke özvegye, Girincs-i György leánya 
által a Zemplin megye Girincs birtok fele okán Girincs-i György fia: János ellen viselt 
perben, amiben a felperes nemes asszonynak ítélte e birtok felét az ottani Boldogságos 
Szűz-egyház (eccclesia virg. glor.) kegyúri jogával, továbbá a Sajou folyón levő malom 
felével, és ezeket neki az egri káptalani és királyi emberek iktatták.   
 
Má.: Dl. 107 786. (Bristow-gyűjt. 1982. 1421.) Újkori kivonatban. 
R.: F. IX/3. 646. (csak évvel)  
 
 
958. 1366. okt. 26. 
A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Nyulak szigeti apácák érdekében a 
peres ügyeik jog rendje szerinti elvégzéséhez 1 évre kiadott nyílt parancslevelének megfelelően 
Moyushaza-i Illés királyi emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: Pétert, akik okt. 21-én 
(in fe. 11 milium virg.) Pest megyében, főleg Tordas birtok szomszédaitól nyíltan és titokban 
megtudták, hogy az apácák Tordas nevű birtoka Mortunuasara birtok felőli részét Poharus 
(dict.) Péter fia: Miklós, a Gyuro felőli részét pedig Sándor fia: Péter hatalmaskodva használják, 
annak hasznait és terméseit beszedve. D. 6. die termini premisse inquisicionis, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5509. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 62. 14.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Pest m. 383. szám. 
 
 
959. 1366. okt. 26. 
A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Nyulak szigeti apácák érdekében a 
peres ügyeik jog rendje szerinti elvégzéséhez 1 évre kiadott nyílt parancslevelének megfelelően 
Moyushaza-i Illés királyi emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: Pétert, akik okt. 21-én 
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(in fe. 11 milium virg.) a szomszédok jelenlétében tilalmazták az ország szokása (lex) szerint 
Poharus (dict.) Péter fia: Miklóst attól, hogy a Mortunuasara nevű birtoka felől, Sándor fia: 
Pétert pedig attól, hogy a Gyuro nevű birtoka felől az apácák Thordas nevű birtoka hasznait 
továbbra is erőszakkal használják és beszedjék. D. 6. die termini premisse prohibicionis, 
a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 37 550. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 51. 20.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (eszerint Péter Gyuro-i; Tordas névalak), valamint mandorla 
alakú zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
960. 1366. okt. 26. 
A budai káptalan előtt megjelent Pethdend-i Pousa fia: Mihály és a felesége: Katalin a 
vélhetően (ut creditur) 12 éves fiukkal: Balázzsal és a leányaival: a mintegy (ut dicitur) 6 
és 5 éves Margittal és Anchou-val, és a jelenlevő Fulkezu-i Domokos fia: László és 
budaváraljai (sub castro Budensi) Othman fia: Tamás beleegyezésével megvallották, hogy 
a Pest megyei Kuldu nevű örökbirtokukat, ami a Nyulak szigeti apácák Tordas nevű birtoka 
szomszédságában van, minden haszonvétellel, tartozékkal, joggal és bevétellel, kivéve a 
szőlőiket, amiket ad usum et consuetudinem terre megtartanak, eladták szavatosság vállalásával a 
Nyulak szigeti apácáknak és egyházuknak 50 márkáért (minden márkát 10 pensa-val számolva), 
és Kuldu birtokába és tulajdonába Moyushaza-i Illés királyi ember és Péter pap, a káptalan 
tanúsága okt. 22-én (f. V. p. 11 milium virg.) a szomszédok jelenlétében az apácákat törvényesen 
bevezették és azt nekik iktatták, nem lévén ellentmondó. Erről a káptalan privilegiális, 
chirographált oklevelet bocsát ki. Kelt Albert olvasókanonok keze által, II. f. an. Symonis 
et Jude, a. d. 1366., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, Mihály, 
Miklós, Jakab, Gergely, Benedek és János kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 5510. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 39. 16.) Felül chirographált 

(ABC). Mandorla alakú függőpecsét és vörös-zöld fonata.  
R.: Pest m. 384. szám. 
 
 
961. 1366. okt. 26. 
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy Pál testvér, a Beel-i cenobium apátja érdekében többek között az ország 
szokása szerinti idézésekre, tudományvételekre és tilalmazásokra 1 évre kiadott általános 
oklevelét megkapva Peturd-i István királyi emberrel kiküldték tanúságul Mihályt, a 
Wossian-i egyház rector-át, akik okt. 22-én (f. V. p. Galli) Veszprém és Fejér megyékben 
nemesektől, nem nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg Kayar 
birtok szomszédaitól nyíltan és titokban megtudták, hogy a veszprémi egyház néhai 
Symig-i főesperese: Miklós halála óta, aki a Beel-i cenobium Kayar-on levő birtokrészeit 
bérelte (nomine feudali conservabat), István litteratus, László veszprémi püspök várnagya 
és officialis-a hatalmaskodva Wepchen-i Mihály fia: János, Tengurd-i Vörös (Rufus) Péter, 
Chayag-i Bartha, Bende özvegye, Chayag-i Tamás fiai: Bálint és János, Tengurd-i Keer 
(dict.) Jakab, továbbá János, Istenwerte (dict.) Miklós és Elekes fia Tamás fiai (az apát 
Kayar-i jobbágyai), valamint Jakab fia: János és János fia: Móric (Kayar-i püspöki jobbágyok), 
ezenfelül Tamás fia: Péter, Lorand fia: Tamás és Zala-i (dict.) András szőlői után, amik a 
Beel-i egyház Kayar-on levő Somlyou, Baachfa és Balatonfeu nevű területein vannak, az 
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apátnak és monostorának régtől, e szőlők ültetése óta adni és fizetni szokott ajándékot 
(presentaciones seu munera) és csöbröket v. hegyvámot (cybriones seu ius monatarum) 
csikart ki, azokat elfoglalva és a püspök jogához és joghatóságához csatolva, az apát és 
egyháza joga sérelmére. Miután ezt megtudták, István várnagyot Kayar-on megtalálva őt és 
másokat, akik a püspökhöz tartoznak, bármiféle ajándékok, csöbrök v. hegyvámok további 
kikényszerítésétől, beszedésétől és elfoglalásától, a püspök hatalmához v. jogához csatolásától, 
a most telepített és a jövőben a mondott területeken és azok határain belül telepítendő szőlők 
birtokosait pedig ezen ajándékok és jogok a püspök és egyháza v. officialis-ai számára 
való kifizetésétől és megadásától tilalmazták az ország szokásának (lex) megfelelően. D. 5. 
die complecionis processuum predictorum, a. d. 1366. Továbbá szintén tilalmazták a püspököt 
…… D. ut supra. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium. 514. 51. L. 5. (Df. 207 313.) Alul hiányos papír. Hátlapján 

azonos (eszerint István litteratus a veszprémi püspök famulus-a) és középkori kéztől 
(super Kaiar Balaton de decimis et ius montanum) tárgymegjelölések, valamint 
zárópecsét töredékei. 

K.: P. VIII. 350–351; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 156–157. 
 
 
962. [1366.] okt. 26. Avignon 
[V.] Orbán pápa Boda [fia:] Fülöp váradi prépostot pápai káplánná fogadja. D. Avinione, 
VII. Kal. Nov., pápasága 4. évében. [1366.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 163. fol. 260v. (Df. 289 803.) 
R.: V. Orbán, LC. 17912. szám.  
 
 
963. 1366. okt. 26. Trau 
A. d. 1366., die 26. Oct. [I.] Lajos király (V) uralkodása, Miklós traui püspök és a zárai 
(Jadra) Franciscus de Georgio, a király lovagja és annak parancsából Trau (Tragur) város 
comes-e idején Trauban oklevelet adtak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 572–573. (Eszerint E.-je: traui kápt. lt. 39.)  
 
 
964. 1366. okt. 28. Buda 
Erzsébet királyné (H) a nemeseknek és bármiféle más helyzetű és állapotú birtokos embereknek, 
továbbá a Lumperthzaza-i, Beregh-i, Ordo-i, Kazon-i, Vary-i, Torpa-i és Beregh megyei 
egyéb falvakban levő bíróknak, falunagyoknak, esküdteknek, polgároknak és hospeseknek: 
elmondták neki oláhjai (olaci): Makzeem fiai: Kelemen és János és Karachun fiai: Miklós 
és Bálint, hogy amikor az oláhok és jobbágyaik a címzettek birtokaira és területeire mennek 
élelemszerzésre, ítélkeznek felettük és őket javaikban és személyükben folyton tilalmazzák. 
Ezért a királyné utasítja a címzetteket, hogy mostantól a birtokaikon és területeiken ne 
ítélkezzenek ezen királynéi oláhok és jobbágyok felett az ügyeikben, kivéve a tolvajlást, 
rablást és más közbűntényeket, bíróságuk elé állni őket ne kényszerítsék, őket és javaikat 
ne akadályozzák v. tilalmazzák, s ha bárkinek valamiféle keresete (accio) lenne ezen oláhok 
és jobbágyaik ellenében, azt ezek urai előtt folytassák le, akik igazságot szolgáltatnak minden 
panaszosnak, ahogy a jog rendje megköveteli. D. Bude, in fe. Symonis et Jude, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 41 688. (Múz. Ta. Gorzó.) Előlapja alján kortárs kéztől: solvit Ztanyzlou de 
Hozymezew, primo de Alsua, secundo de Bvlk. Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű 
tárgymegjelölés, valamint vörös viaszú kis pecsét töredékei. 

K.: Máramaros 59. 
R.: Doc. Val. 204–205. (okt. 6-i dátummal) 
 
 
965. 1366. okt. 28. 
Jakab fia: István, Pál fia: Gergely és László fia János fia: László saját pecsétjeikkel ellátott, 
1366. okt. 28-i oklevelükkel (f. IV. an. OO. SS., a. d. 1366.) [a Debrechen-i Szt. András 
apostol- plébánia]egyháznak adták a Thornea birtok mellett levő erdő egy részét. 
 
Tá.: Váradi kápt., 1405. ápr. 15. Dl. 9105. (NRA. 630. 1.) 
K.: Héderváry I. 135–136. (Tá.-ban.) 
 
 
966. 1366. okt. 28. Zára 
Anno ab Incarn. d. 1366., ind. 5., die 28. Oct. [I.] Lajos király (H) uralkodása, de Matafaris 
Miklós decretorum doctor, zárai érsek és Seç-i Miklós zárai (Jadra) comes idején Zárában 
oklevelet adtak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 574–575. (Ezen dátummal. Eszerint E.-je: Zára, Szt. Miklós-kolostor 221.)  
 
 
967. 1366. okt. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H) ……… a Lelez-i konventnek: elmondták neki Legenye-i Lőrinc 
fia: Péter nevében, hogy aug. 15. körül (circa fe. Ass. virg.) …….. Nadasd-i Péter fia: Mihály 
és Mochola-i András, Bubeek István comes [országbíró] bírságszedői az ő Legenye nevű 
birtokára mentek azon bírságok beszedésére, amikben őt Bubeek [István] előtt elmarasztalták, 
és mikor Péter e bírságok kapcsán bemutatta nekik igazolólevelét (expeditorias), a bírság-
szedők a konvent tanúsága jelenlétében hatalmaskodva elvették Pétertől ezen oklevelet és a 
lovát, amin épp ült. Ezért a nádor kéri a konventet, hogy tudják meg erről az igazságot 
mondott tanúságuktól, majd tegyenek jelentést. D. in Vissegrad, 2. die Symonis et Jude, 
a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 17. (Df. 219 562.) Foltos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Solvit-jel. 
 
 
968. 1366. okt. 29. Váradja 
Péter erdélyi alvajda a vajdaság honor-ja alatt levő alvárnagyoknak, officialisok-nak, továbbá a 
várak alatti népeknek és más királyi falvaknak: a király írásban utasította, hogy Pál Cybin-i 
préposttal a király adókivetése (taxacio) szerint az uralkodói jogokat szedje be tőlük, de 
mivel jelenlegi betegsége (debilitas) miatt az alvajda ebben személyesen nem tud részt 
venni, ezért helyettesét: László mestert küldi a maga személyében. Utasítja a címzetteket, 
hogy a prépostnak a királyi jogok beszedésekor ne mondjanak ellent semmiben és a mondott 
adót (collecta) teljesen fizessék ki, különben a királyi parancsnak megfelelően azt könyörtelenül 
beszedi tőlük, bírsággal (gravamen) együtt. D. in Varadia, 2. die Symonis et Jude, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 73 717. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 169.) Foltos, restaurált papír. Hátlapján pecsét 
töredéke. 

K.: Teleki I. 148; ZW. II. 273–274; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 262–263. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 544. szám. 
 
 
969. [1366.] [?] okt. 30. 
Gergely prépost és a Saagh-i Szűz Mária-egyház konventje tudatja, hogy [I.] Lajos király 
(H) parancslevelének megfelelően (l. 870. szám) Lam-i Dacho fia: Miklós királyi emberrel 
kiküldték tanúságul András testvér papot, akik okt. 16-án (f. VI. an. Luce) Falkusnyenye 
birtokra mentek a szomszédok összehívásával, és ahogy az ország [szokása megkívánja], 3 
napig e birtokrészen tartózkodva Gywres (dict.) Benedek fiait: Pétert, Jánost és Lászlót 
annak tulajdonába bevezették és nekik azt iktatták, nem lévén ellentmondó. Erről függő-
pecsétjükkel ellátott privilegiális oklevelet bocsátanak ki Eghazasnyenye-i Benedek fiainak. D. 
15. die statucionis prenotate, a. d. supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 689. (Múz. Ta. Majláth.) Hiányos, foltos. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsétre utaló plicatura. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
Megj.: Lásd az átírt oklevélhez fűzötteket. 
 
 
970. 1366. okt. 31. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt Geche-i Miklós fia 
Tamás özvegye, Hoporgh-i Márk fia Domokos leánya: Klára nemes asszony a férje: Tamás 
Geche-n, Boxa-n és máshol levő birtokrészeiből őt megillető hitbérét és jegyajándékát 
Geche-i ezen Miklós fia: Lászlónak és annak fiainak: Mihálynak, Jakabnak és Miklósnak 
önként elengedi, őket ezek ügyében örökre nyugtatja és felmenti, miként az eddig közöttük 
létrejött összes ügyben is. Erről a konvent nyílt oklevelet bocsát ki, amit ha visszavisznek 
neki, privilegiális formában adja majd ki. D. in vig. OO. SS., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 90 827. (Csoma cs. devecseri lt.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
 
 
971. 1366. nov. 1. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt korábbi perhalasztó oklevelének 
megfelelően Iwahun fia: Gergely a király nevében és ügyvédvalló levelével [1364.] máj. 1-jén 
(oct. Georgii, a. d. 1364.) előadta Pál fiai: András és János, valamint másik Pál fia: 
György, Marcelhaza-i nemesek ellenében, hogy Marcelhaza birtok királyi udvarnokok 
földje, e nemesek azt jogtalanul elfoglalva tartják, ezért a király ennek okát és jogcímét 
akarja tudni. Erre András a maga, János és György nevében pedig a pozsonyi káptalan 
ügyvédvalló levelével azt mondta, hogy Marcelhaza hozzájuk és elődeikhez tartozik örökjogon 
emberemlékezet óta valódi nemesség címén (titulo vere nobilitatis), sosem volt a királyi 
udvarnokok földje, és ők készek az ügyben a szomszédaik és a Pozsony megyei nemesek 
bizonyítása alá vetni magukat. Ezért az országbíró a bárókkal és az ország vele ülésező 
nemeseivel meghagyta a felek akaratából, hogy Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája 
(akit az alábbiak elvégzésére az országbíró felkért pro communi iusticia observanda) a 
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Pozsony megyében legközelebb tartandó közgyűlésén az esküdt ülnököktől hitükre és a 
király iránti hűségükre, továbbá a közgyűlésen jelenlevő többi nemestől, főleg Marcelhaza 
birtok szomszédaitól tudja meg, vajon e birtok udvarnokok földje, nem tartozott soha Andráshoz, 
Jánoshoz, Györgyhöz és elődeikhez, azt ők jogtalanul elfoglalva használják, avagy a birtok 
az övéké emberemlékezet óta örökjogon, annak tulajdonában mint valódi nemesek tartózkodtak 
eddig, Marcelhaza sosem volt udvarnokok földje, majd a felek a nádor levelét a királynak 
vigyék el nov. 18-ra (oct. Martini). Onnan a per több halasztással [1366.] okt. 6-ra (ad 
presentes oct. Michaelis) jutott, mikor is megjelent Iwahun fia: Gergely a király nevében 
annak ügyvédvalló levelével és Pál fia: András a maga, valamint János és György nevében 
a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével, és bemutatták az országbírónak Konth Miklós 
nádor (H), a kunok bírája Pozsony és Moson megyei nemesek közösségének jún. 1-jén (f. 
II. p. Penth.) Pozsony város mellett tartott közgyűlése 6. napján kiadott oklevelét, miszerint 
a közgyűlésen az országbíró oklevelének megfelelően a nádor kérdésére a Pozsony megyei 
vicecomes, a szolgabírók és az esküdt ülnökök hitükre, a király és Szent Koronája iránti 
hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú tanúskodással megerősítették, hogy 
Marcelhaza emberemlékezet óta Pál fiaié: Andrásé és Jánosé, másik Pál fia: Györgyé és 
elődeiké volt örökjogon, annak tulajdonában mint valódi nemesek tartózkodnak, és a birtok 
sosem volt udvarnokok földje (l. 437. szám). Az országbíró a per szövegét összefoglalja, és 
mivel a király képviselője a nádor oklevelében tanúsítottaknak nem mondott ellent és 
Marcelhaza birtokot további okleveles eljárás v. eskü letétele nélkül Pál fiainak és Györgynek 
mint ezek örökjogát valódi nemesség címén visszaadta (resignabat), ezért István comes a 
vele ítélkező bárókkal és nemesekkel Marcelhaza birtokot minden tartozékkal Pál fiainak, 
Györgynek és örököseinek hagyja, más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki nekik. D. in Vysegrad, 20. die oct. Mychaelis, a. d. 1366. 
 
E.: ŠA. Nitra. Sídlo v Ivánka pri Nitre. Uzsovics cs. könyöki lt. 43. (Df. 266 392.) Hátlapján 

újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
 
 
972. [1366.] nov. 1. 
A Clusmustra-i Szűz Mária-monostor konventje jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy 
levelének megfelelően (l. 930. szám) emberével, Dengelek-i Jánossal kiküldték tanúságul 
Lőrinc testvért, akik okt. 30-án (VI. f. an. OO. SS.) Péter mestert, Zenthiuan-i Tamás fia: 
Lászlót és Kezu-i Wos (dict.) László fiait: Simont és Leukus-t ezen Zenthywan birtokrészen 
az alvajda elé idézték nov. 18-ra (oct. Martini) szentegyedi (S. Egidius) Wos (dict.) László 
mester ellenében. D. 3. die termini prenotati, a. d. ut supra. [1366.]  
 
E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. Oklevelek 4. 6. (Df. 252 775.) Papír. Hátlapján azonos 

(Zenthyuan névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét 
töredékei. Kortárs kéztől: Petrus Rufus et Leukes non venerunt, aut in oct. B. Georgii 
racionem exhibicione litterarum, vel nos divisionem facere tenebimur. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 263–264. (román fordítással) 
R.: Wass 143/1. szám; Erdélyi Okm. IV. 545. szám. 
 
 
973. 1366. nov. 1. 
A Kulusmonustra-i konvent 1366. nov. 1-jei (in fe. OO. SS., a. in presenti) oklevele szerint 
Ágnes nemes asszony és Márton fia: Simon okt. 30-án (f. VI. an. OO. SS.) Dengelegh-i 
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János alvajdai emberrel és János testvér pappal (a konvent alvajdai kérésre kiküldött) tanúságával 
a Doboka megyei Kerezthes birtokot a szomszédok összehívásával visszavenni (recaptivare) és 
maguknak iktattatni akarták, de László Ziluas-i officialis szentegyedi (S. Egidius) Vörös 
(Rufus) Péter, Deseu, István, Pál, Leukes és Tamás fia: László mesterek (dicti Wos) nevében 
az iktatásnak ellentmondott, így őket aznap és ott nov. 18-ra (ad oct. predict. [Martini]) az 
alvajda elé idézték. 
 
Tá.: az 1037. számú oklevélben.  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 278. (román fordítás: 279.) (Mindkettő Tá.-ban.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 546. szám. 
 
 
974. 1366. nov. 1. 
Kal. Nov. Elhunyt Pál kamarcai (Kamarcensis) főesperes, aki ráhagyta a zágrábi egyház 
prebendarius-aira a kanonokok birtokán levő, fallal körülvett (muratum) fürdőt a folyó 
mellett, 1 jó szőlőt Szentsimon (S. Simon) mellett és 1 breviáriumát. A. d. 1366. 
 
K.: Smič. XIII. 576. (Zágrábi érseki könyvtárban volt breviárium alapján.) 
 
 
975. 1366. nov. 2. 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt megjelent egyrészről Balasefolua-i Balase 
fia: Simon (Teutews fia: László mester nevében a Pechwarad-i konvent ügyvédvalló levelével), 
másrészről Tolmach-i Márton fia: János (Magou asszony, Geuze-i Gergely fia András 
mester felesége nevében a bácsi káptalan ügyvédvalló levelével), és Simon megvallotta, 
hogy Teuteus fia: László Magou nemes asszonynak hat, 3 éves hím csikót kell adjon Araan 
faluban az asszony iránti adósságai fejében a bácsi káptalan tanúsága jelenlétében (akinek 
kiküldésére a nádor jelen oklevelével kéri a káptalant), mégpedig hármat [1367.] máj. 1-jén 
(oct. Georgii nunc venturis) és hármat 1368. máj. 1-jén (oct. Georgii, a. d. 1368.). Ha László 
az első v. a második időpontban a csikókat az asszonynak nem adja át, akkor a 6 csikó 
kétszeresében marasztalják el. D. in Wyssegrad, 2. die OO. SS., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 380. (Zichy cs. zsélyi lt. 221. B. 460.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
K.: Z. III. 320. 
 
 
976. 1366. nov. 2. 
A pozsonyi káptalan 1366. nov. 2-án (2. die OO. SS., a. d. 1366.) kiadott nyílt oklevele 
szerint színük előtt tiltakozott Zaaz-i (dict.) Mihály özvegye, Zaaz-i János fia András leánya: 
Klára asszony a kisfiával (parvulus): Miklóssal, hogy a győri káptalan ügyvédvalló levelében 
többek között képviselőjének állított István fia: Miseer (dict.) János az ügyvédvalló levele 
hatáskörével azon hitbér, jegyajándék és leánynegyed ügyében, amiket Klára az óbudai 
apácáktól Wata birtokon a jog rendje szerint követelt, Jakus ~ Jakab pozsonyi bíróval, az 
apácák képviselőjével úgy egyezett meg Klára tudta nélkül, hogy mindezeket 21 márka 
dénárra csökkentették, amiből Jakab már valamennyit átadott Jánosnak mint képviselőnek 
és még 9 márka dénárt kell fizessen dec. 24-én (in vig. Nat. d.) neki. Ezen összegből, miként 
Klára megtudta, János nem akar neki semmit adni, hanem a saját használatára akarja fordítani, 
Klára joga sérelmére, aki ezért képviselőjét: Jánost a korábbi összeg és a 9 márka átvételé-
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től és megszerzésétől, Jakab bírót pedig a János részére történt átadástól és a 9 márka 
mondott napon Jánosnak való majdani kifizetésétől tilalmazta. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. Dl. 5501. (Acta eccl. ordinum et monialium. 

Poson. 14. 12.) 
 
 
977. 1366. nov. 2. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja Petry-i 
György fia: Márton kérésére és oklevél-bemutatása alapján a közjognak megfelelően 
(communi iusticia requirente) átírja az egri káptalan 1323. évi privilegiális oklevelét (l. 
Anjou-oklt. VII. 724. szám) kápolnaispánsága függő királyi pecsétjével (pendenti sigillo 
regio quo pretextu honoris ipius comitatus capelle regie utimur) ellátott privilegiális oklevelében. 
D. in Vissegrad, 2. die OO. SS., a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 105 573. (Lossonczy cs. lt.) Egykori hiányos, függőpecsétes E.-jéről.  
Á.: Egri kápt., 1426. febr. 22. > Ua., 1500. aug. 6. Dl. 2204. (Acta Paulinorum. Lád 5. 1.)  
R.: Bándi Zs., BLÉ. 5 (1985) 619. 
 
 
978. 1366. nov. 2. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja Petry-i 
György fia: Márton kérésére és oklevél-bemutatása alapján a közjognak megfelelően 
(communi iusticia requirente) átírja János mester borsodi főesperes 1338. máj. 1-jei nyílt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXII. 213. szám) kápolnaispánsága függő királyi pecsétjével 
(pendenti sigillo regio quo pretextu honoris ipius comitatus capelle regie utimur) ellátott 
privilegiális oklevelében. D. in Wysegrad, 2. die OO. SS., a. d. 1366. 
 
E.: BAZML. Mohács előtti gyűjt. 90. Miskolc 1. (Df. 248 037.) Függőpecsétre utaló bevágások.  
K.: F. IX/7. 243–244; Szendrei, Miskolc 61–62. 
R.: Tóth 45. szám. 
 
 
979. 1366. nov. 3.  Lugos 
[I.] Lajos király (H) Heem fia Pál fia: Benedeknek (magnificus), Budun és Bulgária kapitányának: 
egyesek megbízható beszámolójából megtudta, hogy a Myhald határaiban levő Hydegh és 
Temeselui birtokokat Bereck fiaitól elfoglalták. Mivel a király ennek megfelelően e birtokokat 
Bereck fiainak vissza akarja adatni, ezért utasítja Bendeket, hogy tájékozódjon erről, és ha 
mindez így van, akkor e birtokokat Bereck fiainak és utódaiknak adja vissza és iktassa, 
avagy a királynak tegyen jelentést levelében, hogy mi az igazság az ügyben. D. in Lugas, f. 
III. p. OO. SS., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 690. (Múz. Ta. Véghely.) Hátlapján azonos kéztől címzés (…Benedicto bano 

filio Heem… [!]), valamint vörös viaszú zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi.  
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980. 1366. nov. 3. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Zamar-i Márton fiai: Péter és 
Miklós és Bod-i Beke fia: András, hogy Korouzeg-i Márton fiai: Péter és Miklós okt. 8-án 
(f. V. p. oct. Michaelis) a Kolbucha birtokon levő 3 jobbágyukat, még azelőtt, hogy e birtokot 
kiváltották Márton fiaitól, az ő törvényes tilalmazásaik ellenére per közben elfogták és 
Kascha várba adták őrzésre, majd Péternek a János nevű jobbágyát Kolbuche-n megverték. 
Ezért a nádor kéri a zobori konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Nazdrok-i Márk 
fiai: Péter v. László v. Zelezna-i Dank fia: István v. [lehúzva: Klobucha-i] Liberche-i Tamás 
fia: Péter v. Zabrath-i Barthus fia: Tamás v. Vorpka-i Marthonus fia: Miklós v. Vorpka-i 
Kysk fia: Péter v. Zamard-i Lathow [Lathko-ról javítva] fia: Péter nádori ember tudja meg 
minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vissegrad, 3. die OO. SS., 
a. d. 1366. 
 
Á.: az 1051. számú oklevélben. 
K.: F. IX/7. 253–254. (Á.-ban.) 
 
 
981. 1366. nov. 3. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Gaath-i Benedek v. Miklós fiai: Egyed v. Demeter nádori ember idézze színe elé 
Bator-i Bereck fia János fia: György mester ellenében Papos-i Sándor fia: Lászlót, Zenyes-i 
Jakabot és Bogat-i Jakabot, utóbbinak meghagyva, hogy állítsa elő jobbágyát: Chorba 
(dict.) Andrást, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vissegrad, 3. die OO. SS., a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 4. (Df. 219 549.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Solvit-jel. 
 
 
982. 1366. nov. 3.  
A Goron melletti Szt. Benedek-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a 
Pál testvér Beel-i apát érdekében kiadott nyílt oklevelének megfelelően Dersenye-i Ipolit 
fia: Mihály királyi emberrel kiküldték tanúságul Bálint papot, akik okt. 28-án (f. IV., in fe. 
Symonis et Jude) Bors megyében a Sarlov-i, okt. 29-én (f. V.) a Bors-i és nov. 2-án (f. II. 
p. OO. SS.) a Hunt megyei Baath-i királynéi városbeli megyei vásáron a király szavával 
nyilvánosan kikiáltották, hogy minden kereskedő és egyéb ember, elhagyva a jogtalan és új 
utakat, a korábbi szokott királyi utakon menjenek Baath város vámhelyére és a vámot fizessék 
meg, különben a király haragját vonják magukra. D. f. III. p. OO. SS., a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 515. 51. G. 3. (Df. 207 314.) Papír. Hátlapján zárópecsét 

nyoma. 
K.: P. VIII. 351–352; Keglevich K., Garamszentbenedek 146–147. 
 
 
983. 1366. nov. 4. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon 9 márka bírság kétharmadát, amiben 
Ebedech-i Miklós fia: Istvánt elmarasztalta Fys-i Imre fia Péter leánya: Klára nemes asszony 
ellenében, 1 márkára mérsékelte, amit István ki is fizetett a nádornak, aki őt erről nyugtatja. 
D. in Wyssegrad, f. IV. p. OO. SS., a. d. 1366. 
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E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 14. 7. 9. (Df. 208 721.) Papír. Hátlapján zárópecsét nyoma. 
 
 
984. 1366. nov. 4. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Syffrid, a Gron melletti Szt. 
Benedek-egyház apátja nevében, hogy az idegen kezek által elfoglalt Kyszelepchen birtokon 
szükség van annak visszavételére (recaptivacio), bejárására és iktatására. Ezért a nádor kéri 
a nyitrai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Hynd-i Mihály v. Chalad-i Domokos 
fia: András v. Lylia-i Mickcz [!] v. Balwan-i Miklós v. Kocmal-i János nádori ember a 
szomszédok összehívásával Kyszelepchen birtokot vegye vissza, járja be a Szt. Benedek-
egyház joga nevében és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa ezen egyháznak és apátjának 
mint sajátjukat, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze az apát ellenében 
a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Vissegrad, 4. die OO. SS., a. d. 1366. 
 
Á.: az 1076. számú oklevélben. 
 
 
985. 1366. nov. 5. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt egyrészről Márton fia: János 
(Tuteus fia Miklós özvegye, most Guze-i András felesége, nemes asszony nevében a bácsi 
káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Balase fia: Simon (Tuteus fia: László mester 
nevében a Peechwarad-i konvent ügyvédvalló levelével) megvallották, hogy az asszony és 
László mester István comes bírói engedélyével a színe előtt folyó perükben Toty, Gara, 
Bennye, Aran és Buked birtokok ügyében és a közöttük eddig történt károk, jogtalanságok 
és gonosztettek kapcsán fogott nemes bírók elrendezésével megegyeztek és egymást kölcsönösen 
nyugtatták. D. in Vissegrad, f. V. p. OO. SS., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 416. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. E. 231.) Papír. Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
 
 
986. 1366. nov. 5. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Pál testvér Beel-i 
apát okt. 6-tól (oct. Mychaelis) 30 napig állt színe előtt Balázs fia: Mihály mester, Patana-i 
(Veszprém megye) officialis, királyi al-lovászmester, valamint az általa előállítandó 
Zakalus (dict.) Péter és Zekul (dict.) Péter, Patana-i [lehúzva: jobbágyok] famulus-ok ellenében, 
ám Mihály a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor idéző- és tudomány-
vevő oklevele ellenére az abban szereplő ügyek kapcsán nem jelent meg, nem is küldött 
senkit maga helyett, mondott famulus-ait sem állította elő, ezért István comes őt a meg 
nem jelenésért a szokásos bírságban, famulus-ai elő nem állításáért pedig 1-1 márkában 
marasztalja el, ha magát nem tudja észszerűen kimenteni. D. in Vyssegrad, 31. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 516. 53. P. P. (Df. 207 315.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
 



432 

987. 1366. nov. 6. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor Laak-i Salamon fia: Péter 
mester, Bubeek István comes országbíró notarius-a az őt örökjogon illető Baranya megyei 
Torde birtok tilalmazása miatt János fia: Jakou-t és Choda fia Gergely fiait: Jánost és Antalt 
a királyi és a Pechwarad-i konventi emberekkel a nádor elé idéztette febr. 16-ra (quind. 
Purif. B. virg.), onnan a per máj. 1-jére (oct. Georgii) lett halasztva. Akkor megjelent Péter 
mester, ill. Torde-i Choda fia Gergely fia: János a maga, a fivére (frater uterinus): Antal és 
Torde-i János fia: Jakou nevében a Pechwarad-i konvent ügyvédvalló levelével (a fivérei: 
Demeter és Mihály és Jakou fia: János terhét magára vállalva, ha az alábbi megegyezést 
nem tartanák be), és megvallották, hogy a nádor bírói engedélyével fogott nemes bírók 
elrendezésével úgy egyeztek meg Torde ügyében, hogy e birtokot, amit Péter mester a 
maga örökjoga nevében követelt e nemesektől a nádor előtt, a nádori emberek és a 
Pechwarad-i konvent tanúságai jelenlétében egymás között minden haszonvétellel (telek-
helyek, trágyázott szántóföldek, mezei földek, erdők, berkek, rétek) 2 egyenlő részre osztják, 
az egyik felét Péter mesternek és örököseinek, a másik felét e Torde-i nemeseknek iktatják, 
s ha a felek valamelyike férfiörökös nélkül hunyna el, akkor a Torde-n levő birtokrésze a 
másik félre háramoljon. Ezért a felek kérésére a nádor írásban kérte a konventet, hogy 
küldjék ki tanúságaikat, akikkel Segur-i Bodou fia: Pál v. Peterd-i Fábián mester  v. 
Kereche-i András fia: István v. Hydaga-i Mihály v. Lelez-i Mykolcha fia: Miklós nádori 
ember (Péter felperes részére), ill. Sarugh-i László v. Bosugh-i (dict.) Tamás v. Gezteh-i 
Inabur fia: János v. Emun-i Ogh (dict.) Miklós fia: Miklós nádori ember (Gergely fiai és 
Jakou alperesek részére) okt. 6-án (oct. Mychaelis) és más szükséges napokon a szomszédok 
és a felek v. képviselőik jelenlétében Torde birtokot minden haszonvétellel osszák 2 
egyenlő részre, a szükséges helyeken új határjelek elhelyezésével, és mindegyik félnek a 
maga birtokjogát iktassák, majd a konvent tegyen jelentést a nádornak okt. 13-ra (ad 8. 
diem dict. oct. Mychaelis). Akkor megjelent Péter mester, ill. Gergely fia: Antal a maga, 
János és Jakou nevében, és bemutatták a  Pechwarad-i konvent jelentését (l. 894. szám). 
Ezután a nádor háromszori kérdésére (ahogy hivatala megköveteli) Péter mester és Antal 
megerősítették, hogy a köztük történt birtokosztályt így megőrzik és annak nem mondanak 
ellent. Erről a nádor függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in 
Wysegrad, 25. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
Á.: Szepesi Jakab országbíró, 1374. szept. 7. GYMSML. Sopron. Niczky cs. lt. 4694. 92. 

(Df. 209 194.) 
 
 
988. 1366. nov. 6. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi oklevelének 
megfelelően (l. 806. szám) a párbajokra kijelölt időpontokban Castellan (dict.) Péter fiai: 
László és István a párbajmezőn a sátraikat felállítva bajvívóikat lovagi fegyverzetben lovon 
előállították és szürkületig (ad crepusculum ipsarum dierum) várták János fiait: Pousa-t és 
Andrást (akik szintén elő kellett állítsák bajvívóikat, v. személyesen kellett harcolniuk), de 
azok nem jelentek meg, nem is küldtek senkit, ezért Péter fiai igazságot kértek az országbírótól. 
Mivel Péter fiai a János fiai és famulus-aik által ellenükben és a hozzájuk tartozók ellenében 
elkövetett hatalmaskodásokat 7 tudományvevő oklevéllel kinyilvánították, a János képviselője 
által bemutatott 2 tudományvevő oklevél szerint pedig Péter fiai jobbágyának fia megölését 
János fiai Domokos nevű famulus-a követte el, és az ügyben a felek egyetértésével az ország-
bíró bajvívásokat rendelt el, de János fiai ezeket személyesen megvívni v. bajvívóikkal 
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megvívatni nem jelentek meg (noha Péter fiai a saját bajvívóikkal együtt várták őket), nem 
tartván attól, hogy ezzel lázadásukat a saját személyük és javaik kárára fordítják, hanem 
bűnösségük jeleként az igazságszolgáltatástól távol maradtak, ezért az országbíró a bárókkal 
és nemesekkel Arnold fia János fiait: Pousa-t és Andrást (vakmerőségüket nem akarván 
büntetlenül hagyni, nehogy mások ebből példát merítve hasonló gonosztettekre vetemedjenek, 
hanem inkább a büntetésük másokat is elriasszon az erőszaktól) mondott hatalmaskodásaikért 
bírói hatáskörénél fogva hatalombajban elbukásban, ebből következően fő- és birtokvesztésben 
(in facto succubitus ipsorum duellorum factorum potencialium ex eoque in sentencia 
capitali et amissione universarum suarum possessionum et possessionariarum porcionum 
ac bonorum et proprietatum quarumlibet ipsos proprie contingencium) marasztalja el, mely 
javak kétharmada az ő bírói kezeihez, egyharmada a peres ellenfélhez, Péter fiaihoz 
háramolnak. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Péter fiainak. 
D. in Vyssegrad, 6. die OO. SS., a. d. 1366. 
 
E.: A.HAZU. Diplomata latina 5. 60. (Df. 230 505.) Hátlapján középkori kéztől: Filiorum 

Castallan. Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 576–582. 
 
 
989. 1366. nov. 6. Bécs 
[III.] Albert, Ausztria, Stájero. és Karintia hercege megparancsolja valamennyi alattvalójának, 
többek között tartományuraknak, várnagyoknak, bíróknak, vámszedőknek, hogy tartományába 
mindennemű (kivéve a saját termelésből származó) magyar bor behozatalát akadályozzák 
meg, vagyis az engedély nélkül beszállított bort haladéktalanul kobozzák el. Geben zu 
Wienn an freytag vor Sand Mertten tag, a. d. 1366.   
 
E.: Wiener Stadt- und Landesarchiv. HU 679. Papír. Hátlapján pecsét nyoma.  
Má.: Stadtarchiv Wiener Neustadt. 18. 79. (Df. 286 440.) Újkori.  
R.: Quellen z. Wien II/1. 679. szám; Reg. Habsb. V/1. 159. szám. 

Skorka Renáta 
 
 
990. [136]6. nov. 7. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit a Scepsi-i káptalan idézőlevelének 
megfelelően színe előtt János Lelez-i prépost (akinek nevében János fia: Péter jelent meg a 
Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) okt. 31-én (quind. sab. p. Kalixti) viselt Cecher-i 
Miklós fia: Pál ellenében, a felek akaratából [1367.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) halasztja. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. [136]6.  
 
E.: SNA. Leleszi prépostság lt. Acta saeculi 1300. 183. (Df. 233 789.) Alul hiányos és 

foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Checer névalakkal), valamint 
zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: Paulus personaliter. 

Megj.: OL-adatbázis 1366-ra keltezi, aminek megfelel mind Kont Miklós nádori, mind 
János préposti tisztségviselésének időszaka. 

 
 
 
 



434 

991. 1366. nov. 7. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon [lehúzva: 5] 3 márka békebírság 
kifizetését, amivel neki Tuteus fia: László mester (akinek nevében Balase fia: Simon jelent 
meg a Peechwarad-i konvent ügyvédvalló levelével) kétharmad részben, ill. Tuteus fia 
Miklós özvegye, most Guzey-i András felesége (akinek nevében Márton fia: János állt elő 
a bácsi káptalan ügyvédvalló levelével) egyharmad részben tartozott a Toty, Gara, Bennye, 
Araan és Bukyd birtokok fele ügyében színe előtt folyó perükben az országbíró engedélyével 
máj. 1-jén (oct. Georgii) létrejött megbékélésük miatt, a felek képviselői kérésére [1367.] 
jan. 13-ra (oct. Epiph.) halasztja. D. in Vissegrad, sab. an. Martini, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 381. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 461.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét töredéke. 
K.: Z. III. 321. 
 
 
992. 1366. nov. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) utasítja a [Jazou-i] konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Leztemer-i Sebestyén királyi ember idézze Nogmichal-i Lőrinc fia: Lászlót a [királyi] jelenlét 
elé Druge[th] János fia: Miklós ellenében, majd a konvent tegyen az uralkodónak [jelentést]. D. 
Bude, 4. die Emerici, a. d. 1366.  
 
Á.: az 1094. számú oklevélben. Hiányos. 
K.: Sztáray I. 350. (Á.-ban.) 
 
 
993. 1366. nov. 8. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták a Nyulak szigeti Boldogságos Szűz-kolostor apácái 
nevében, hogy jog szerint övéké a Wolkow megyei Benchench birtokon levő bizonyos 
rész, de azt most Vörös (Rufus) János és mások jogtalanul tartják, ezért szükség van annak 
törvényes visszavételére (recaptivacio) és az apácáknak történő iktatására. Ezért a király 
utasítja a Pechwarad-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Beren-i Fábián fia: 
Miklós v. Beren-i István fia: Miklós királyi ember a szomszédok összehívásával a birtokrészt 
vegye vissza a kolostor joga nevében, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa az apácáknak 
mint sajátjukat, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze az apácák ellenében a 
királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. Bude, 4. die 
Emerici, a. d. 1366. 
 
Á.: az 1071. számú oklevélben.  
 
 
994. 1366. nov. 8. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták a Nyulak szigeti Boldogságos Szűz-kolostor apácái 
nevében, hogy jog szerint az övéké a Wolkou megyei Benchench birtokon levő bizonyos 
rész és szükség van annak törvényes visszavételére és az apácáknak történő iktatására. 
Ezért a király utasítja a Pechwarad-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Beren-i 
Fábián fia: Miklós v. Beren-i István fia: Miklós királyi ember a szomszédok összehívásával a 
birtokrészt vegye vissza a kolostor joga nevében, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa 
az apácáknak mint sajátjukat, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze 
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az apácák ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. 
D. Bude, 4. die Emerici, a. d. 1366. 
 
Á.: az 1072. számú oklevélben. 
 
 
995. [1366.] nov. 8. 
A pozsonyi káptalan [1366.] nov. 8-án (oct. OO. SS., a. in eodem) kiadott nyílt oklevele 
szerint színük előtt András leánya: Klára asszony, Mihály özvegye megvallotta, hogy bár a 
győri káptalan ügyvédvalló levelében többek között képviselőjének állította (a becsületességében 
túlzottan megbízva) István fia: Miseer (dict.) Jánost a bármely bíró előtt és időpontban 
levő pereiben 1 évre, de miként Klára megtudta, János az ügyvédvalló levele hatáskörével 
hamis és káros eljárásaival titokban olyan dolgokat tett, amiket nem kellett volna, Klára 
pedig félvén, hogy további veszély és kár éri János részéről, ezért a mondott ügyvédvalló 
levelet a káptalan előtt visszavonta úgy, hogy mindaz, amit képviselői, főleg János mostantól 
a mondott ügyvédvalló levél hatáskörével az ő nevében nyíltan v. titokban tesznek, érvénytelen 
és nem az ő akaratából történt.  
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. Dl. 5501. (Acta eccl. ordinum et monialium. 

Poson. 14. 12.) 
 
 
996. 1366. nov. 8. Tornalja 
Told-i Miklós mester comes és a Gumur megyei szolgabírók tudatják, hogy korábbi kötelezvény-
levelük szerint színük előtt Chatou fia: László, Figey-i György fia: János, Egyed fia: János 
és Figey-i Kozma fiai: Mátyás, János és Lőrinc nov. 8-án (oct. OO. SS.) 14 forintot kellett 
fizessenek Fygey-i Pouka fia János fia Pál leányának: Erzsébet nemes asszonynak az atyai 
jogokból járó leánynegyedéért és az anyja (ezen Pál özvegye): Katalin nemes asszony hitbéréért 
és jegyajándékáért, kétszeres büntetéssel, ha akkor nem fizetnek. Nov. 8-án László és 
György fia: János 7 forintot, ill. Egyed fia: János és Kozma fiai is 7 forintot kifizettek 
Erzsébetnek, aki őket és leszármazottaikat mindezek ügyében szavatosság vállalásával 
nyugtatta fentiek előtt. D. in villa Tornallya, termino prenotato, a. d. 1366. 
 
K.: F. IX/3. 645–646. (Cornides alapján.)   
 
 
997. 1366. nov. 9. Mezősomlyó 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel olykor a királyi kegyesség a jog szigorát 
könyörületességgel enyhítve inkább megbocsát, mint büntet, speciális kegyet gyakorolt a 
Zothmar megyei Panyla-i Péter fia: Lászlónak és annak fejének azon hatalmaskodás ügyében, 
amiben őt Damanhyda-i Miklós fia: Miklós ellenében Kont Miklós nádor Zothmar és 
Wgacha megyei nemesek közösségének Gelienus falu mellett nemrég (pridem) tartott 
közgyűlésén a Panyla-n levő birtokrész elzálogosítása okán elmarasztalták, és meghagyta, 
hogy Lászlót (a mondott hatalmaskodás okán fejét sújtó büntetés kapcsán) senki ne zaklassa 
sem bíróságon, sem azon kívül, a László ellenében (contra caput suum) kiadott okleveleket 
pedig érvénytelenítette. D. in Mezesomlio, in crastino oct. OO. SS., a. d. 1366. 
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E.: Pécsi Püspöki és Káptalani Lt. Klimó-gyűjt. 90. (Df. 285 834.) Előlapja alján vörös viaszú 
kis pecsét alatt nem kiolvasható relacio-s jegyzet, továbbá 1727. évi feljegyzések.  

K.: F. IX/3. 546; Densuşianu I/2. 135–136; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 264–265. (román 
fordítással) 

 
 
998. 1366. nov. 9. 
A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről a Garyg districtus-beli Otezlaus ~ Hotezlaus 
fia: András ~ Endre, másrészről az uo. való Jakab (Jacub) fia: István és Balázs fia: Péter, és 
előbbi megvallotta, hogy a Korgo hegyen levő Koztanzky nevű vásárolt teljes szőlőjét 
(amivel a felső részén Márton fia: Máté szőlője, az alsó részén Goztek fia: György szőlője 
szomszédos) az ahhoz tartozó művelt és nem művelt földdel Istvánnak és Péternek 10 
márka dénárért eladta, átadva nekik okleveleit, amikkel e szőlőt eddig birtokolta, s ha ezek 
közül csalárdul megtartott volna, azok érvénytelenek legyenek és a bemutatójuk kárára 
(exhibenti nocituras). Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát 
ki. D. f. II. an. Martini, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 35 238. (HDA. Pavlinski samostani. Garig 2. 16.) Hátlapján középkori (Jacobus 

névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és fonata. 
K.: Smič. XIII. 582–583. 
 
 
999. 1366. nov. 9. 
A [váci] káptalan 1366. nov. 9-i (a. d. 1366., 2. die oct. OO. SS.) nyílt oklevele szerint 
[Zatok-i] Beke fia: Mihály a leánytestvére (soror): Ilona nemes asszony, Tuznapola-i Lőrinc 
fia András özvegye Zatok birtokból járó leánynegyedéért és az anyja hitbéréért és 
jegyajándékáért Ilonának 20 forintot (100 dénárral számolva) kifizetve teljes elégtételt adott. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1381. ápr. 12. EPL. Acta radicalia. (Df. 248 570.)  

2. Tá. 1. > Uő., 1381. jún. 1. Dl. 6663. (NRA. 620. 45.) Eltérő névalakja: Thuznapola. 
 
 
1000. 1366. nov. 10. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Lelez-i konventnek: elmondták 
neki Butka-i Pál fia: István nevében, hogy a Gawa nevű birtokáról kiadott oklevelei [János] 
fiainál: Lászlónál és Györgynél és Bathor-i Leukus fia: Péternél vannak, és most szüksége 
van ezekre a jogai érvényesítésére. Ezért az országbíró kéri a konventet, hogy küldjék ki 
[tanúságukat], akivel Leztemer-i János fia: György v. Nogmezey-i Pethew fia: Domokos v. 
Tarnuk-i [!] Máté fia: László királyi ember az uralkodó szavával adassa vissza János fiaival 
és Péterrel ezen okleveleket Istvánnak, és ha ezt nem teljesítik, idézze őket István ellenében a 
királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vyssegrad, f. III. 
an. Martini, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 15. (Df. 219 560.) Foltos papír. Előlapja 

alján kortárs kéztől: homo regius Georgius de Leztemer, conventus frater Lukasius, 
citati f..… an. oct. fe. Epyphaniarum d. in possessione Batur vocata ad quind. diei 
citaconis. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
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1001. [1366.] nov. 11. Temesvár 
[I.] Lajos királynak (H) elpanaszolták a Bidin-i görögök (Greci) speciális nunciusuk által, 
hogy régi kiváltságuk ellenére ott vásárvám és más újdonságok kerültek bevezetésre. Ezért 
a király utasítja [hátlap: Benedek bárót, Bulgária bánját], hogy ha a dolgok így állnak, 
mindezeket a Bidin-iek kapcsán szüntesse meg és őket a saját jogaikban őrizze meg. D. in 
Themuswar, in fe. Martini. [1366.] 
 
E.: Dl. 104 484. (Batthyány cs. lt. j. n.) Papír. Hátlapján azonos kéztől címzés, valamint vörös 

viaszú kis pecsét töredékei alatt: relacio Kont p[ala]tini. Kortárs kéztől: pro Grecis. 
Megj.: OL-adatbázis szerint 1366. évi oklevél. 
 
 
1002. [1366.] nov. 11. Temesvár 
[I.] Lajos király (H) utasítja [hátlap: Benedek bárót, Bulgária bánját], hogy miután Bidin 
várost és kerületét (districtus) biztonságba helyezte, személyesen menjen a királyhoz annak 
Bulgáriában levő seregével (gens) és összes katonájával (miles) együtt, ha azok a város v. 
kerülete védelmére nem szükségesek. És ha némelyeket a király katonái közül ott akar 
tartani, akkor ezek András néhai vajda fia: György és Thomplin legyenek a seregükkel 
együtt. Ha a bán őket nem tudja a nála levő királyi pénzből eltartani, jelezze, hogy az uralkodó 
mennyi pénzt küldjön nekik. D. in Themuswar, in die Martini. [1366.] 
 
E.: Dl. 48 000. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől címzés, valamint vörös 

viaszú kis pecsét töredékei alatt: relacio Kont palatini.  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi (Bartoniek E.). 
K.: Thallóczy L., Száz. 1900. 606–607. (1368-as évvel); Doc. Rom. Hist. C. XIII. 265–

266. (román fordítással, 1366-os évvel) 
Megj.: OL-adatbázis 1368-ra keltezi. 
 
 
1003. 1366. nov. 11. A toplicai monostorban 
Guydo testvér, a Thoplica-i Szűz Mária-egyház apátja igazolja, hogy Blyna-i Theutus fia: 
László mester fizetett neki jelen év nov. 11-én (in fe. Martini hyemali) 3 márka dénárt 
census-ként egyházuk Strezich nevű birtoka után, amit tőlük predialis módon bír. D. in 
nostro monasterio, die et fe. quo supra, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 382. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 462.) Előlapja alján mandorla alakú töredékes pecsét.  
K.: Z. III. 321–322; Smič. XIII. 583–584. 
 
 
1004. 1366. nov. 11. 
11. Nov., 1366. A raguzai rogatus-ok tanácsának határozata: a nagyobb tanács küldessen 
Magyaro. (V) királyához, természetes urukhoz 2 követet azon adóval (tributum), amit neki 
adni tartoznak. A követeket a köv. napon válasszák meg.  
 
K.: Mon. Rag. IV. 67. 
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1005. 1366. nov. 12. 
12. Nov., 1366. A raguzai nagyobb tanács határozata: két polgártársukkal küldjék el 
Magyaro. (H) királyának, természetes uruknak éves adóként (census, tributum) azt az 500 
dukátot, amit neki adni tartoznak. A követek a feladatot nem háríthatják el, csak 1000 
perperum büntetés kifizetésével. A királyhoz menet nem hagyhatják el Magyaro.-t, ami 
egészen Vidinig értendő (intelligatur Hungaria usque ad Bidinum). Mindegyik követ 200 
perperum-ot kap az útra, ill. kíséretet, lovakat és 9 perperum napidíjat. Visszatértük után a 
költségekkel el kell számolniuk és a többletköltést meg kell térítsék a közösségnek. Az 
adót és a követség költségeit a rector és a kisebb tanács a rogatus-ok tanácsával együtt 
teremtsék elő. A megválasztott követek: Marinus de Mençe (aki nov. 17-én ezt vissza-
mondta és a büntetést kifizette) és Michael de Babalio. 
 
K.: Mon. Rag. IV. 67–68. 
 
 
1006. 1366. nov. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Pechwarad-i konventnek: 
elmondták neki Miklós fia Domokos fia: László, a királyi aula ifja nevében, hogy a Baranya 
megyei Zemdyfeulde birtok hozzá királyi adomány címén tartozik, amit ő a királyi és a 
konventi emberekkel törvényesen visszavéve (recaptivando) magának iktattatni akar, ha 
valaki nem mond ellent. Ezért István comes kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Gregurfalua-i Gergely fia: István v. Hene-i Imre fia: Péter v. Sedelye-i Petheu v. 
Nempty-i Peteu fia: Pál királyi ember Zemdyfeulde birtokot a szomszédok összehívásával 
vegye vissza, járja be régi határai mentén és iktassa Lászlónak, ha nincs ellentmondás. Az 
esetleges ellentmondókat idézze László ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, 3. die Martini, a. d. 1366. 
 
Á.: az 1101. számú oklevélben.  
 
 
1007. 1366. nov. 13. 
A Clusmonustra-i Szűz Mária-monostor konventje jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy 
okt. 13-i döntéshozó oklevelének megfelelően (l. 932. szám) az abban megnevezett Lona-i 
Koplyan fia: Miklós alvajdai emberrel kiküldték János testvér papot Beke fiai: László, 
János, Gergely, Benedek és Miklós és Domokos fia: László, Iklod-i nemesek esküjének 
megtekintésére és meghallgatására a köztük és Zilkerek-i Mihály fia: Jakab között vitás 
földrész ügyében. Ők okt. 30-án (3. die an. OO. SS.), vagyis az alvajda által kijelölt idő-
pontban a vitás földrészre mentek a szomszédok összehívásával, és az Iklod-i nemesek az 
övüket megoldva, mezítláb, földet a fejük fölé emelve, és általában ahogy földre esküt 
tenni szokás, a Zilkerek és Penthek között fekvő vitás földrészen egy közelebbi szomszédjukkal 
együtt esküt akartak tenni, de végül fogott nemes bírók elrendezésével az alábbi határjárással 
megegyeztek: Chokasberchfeu nevű föld Penthek és Gyekenes között Zilkerek birtok felől, 
ahol egy régi határjelet találtak, amit Jakabnak hagytak; észak felé Denkmezeye fennsík 
(planicia) egy út mellett, ahol az Iklod-i nemesek maguknak egy új határjelet emeltek, 
Denkmezeye-t pedig 6 új határjellel vették körül, és így Denkmezey Zilkerek falu felől 
Jakabnak maradt; nagy erdő, ahol egy út mellett (amin fát és szénát szoktak vinni) egy 
határjelet megújítottak; Berch ezen erdő és Zilkerek között, ahol új határjelet emeltek, miként 
ezen Berch tetején Zilkerek falu felett is, és ott véget érnek az Iklod-i nemesek határai a 
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saját Penthek nevű birtokuk és Jakab Zilkerek nevű birtoka felől. A békebírság hatodát az 
Iklod-i nemesek fizetik a bírónak, a többit Jakab. A földrész és a határjelek emelése ügyében 
Jakab és rokonai az Iklod-i nemeseket szavatolják. D. in die Bricci, a. d. 1366. 
 
Á.: az 1038. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 547. szám. 
 
 
1008. 1366. nov. 14. 
14. Nov., 1366. A raguzai rogatus-ok tanácsának határozata: Magyaro. (H) királyának, 
természetes uruknak adjanak 400 velutum-ot, ezenfelül 200 aranydukátot ékszerekben 
(coiellis) v. egyéb javakban és 4 serleget (cupas cum coperchis).  
 
K.: Mon. Rag. IV. 68. 
 
 
1009. 1366. nov. 15. Visegrád 
Konth Miklós nádor 1366. nov. 15-én (8. die oct. OO. SS., a. d. 1366.) Wyssegrad-on kiadott 
oklevele szerint Miklós testvér, a Tykon-i egyház apátja György fia: Miklóst, Péter fia: 
Jánost, Sebestyén fia: Jakabot, Balázs fia: Gergelyt és a két Gamas falubeli népeket e két 
falu iktatásának tilalmazása miatt a nádor elé perbe vonta. Azok képviselője azt mondta a 
nádornak, hogy a Gamas falvakbeli emberek nemesi címet élveznek, erről okleveleik vannak, 
ezért a nádor meghagyta, hogy ezeket mutassák be színe előtt a Tykon-i apát ellenében. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1416. márc. 2. > Kapornaki konvent, 1417. márc. 2. BFL. Tihanyi 

apátság. Birtokiratok 42. 1. 32. (Df. 208 412.) 
Má.: Uo. (Df. 208 411.) Tá. alapján, újkori.    
K.: F. IX/3. 628; P. X. 624. (utóbbi Tá.-ban.) 
 
 
1010. 1366. nov. 15. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Nempty-i Buken fia: Tamás mester (akinek nevében János 
litteratus jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) nov. 8-án (oct. OO. SS.) viselt Puthnuk-i 
László fia: Mihály ellenében (akinek nevében Vörös (Rufus) János állt elő az egri káptalan 
ügyvédvalló levelével) Nempty, Chenturfalua, Nyarreu, Bastelek és Bozodhaza birtokok 
határjel-emelésének tilalmazása ügyében, a felek képviselői akaratából [1367.] máj. 1-jére 
(oct. Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 89 394. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 32.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: F. IX/6. 138. 
 
 
1011. 1366. nov. 15. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda az erdélyi fehérvári káptalannak: perhalasztó oklevelének megfelelően 
nov. 8-án (oct. OO. SS.) Buhtur-i Syke fia: István a felesége: Katalin és Lusad-i Miklós 
fia: László a felesége: Margit (Gald-i néhai Herbord leányai, nemes asszonyok) nevében az 
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alvajda ügyvédvalló levelével Mihály Apold-i plébános, Gald-i nemes ellenében bemutatták 
a káptalan oklevelét (l. 542. szám), és az abban foglalt tilalmazás okát tudakolták, mire 
Mihály plébános azt felelte, hogy azért mondott ellent Herbord birtokrészei negyede ezen 
asszonyoknak történő iktatása idején, mivel Herbord az ő testvére (frater uterinus) volt, a 
birtokaikon nem osztoztak meg, és az atyai birtokrészeken Erzsébet nemes leányt, Herbord 
kisebb leányát, Tyr-i Balázs fia László fia: Péter jegyesét a király speciális kegyből fiúsította 
(in filium seu sexum masculinum … procreata), hogy minden atyai birtokjogba mint fiú 
származzon le. Az alvajdának és a vele ülésező nemeseknek Mihály ellentmondása érvénytelennek 
tűnt, mivel a király másoknak is gyakorolt ilyen kegyet az országban, ezért az alvajda kéri 
a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Hosdath-i Imre fia: Domokos v. Bakay-i 
Pál fia: János v. Harow-i Beke fia: János alvajdai ember dec. 30-án (6. die Nat. d.) és más 
alkalmas napokon a szomszédok összehívásával Gald-i Herbord birtokrészeit mérőkötéllel 
(funiculorum distribucione) ossza 4 egyenlő részre és az egyik negyedet a többi háromtól 
jelekkel (metalibus signis) elkülönítve minden haszonvétellel (malmok és egyebek) iktassa 
a királyi kegynek megfelelően Katalinnak és Margitnak, Mihály Apoldya-i plébános és 
mások ellentmondása esetén is, majd a káptalan [1367.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) tegyen 
jelentést. D. in S. Emrico, 8. die oct. OO. SS., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 28 081. (GYKOL. Lymbus 2.) Hiányos és foltos papír. Hátlapján azonos és középkori 

kezektől tárgymegjelölések, újkori kéztől: Littere ob scuritatem nimiam illegibiles 
adeoque inutiles, valamint zárópecsét körvonala. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 266–272. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 548. szám. 
 
 
1012. 1366. nov. 16. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Zeech-i Miklós, egész Sclauonia bánja bemutatta Konth Miklós nádor, a kunok bírája nyílt 
oklevelét a Vasvár megyei, őt vásárlás címén illető összes birtokrészének adományáról (l. 
14. szám) és a veszprémi káptalan nyílt oklevelét ezeknek a bán részére történt iktatásáról 
(l. 53. szám). A bán kérésére és szolgálataiért az uralkodó ezen gyanútól mentes okleveleket a 
birtokrészek iktatásával együtt érvényesnek elfogadva és a nádor adományához beleegyezését 
adva átírja, a bánnak, fiainak és örököseinek királyi teljhatalmából újra adományozva megerősíti 
és örökjogukba adja (perpetuam ascribimus hereditatem) függő új kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében, nem érintve más jogát. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1366., XVI. Kal. Dec., uralkodása 
25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István 
zágrábi, Vilmos pécsi, János váci, Mihály egri, Domokos csanádi, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai, Demeter szerémi, Miklós knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, 
Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici 
Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, Zeech-i Miklós egész Sclauonia bánja, Konya Dalmácia és Horváto. (regnorum 
Dalmacie et Croacie) bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi 
asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
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E.: Dl. 100 117. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Busincz 2. 9. 27.) Hátlapján középkori és 
újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétje kiszakadt. 

 
 
1013. 1366. nov. 16. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Zeech-i Péter fia: Miklós, egész Sclauonia bánja a maga és fivére (uterinus frater): Domokos 
erdélyi püspök nevében bemutatta a király új nagypecsétes nyílt oklevelét Letenye, Chatar 
és Heryow birtokok adományozásáról (l. 783. szám) és a vasvári káptalan nyílt oklevelét 
ezek részükre történt iktatásáról (l. 873. szám). A bán kérésére és szolgálataiért, amiket a 
király és az ország feladataiban végzett, nem kímélve javait és személyét, az uralkodó ezen 
gyanútól mentes okleveleket a birtokrészek adományával és iktatásával együtt érvényesnek 
elfogadva a bánnak, örököseinek és a püspöknek átírja és királyi teljhatalmából megerősíti 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, más jogának sérelme nélkül. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1366., XVI. Kal. Dec., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi, János váci, Vilmos pécsi, Mihály 
egri, Domokos csanádi, Demeter szerémi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Miklós 
knini, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Konya Dalmácia és Horváto. (regnorum Dalmacie 
et Croacie) bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 100 118. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Letenye 2. 9. 10.) Hátlapján középkori 

(Lethene ~ Lethenie és Zechy névalakokkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Függőpecsétre utaló plicatura. 

 
 
1014. 1366. nov. 16. Maniga 
Jax [!] mester, Modra-i és Maniga-i comes tudatja, hogy színe előtt a nagyszombati 
(Tyrnensis) polgárok bemutatták [I.] Károly király (H) nyílt oklevelét és [I.] Lajos király 
azt megerősítő privilegiális oklevelét a Modra-i szőlőik kapcsán ezen királyok által nekik 
adott kiváltságaikról, miszerint a nagyszombati polgárok minden teljes szőlő után tavasszal, 
amikor először az évben a szőlőket kapálják, 1 pensa-nyi, fél szőlő után 20, negyed szőlő 
után 10 széles dénárt; a szüret idején a teljes szőlő után 2 pensa-nyi, a fél szőlő után 1 
pensa-nyi, a negyed szőlő után 20 széles dénárt fizessenek; szintén a szüret idején a teljes 
szőlő után 4, a fél szőlő után 2, a negyed szőlő után 1 akó (ako) bort adjanak, olyan (és ne 
másféle) akóval, amit ott minden ember használ. Továbbá ezután minden tunella bor után, 
amiket e szőlőkben szekerekre raknak, vámként 8 széles dénárt fizessenek 1 évre Jax-nak 
és leszármazottainak, és e polgárokat senki nem kényszerítheti arra, hogy többet fizessenek 
a szőlőik után. Mivel Jax őket ezen privilegiális szabadságukban sértetlenül meg akarja 
őrizni, ezért utasítja officialis-ait, hogy e polgárok Moder [!] területén levő szőlői után csak 
annyit és ne többet szedjenek be, amennyi az oklevélben szerepel, és ha a szőlőművelés 
bármely időszakában, főleg metszés és szüret idején a polgárok ki akarják fizetni census-ukat, 
Jax officialis-ai azt ellentmondás nélkül, azonnal el kell fogadják tőlük, és az adóik 
(debitum) teljesítése után engedjék a polgároknak, hogy szőlőiket akadályoztatás nélkül 
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műveljék, amikor akarják v. amikor az szükséges, különben Jax haragját vonják magukra. 
D. in Maniga, f. II. infra oct. Martini, a. d. 1366. 
 
E.: ŠA. Bratislava. Pobočka Trnava. Nagyszombat város lt. Nagyszombat város tanácsa. 

Diplomata 16. (Df. 279 576.) Hátlapján középkori kezektől tárgymegjelölések (az 
egyikben Thyrnauiensis névalak). Függőpecsét hártyaszalagja. 

 
 
1015. 1366. nov. 16. 
A szenternyei káptalan jelenti Bubek István comes országbírónak, hogy döntéshozó oklevelének 
megfelelően (amit a káptalan a pecsétfőjével [visszazárt]), a szentdemeteri (S. Demetrius) 
bíró, esküdtek, polgárok és hospesek, ill. szentpéteri (S. Petrus) Mihály fiai: Demeter és 
László közötti, a Pobor-i vámszedés ügyében (a felek által egyenlő számban odavezetett) 8 
fogott nemes bíró nov. 15-i (quind. OO. SS.) döntésének megtekintésére kiküldték tanúságul 
mindkét fél részére kanonoktársaikat: Tamás és Pál mestereket, akik a mondott napon a 
felekhez mentek, és a szentdemeteri polgárok bemutatták [I.] Lajos király (H) privilégiumát, 
ami megerősítette [IV.] László, [III.] András és [I.] Károly király (H) okleveleit, miszerint 
a szentdemeteri polgárok egy szárazföldi v. vizi vámszedő helyen sem kell vámot fizessenek. 
Erre Mihály fiai bemutatták Lajos és Károly király privilégiumait arról, hogy ők a Pabor 
nevű birtokukon bármiféle helyzetű emberektől vámot szed[hetnek]. A fogott bírók azonban 
döntést hozni [nem] tudtak, mivel a felek privilégiumaiban levő bizonyos clausula-k nehezen 
érthetőeknek bizonyultak (difficiles patuissent), ezért részben a per nehézsége miatt, részben 
mivel a felek privilégiumai mind Magyaro. (H) királyai oklevelei voltak, a pert bírság nélkül 
[1367.] jan. 13-ra (oct. Epyph.) az országbíró döntésére hagyták. D. 2. die quind. OO. SS., 
a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus A. 8. (Df. 285 251.) Hiányos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
1016. [1366.] nov. 16. Avignon 
[V.] Orbán pápa Demeter szerémi püspöknek: [I.] Lajos király (V) nemrég (nuper) bemutatott 
kérése szerint számos Magyaro.-i személy (mind egyháziak, mind világiak) a kiközösítés 
ítéletétől félnek amiatt, hogy segítséget v. támogatást adhattak István zágrábi püspöknek, 
akit sokak elmondása szerint Magyaro.-n elkövetett bizonyos botrányai miatt fogságban 
tartanak, ami nagy vétke miatt szükséges. Ezért a király kérte, hogy mivel e személyek 
közül sokan magas rangúak (magnus status) és az apostoli székhez a mondott ítélet alóli 
felmentésért a saját és alávetettjeik nagy veszélyei nélkül nem tudnak elmenni, és mivel a 
fogvatartók a püspököt készek átadni a pápa nunciusának, akit Orbán a püspök pápai kúriába 
vitelére elküld, engedélyezze ezen személyek Magyaro.-i (in partibus illis) felmentését 
ezen ítélet alól. A pápa a király kérésére engedélyezi Demeternek, hogy miután a püspököt 
átadták János pápai ostiarius-nak, akit István pápai kúriába vitelére küld, a mondott személyeket 
(bármilyen rangúak, mégha főpapok is) ezen ítélet alól, ha a mondottak miatt abba esnének, 
pápai hatáskörrel felmentheti. D. Avinione, XVI. Kal. Dec., pápasága 5. évében. [1366.] 
 
K.: F. IX/7. 386–388. (VI. Orbán pápa 1377-es okleveleként); Smič. XIII. 584–585. 
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1017. [1366.] (nov. 16. után) 
A Lelez-i konvent jelentése Konth Miklós nádornak annak írásos kérésére: [Bathyan-i] 
Péter fia: János [1366.] nov. 16-án (f. II. p. Martini de novo preterita) a szomszédok jelen-
létében Vngthelek birtokot a Keulgestow nevű halászóhellyel együtt Rath-i András fia: 
Jakab nádori emberrel és Tamás testvér pappal (presbiter), a konvent tanúságával visszavetetni 
(recapere), bejáratni és magának iktattatni akarta, de szentgyörgyi (S. Georgius) Péter fiai: 
János, Péter és Tamás Domorad-i officialis-a: Lőrinc ezen urai nevében őket nem 
Wngthelek bejárásától, hanem annak János részére történő iktatásától tilalmazta, ezért Péter 
fiait megidézték a nádor elé. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1367. aug. 26. Dl. 84 285. (Lónyay cs. lt. AG. 39. 31.) 
 
 
1018. 1366. nov. 17.  
Miklós zárai érsek (két közjegyző aláírásával és jelével, valamint Jadra város pecsétjével is 
ellátott) függőpecsétes oklevelében átírja és megerősíti András, Dalmácia és Horváto. hercege 
1200. évi, ép és gyanútól mentes privilégiumát (l. Smič. II. 357.), amin fehér viaszú, régisége 
miatt nem olvasható köriratú pecsét (benne lovas fegyveres lándzsával) függött vörös fonaton. 
Anno incarn. Christi 1366., ind. 5., die 17. Nov., [I.] Lajos király (H) uralkodása, de 
Matafaris Miklós decretorum doctor, zárai érsek és Seez-i Miklós zárai comes idején. 
 
K.: Smič. XIII. 585–586. (Eszerint E.-je Zárában volt.)  
 
 
1019. 1366. nov. 17. Zára 
Anno ab Incarn. d. 1366., ind. 5., die 17. Nov. [I.] Lajos király (H) uralkodása, de 
Matafaris Miklós decretorum doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós zárai (Jadra) comes 
idején Zárában oklevelet adtak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 587–588. (Eszerint E.-je: Zára, Szt. Kozma-kolostor 81.)  
 
 
1020. 1366. nov. 18. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda előtt megjelent egyrészről Doboka-i Miklós fia: Leukes mester és 
Mihály fia: János (a Clusmonustra-i konvent ügyvédvalló levelével Doboka-i László fia: 
Mihály nevében), másrészről Sard-i Benedek, és előbbiek kötelezettséget vállaltak, hogy 
Leukes és László fia: Mihály az adósságaik fejében 24 forintot fizetnek Benedeknek dec. 
9-én (f. IV. p. Nicolai) Nadas birtokon az alvajda embere és helyettese, Nadas-i László fia: 
István mester jelenlétében, mégpedig Leukes 14, Mihály pedig 10 forintot. Ha ezt akkor és 
ott nem teljesítik, birtokaikból az alvajda bírságszedői adnak Benedeknek elégtételt. D. in 
S. Emerico, oct. Martini, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 73 719. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 170.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: Teleki I. 149; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 272–273. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 549. szám. 
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1021. [1366.] nov. 18. 
Az erdélyi káptalan jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfelelően (l. 931. 

szám) emberével, Sugud-i Miklós fia: Balázzsal kiküldték Péter papot, Deua-i káplánt, 
akik nov. 5-én (5. die OO. SS.) a szomszédok jelenlétében Hasdad birtokot (kivéve Mihály 
fia: Mihály részét) 5 egyenlő részre osztották, és az egyik ötödöt, ti. azon telket (fundus 
sew sessio), ahol Bako és fivérei laknak, a választásuknak megfelelően nekik hagyták, 
mely részt kelet és nyugat felől általuk emelt 2-2 határjel dél felől egy folyóval és észak 
felől egy nagy úttal különít el a többi résztől. Majd a réteket, kaszálókat és szántóföldeket 
(Mihály része nélkül) is 5 egyenlő részre osztották, és az egyik ötödrészt, ami kelet felől 
Hasdad falu felett Zenthkyral felé a Weremwelge nevű mezőn a Kerekthow nevű tó mellett, 
Bako-nak és fivéreinek hagyták, a többi 4 résztől elkülönítő határokkal (helyenként új határ-
jeleket emelve): nagy hegy; ue. hegyen Kysharath [!] nevű bozótos (rubetum); Aranalma 
nevű kis hegy; Hunyad határai; Genyd határai; Halaspaktwe patak; Kerekthow; a mondott 
nagy hegy, ahol véget érnek Bakow és fivérei része szántóföldjeinek és rétjeinek határai. 
Hasdath birtok erdőit és berkeit (Mihály része nélkül) szintén 5 részre osztották mérőkötéllel 
(funiculum) és Bakow és fivére része nekik ezen Mihály része mellett jutott, ezt dél felől 
elkülönítik Mihály részének határai, észak és kelet felől pedig a többi 4 birtokrész, újonnan 
emelt és régi határjelekkel. Az erdőiken túli bozótosokat a régi határjelig mindegyikük 
maga birtokolja. A Hunyad felőli berkeket és bozótosokat szintén 5 részre osztották és a 
kelet felőli rész jutott Bako-nak és fivéreinek. D. oct. Martini, a. prenotato. [1366.] 
 
Á.: Járai Péter erdélyi alvajda, 1367. jan. 6. > Szántói Lack Jakab és Tamási János erdélyi 

vajdák, 1408. márc. 13. Dl. 30 626. (GYKOL. Centuriae 7. 61.) 
Má.: Ue. jelzet alatt, Á. alapján, újkori. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 273–275. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 550. szám. 
 
 
1022. [1366.] nov. 18. Avignon 
[V.] Orbán pápa kéri Miklós esztergomi érseket, hogy hasson oda [I.] Lajos királynál és 
anyjánál, Erzsébetnél: nyújtsanak segítséget, hogy a pápa biztonságosan visszatérhessen 
Rómába. A pápa az ostiarius-a: János által e tárgyban már [IV.] Károly császárnál is tett 
lépéseket. D. Avinione, XIV. Kal. Dec., pápasága 5. évében. [1366.] Ugyanígy Tamás 
kalocsai érseknek. 
 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 266; Áldásy 302. szám. (Mindkettő ASV. Reg. Vat. Vol. 244. ep. 

250–251. alapján, VI. Ince pápa okleveleként 1357-es évvel.) 
Megj.: Helyes keltezésére és kiadójára l. Karácsonyi, HH. 104–105. Lajos majdani felkérését 

az ügyben már említi a pápa 1366. okt. 30-i, IV. Károly császárnak küldött levele is, l. 
Theiner, CD. II. 444–445. és Reg. Imp. VIII. 516–517. 

 
 
1023. 1366. nov. 19. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a csázmai káptalannak: amikor az 
uralkodó Zudor (dict.) György mester, aulája lovagja érdemeiért a szlavóniai (regnum 
Sclauonie), egykor Gora comitatus-ban, most Zágráb megyében levő, a királyi adományozáshoz 
tartozó Macricha nevű birtokot (amit egyes emberek mostanáig birtokoltak, a király elől az 
igazságot eltitkolva) György mesternek és fivéreinek: Péter, István, Mihály, Simon, János 
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és Imre mestereknek adta (miként ezt a György képviselője által az országbíró előtt bemutatott 
királyi oklevél tartalmazza), és György jan. 26-án (2. die Conv. Pauli) a szomszédok jelen-
létében Macricha birtokot a királyi adományozáshoz tartozónak találva az uralkodó írásos 
parancsára kiküldött András fia: Pasa királyi emberrel és Márton pappal, a káptalan tanúságával 
magának és fivéreinek királyi adomány címén iktattatni akarta, Wlchak fia: Antal, Obran 
fia: Gergely, Rodoan fia: Bogdan és Myloan fia: Kyrin ezt tilalmazták, állítva, hogy e birtok 
hozzájuk tartozik oklevelekkel, ezért őket a vonatkozó okleveleikkel együtt György ellenében 
febr. 25-re (oct. Cinerum) a királyi jelenlét elé idézték (ahogy mindez a káptalan szintén 
bemutatott oklevelében szerepelt). Az oklevelek bemutatása az országbíró perhalasztó 
oklevelei szerint végül nov. 8-ra (ad presentes oct. OO. SS.) jutott, mikor is megjelent egyrészről 
Korh-i János fia: János (György mester nevében a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével), 
másrészről Miloan fia: Kyrin és Wlk fia: Tamás (a maguk és a többi alperes nevében a 
csázmai káptalan ügyvédvalló levelével), és kérték az országbírótól a megegyezés lehetőségét, 
amit megkapva utóbb visszatértek, és elmondták, hogy az ügyben úgy egyeztek meg, hogy 
mivel Kyrin ~ Kyryn, Wolk fia: Tamás, Lohouich-i Antal, Gergely és Radoan fia: Bogdan 
felismerték, hogy semmiféle joguk és tulajdonuk nincs Mocricha birtokon és tartozékain, 
hanem az a királyi adományozáshoz tartozik, ezért visszavonva perüket Macricha birtokot 
minden haszonvétellel és tartozékkal, főleg Lohouich, Bodoroch és Gradoch telkekkel v. 
birtokokkal Zudor (dict.) György mesternek, fivéreinek és örököseiknek átengedték, semmiféle 
remélt jogot és tulajdont abban maguknak és leszármazottaiknak meg nem tartva, hanem 
György mesterre és fivéreire ruházva, a birtok és tartozékai ügyében kiadott okleveleiket 
pedig érvénytelenítették. Mivel Macricha birtok és tartozékai iktatásához szükséges kiküldeni a 
királyi és káptalani embereket, ezért az országbíró kéri a csázmai káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel Reatatety-i András fia: Miklós v. Zredahel-i András fia: Pasa v. Ratk 
fia: Péter v. András fia: Péter v. János fia: Endre v. János v. Seronicha-i Zala fia: György v. 
Tutos fia: László mester királyi ember [1367.] jan. 1-jén (in die Strennarum) a szomszédok 
jelenlétében Macricha birtokot minden tartozékával, főleg a mondott telkekkel iktassa 
György mesternek, a fivéreinek és örököseiknek, az alperesek és mások ellentmondása 
esetén is (mivel a birtok visszavétele idején az alpereseken kívül senki sem mondott ellent 
az iktatásnak, ők pedig most a birtokot átadták Györgynek és fivéreinek). Ha mások valamiféle 
jogot remélnek e birtokban, azt az iktatás után folytassák le a jog rendje szerint, amikor 
akarják, a káptalan pedig febr. 9-re (oct. Purif. B. virg.) tegyen jelentést a királynak. D. in 
Vissegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
Á.: Csázmai kápt., 1367. jan. 6.  Dl. 33 753. (HDA. NRA. 1540. 31.)  
K.: Smič. XIII. 589–592. (nov. 2-i dátummal) 
 
 
1024. 1366. nov. 19. Kapornak 
Monak-i Simon mester vicecomes és a Zala megyei szolgabírók tudatják, hogy László 
veszprémi püspök kérésére kiküldték bíróságukról (sede nostra iudiciaria) Nezele-i Beze 
fia: Pál comes szolgabírót, aki nov. 18-án (oct. Martini) nemesektől, nem nemesektől, 
klerikusoktól, világiaktól és a megye (provincia) bármiféle helyzetű és állapotú egyéb embereitől 
nyíltan és titokban megtudta, hogy Zenthmartun-i Henrik fia János fia: László nov. 9-én 
(sab. an. Martini) előre megfontoltan a püspök Zepethnuk birtokáról annak ottani jobbágyai 
4 ökrét és 2 lovát hatalmaskodva elhajtotta, a püspök joga sérelmére. D. in Kapornuk, f. V. 
p. oct. festi prenotatas [!], a. d. 1366. 
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E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Zepetnek 2. (Df. 200 255.) Papír. Hátlapján középkori 
(Zepethnek névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 3 pecsét nyoma v. 
töredékei. 

R.: Veszpr. reg. 603. szám. 
 
 
1025. 1366. nov. 19. 
A csázmai káptalan előtt megjelent Fodor (dict.) János fia: Peteu a maga és fivérei (frater 
uterinus): Tamás és János nevében, valamint fivérük, Miklós litteratus kisfiai (puer): többek 
között György és Beryzlou nevében, másrészről Beryzlaus fia Iuuan fia Miklós fia: Lukács, 
és Peteu megvallotta: annak érdekében, hogy ők és örököseik a közöttük leendő birtokosztály 
ügyében Lukáccsal és annak utódaival örökre békében legyenek, a Palychna nevű birtokukból 
egy HoruathTelke nevű birtokrészt a haszonvételeivel együtt a Lukácsot és örököseit a 
birtokaikból megillető teljes rész fejében Lukácsnak adták, aki ezzel megelégedve a káptalan 
előtt János fiai és Miklós fiai többi birtokát és birtokrészét további osztály és követelés 
nélkül nekik békés birtoklásra engedte. A mondott birtokrész határai a felek elmondása 
szerint: Lypouichapataka folyó; Palychna folyó. Erről a káptalan a felek kérésére kettő (2 
paria), a pecsétjével ellátott és chirographált oklevelet bocsát ki. D. in fe. Elizabeth, a. d. 1366   
 
E.: A.HAZU. Diplomata latina 5. 61. (Df. 230 506.) Felül chirographált. Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: Smič. XIII. 588–589. 
 
 
1026. 1366. nov. 19. 
19. Nov., 1366. A raguzai nagyobb tanácsban Jacobus de Sorgo-t megválasztották követnek 
[a magyar királyhoz, Marinus helyett].  
 
K.: Mon. Rag. IV. 69. 
 
 
1027. 1366. nov. 20. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Zudar (dict.) György mester, aulája lovagja a maga és fivérei (frater uterinus): Péter, István, 
Mihály, János és Imre mesterek (Zudar dicti) nevében bemutatta a király új nagypecsétjével 
ellátott nyílt oklevelét (l. 3. szám) és a csázmai káptalan 1365. okt. 8-i privilégiumát (l. 
Anjou-oklt. XLIX. 464. szám) a Dráván túli (in partibus Vltradrauanis) Barnouch birtok 
adásvételéről és nekik történt iktatásáról. György kérésére, valamint a király hadjárataiban 
vére hullásával teljesített szolgálataiért az uralkodó ezen gyanútól mentes okleveleket 
Barnouch birtok adásvételével és adományozásával együtt az anyja: Erzsébet királyné (H) 
akaratából és beleegyezésével érvényesnek elfogadva királyi hatáskörből Györgynek, a 
fivéreinek és örököseiknek megerősíti, és Barnouch birtokot a tartozékaival együtt a mondott 
adománynak és adásvételnek megfelelően örökjogukba adja (perpetuam ... conscribimus 
hereditatem) függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve más 
jogát. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, a. d. 1366., XII. Kal. Dec., uralkodása 25. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, Vilmos pécsi, Mihály egri, János 
váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, Demeter szerémi, Miklós knini, Demeter nonai, 
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Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós egész 
Sclauonia bánja, Konya Dalmácia és Horváto. (regnorum Dalmacie et Croacie) bánja, Gara-i 
Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 33 748. (HDA. NRA. 1540. 17.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre 

utaló bevágások. 
Á.: Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. Dl. 33 749. (Uo.) Eltérő névalakjai: 

Barnowch, Konth, Bebeuk, Zech, Zudar. 
K.: Smič. XIII. 592–594. (Á. alapján.) 
 
 
1028. 1366. nov. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor nov. 1-jén (27. die oct. 
Michaelis) bírói székében ülve a pereskedők ügyeit tárgyalta, Katalin asszony (Márton fia 
János felesége) és a fia: András bemutatták a Scepus-i káptalan idézőlevelét, amivel ők 
Vitez-i Lőrinc mester feleségét: Senke nemes asszonyt okt. 6-ra (oct. Michaelis) a nádor 
elé idézték. Erre János fia: Péter, Lőrinc mester famulus-a azt mondta, hogy bár Katalin és 
András az ő ura: Lőrinc feleségét Senke név alatt megidéztették, de Lőrinc feleségét nem 
így hívják, ezért annak érdekében ő nem akar és nem is tud előállni. Erről a nádor oklevelet 
bocsát ki Lőrinc mester feleségének. D. in Wyssegrad, 20. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
K.: F. IX/3. 627–628. (Cornides alapján.) 
 
 
1029. 1366. nov. 20. 
A Turucz-i Szűz Mária-egyház konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok 
bírájának, hogy írásos kérésére Solgou-i Miklós fia: László nádori emberrel kiküldték tanúságul 
András testvér papot, egyházuk kanonokát, akik nov. 18-án (8. die Martini) a szomszédok 
jelenlétében Dulou birtok észak felőli részét, amit Jakab fia: Miklós a sajátjának  nevezett, 
Miklósnak iktatni akarták, de Dulou-i Roch (dict.) János őket az iktatástól és a birtokrész 
elfoglalásától tilalmazta. A földrészt fogott bírókkal királyi mértékkel 1 ekényinek és 25 
holdnyinak becsülték. D. f. VI. p. oct. predict., a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 72 834. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 18.) Fakult papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (eszerint Jakab fia: Miklós Enizke-i és a jelentés dec. 2-re, ad quind. oct. 
Martini szólt a nádornak), valamint zárópecsét töredékei és visszazáró pecsét nyoma. 

 
 
1030. [1366. nov. 21.] 
A király követei kérésére adjanak 60 embert, akik a Spalatoból ígért 100 emberrel együtt 
készítsék fel a raguzai gályát. 
 
K.: Smič. XIII. 594. (ezen dátummal)  
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1031. 1366. nov. 22.  
Gergely prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje tudatja, hogy Konth 
Miklós nádor (H), a kunok bírája döntéshozó- és egyezséglevele szerint Bathonya fia: Benedek 
nov. 18-án (oct. Martini) tartozott a fiait: Andrást és Miklóst a konvent elé állítani, hogy 
velük megerősíttesse a Sythniche folyó melletti, Hunt megyei Kyssorlow birtok eladását és 
átörökítését, minderről Wezzeus fia: János mesternek a konvent oklevelét kiadatni, és ha 
Benedek ezt nem tenné, patvarkodás büntetése sújtsa. Nov. 18-án Vezzeus fia: János mester 
familiárisa: Bereck (ezen ura nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével) 3 napig várta a 
konvent előtt Benedeket, aki azonban nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, 
a fiait sem vezette oda és a konventi oklevelet sem adatta ki János mesternek. D. 5. die oct. 
Martini, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 417. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 47. B. 18.) Papír. Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
 
 
1032. 1366. nov. 23. Buda 
[I.] Lajos király (H) 1366. nov. 23-án (in fe. Clementis, a. in presenti) Budán kiadott oklevele a 
Scepsy-i káptalannak: részben Jakab mester, Konth Miklós nádor prothonotarius-a a király 
és országa feladataiban teljesített érdemeiért, részben annak Edusturnya nevű erdejéért 
(amit egykor [I.] Károly király (H) adott Jakabnak és elődeinek), amit Lajos akaratának 
megfelelően Jakab a szepességi (terra Scepsiensis) szászok használatára átadott neki, Jakabnak és 
örököseinek adta a Palocha királyi vár kerületében (districtus) levő királyi Feketeerdőt 
(Nigra silva), ami 2 helyen van és  2 jó falu telepítésére alkalmas; mivel ennek tulajdonába 
a káplánjával: Benedek [Scepsy-i] préposttal be akarta vezettetni Jakabot, ezért utasította a 
káptalant, hogy küldje ki emberét, akivel a prépost ezen erdőt (megtekintve annak minőségét, 
mennyiségét és értékét, és ügyelve, hogy az erdő adománya révén Palocha várat ne érje 
jogsérelem) iktassa Jakabnak és örököseinek, majd a prépost és a káptalan tegyenek a 
királynak jelentést. 
 
Tá.: az 1090. számú oklevélben.  
K.: Wagner III. 36; F. IX/3. 622–623. (Mindkettő Tá.-ban.) 
 
 
1033. 1366. nov. 24. 
Az erdélyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H; domino ipsorum naturali), hogy 
parancslevelének megfelelően (l. 898. szám) Péter erdélyi alvajdával, királyi emberrel 
kiküldték karpapjukat: Istvánt, akik nov. 20-án (f. VI. p. oct. Martini) Dyznoyo-i Péter fia: 
János Feketheuiz és Waralia ~ Waraliafalu nevű birtokait bejárva ezeket László havasalföldi 
(Transalpinus) vajda (magnificus) földjétől v. területeitől új határjelek emelésével elkülönítették: 
kis hegy; völgy; Kyschurnada víz medre; Feketheuiz folyó; hegy; kis völgy; kis hegy; 
Berch; Redembah nevű folyó, ahol elkülönülnek Waralia és Kakoua birtokok; Mogasheg 
nevű hegy; havasok. Majd a bejárás után Jánost a mondott birtokok és tartozékaik békés 
tulajdonában hagyták. D. f. III. an. Katherine, a. prenotato. [1366.]  
 
E.: Dl. 5504. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 20. 3. G.) Papír. Hátlapján középkori kéztől német 

(Dir Brif gehoert of den Hatert Winsperg vnd SvarczWazer) és újkori kéztől latin nyelvű 
tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. 
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Á.: I. Lajos király, 1367. jan. 2. Dl. 5505. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 12. 33.) Eltérő névalakjai: 
Feketevyz, Kyschurnoda, Magasheg. 

Má.: 1. Lendvay Márton királyi levéltáros, 1788. okt. 10. E. alapján, azzal azonos jelzet alatt. 
2. Uő., 1788. okt. 10. Á. alapján, azzal azonos jelzet alatt. 
3. Á. alapján, azzal azonos jelzet alatt, XX. századi.  

K.: ZW. II. 274–275; Doc. Rom. Hist. D. I. 84–86; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 276–277. 
(mindkettő román fordítással) 

R.: F. XI. 474–475; Densuşianu I/2. 136; Doc. Val. 206; Erdélyi Okm. IV. 551. szám. 
 
 
1034. [1366.] nov. 24. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): támogassa Jánost, a ciszterci rendi Clairvaux-i 
(Clarevallis) monostor apátját, hogy a rend főapátjaként a Magyaro.-i ciszterci monostorokat 
meglátogathassa és megújíthassa. D. Avinone, VIII. Kal. Dec., pápsága 4, évében. [1366.] 
 
R.: V. Orbán, LSC. 2334. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 244. fol. 111. alapján.) 
 
 
1035. 1366. nov. 25. Szentimre 
Péter erdélyi alvajdának elmondta Almakerek-i Gegus fia: János, hogy a Medyes széki 
Kapus-i népek v. szászok nov. 23-án (f. II. prox. nunc preterita), amikor ő nem volt otthon, 
az éj csendjében a Hunffolua nevű birtokán 6 telket (curia) és 2 ottani csűrt felégetve 
leromboltak, a házakból az összes javakat és 6 ökröt elvittek, megszámlálhatatlan kárt 
okoztak és egy jobbágyát is hatalmaskodva elvitték. Ezért az alvajda kéri az erdélyi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Dorlaz-i néhai Simon bán fia: Miklós mester v. Ernye-i 
Imre fiai: Apor v. László v. Almas-i Mihály fia: János alvajdai ember nyíltan és titokban 
tudja meg minderről az igazságot, nézze meg a mondott felégetést is, majd a káptalan tegyen 
jelentést. D. in S. Emerico, quind. Martini, a. d. 1366. 
 
Á.: az 1079. számú oklevélben. 
K.: F. IX/3. 641–642; ZW. II. 275–276; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 280–281. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 555. szám. 
 
 
1036. 1366. nov. 25. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda az erdélyi káptalannak: mivel [I.] Lajos király (H) Tompa (dict.) János 
mester szolgálataiért a feleségét: Gerus nemes asszonyt, Enyed-i Arnold fia Alard leányát 
az Enyed-en és máshol levő atyai birtokrészekben kegylevelével valós örökössé és törvényes 
leszármazottá tette, Gerus pedig ezekbe a férjével és fiaival együtt törvényesen be akar 
menni, ezért az alvajda kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Miklós mester 
alvajdai notarius és ember a szomszédok jelenlétében Alard ezen birtokrészei tulajdonába a 
királyi oklevélnek megfelelően az asszonyt, János mestert és fiaikat vezesse be és ezeket 
iktassa nekik, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in S. Emerico, 8. die oct. Martini, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 29 168. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 5. 2. 46.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
Á.: 1. az 1086. számú oklevélben. 

2. Erdélyi kápt., 1786. E. alapján, azzal azonos jelzet alatt.  
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K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 281–282. (román fordítással) 
R.: ZW. II. 276; Erdélyi Okm. IV. 554. szám. 
 
 
1037. 1366. nov. 25. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda tudatja, hogy színe előtt nov. 18-án (oct. Martini) szentegyedi (S. 
Egidius) Iwanka fia: István (Kerezthes-i Demeter leánya: Ágnes nemes asszony nevében a 
Kulusmonustra-i konvent ügyvédvalló levelével és Zenthyuan-i Márton fia: Simon érdekében 
is) a konvent idézőlevelének megfelelően bemutatta annak jelentését (l. 973. szám), mondván, 
hogy Kerezthus birtok kilencede vásárlás és zálog címén Simonhoz, a többi része örökjogon 
Ágneshez (Agnes) tartozik, ami egykor a nagyanyjával került átadásra (que olim cum 
domina ava sua tradita fuisset) és annak tulajdonában Ágnes apja volt élete végéig. Ezért a 
jelentésben levő ellentmondás okát tudakolta, mire Deseu mester és István (a maga és Pál 
nevében Dénes erdélyi vajda, Tamás fia: János nevében pedig a konvent ügyvédvalló levelével) 
azt felelték, hogy Kerezthes birtok hozzájuk a szolgálataikért királyi új adomány címén 
került, erről okleveleik vannak, amiket készek bemutatni és indoklást adni azon időpontban, 
amikor a fivéreikkel (frater) együtt meg tudnak a bíróságon jelenni, de Tamás fia: János 
most királyi szolgálatban van a bulgáriai (partes Bulgarie) Vidinben (Budin). Mivel Ágnes 
és Simon e nemeseket Kerezthes birtok okán számos alkalommal bíróság elé vonták és ezt 
képviselőjük, István 3 oklevél (a konvent visszavevő, idéző- és az alvajda bírságlevele) 
bemutatásával bizonyította, ezért az alvajda a pert az ország nemeseivel együtt hozandó 
végső döntésre [1367.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja, hogy akkor a felek a Kereztes 
birtokról kiadott okleveleiket mutassák be színe előtt. D. in S. Emrico, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Mike S.-gyűjt. Oklevelek 5. (Df. 253 586.) Papír. Hátlapján azonos 

(…contra magistrum Petrum Rufum, Desew, Stephanum, Paulum, Leukus et 
Ladislaum filium Thome de Sancto Egidio…; Kerestus névalak) és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint zárópecsét nyoma. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 278–280. (román fordítással) 
R.: Szabó K., TT. 1889. 549; Erd. Múz. okl. 128. szám (mindkettő okt. 25-i dátummal); 

Erdélyi Okm. IV. 553. szám. 
 
 
1038. 1366. nov. 25. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda tudatja, hogy amikor okt. 6-án (oct. Mychaelis) az ország nemeseivel 
bírói székén ülve a pereskedők ügyeit tárgyalta, az ezen időpontot kitűző perhalasztó 
oklevelének megfelelően Zilkerek-i Mihály fia: Jakab bemutatta a Clusmonustra-i Szűz 
Mária-konvent jelentését (l. 464. szám), majd az abban foglalt ellentmondás okát tudakolta 
a mondott nemesektől. Erre Beke fia: László a maga és fivérei (frater uterinus): János, 
Gergely, Benedek és Miklós nevében a konvent ügyvédvalló levelével és Bertalan fia: 
Miklós (Domokos fia: László nevében az alvajda ügyvédvalló levelével) azt mondták, 
hogy ők a bejárás és határjel-emelés idején azért mondtak ellent Jakabnak, mivel nem a 
saját valós határain akart új határjeleket emelni, hanem a Penthek birtokhoz tartozó nagy 
földrészüket el akarta foglalni és a saját Zilkerek birtokához csatolni, és ezt oklevéllel akarják 
bizonyítani, ahogy a jog rendje megköveteli. Mivel Jakab az alvajda kérdésére azt mondta, 
hogy nem tud olyan okleveleket bemutatni, amikben Zilkerek birtok határai szerepelnek 
(bár más okleveleket bemutatott e birtokról), és mivel Beke fiai: László, János, Gergely, 
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Benedek és Miklós és Domokos fia: László Penthek birtokon örökjogon korábbi nemesek, 
Jakab viszont Zilkerek birtokban leánynegyed címén van, az ország szokása szerint az 
örökjogú nemesség elsőbbsége okán (racione prioritatis nobilitatis hereditarie) a vitás föld 
bizonyítása Beke fiait és Lászlót inkább megilleti, mint Jakabot, ezért az alvajda a vele 
ítélkező nemesekkel meghagyta, hogy Beke fiai és László az egyik közeli szomszédjukkal 
a Zilkerek és Penthek birtokok közötti vitás földön okt. 30-án (3. die an. OO. SS.) az ország 
régtől fogva kipróbált szokása szerint az övüket megoldva, mezítláb és földet a fejük fölé 
emelve, miként földre esküt tenni szokás (prout moris et iuris est), esküvel bizonyítsák, 
hogy e vitás földrész az övék örökjogon és a Penthek nevű birtokukhoz tartozik, majd az 
eskü után a határjeleiket felemelhetik. Mivel az eskü megtekintésére és meghallgatására ki 
kellett küldeni az alvajdai embert a konvent tanúságával, ezért az alvajda írásban kérte fel 
az ügyben a konventet (l. 932. szám). Annak válaszának megfelelően (l. 1007. szám) az 
alvajda – aki vajdasága [!] hivatalából fakadóan mindenkit a saját jogának és az igazságnak 
megfelelően kell támogasson, és mindenkinek a törvényes és az ország szokása szerint 
oklevelekkel hozzá tartozó jogait oklevelével kell megerősítse, nehogy idővel a jogtalanság 
az igazságosság sérelmére legyen és az igazság a vétkesek lábaitól tiportan zokogjon – 
elfogadja a bírói döntésének megfelelően történt birtokosztályt, miként arról a konvent 
oklevele tájékoztatta, és bírói teljhatalmánál fogva [!] (de plenitudine nostre iudiciarie 
potestatis) a vitás földet minden haszonvétellel a mondott határok alatt Beke fiainak és 
Domokos fia: Lászlónak, Iklod-i nemeseknek hagyja, más jogának sérelme nélkül. D. in S. 
Emrico, 8. die oct. Martini, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 73 718. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 167.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint papírfelzetes pecsét nyoma. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 552. szám. 
 
 
1039. 1366. nov. 25.  
25. Nov., 1366. A raguzai (Ragusium) rogatus-ok tanácsának határozata: írjanak a 
Maçova-i bánnak az embere, Pocre de Benessa ügyében a szokásnak és azon szerződésnek 
(pacta) megfelelően, amit Magyaro. (H) királya a városnak adott.  
 
K.: Mon. Rag. IV. 70. 
 
 
1040. 1366. nov. 26. Visegrád 
[I.] Lajos király, miután Lorand [egykori] budai bíró Niczky [! ∋: Nyek-i] Balázs fia: 
Györgytől megvásárolta Harkyan birtokot, amit Alag-i Kozma és a fia: Zay (dict.) Demeter 
a szomszédság jogán tőle el akarnak perelni, meghagyja az ország bíróinak, hogy a perben 
ne ítélkezzenek, mert a vásárlás jogos volt.  
 
Tá.: R. szerint: Bebek István országbíró, 1367. ápr. 7. 
R.: Bakács, Pest m. 824. szám. (Alapi 12. alapján.)  
 
 
1041. 1366. nov. 27. Váradja 
Péter erdélyi alvajda [hátlap: ura, Dénes bírságszedőinek]: noha korábbi levelében azt írta 
nekik, hogy Gerend-i Miklós mester a Tolmach-i Pál comes-nek elzálogosított boroshordóért 
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(tunella) 16 forintnál többet nem kell fizessen, de mivel színe és az ország nemesei előtt 
nov. 18-án (oct. Martini) Darabus (dict.) László Clusuar-i polgár azt mondta, hogy a 
boroshordó akkoriban nem 16, hanem 22 forintot ért, és ez minden Clusuar-i polgárnak 
közismert, ezért az alvajda utasítja a címzetteket, hogy ha e polgároktól azt tudják meg, 
hogy a boroshordó akkortájt 22 forintot ért, akkor Zeuner (dict.) Miklós comes-nek v. jelen 
oklevelet bemutató emberének Gerend-i Miklós mester részéről a 22 forint ügyében adjanak 
elégtételt. D. in Waradia, f. VI. p. quind. Martini, a. d. 1366. 
 
E.: Egykor Kolozsvárott a Bánffy cs. lt.-ában; papíron, hátlapján zárópecséttel és azonos 

kéztől címzéssel. 
K.: ZW. II. 276–277; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 283. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 556. szám. 
 
 
1042. 1366. nov. 27. 
A pozsonyi káptalan előtt megvallotta Ilka-i András fia Mihály felesége, Borsa-i Farkas fia 
néhai László leánya: Margit nemes asszony a maga, valamint leánytestvérei (soror 
uterina): Erzsébet (Ábrahám fia Péter özvegye), Katalin (Marchamagyar-i Pál fia Miklós 
özvegye) és Ilona (Borsa-i Mátyás felesége), nemes asszonyok nevében (akik terhét magára 
vállalta, ha az alábbiakat nem fogadják el), hogy az őket Ogya és Magyar birtokokon jog 
szerint megillető hitbér, jegyajándék és leánynegyed ügyében, amiket frater-eiktől, Ogya-i 
Miklós fiaitól: Györgytől, Danch-tól és Lászlótól bírói úton követeltek, Miklós fiai pénzfizetéssel 
nekik kellő elégtételt adtak, ezért mindezek ügyében Margit a maga és leánytestvérei nevében 
Miklós fiait és örököseiket nyugtatta és felmentette, vállalva, hogy őket e leánytestvéreivel 
és örököseikkel szemben mindezek okán megvédi és szavatolja. D. f. VI. an. Andree, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 39 960. (Olgyay cs. lt.) Hátlapján pecsét töredékei, újkori kéztől: Semmirevalo Lean. 
K.: Csiba B., Fons 22 (2015/1) 158–159. 
 
 
1043. 1366. nov. 27. 
A vasvári káptalan előtt elmondták a Zala megyei Debrethe-i György fia: Damján (Imre 
fia: Mihály és Peteuk fiai: Lukács, András és Máté nevében is), Donch fia: Bálint (fivére: 
Imre, András fia: György és Pál fia: Miklós nevében is), Debrethe-i Myke fia: Kozma (fivére: 
János és Imre fiai: Miklós és Mihály nevében is) és Debrethe-i Bank fia: György (a fivérei: 
Domokos, Miklós, Lőrinc, Pál és Imre és Debrethe-i Lukács fia: Márk nevében is), valamennyien 
magukra vállalva képviseltjeik terhét és bírságát az ügyben, hogy ők egy őstől (avus) 
származnak, a vérrokonság három ágán (linea) vannak – az egyiken György fia: Damján, 
Imre fia: Mihály és Peteuk fiai: Lukács, András és Máté (Mathyus), Donch fiai: Bálint és 
Imre, András fia: György és Pál fia: Miklós, a másikon Myke fiai: Kozma és  János, Imre 
fiai: Miklós és Mihály, a harmadikon  Bank fiai: György, Domokos, Miklós, Lőrinc, Pál és 
Imre és Lukács fia: Márk vannak – és a Debrethe nevű birtokukat minden haszonvétellel és 
tartozékkal örökre 3 egyenlő részre osztották: az északi harmad a Kukenyespataka patakon 
túl nyugat felől az első ágon levőknek, Debrethe kétharmada pedig, ti. az egyik harmad 
ezen [!] utcán (linea seu contrata) Damján és frater-ei része mellett délről és a másik harmad 
e patak másik részén kelet felől a második és harmadik ágon levőknek jutott örök birtoklásra. 
Damján és frater-ei részét, ti. Debrethe harmadát a birtok kétharmadától az alábbi határokkal 
különítették el: Kukenyespataka patak; wlgo venyzfa (dict.) fa e patak mellett; nagy út; 
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körtefa; Beduchzeley (dict.) szőlőhely feletti erdő; hegy teteje; 1 hold hosszúságban szántóföld; 
ösvény; Damján és ezen Domokos szőlői; Szabó (Sartor) Miklós és ezen Kozma szőlői; 
Myley birtok határa; és mindezen határok észak felé Damjánt és frater-eit, kelet és dél felé 
a többieket különítik el. Ha valamelyikük a másikuk részén most szőlőket bír, ezeket 
szabadon, mindenféle kötelezettség és hegyvám nélkül (absque aliquibus iuribus seu 
debitis et tributis montium) megtarthatja. Damján és András fia: György szőlőit a mostani 
szélességükben nyugatról kelet felé, hosszúságukban pedig e patakig használhatják és 
birtokolhatják. Azon birtokrészeiket, amik Kukenyes-i Balázs fiainál, ill. idegen kezeknél 
vannak elfoglalva, közös fáradtsággal és költségen szerezzék vissza, majd szintén osszák 3 
részre egymás között. Minden oklevelüket (kivéve ezt), ti. az eddig egymás ellenében 
kiadatott tudományvevő, tilalmazó és osztályleveleiket érvénytelenítették és ezek a bemutatóiknak 
legyenek kárára (earundem exhibitoribus nocituras). D. f. VI. an. Andree, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 5514. (NRA. 410. 24.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét 

körvonala. 
K.: Zala II. 11–13. 
 
 
1044. 1366. nov. 27. 
27. Nov., 1366. A raguzai kisebb tanács határozata: adjanak a [magyar] király követének 
10 perperum-ot.  
 
K.: Mon. Rag. IV. 72. 
 
 
1045. [1366.] nov. 28. 
A győri káptalan [1366.] nov. 28-i (2. die ferie sexte an. Andree de novo preterita) jelentése a 
király írásos parancsára: Acha-i Berend mester felesége és Wycha-i Tamás özvegye, nemes 
asszonyok és utóbbi fia: János elpanaszolták a királynak és anyjának, a királynénak, hogy 
őket a nekik osztállyal jutott birtokjogaikból 6 éve (in anno cuius tunc 6. adveniret 
revolucio annualis) a rokonaik, Wycha-i Péter fiai: Jakab és Mihály hatalmaskodva kizárták 
és ezeket jogtalanul tartják; ezért a király utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel a királyi ember idézze (evocaret) Péter fiait ezen asszonyok és Tamás fia: János 
ellenében a nádor elé, akinek a káptalan tegyen jelentést; ennek megfelelően Wadasfolua-i 
Imre fia: Péter királyi emberrel kiküldték kórusuk klerikusát: Lőrincet tanúságul, akik nov. 
27-én (f. VI. an. Andree) Wycha-i Péter fiait: Jakabot és Mihályt e birtokukon a nádor elé 
idézték dec. 11-re (quind. termini prenotati) ezen asszonyok és János ellenében. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1367. jan. 4. > Opuliai László nádor, 1368. máj. 26. Dl. 90 925. 

(Khuen-Héderváry cs. lt. Viczay és Khuen-Héderváry cs. 1. NB. 16.) 
 
 
1046. 1366. nov. 29. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja Zaz-i András 
fia: Péter kérésére Pál fia: János királyi emberrel kiküldte tanúságul emberét: Berecket, 
akik nov. 28-án (sab. an. Andree) Jakus comes-t, Pozsony város bíróját Wissegrad-on ua. 
napra a királyi jelenlét elé idézték Péter ellenében. D. in Wissegrad, in vig. Andree, a. d. 1366. 
 



454 

E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 3261. (Df. 241 341.) Papír. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
1047. 1366. nov. 30. Tornalja 
Thold-i Miklós mester comes és a Gumur megyei szolgabírók előtt megjelent egyrészről 
Vray-i Pál fia: Péter, másrészről Vray-i Fábián fia István fia: János, és [Péter előadta], 
hogy mivel patruelis-e: János az ő szükségeiben segítségére volt, ezért ő az Vray-on és 
máshol levő birtokrészét minden haszonvétellel és bevétellel átengedte Jánosnak használatra 
és birtoklásra, addig, míg neki tetszik, v. amíg e birtokrészein lakik. Péter emellett tilalmazta 
egyéb rokonait és frater-eit, ti. Fábián fia ue. István fiait: Pétert és Fábiánt e birtokrészek 
elfoglalásától, a hasznaik elvételétől, v. az azokba való bemeneteltől. D. in villa Tornalia, 
in fe. Andree, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 419. (Vay cs. berkeszi lt. 405.) Hátlapján 3 zárópecsét körvonala.  
R.: Vay berkeszi 244. szám. 
 
 
1048. 1366. nov. 30. Tornalja 
Thold-i Miklós mester comes és a Gumur megyei szolgabírók előtt Vray-i Fábián fia István 
fia: János a szintén jelenlevő Vray-i Pál fia: Pétert tilalmazta attól, hogy a birtokrészeit 
bármilyen címen másoknak átadja v. elzálogosítsa. Erről kérésére fentiek oklevelet bocsátanak 
ki. D. in villa Tornalia, in fe. Andree, a. d. 1366. 
 
Fk.: Dl. 96 420. (Vay cs. berkeszi lt. 406.) Hátlapján 3 zárópecsét körvonala.  
R.: Vay berkeszi 245. szám. 
 
 
1049. 1366. nov. 30. 
A váradi káptalan előtt megjelent egyrészről Iwankahaza-i Iwancha fia: Leukus, másrészről a 
fivére (frater), Iwankahaza-i Jakch mester, Demeter váradi püspök udvarbírója (iudex 
curie), és Leukus elmondta, hogy birtokjogai őrzéséhez szüksége van a közöttük történt 
osztályról szóló zárt oklevélre, ami Jakch-nál van, aki azt be is mutatta (l. Erdődy 317. 

szám). Ezen oklevél megtekintése és a feleknek történő elmagyarázása után Iwanka fia: 
Leukus kérte, hogy annak par-ját a káptalan írja át neki. A káptalan azt saját valós oklevelének 
találván átírja számára jelen nyílt oklevélben. D. in fe. Andree, a. d. 1366. 
 
E.: Erdődy cs. bécsi lt. D232. (98-9-11.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, 

valamint mandorla alakú pecsét körvonala. 
R.: Erdődy 515. szám. 
 
 
1050. 1366. dec. 1. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy István fia: Miklós (Barcha-i János 
fia: Antal nevében a Scepsi-i káptalan ügyvédvalló levelével) nov. 8-tól (oct. OO. SS.) 23 
napig állt színe előtt Somus-i Egyed fia: Miklós mester ellenében, aki a nádor perhalasztó 
oklevele ellenére az abban foglalt ügyekben nem jelent meg, nem is küldött senkit maga 
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helyett, ezért a nádor Somus-i Miklóst bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja 
észszerűen kimenteni. D. in Wysegrad, 24. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 60 313. (Máriássy cs. lt. Vegyes 171.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Sumus névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: Comitatus de Sarus. 
Solvit. 

 
 
1051. [1366.] dec. 1. 
A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy levelének megfelelően (l. 980. szám) kiküldték Péter testvér papot, akivel [lehúzva: 
Kolbucha-i] Liberche-i Tamás fia: Péter nádori ember nov. 27-én (f. VI. p. Katherine) 
Trynchin megyei nemesektől, nem nemesektől és közrendűektől (communes homines), 
főleg Kolbucha birtok szomszédaitól megtudta, hogy Márton fiai: Péter és Miklós és Beke 
fia: András jobbágyaival, főleg Jánossal (Péter jobbágyával) Kolbucha-n minden úgy történt, 
ahogy a nádor oklevele tartalmazta. D. 5. die inquisicionis antedicte, a. d. ut supra. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 691. (Múz. Ta. Jankovich.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(…pro Petro et Nicolao filiis Martini de Zamard et Andrea filio Beke de Bood contra 
Petrum et Nicolaum filios alii Martini de Koruzeg….), valamint zárópecsét körvonala. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi.  
K.: F. IX/7. 253–255. 
R.: F. IX/7. 540. 
 
 
1052. 1366. dec. 2. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Vadna-i Demeter fia Antal fia: Damasa nevében, hogy 
Vadna birtok határjeleit Jeghe-i Gergely fiai: László és Miklós nov. 26-án (f. V. an. 
Andree) a Jeghe nevű birtokuk felől teljesen lerombolták és felégették hatalmaskodva, 
holott per van közöttük függőben. Ezért a király utasítja a Jazow-i konventet, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel Jeghe-i Petheu fia: János királyi ember tudja meg erről az igazságot, 
majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vissegrad, 3. die Andree, a. d. 1366. 
 
Á.: az 1097. számú oklevélben. 
 
 
1053. 1366. dec. 2. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Demeter fia Antal fia: Barius és Wodna-i Demeter fia 
Baryus fiai: Péter, László és Demeter nevében, hogy Wodna birtokuk határjeleit Jetyew-i 
Gergely fiai: László és Miklós nov. 26-án (f. V. an. Andree) a Jetyew nevű birtokuk felől 
teljesen lerombolták és felégették hatalmaskodva. Ezért a király utasítja az egri káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Darouch-i Zeuke (dict.) János v. a fia: András v. 
Jetyew-i András fia: Péter v. Jetyew-i Kelemen v. László fia: János v. Mykocha fia: Peteu 
v. annak fia: János királyi ember tudja meg erről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. 
D. in Wyssegrad, 3. die Andree, a. d. 1366. 
 
Á.: az 1093. számú oklevélben. Hiányos, foltos. 
K.: Véber J., LK. 2003. 165.  



456 

1054. [1366.] dec. 2. 
A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy döntéshozó oklevelének megfelelően kiküldték tanúságul Péter testvér papot, akivel 
[lehúzva: Kolbuche-i] Liberche-i Tamás fia: Péter nádori ember nov. 28-án (sab. p. 
Katherine) Kolbucha-n Lukács fia Márton fia: Miklóst [1367.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) a 
nádor elé idézte Márton fiai: Péter és Miklós és Bood-i Beke fia: András ellenében. D. 5. 
die diei evocacionis antedicte, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 41 692. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(…pro Petro et Nicolao filiis Martini de Zamard et Andrea filio Beke de Bood contra 
Nicolaum filium Martini filii Lukasii de Korouzeg….), valamint zárópecsét körvonala. 
Kortárs kéztől: reus non venit, ex quibus Petrus et Andreas pro se personaliter, pro aliis 
cum Zoboriensis. Solvit. Trinchiniensis. 

K.: F. IX/7. 255–256. és 538–539. 
 
 
1055. 1366. dec. 3. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy Szabó (Sartor) 
Lőrinc (Buthka-i Pál fia: István nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) Bubeek 
György királynéi tárnokmester (az országbíró fivére) perhalasztó oklevelének megfelelően 
annak színe előtt 1364. jan. 8-án (oct. Strennarum, a. d. 1364.) a Patak-i polgárok és 
hospesek ellenében bemutatta a konvent és a Zabouch megyei vicecomes és a szolgabírók 
1-1, a királynak szóló, annak írásos parancsát átíró jelentését (miként az országbírót 
György mester ez ügyben kiadott oklevele tájékoztatta). Ezek szerint a királyi és konventi 
emberek és Zabouch megye 2 szolgabírója Zemlyn és Zabouch megyékben megtudták, 
hogy a pataki polgárok és hospesek hatalmaskodva Pál fia: István Gaua nevű birtokára 
mentek, egy rétet lekaszáltak és a szénát elvitték. Erre Kuthmer fia: Mihály a polgárok 
nevében azok ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy a polgárok a rétet nem kaszálták le 
hatalmaskodva, mert azt régtől fogva mint Patak város határain belül levő királynéi föld v. 
jog nevében használják, és a rét nem tartozik Gawa birtokhoz. Erre Lőrinc képviselő azt 
mondta, hogy Patak város határai nem érintik sehol Gawa birtokot, és a polgárok 3 v. 4 
birtok v. falu határain túl menve mindezt hatalmaskodva elkövették, és az ügyben István a 
szomszédos és megyebeli nemesek tanúsításának kész magát alávetni. Mivel Gawa birtok 
és Patak város határai bejárásához, valamint annak megtekintéséhez, hogy a vitás rét a 
város v. Gawa falu határain belül fekszik-e, ki kellett küldeni a királynéi és konventi embereket, 
ezért György mester írásban kérte a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a 
királynéi emberek máj. 1-jén (oct. Georgii) a szomszédok és a felek v. képviselőik jelen-
létében először Gaua birtok határait István mutatása szerint, majd Patak határait Gawa felől 
a pataki polgárok mutatása alapján járják be, tekintsék meg, hogy e rét István Gaua nevű 
birtoka v. Patak királynéi város határai között fekszik-e, a város és Gaua szomszédaitól, 
megyebeli nemesektől és más emberektől nyíltan és titokban tudják meg erről az igazságot, 
majd a konvent tegyen a királynénak jelentést máj. 8-ra  (ad 8. diem oct. Georgii). Onnan a 
per több halasztással György királynéi tárnokmester oklevelei szerint a bolgárok elleni 
királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napjára, [1365.] okt. 20-ra (quind. residencie 
exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis in anno prox. elapso 
proclamate) jutott az országbíró elé, mivel a per birtokügyet érint. Akkor egyrészről Szabó 
(Sartor) Lőrinc (Buthka-i Pál fia: István érdekében a konvent ügyvédvalló levelével), másrészről 
Pál fia: János (a maga és a pataki polgárok és hospesek nevében azok ügyvédvalló levelével) 
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bemutatták a konvent királynak szóló jelentését, miszerint a királynéi tárnokmester kérésére 
kiküldték tanúságul András testvért Kapanya-i Miklós királynéi emberrel (a felperes István 
részére) és Péter testvért Sándor Patak-i plébánossal, speciális királynéi emberrel (az alperes 
pataki polgárok részére), akik máj. 3-án (3. die oct. Georgii) Gawa birtokra és a vitás rétre 
mentek a közelebbi és távolabbi szomszédok összehívásával, és Miklós fia: Pál (a fia: István 
nevében) azt mondta, hogy a rét az ő birtokáé, annak határain belül fekszik, Tolchua-i János 
fia: László Felseukelezneu és Aba nevű birtokaival határos, és László ezen birtokai és 
Gaua között 4 állóvíz, ti. Kethlaplo és Kethkoor van, amikből kettő Gawa birtokhoz, kettő 
László mondott birtokaihoz tartozik, és Patak város semmilyen földet nem birtokol Gaua 
mellett; Beseneu (dict.) Péter a konvent ügyvédvalló levelével és Wys-i (dict.) János ügyvéd-
valló levél nélkül (mint ezen László szerviensei ezen uruk nevében) azt mondták, hogy 
Patak város v. annak földjei nem határosak sehogy Gawa birtokkal, hanem Kelezneu és 
Aba birtokok vannak a szomszédságában; Buly-i Demeter, Sebestyén fia: István, Lőrinc és 
Mihály, valamint Chur-i Vid (Gawa távolabbi szomszédai Zabouch megye másik részéről) 
is megerősítették, hogy a rét Gaua birtokhoz tartozik; Fyzeer-i (dict.) Mihály fia: János azt 
mondta, hogy Gaua birtokkal Felkeleznyeu szomszédos, nyugat felől pedig az ő 
Alkelezneu birtoka fekszik, de azzal Gaua földje sehol sem érintkezik; Agoch-i László 
szerint Aba birtokkal az ő Homoky nevű birtoka szomszédos; ellenben Kuthmer fia: Mihály 
Patak-i polgár (az ottani polgárok és hospesek közössége nevében azok ügyvédvalló levelével) 
kijelentette, hogy a vitás föld v. rét halászóhelyekkel v. halászóvizekkel Patakhoz tartozik, 
azt minden haszonvétellel a Tycia folyóig régtől a pataki hospesek és népek használják, 
ellenük sosem történt ellentmondás, hanem a szárazság idejétől, amikor az álló- v. 
halászóvizek (stagna seu aque piscatorie) kiszáradtak és rétekké v. kaszálókká váltak 
(siccitate exuste et in prata seu loca fenilia redacte extitissent), Miklós fia: Pál és a fiai 
elkezdték e polgárokat zaklatni és nekik kárt okozni, a szénájukat elégetve. Mivel a jelentés 
szerint Pál (István apja) azt mondta, hogy e vitás rét v. föld (amiről a felek képviselői az 
országbíró kérdésére azt állították, hogy a Tycia folyótól nyugatra van) István Gaua nevű 
birtokához tartozik (ami ezen folyó másik részén van), Tolchua-i János fia: László 
Felkelezneu és Aba nevű birtokai Gaua birtokkal szomszédosak, Patak városnak Gaua 
mellett semmilyen földje nincs, és ezt László képviselői ezen uruk nevében megerősítették, 
ellenben a pataki polgárok és hospesek képviselője azt mondta, hogy a vitás föld v. rét a 
halászóhelyekkel együtt a Tycia folyóig a polgárokhoz tartozik és ők használják, az ország-
bíró kérdésére Pál fia: István képviselője azt mondta, hogy Istvánnak nincsenek oklevelei 
arról, hogy Gaua folyó határai a Tycia folyón túl terjednek, a királynéi és Lelez-i konventi 
emberek pedig a királynéi tárnokmester bírói meghagyását nem tudták végrehajtani a konvent 
oklevele szerint, ezért e vitás birtokrész bejárására és becslésére a királyi és konventi embereket 
szükséges volt kiküldeni, az országbíró tehát írásban kérte a Lelez-i konventet, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akikkel a királyi emberek [1366.] jan. 8-án (oct. diei Strennarum) és más 
alkalmas napokon a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében Gaua határait Pál 
fia: István mutatása szerint Patak felől járják be, és ha a pataki polgárok és hospesek azzal 
egyetértenek, akkor a felek jogait új határjelek emelésével egymástól elkülönítve iktassák 
nekik; ha a polgárok nem értenek egyet, akkor a felek között vitásan maradt birtokrészt 
jelekkel (signis metalibus) elkülönítve és királyi mértékkel (ha lehet mérni) megmérve, v. 
szemmel megtekintve fogott bírókkal együtt becsüljék fel értékén (in condigno suo precio 
et valore) az ország szokása (lex) szerint, és azokat a nemeseket, akik azt állítják, hogy 
Gaua birtok és Patak város között (ezeket elkülönítő) birtokaik vannak, a vonatkozó okleveleikkel 
együtt idézzék a királyi jelenlét elé máj. 1-jére (oct. Georgii), amikorra a konvent tegyen 
jelentést az uralkodónak. Máj. 1-jén Tolchwa-i László fia: Langueus jelenlétében (aki az 
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apja és fivére: Egyed nevében jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) Miklós 
fia: Pál (a fia: István nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével), ill. János litteratus, Balázs 
fia: János és András, pataki polgárok (a többi polgár nevében azok ügyvédvalló levelével) 
bemutatták a konvent jelentését István comes-nek, miszerint oklevelének megfelelően kiküldték 
tanúságul Márton fia: Miklós királyi emberrel Péter testvért (István felperes részére), ill. 
Petry-i Miklós fia: Péter királyi emberrel Lőrinc testvért, Dorno-i prépostot (az alperes 
polgárok részére), akik jan. 8-án a vitás földrészt a szomszédok összehívása után Szabó 
(Sartor) Lőrinc, István famulus-a és képvielője (aki ezen ura nevében a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével állt elő) mutatása szerint ezen határjelek (signa) mentén bejárták: 
Tyza folyó nyugat felől; észak felé egy nagy Eer, és ott Tolchua-i László fiai: Langueus és 
Egyed azt mondták, hogy ezen Er az ő Felkelezneu birtokukhoz tartozik; kelet felé két, 
Koor (dict.) Er, az egyik István képviselője szerint Gaua birtokhoz, a másik Langueus-hoz, 
a fivéréhez és az Aba nevű birtokukhoz tartozik; rét; Kaplohomoka helynél fűzfa, és ott 
egy Gaua felőli állóvízről István képviselője azt mondta, hogy Gaua birtokhoz, a másik 
állóvíz Langueus-hoz, a fivéréhez és Aba nevű birtokukhoz tartozik; rét; Zobhomoka nevű 
kis homokos domb, ahol 3 határjelet jelzett a képviselő, amik közül az egyik szerinte Gaua 
birtoké, a másik Langueus és Egyed Aba nevű birtokáé, a harmadik pedig Vayda birtoké, 
de ők ott nem láttak határjeleket; innen Langueus és Egyed nem mentek tovább, mondván, 
hogy ott nincs közös határuk Gaua birtokkal, és István képviselője azt mondta, hogy onnan 
Gaua határai a wlgariter Nyarfa nevű nyárfákig és dél felé a Tyza folyóig terjednek; ezután 
fogott bírókkal a vitás földrészt nem megmérve, hanem szemmel 1 ekényire becsülték az 
ország szokása szerint; ezenfelül Langueus és Egyed is azt mondták, hogy az István képviselője 
által megnevezett határjelekkel Gaua felől ők első szomszédok (primi vicini), és ezek Patak 
város földjével a mondott helyek egyikén sem érintkeznek, Patak város földjei felől pedig 
Felkelezneu és Aba birtokok határosak; ezen birtokbejárás ellenében Pál fia: János bíró és 
más pataki polgárok azt mondták, hogy az István képviselője által mutatott vitás földrész 
Gaua birtokhoz egyáltalán nem tartozik, e föld a király és a királyné tulajdona és régtől 
fogva Patak városhoz tartozik, és mivel Langueus és Egyed a Gaua birtok felől bejárt helyeken 
azt mondták, hogy addig ők szomszédok Gaua-val, Patak város és a földjei pedig ott sehol 
sem, ezért Langueus-t és Egyedet a vonatkozó okleveleikkel együtt a királyi jelenlét elé 
idézték (evocassent) máj. 1-jére (oct. Georgii) a pataki polgárok és hospesek ellenében. 
Ezután az országbíró (Tholchwa-i László fiai: Langueus és Egyed kapcsán más oklevelével 
egyéb döntést hozva) megkérdezte Pált (István apját és képviselőjét), hogy a fiának: Istvánnak 
vannak-e határokat tartalmazó v. egyéb oklevelei, amikkel tudja bizonyítani, hogy a Gaua 
nevű birtoka határai a Tycia folyón túlra terjednek,  az 1 ekényire becsült föld- és rétrészek 
pedig, amik a Tycia folyón túl Patak város felől fekszenek, Gaua birtokhoz tartoznak, 
ugyanis minden nemes és birtokos ember a birtokrészeiket, amik olyan folyókon túl fekszenek, 
amiken hajóval lehet átkelni, a birtokaikhoz az ország szokása szerint oklevelekkel tarthatják 
és az ilyen folyók mellett fekvő birtokaik határait, amik e folyókon túlra terjednek, oklevelek 
erejével tudják kinyilvánítani. Pál erre azt felelte, hogy Istvánnak vannak Gaua birtokról 
határokat tartalmazó oklevelei, amikkel igazolja, hogy e vitás föld- és rétrész Gaua birtokhoz 
tartozik és Gaua határai a Tycia folyón túlra terjednek, de ezeket későbbi időpontban tudja 
bemutatni, ezért az országbíró a vele ülésező bárókkal és nemesekkel meghagyta, hogy Pál 
fia: István ezen okleveleit mutassa be a pataki polgárok és hospesek ellenében aug. 1-jén 
(oct. Jacobi). Ez onnan, mivel Szabó (Sartor) Lőrinc, István képviselője azt mondta, hogy 
az okleveleket akkor nem tudja bemutatni, hanem erre az ország szokása szerinti bírsággal 
későbbi időpontot kért, okt. 6-ra (oct. Mychaelis) lett halasztva 6 márka királyi bírsággal, 
amit akkor István felperes a per kezdete előtt fizessen ki; onnan pedig nov. 18-ra (oct. Martini) 
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szintén 6 márka királyi bírsággal, mivel okt. 6-án Lőrinc képviselő ugyanilyen okból további 
halasztást kért erre István részére az országbíró oklevelei szerint. Nov. 18-án megjelentek 
János litteratus és András, pataki polgárok (a maguk és a többi ottani polgár és hospes nevében 
azok ügyvédvalló levelével), és azt állítva, hogy a vitás földrész v. rét sokkal nagyobb, 
mint 1 ekényi, kérték az oklevelek bemutatását, de Buthka-i Pál fia: István azt mondta, 
hogy ezeket nem tudja bemutatni. Mivel az ország régtől fogva kipróbált szokása 
(consuetudinaria lex) szerint az ország nemesei és egyéb birtokos emberei azt, hogy a birtokaik 
(amik olyan folyók mellett fekszenek, amiken csak hajóval lehet átkelni) határai e folyókon 
túl terjednek, oklevéllel kell bizonyítsák (nobiles et ceteri possessionati homines huius 
regni metas possessionum eorum adiacencium circa fluvios navigio et non aliter transire 
valentes instrumentali vigore ultra premissos fluvios extendi posse debent comprobare), 
István pedig háromszor is vállalta igazolni, hogy a Gaua nevű birtoka határai a Tycia folyón 
túl terjednek, de ezen okleveleket a kijelölt 3 időpontban nem tudta bemutatni, az ország 
régtől fogva kipróbált szokásjoga szerint pedig aki a 3 időpontban is bemutatni vállalt okleveleit 
nem tudja bemutatni, meg kell fosztani az efféle birtokjogaitól (amik ügyében ezeket be 
kellett volna mutassa), és a jog szigora az ilyen birtokok ügyében örök hallgatás kirovását 
írja elő, ezért az országbíró a vele bíráskodó bárókkal és nemesekkel felismerve, hogy 
Gaua határai nem terjednek a Tycia folyón túlra és a birtoknak a Tycia folyón túl semmiféle 
joga és tulajdona nincs, Pál fia: István és a hozzá tartozók pedig a Tycia folyón túl bármely 
föld és azok haszonvételei (rétek, erdők, állóvizek) használatára nem tudnak átkelni, a 
mondott vitás földet, állóvizekkel, rétekkel, erdőkkel és más tartozékokkal, amik a Tycia 
folyótól Patak város felé fekszenek, a pataki polgároknak ítéli örök birtoklásra, nem érintve 
mások jogait, Istvánra örök hallgatást kiróva az ügyben és őt a vitás föld jogtalan követeléséért 
annak becsértékében marasztalja el. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki a polgároknak. D. in Vyssegrad, 16. die oct. Martini, a. d. 1366. 
 
E.: Sárospataki Ref. Kollégium Lt. Vegyes 10. (Df. 282 851.) Hátlapján középkori és újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló bevágások. 
Má.: SNA. Jászói prépostság mlt. 80. (Df. 232 846.) Újkori. 
K.: F. IX/3. 631–635. (részlet: csak az oklevél eleje a per országbíró elé kerüléséig, valamint 

az ítélet) 
 
 
1056. 1366. dec. 4. 
A Clusmonostora-i Szűz Mária-monostor konventje előtt megjelent egyrészről Petherd-i 
István fia: János mester, másrészről Thuur-i (dict.) János mester, és előbbi megvallotta, 
hogy a Thorda megyei Thuur és Chan birtokokon levő részeit, valamint a nagyanyja (ava) 
és anyja: Ilona hitbéreit és jegyajándékait, amik őt a természetjog szerint e birtokrészekben 
azon a címen illetik meg, hogy anyja: Ilona ezen Jánosnak és néhai Benedek mester erdélyi 
kanonoknak a testvére (soror) volt, (vér)rokonság miatt és 125 aranyforintért Thuur-i 
(dict.) Jánosnak és örököseinek átadta, érvénytelenítve vonatkozó okleveleit. Erről a konvent 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. VI. f. p. Andree, a. d. 1366. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 28 506. (KKOL. Cista comitatuum. Torda T. 24.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés. Zöld viaszú függőpecsét és zöld fonata. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 287–288. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 558. szám. 
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1057. 1366. dec. 5. 
5. Dec., 1366. A raguzai kisebb tanács határozata: Michael de Babalia és Jacobus de 
Sorgo, a Magyaro. (H) királyához induló követek vehetnek 2 lovat, amik közül az egyik 50 
dukát alatti, a másik 100 perperum alatti árú legyen.  
 
K.: Mon. Rag. IV. 73. 
 
 
1058. [1366.] dec. 6. Vértes, a király vadászóhelyén 
[I.] Lajos király (H) Marcus Cornarius velencei dózsénak: Bartolomeus Ursio, a dózse 
notarius-a és nunciusa, jelen oklevél bemutatója elismételte neki a dózse korábbi felajánlását, 
hogy ad Lajosnak néhány gályát, amit a király megköszön. E gályák ügyében familiárisát, 
Petrus Ligerii de Medio mester zágrábi polgárt a dózséhoz küldi, aki általa válaszoljon a 
királynak. D. in Werthus, loco nostre venacionis, titkos gyűrűspecsétje alatt, 6. die Dec. [1366.] 
 
K.: Ljubić IV. 88–89; Wenzel, Dipl. eml. II. 652. (Mindkettő ezen évvel, a Copia dei 

commemoriali c. velencei államkönyv alapján. VII. 66. 1. 255.) 
R.: Wenzel G., MTT. 9 (1861) 31. 
 
 
1059. [1366.] dec. 6. Vértes, a király vadászóhelyén 
[I.] Lajos király (H) Marcus Cornarius velencei dózsénak: miként Bartholomeus, a dózse 
notarius-a és nunciusa által a dózsénak elvitt másik levelében, úgy jelen oklevél által is 
köszöni a dózse felajánlását, hogy ad Lajosnak néhány gályát, amiről a király részben a 
nunciusaitól, Luchianus de Grimaldis-tól és Petrus de Medio mester zágrábi polgártól, 
királyi familiáristól, részben az ezen nunciusai által elhozott dózsei levélből értesült. E 
gályák ügyében Petrus-t visszaküldi a dózséhez, aki általa válaszoljon a királynak. D. in 
Werthus, loco nostre venacionis, titkos gyűrűspecsétje alatt, 6. die Dec. [1366.] 
 
K.: Ljubić IV. 89; Wenzel, Dipl. eml. II. 653. (Mindkettő ezen évvel, a Copia dei 

commemoriali c. velencei államkönyv alapján. VII. 66. 1. 255.) 
R.: Wenzel G., MTT. 9 (1861) 31–32. 
 
 
1060. 1366. dec. 6. Körös 
János fia: László mester Cris-i és Ryuche-i comes és Márk fia: Petrozlaus Ryuche-i comes 
terrestris előtt megjelentek egyrészről Iwen fiai: Janchech és István, Ryuche districtus-beli 
nemes várjobbágyok, másrészről az uo. valósi Jakab fia: Domokos mester, és Iwen fiai a 
Ryuche districtus-beli, Kyskonzka melletti, Domokos mester szomszédságában fekvő teljes 
örökjogú birtokrészüket a haszonvételeivel (erdők, rétek, művelt és nem művelt szőlők, 
szántóföldek, malmok, malomhelyek) azon módon (more et condicione seu libertate), 
ahogy ők birtokolták, Domokos mesternek, közelebbi szomszéduknak 12 márka dénárért 
eladták, semmiféle jogot és tulajdont abban és haszonvételeiben maguknak és utódainak 
meg nem tartva, hanem mindezeket mostantól teljesen Domokosra és utódaira ruházva. 
Átadták Domokosnak az okleveleiket is, amikkel e birtokrészt először elődeik, majd ők is 
birtokolták eddig, s ha ezekből csalárdul megtartottak volna, érvénytelenek és bemutatójuknak 
legyenek kárára (exhibenti nocituras), ha ők v. örököseik ezeket bármikor is Domokos v. 
utódai ellenében bármely bíró előtt bármikor is bemutatnák. Domokos mester vállalta, 
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hogy ezután ő és örökösei szolgáltatnak majd ki a mindenkori bíróknak minden adót 
(debita seu servicia), amikkel eddig Iwen fiai e birtokrészükből tartoztak. Erről fentiek 
függőpecsétjeikkel ellátott privilegiális oklevelet bocsátanak ki. D. in Crisio, in fe. Nicolai, 
a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 33 663. (HDA. NRA. 1675. 5.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Két függő-

pecsét fonata. 
Má.: A.HAZU. Diplomata latina 5. 62. (Df. 230 507.) Újkori. 
K.: Smič. XIII. 594–595. (az egyik pecsét leírásával) 
 
 
1061. 1366. dec. 6. 
Az egri káptalan előtt megjelent Putnok-i Vecse (dict.) Miklós fia: János a maga, valamint 
kisfia (infantulus): László nevében, másrészről a gener-e, Bela-i és Checz-i Csaba [!] 
(dict.) Demeter fia: Péter mester, és János elmondta, hogy jelenlegi szükségei elkerülésére 
– főleg, hogy elégtételt tudjon adni Klára nemes asszonynak, ezen Miklós fia: Rajnold 
(János fivére, László patruus-a) özvegyének a hitbére és jegyajándéka ügyében, és ue. 
Renold leányának, Zur-i [!] Sed [! ∋: God] fia Miklós feleségének: Ilona asszonynak a 
leánynegyede ügyében, amik ezen Renold birtokaiból a természetjog és az ország szokása 
szerint nekik járnak – a Borsod megyei Horvathi nevű birtokát szavatosság vállalásával 
zálogba adta minden haszonvétellel régi határai alatt Péter mesternek és a fiának: Jánosnak 
250 aranyforintért dec. 6-tól (a presenti fe, Nicolai) annak 4. évfordulójáig úgy, hogy ha 
akkor ő v. a fia együtt v. külön Horvathi birtokot ezen összegért tőlük ki tudják váltani, 
Péter és fia az összeget megkapva a birtokot nekik vissza kell adják, ha pedig akkor azt 
nem tudják v. nem akarják kiváltani, utána csak az összeg kétszereséért tehetik ezt meg. 
Putnuk-i ezen Miklós fia László fiai: Mihály és János a káptalan előtt mindehhez 
beleegyezésüket adták. D. in fe. Nicolai, a. d. 1366. 
 
Má.: 1. Dl. 89 395. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 19.) Újkori. 

2. Ue. jelzet alatt, újkori. Eltérő névalakjai: Veche, Chaba, Rennold, Zuur, Horvati. 
R.: F. IX/6. 137. 
 
 
1062. 1366. dec. 7. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Nogsemyen-i Lengel (dict.) János fia: Leukus nevében, 
hogy a jobbágyát, Kemen fia: Györgyöt a Bathur-i megyei vásáron Bathur-i Bereck fia 
János fia: István [1365.] dec. 17-én (f. IV. an. Thome ap.) jogtalanul elfogta és 6 forintját 
elvette tőle, azt állítva, hogy György az ő egyik jobbágyát kirabolta, holott Leukus ezen 
jobbágya ebben ártatlan. Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Symien-i Péter fia: László v. Bogath-i Miklós fia: Jakab v. Sándor fia: Sándor v. 
Pettri-i Lőrinc fia: Tamás v. Kyrch-i Raphael v. Nagfalou-i Antal v. Arthanhaza-i Benedek 
királyi ember tudja meg erről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in 
Wyssegrad, 2. die Nicolai, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 102. (Kállay cs. lt. 1300. 1496.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölések, valamint vörös viaszú kis zárópecsét nyoma. 
R.: Kállay 1586. szám; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 288. 
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1063. 1366. dec. 7. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) teljesen azonos tartalmú oklevele a váradi káptalannak. D. in 
Wyssegrad, 2. die Nicolai, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 103. (Kállay cs. lt. 1300. 1495.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint vörös viaszú kis zárópecsét nyoma. 
R.: Kállay 1587. szám. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
1064. [1366.] dec. 7. Vértes, a király vadászóhelyén 
[I.] Lajos király (H) Marcus Cornarius velencei dózsénak: familiárisát, Petrus Ligerii de 
Medio mester zágrábi polgárt, jelen oklevél bemutatóját a dózséhoz küldi, és amit ő elmond a 
király részéről, annak a dózse adjon hitelt. D. in Werthus, loco nostre venacionis, 7. die 
Dec., titkos gyűrűspecsétje alatt. [1366.] 
 
K.: Ljubić IV. 89; Wenzel, Dipl. eml. II. 653. (Mindkettő ezen évvel, a Copia dei 

commemoriali c. velencei államkönyv alapján. VII. 66. 1. 255.) 
R.: Wenzel G., MTT. 9 (1861) 32. 
 
 
1065. 1366. dec. 7. 
A pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje előtt elmondták 
Lőrinc fia: Miklós és a fia: György a birtokaikról kiadott okleveleik ügyében – amiket 
egykor elődeik helyeztek el őrzésre a Beel-i Szt. Móric-monostorba, ők pedig ezeket dec. 
6-án (in fe. Nicolai) Pál testvér, Beel-i apát jelenlétében megkapták –, hogy ha ezen okleveleket 
bárki a jelenlegi v. jövőbeni Beel-i apátoktól kérné és őket ezek kapcsán zaklatná, Miklós, 
György és utódaik ezen apátokat szavatolják. D. f. II. p. Nicolai, a. d. 1366. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 517. 51 15. (Df. 207 316.) Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: P. VIII. 353. (dec. 8-i dátummal); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 158. 
 
 
1066. 1366. dec. 8.  
A bácsi káptalan tudatja, hogy Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevelének megfelelően 
emberük: János, egyházuk Boldogságos Szűz-oltárának (ara) [mestere] a Kw-i káptalan 
Teutheus fia: László mester Toty nevű birtoka bejárásáról kiadott, a nádor pecsétfőjével 
tokba (in trapello) zárt privilegiális oklevelét dec. 7-én (oct. Andree) a Kw-i káptalannak 
bemutatta őrzésre (ad rehabendum et servandum), mire a Kw-i káptalan tagjai azt felelték, 
hogy mivel nekik László nem adott semmilyen elégtételt a munkájukért és kiadásaikért 
ezen privilegiális oklevélnek a királyi kúriába uralkodói parancsból való eljuttatása során, 
ezért ők ezen privilégiumot nem fogadják be egyházuk levéltárába (in repositum). D. 2. die 
oct. predict., a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 77 383. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 463.) Papír. Hátlapján mandorla alakú 

zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: porcione iudicis. 
K.: Z. III. 323. 
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1067. 1366. dec. 8. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje Guztolya-i Panth fia Balase fiai: György 
és Simon kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes privilegiális oklevelében 
átírja saját zárt oklevelét. D. in fe. Conc. B. virg., a. d. 1366. 
 
Á.: Zalai konvent, 1393. okt. 14. Dl. 101 698. (Batthyány cs. lt. Maioratus. Türje 1. 29. 14.)  
Má.: Dl. 101 697. (Uo. Türje 14.) Újkori, Á. alapján. 1346-os évet írva, l. Anjou-oklt. 

XXX. 902. és 903. számok között. 
Megj.: Az átírt (év nélküli, IV. László királynak szóló) oklevelet 1274-es dátummal kiadta 

Zala I. 75. 
 
 
1068. 1366. dec. 9. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-oknak, továbbá a városoknak, szabad falvaknak, ezek rector-ainak, bíróinak és 
falunagyainak: megtudta a Kwzeg-i királyi polgároktól és hospesektől, hogy amikor az 
ügyeik intézésére magukban,  v. a javaikkal és áruikkal együtt a címzettek birtokain és 
területein átkelnek, ők és a hozzájuk tartozók ítélkeznek felettük, javaikban és személyükben 
őket tilalmazzák és állandóan zaklatják, főleg hamincados polgártársaik (concives et socii 
suorum tricesimas pro censu tenentes) ügyei, adósságai és támadásai miatt. Mivel ártatlanokat 
nem szabad bűnösökként zaklatni, ezért a király utasítja a címzetteket, hogy mostantól a 
birtokaikon és területeiken a Kwzeg-i királyi polgárok és hospesek felett, főleg a mindenkori 
polgári v. idegen harmincadszedők (tricesimatores tam concives quam advene nunc et pro 
tempore constituti) tetteiért, adósságaiért és kihágásaiért ne ítélkezzenek, bíróságuk elé 
állni őket ne kényszerítsék, javaikat ne foglalják le v. tilalmazzák, hanem ha valakinek 
keresete van e polgárok és hospesek ellenében, azt előbb Kwzeg városban a bíró és az 
esküdtek előtt kell lefolytatni, és ha ők az igazságszolgáltatásban bárki részére hanyagok 
lennének, akkor emiatt a panaszosok ne az alpereseket, hanem a bírót és az esküdteket 
idézzék ennek megindoklására a király v. annak tárnokmestere jelenléte elé, akik igazságot 
szolgáltatnak minden panaszosnak a jog rendje szerint. D. in Vissegrad, 2. die Conc. B. 
virg., a. d. 1366. 
 
E.: VAML. 674. Kőszeg titkos lt. 6. (Df. 262 193.) Hátlapján középkori kéztől tárgymeg-

jelölés, vörös viaszú kis négyszögletű pecsét töredéke felett: commissio domine regine 
specialis.  

Má.: VAML. 750. (Df. 262 266.) XV. századi; német fordítással, pag. 56–59. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 395–396; F. IX/3. 574–575. 
 
 
1069. 1366. dec. 9. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Chyurle-i (dict.) Péter mesternek, budai királyi kamaraispánnak: elmondta 
neki és anyjának, a királynénak Miklós Kwzeg-i bíró a maga és az ottani királyi polgárok 
és hospesek nevében, hogy ők a régi szabadságuk (libertas) szerint sosem fizettek kamara-
hasznát és nem is adósak azzal. Mivel az uralkodó az ország határán levő Kuzeg polgárait 
és hospeseit kiváltságaikban meg akarja őrizni, utasítja Pétert, hogy őket a kamarahaszna 
okán ne zaklassa, hanem annak ügyében mentse fel, miként ezt a király nagypecsétjével 
ellátott korábbi oklevele is tartalmazza. D. in Vissegrad, 2. die Conc. B. virg., a. d. 1366. 
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E.: VAML. 675. Kőszeg titkos lt. 7. (Df. 262 194.) Hátlapján középkori és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, vörös viaszú kis négyszögletű pecsét nyoma alatt: specialis commissio 
domine regine sicut in prioribus litteris [nostris] maiori sigillo confectis continetur.  

Má.: VAML. 750. (Df. 262 266.) XV. századi; német fordítással, pag. 81–83. 
 
 
1070. 1366. dec. 10. 
A csázmai káptalan előtt Iwen fiai: Janchech és István, Ryuche districtus-beli nemes várjobbágyok 
– akik személyét Fábián fia: Domokos pap (Gergely pap fivére), a Ryuche-i egyház rector-a 
igazolta a káptalannak – megvallották, hogy a Ryuche districtus-beli, Kyskonzka melletti, 
Jakab fia: Domokos mester szomszédságában fekvő teljes örökjogú birtokrészüket a haszon-
vételeivel együtt Domokos mesternek, közelebbi szomszéduknak 12 márka dénárért eladták, 
semmiféle jogot és tulajdont abban és haszonvételeiben maguknak és utódainak meg nem 
tartva, hanem mindezeket mostantól teljesen Domokosra és utódaira ruházva. Átadták 
Domokosnak az okleveleiket is, amikkel e birtokrészt először elődeik, majd ők is birtokolták 
eddig, s ha ezekből csalárdul megtartottak volna, érvénytelenek és bemutatójuknak legyenek 
kárára (exhibenti nocituras), ha ők v. örököseik ezeket bármikor is Domokos v. utódai 
ellenében bármely bíró előtt bármikor is bemutatnák. Erről a káptalan függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. V. [an.] Lucie, a. d. 1366. 
 
E.: A.HAZU. Diplomata latina 5. 63. (Df. 230 508.) Függőpecsét és fonata. 
Megj.: A dátum kiegészítésére l. Smič. XIII. 595. 
 
 
1071. [1366.] dec. 10. 
A váradi monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancs-
levelének megfelelően (l. 993. szám) kiküldték tanúságul Theodoric testvér papot, akivel 
Beren-i István fia: Miklós királyi ember dec. 4-én (f. VI. an. Nicolai) a szomszédok jelen-
létében a Wolkow megyei Benchemch [!] birtok déli felét – amit Vörös (Rufus) János oklevelei 
e birtokon kívülinek, az apácák oklevelei pedig azon belülinek mondanak – a Szt. Jakab 
apostol-egyház felével visszavéve (recaptivando) mások birtokjogaitól elkülönítve az apácáknak 
mint sajátjukat iktatni akarta, de Vörös János őt mindettől tilalmazta, ezért Jánost aznap és 
ott a királyi jelenlét elé idézte [1367.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) az apácák ellenében. D. f. V. 
p. Conc. virg. glor., a. supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl 5511. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson 56. 23.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (Nyulak szigeti apácák és Benchench-i János névalakokkal), valamint 
zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: Nicolaus Gubas cum earum, pro in Gregorius 
litteratus cum Boznensis ad Georgii. Due. Actor solvit sex. Johannes non venisset. 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 305. szám. 
 
 
1072. [1366.] dec. 10. 
A váradi monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancs-
levelének megfelelően (l. 994. szám) kiküldték tanúságul Theodoric testvér papot, akivel 
Beren-i István fia: Miklós királyi ember dec. 4-én (f. VI. an. Nicolai) a szomszédok jelen-
létében Benchench birtok északi, a Cykador-i monostor birtoka felőli földrészét – amit 
Balázs fiai: Miklós, Balázs és másik Balázs birtokolnak, és ahol 19 telek (mansio) van – a 
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Szt. Jakab apostol-egyház felével együtt Balázs fiai beleegyezésével az apácáknak iktatta 
azon a jogon, hogy kolostorukhoz tartozik, nem lévén ellentmondó, miközben 3 napig ott 
tartózkodtak. D. f. V. p. Conc. virg. glor., a. supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl 5512. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 39. 15.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala.  
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 306. szám. 
 
 
1073. 1366. dec. 10. 
A váradi monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Nyulak szigeti (Insula 
leporum) apácák érdekében az ország szokása szerinti ügyekre 1 évre kiadott gyűrűspecsétes 
nyílt oklevelének megfelelően kiküldték tanúságul Theodric testvér papot, akivel Beren-i 
István fia: Miklós királyi ember dec. 4-én (f. VI. an. Nicolai) Benchench-i Vörös (Rufus) 
János fiait: Lászlót és [lehúzva: Pétert] Jakabot (mindegyiküket a maga ottani birtokrészén) 
a királyi jelenlét elé idézte az apácák ellenében [1367.] jan. 13-ra (oct. Epiph.). D. f. V. p. 
Conc. virg. glor., a. d. 1366.  
 
E.: Dl 5515. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 56. 19.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredéke. Kortárs kéztől: pro actore 
Nicolaus Gubas cum earum, pro in racione prioritatis ad Georgii. Due. Actor solvit VI. 
Filii Johannis et Ladizlaus non venerunt. 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 307. szám. 
  
 
1074. 1366. dec. 10. 
A váradi monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Nyulak szigeti (Insula 
leporum) apácák érdekében az ország szokása szerinti ügyekre 1 évre kiadott gyűrűspecsétes 
nyílt oklevelének megfelelően kiküldték tanúságul Theodric testvér papot, akivel Beren-i 
István fia: Miklós királyi ember dec. 7-én (f. II. p. Nicolai) az apácák Wolkou megyei 
Benchench birtokon levő részének szomszédait, főleg Benchench-i Balázs fiait: Miklóst, 
Balázst és másik Balázst a birtokrész termései és hasznai elvételétől tilalmazta. D. f. V. p. 
Conc. virg. glor., a. d. 1366.  
 
E.: Dl 5516. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 63. 13.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei.  
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 308. szám. 
 
 
1075. 1366. dec. 11. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti Konth Miklós 
nádornak (H), a kunok bírájának, hogy döntéshozó oklevelét megkapva Egyed fia: Miklós 
felperes részére Zenkyral-i Tamás fia: László nádori emberrel és Kurytyan-i Lukács fia: 
Dénes alperes részére Zubud-i Beke nádori emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársaikat: 
Benedeket és Jakabot, akik dec. 9-én (3. die oct. Andree) a szomszédok és a felek jelenlétében 
az Ymola és Kalno birtokok közötti vitás földrészre mentek, amit Dénes az egri káptalan 
privilegiális oklevelének megfelelően a sajátjaként megmutatott és bejárt: Palanka nevű 
helyen 2 határjel; völgy; Reuhel (dict.) hely; Berch-en határjelben tölgyfa tönkje, ami 
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Kalno felől különíti el. Majd Egyed fia: Miklós járta be: azon határjeltől, amit mindkét fél 
valósnak ismert el, ezen Berch-en nyugat felé haladva 5 helyen 5 határjelet mutatott, de 
ezeket Dénes nem valós v. kézzel készített határjeleknek, hanem holm-oknak nevezte; 
onnan két völgy felé egy Berch-en 2 földjelet (az egyikben tölgyfa van) mutatott, amiket 
Dénes a saját határjeleinek mondott, amik Buchtefelde földtől különítik el, Miklós viszont 
e 2 határjelről azt állította, hogy ez Palanka hely. Mivel tehát a felek a bejáráskor és a határjelek 
megmutatásakor nem értettek egyet, ezért a vitás földrészt fogott bírókkal együtt szemmel 
királyi mértékkel 1 ekényinek tekintették. D. 5. die oct. Andree, a. d. 1366. 
 
E.: AM. Košice. Arhivum secretum. Kalnay S. 9. (Df. 269 708.) Hátlapján zárópecsét 

nyoma. 
 
 
1076. [1366.] dec. 11.  
A nyitrai káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelének 
megfelelően (l. 984. szám) kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát, Miklóst, akivel Hynd-i 
Mihály nádori ember dec. 7-én (2. die Nycolai) Kyszelepchen birtokot a szomszédok össze-
hívásával visszavette, bejárta, mások birtokjogaitól elkülönítette és 3 napig ott tartózkodva 
iktatta a Gron melletti Szt. Benedek-monostornak és Syffrid apátnak mint sajátjukat, nem 
lévén ellentmondó. D. 5. die diei statucionis antedicte, a. d. ut supra. [1366.] 
 
Á.: Nyitrai kápt., 1367. márc. 19. EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 9. 1. 8. (Df. 

235 988.) 
 
 
1077. 1366. dec. 11. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelent 
egyrészről Paztuh-i Porch fia István fia: László, másrészről László fia: Mihály (Paztuh-i 
Domokos fia: János nevében Konth Miklós nádor ügyvédvalló levelével), és László elmondta, 
hogy Mihály képviselő János nevében kifizette neki azt a 66 aranyforintot, amivel János a 
Paztoh, Dorugh és Ratolth birtokon levő részeit neki a váci káptalan oklevelével elzálogosította. 
Ezért László a 66 forint kifizetéséről Jánost nyugtatta és a váci káptalan ezen záloglevelét 
(amit most Jánosnak nem tud átadni) érvénytelenítette a kápolnaispán előtt. D. in 
Wysegrad, f. VI. p. Conc. virg. glor., a. d. 1366. 
 
E.: Erdődy cs. bécsi lt. D233. (96-8-2.) Foltos papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét körvonala. Kortárs kéztől: ad sigil….. 
R.: Pest m. 385. szám; Bakács, Pest m. 825. szám; Erdődy 516. szám. (dec. 14-i dátummal) 
 
 
1078. 1366. dec. 13. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy akaratának megfelelően Tamás fia: Péter mester 
zágrábi kanonok, főesperes és vikárius, királyi speciális káplán a Camarcha-n és Cris megyében 
levő Othna, Orbowna és Musyna nevű birtokait – amiket neki és fivérének (frater 
uterinus): Endrének a király mint néhai Myrse és annak férfiörökös nélkül elhunyt fiai 
királyi adományozáshoz tartozó birtokait adott örökre, részben pedig bizonyos nemesektől 
vásárolták, és amiket a király hasznosnak, szükségesnek és a királyi joghoz csatolandónak 
vélt – a tartozékaikkal együtt neki átadta. A vikáriusnak a király és Szent Koronája felé 
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tanúsított jószándékáért, szolgálataiért és az uralkodónak átadott ezen birtokaiért a király 
tanácsot tartva anyjával: Erzsébet királynéval (H), annak beleegyezésével a Rywche-i 
districtus-ban, Cris megyében levő Streza nevű királyi birtokból annyi telket és földet adott 
cserébe az ottani Boldogságos Szűz-kőegyházzal együtt a vikáriusnak, Endrének, annak 
fiainak és mindkét nemű örököseiknek, amennyit a vikárius és Endre átadtak a királynak 
Othna, Orbowna és Musyna birtokokban minden haszonvétellel, joghatósággal, bevétellel, 
jövedelemmel, malmokkal, malomhelyekkel, vizekkel, művelt és nem művelt szántóföl-
dekkel, erdőkkel, rétekkel, berkekkel, kaszálókkal, és ezeket Zeech-i Miklós, Szlavónia 
bánja a király nevében és speciális parancsából határokkal elkülönítette és írásban a királynak 
átadta. Lajos kötelezte magát és királyi leszármazottait, hogy a vikáriust, Endrét, annak 
fiait és mindkét nemű örököseit a Streza-n levő birtokjogokban és tartozékaikban (amiket 
cserébe nekik a bán királyi hatáskörből Streza királyi föld határai alatt majd iktat) bárkivel, 
főleg a hitbért, jegyajándékot és leánynegyedet követelőkkel szemben az ország kipróbált 
szokása szerint megvédi és őket e birtokjogok tulajdonában megőrzi, és ha ezt nem tudja 
teljesíteni, akkor a vikárius, Endre, annak fiai és mindkét nemű örökösei ezekből nem kell 
távozzanak addig, míg e birtokjogokért mennyiségben, minőségben, haszonban és értékben 
egyenértékű cserét nem kapnak a királytól örökadományul. A vikárius, Endre és annak 
örökösei pedig az általuk a királyi joghoz adott birtokok tulajdonában őrzik meg a királyt 
és annak leszármazottait. Lajos elrendeli, hogy a királyi kancellár jelen oklevelet késedelem 
és további kérés nélkül privilegiális formában adja ki, amikor a bán e birtokok iktatását 
elvégzi és az erről szóló jelentést a királynak elviszik. D. in Vyssegrad, in fe. Lucie, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 33 754. (HDA. NRA. 1540. 30.) Hátlapján nagypecsét körvonalában: Ad 

litteratorium mandatum regium, commissionem regine et secundum formam registri 
sub sigillo regio allati est facta presens littera. 

Á.: 1. Szécsi Miklós szlavón bán, 1367. ápr. 24. > Durazzoi Károly szlavón herceg, 1372. 
jún. 15. Dl. 5517. (Uo. 455. 21.) Eltérő névalakjai: Orbona, Mosyna, Kamarcha, Mirse, 
Ztresa, Ryuucha, Wyssegrad. 
2. Durazzoi Károly szlavón herceg, 1372. jún. 15. Dl. 33 466. (Uo. 562. 1.) Eddigiektől 
eltérő névalakja: Ryuuche. 
3. Szécsi Miklós szlavón bán, 1367. ápr. 24. > Zágrábi kápt., 1397. dec. 15. Dl. 33 222. 
(Uo. 441. 2.) Eddigiektől eltérő névalakjai: Endrey, Ryuche, Othyna, Mosinya, Ztreza, 
Vissegrad. 
4. Zágrábi kápt., 1397. dec. 18. Dl. 34 639. (HDA. Pavlinski samostani. Sztreza 1. 6.) 
Eddigiektől eltérő névalakja: Orbouna. 

K.: Smič. XIII. 596–598.  
R.: Mályusz E., LK. 6 (1928) 88. 
 
 
1079. [1366.] dec. 13. 
Az erdélyi káptalan jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfelelően (l. 1035. 

szám) Ernye-i Imre fia: Apor alvajdai emberrel kiküldték karpapjukat, Pétert, akik nemesektől, 
nem nemesektől, papoktól, klerikusoktól, és főleg Wyfalu falu szomszédaitól megtudták, 
hogy a Megyes székbeli Kapus-i népek v. hospesek nov. 23-án (f. II. an. quind. Martini) 
Gegus fia: János mester Wyfalu nevű birtokán hatalmaskodva 3 telket (curia) felégettek, 
azokban sok kárt okoztak, a javakat és János mester egy elfogott jobbágyát elvitték. D. in 
fe. Lucie, a. prenotato. [1366.] 
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E.: Dl. 5513. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 1. 1. U.) Papír. Hátlapján újkori kezektől tárgy-
megjelölések (az egyik magyar nyelvű), valamint pecsét töredékei. 

K.: F. IX/3. 641–642; ZW. II. 277–278; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 289. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 559. szám.  
 
 
1080. 1366. dec. 14. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a csázmai káptalannak: mivel akaratának megfelelően Péter mester 
zágrábi főesperes és vikárius, királyi speciális káplán és fivére (frater uterinus): Endre a 
Kamarcha-n és Cris megyében levő Othna, Orbona és Mosyna nevű szerzett és vásárolt 
birtokaikat átadták a királynak, ezért Lajos az anyjával, a királynéval a Ryuche-i districtus-ban, 
Cris megyében levő Ztreza nevű királyi birtokból annyi egyenértékű telket és földet adott 
nekik cserébe, amennyit a vikárius és Endre a mondott birtokaikban a királynak, a Ztreza-i 
Boldogságos Szűz-kőegyházzal, más haszonvételekkel, joghatóságokkal, bevételekkel, 
jövedelmekkel, malmokkal, malomhelyekkel, vizekkel, szántóföldekkel, erdőkkel, rétekkel, 
berkekkel, és elrendelte, hogy ezeket Zech-i Miklós, egész Szlavónia bánja a vikáriusnak, 
Endrének, annak fiainak és mindkét nemű örököseinek iktassa. Ezért utasítja a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Zech-i Miklós bán v. annak általa kijelölt embere királyi 
emberként menjen Ztreza birtokra és tartozékaira a szomszédok összehívásával, régi határai 
mentén járja be és a Ztreza-ból általa kihasított, megfelelő mennyiségű csereföldet határokkal 
elkülönítve a mondott kőegyházzal és egyéb tartozékokkal iktassa Péternek, Endrének és 
annak mindkét nemű örököseinek a mondott csere címén, ha nincs ellentmondás, az esetleges 
ellentmondókat a birtokról szóló okleveleikkel együtt idézze (evocare) a királyi jelenlét elé 
Péter és Endre ellenében, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in 
Vyssegrad, f. II. p. Lucie, a. d. 1366. 
 
Á.: 1. Szécsi Miklós szlavón bán, 1367. ápr. 24. > Csázmai kápt., 1367. máj. 8. Dl. 34 636. 

(HDA. Pavlinski samostani. Sztreza 1. 7.) Eszerint nagypecsétes zárt oklevél volt. 
2. Á. 1. > Csázmai kápt., 1397. dec. 21. Dl. 34 637. (Uo. 1. 22.) Eltérő névalakjai: 
Mosinya, Endrey. 

K.: Smič. XIII. 598–599.  
R.: Mályusz E., LK. 6 (1928) 88. 
 
 
1081. 1366. dec. 14. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Zeech ~ Zech-i Miklósnak, egész Sclauonia bánjának: mivel akaratának 
megfelelően Péter mester zágrábi főesperes és vikárius, királyi speciális káplán és fivére 
(frater uterinus): Endrey a Kamarcha-n és Cris megyében levő Othyna, Orbona és Mosinya 
nevű szerzett és vásárolt birtokaikat átadták a királynak, ezért Lajos az anyjával, a királynéval a 
Ryuche-i districtus-ban, Cris megyében levő Ztreza nevű királyi birtokból annyi egyenértékű 
telket és földet adott nekik cserébe, amennyit a vikárius és Endrey a mondott birtokaikban 
a királynak, a Ztreza-i Boldogságos Szűz-kőegyházzal, más haszonvételekkel, joghatóságokkal, 
bevételekkel, jövedelmekkel, malmokkal, malomhelyekkel, vizekkel, szántóföldekkel, 
erdőkkel, rétekkel, berkekkel, és elrendelte, hogy ezeket a bán a vikáriusnak, Endrey-nek, 
annak fiainak és mindkét nemű örököseinek iktassa. Ezért utasítja a bánt, hogy minden 
egyéb teendőjét félretéve  menjen Ztreza birtokra, v. küldje ki emberét, akiben megbízik, 
és Ztreza királyi birtokból a vikárius és fivére birtokaival egyenértékű telkeket és földeket 
határokkal különítse el és a mondott kőegyházzal együtt iktassa a vikáriusnak és Endrey-nek, 
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erről adja ki nekik privilegiális oklevelét, és mivel a király vállalta, hogy a vikáriust, a 
fivérét és annak örököseit ezen birtokjogok békés tulajdonában mindenkivel szemben 
megvédi és szavatolja, elrendeli, hogy őket a bán Ztreza birtokban és tartozékaiban békésen 
őrizze meg, az iktatásról pedig tegyen jelentést. D. in Vissegrad, f. II. p. Lucie, a. d. 1366. 
 
Á.: 1. Szécsi Miklós szlavón bán, 1367. ápr. 24. > Zágrábi kápt., 1397. dec. 15. Dl. 33 222. 

(NRA. 441. 2.) Eszerint nagypecsétes zárt oklevél volt.  
2. Szécsi Miklós szlavón bán, 1367. ápr. 24. > Durazzoi Károly szlavón herceg, 1372. 
jún. 15. Dl. 5517. (Uo. 455. 21.) Eltérő névalakjai: Endre, Othna, Musyna, Ryuucha, 
Wyssegra[d]. 

K.: Smič. XIII. 599–600.  
 
 
1082. 1366. dec. 14. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy korábbi oklevele szerint színe előtt 
nov. 18-án (oct. Martini) Bank-i Péter fia: Pál ki kellett fizessen 21 márkát, ti. Belwe 
halászóhely becsértékét kétharmad részben a nádornak mint bírónak, egyharmad részben 
Iuan fia: Lászlónak és Kallou-i Simon fia: Imrének, a peres ellenfeleinek. Akkor Chur-i 
Lőrinc (László és [lehúzva: Simon] Imre nevében a váradi és egri káptalan ügyvédvalló 
leveleivel) 26 napig várt Pálra, de ő nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, 
ezért a nádor a 21 márka kétszeresében marasztalja el Pált. D. in Wyssegrad, 27. die 
termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 104. (Kállay cs. lt. 1300. 1490.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Iwan névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: comitatus de 
Zabolch. 

R.: Kállay 1588. szám.  
 
 
1083. 1366. dec. 14. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi egyezséglevele 
szerint színe előtt Teuteus fia: László mester 100 márkát (minden márkát 6 pensa-val számolva) 
tartozott fizetni, mégpedig 50-50 márkát aug. 1-jén (oct. Jacobi) és dec. 7-én (oct. Andree) 
Zekchew-i Herchegh (dict.) Péter mester özvegye részére az asszonynak a perük során 
keletkezett költségeiért, a mondott oklevélben szereplő ügyben és kötelezettségekkel. Dec. 
7-én László az 50 márkát kifizette a nemes asszony nevében a Saxard-i konvent ügyvéd-
valló levelével megjelent Daloka-i Benedeknek, aki elmondta, hogy az összeg másik felét 
László aug. 1-jén kifizette az özvegynek, ezért az országbíró a 100 márka ügyében Lászlót 
nyugtatja. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 87 418. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. E. 233.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
 
 
1084. 1366. dec. 14. 
A vasvári káptalan előtt János, az Ewr-i Szt. György vértanú-egyház papja Iwanch-i Miklós 
fia: János és Dereske-i Darabus (dict.) István fia: Jakab mestereket nyugtatta és felmentette 
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az általuk eddig neki okozott minden kár, jogtalanság és gonosztett ügyében, miután teljes 
elégtételt kapott tőlük. D. f. II. p. Lucie, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 101 913. (Batthyány cs. lt. Misc. Obvia 20.) Hátlapján azonos és újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
1085. 1366. dec. 16. 
16. Dec., 1366. A raguzai nagyobb tanács határozata: a rector és a rogatus-ok tanácsa adjon 
Raguza érdekének megfelelő választ a király követeinek a gályák ügyében, amiket az uralkodó 
a várostól kért.  
 
K.: Mon. Rag. IV. 74. 
 
 
1086. [1366.] dec. 17. 
Az erdélyi káptalan jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfelelően (l. 1036. 

szám) notarius-ával és emberével: Miklós mesterrel kiküldték kórusukból Turul mestert, a 
Szt. András apostol-oltár mesterét, akik dec. 6-án (in fe. Nicolai) a szomszédok jelenlétében 
Enyed birtokon Enyed-i Arnold fia: Alard birtokrészeit a király oklevele alapján iktatták 
Alard leányának: Gerus nemes asszonynak, általa férjének: Tompa (dict.) Jánosnak és fiaiknak. 
D. f. V. p. Lucie, a. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 29 167. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 5. 2. 40.) Hátlapján középkori és újkori 

kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét töredékei. 
Á.: Erdélyi káptalan, 1786. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 290. (román fordítással) 
R.: ZW. II. 278; Erdélyi Okm. IV. 560. szám. 
 
 
1087. 1366. dec. 17.  
A zobori Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a 
Syffrid apát és a Goron melletti Szt. Benedek-monostor konventje érdekében az ország 
szokása szerinti ügyekre, többek között idézésekre 1 évre kiadott általános oklevelét megkapva 
Nempty-i Erdeu királyi emberrel kiküldték tanúságul Péter testvért, szerzetestársukat, akik 
dec. 16-án (f. IV. p. Lucie) Ebedech-i Miklós fia: Istvánt a királyi jelenlét elé idézték 
[1367.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) Syffrid apát és konventje ellenében. D. 2. die citacionis 
prenotate, a. d. 1366. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 1. 8. 15. (Df. 235 788.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore Andreas 
filius Gregorii cum suis, in personaliter, homo pro actore Mychael dictus Syke de 
Hynd, Nicolaus de Baluan, Nicolaus filius Dominici de eadem, Mykch de Lulye, Johannes 
filius Andree de Kozman, Erdeu de Nempty, Konya de Ture, pro in Andreas filius 
Andree de Kystapolchan, Laurencius de Saar, Benedictus de Wolkoch, Petrus de 
Zemere, Petrus filius Gregorii de Kistapolchan, f. IV. p. fe. S. Georgii et in oct. Georgii 
ad iudicem, actoris cum iudicio. 
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1088. 1366. dec. 17.  
A zobori Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a 
Syffrid apát és a Goron melletti Szt. Benedek-monostor konventje érdekében az ország 
szokása szerinti ügyekre, többek között tudományvételekre 1 évre kiadott általános oklevelét 
megkapva Nempti-i Erdeu királyi emberrel kiküldték tanúságul Péter testvért, szerzetestársukat, 
akik dec. 16-án (f. IV. p. Lucie) a Sycuba falubeli falunagytól és esküdtektől ott megtudták, 
hogy ők az elmúlt 3 évben a monostornak járó éves census-t nem fizették meg, mivel a 
földjük több mint felét a Kendi-i népek maguknak elfoglalták; ebből a bevallásuk szerint 
korábban ők a monostornak évente mindig 32 köböl gabonát fizettek. D. 2. die 
inquisicionis suprascripte, a. d. 1366. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 1. 4. 3. (Df. 238 448.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala.  
 
 
1089. 1366. dec. 17. 
17. Dec., 1366. A raguzai rogatus-ok tanácsának határozata: küldjenek 2 futárt Magyaro. 
(H) királyához. A király követeinek feleljék, hogy a város a saját követei által akar az uralkodó 
kérésére válaszolni, jelezve neki Raguza helyzetét a király honor-ja és ezen városa megőrzése 
érdekében. Írjanak levelet a királynak a követeinek adandó válasznak megfelelően, miszerint 
kijelölik a város követeit, akik az uralkodóhoz mennek hamarosan.  
 
K.: Mon. Rag. IV. 74. 
 
 
1090. 1366. dec. 18. 
Benedek prépost és a Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos 
király (H) parancslevelének megfelelően (l. 1032. szám) a préposttal mint királyi emberrel 
kiküldték tanúságul éneklőkanonokukat, Pált, akik dec. 11-én és 12-én (f. VI. et sab. prox. 
preteritis) Palocha vár soltészaival és várnépeivel (hospites seu cives) és más 
szomszédaival (akik jelen tudtak lenni) a mondott Feketeerdőhöz (Nigra silva) mentek és 
azt 2 jó falu telepítésére alkalmas 2 jó helyként – az egyik falu telepítésére (locacio) az 
erdő azon részét, amit keletről Musyna, délről Orlow és Andreasuagasa, nyugatról Stara 
birtok, északról a Poprad folyó vesz körül, ill. a másik falu telepítésére az erdő azon részét, 
amit keletről Beyeruagasa birtok, délről a Tymnych, wlgariter Semene hegy, nyugatról 
Jacabfolua birtok, északról Új (nova) Plaunych vesz körül – az alábbi határok alatt Jakab 
mesternek és örököseinek határjelek emelésével iktatták, majd megtudták e soltészektől és 
a kerület (districtus) egyéb embereitől, hogy ezen erdő adománya és iktatása Palocha várnak 
nem okoz jogsérelmet. Az első hely határai: Poprad folyó partján hely, ahol szemben 
Lengyelo. (regnum Polonie) felől beleömlik a Reuhz patak; dél felé Ohorn, más néven 
Jawrheg nevű magas hely; Pfafensyfh folyó caput-ja; északnyugat felé Wolth patak felett 
hegy; észak felé a Poprad folyó régi medre (meatus) a Poprad folyóig; Poprad folyó. A 
második hely határai: Plaunych folyó, ahol beleömlik a Dewn…fh patak; kelet felé 3 kis 
hegy; Beyeruagasa birtok határjelei; dél felé Melpotak patak; Semene hegy; nyugat felé 
Jacabuagasa határainak vége egy hegytetőn; észak felé ue. hegytető. Erről függőpecsétjeikkel 
ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsátanak ki Jakab kérésére. D. f. VI. an. 
Thome ap., a. d. 1366., István olvasó-, Pál éneklő-, János őrkanonok, Lampert [fia:] Lampert, 
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János [fia:] Tamás és Lyptouia-i Miklós kanonokok jelenlétében, amikor [I.] Lajos (H) 
király, Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek. Arenga. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Met. Sáros 3. 1. 6. (Df. 262 702.) Helyenként foltos. Felül 

chirographált (ABC). Függőpecsétjei kiszakadtak. 
Má.: Horváth cs. palocsai lt. QQ. 2. (Df. 283 056.) Újkori. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 396–398; Wagner III. 36–37; F. IX/3. 621–624. (mindegyik a 

határjárások nélkül) 
 
 
1091. 1366. dec. 19. 
19. Dec., 1366. A raguzai rogatus-ok tanácsának határozata a király által kért gálya ügyében: 
foglalják bele a város követei megbízásába, hogy először adják elő a királynak a város 
helyzetét, majd ha az uralkodó úgy akarja, hogy a várost sújtó veszélyek ellenére fegyverezzenek 
fel egy gályát a Constantinopolis-ba való átkeléshez, akkor ezt biztosítsák neki 6 hónapra a 
város költségén. A kisebb tanács az induló követek megbízását állítsa össze és vigye azt a 
rogatus-ok tanácsa elé azt. Törölt javaslat: adjanak [követküldés nélkül is] természetes 
uruknak, Magyaro. (H) királyának a kérésének megfelelően a Constantinopolis-ba való 
átkeléshez 1 gályát 6 hónapra a város költségén.  
 
K.: Mon. Rag. IV. 75. 
 
 
1092. 1366. dec. 20. 
A fehérvári káptalan 1366. dec. 20-i (in vig. Thome ap., a. d. 1366.) zárt tilalmazólevele 
szerint színük előtt tiltakozott Wama-i Endree fia János fia: Miklós (Kerezthur-i Ugrin fia: 
Pál és annak fiai: István és János, János fiai: Domokos és Péter és Keresthur-i Lőrinc fia 
János fiai: Miklós és István, ezen Pál frater patruelis-ei nevében), hogy (miként e nemesek 
megtudták) nemzetségük osztatlan tagja, Kenderthow-i Miklós fia: László Kenderthow-t, 
valamint egyéb birtokait és birtokrészeit Domokos fia: Darabus (dict.) Jánosnak, patruelis 
nepos-ának át akarja örökíteni és tőlük elidegeníteni, holott mindezek a mondott osztatlan 
rokonsági ág (linea generacionis incondivisionalis) okán e nemesekhez tartoznak minden 
joggal, ezért Lászlót Kenderthow és egyéb birtokai és birtokrészei Darabus (dict.) János és 
mások részére történő átadásától és elidegenítésétől, Jánost és másokat pedig ezek 
megszerzésétől, elfoglalásától és az ezekbe való bemeneteltől tilalmazta. 
 
Tá.: 1. Kaplai János országbíró, 1392. nov. 24. Dl. 61 262. (Kisfaludy cs. lt. 153.) 

2. Tá. 1. > Szécsényi Frank országbíró, 1398. ápr. 21. Dl. 61 270. (Uo. 161.) Eltérő 
névalakjai: Vana, Endre, Kereztur, Kenderto. 
3. Tá. 2. > Fehérvári keresztes konvent, 1400. szept. 29. Dl. 61 274. (Uo. 167.) Eddigiektől 
eltérő névalakjai: Kerezthwr, Kendertho. 

 
 
1093. 1366.] dec. 22. 
[Az egri káptalan jelenti I. Lajos királynak (H)], hogy parancslevelének megfelelően (l. 
1053. szám) kiküldték az ifjú István litteratus-t, kórusuk klerikusát, akivel Darouch-i András 
királyi ember dec. 20-án (in vig. Thome ap.) nemesektől, nem nemesektől és bármiféle 
helyzetű és állapotú emberektől, főleg Wodna birtok szomszédaitól nyíltan és titokban 
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megtudták, hogy Gergely fiai: László és Miklós nov. 26-án (f. V. an. Andree) hatalmaskodva 
kivágták és elégették a Jetyew nevű birtokuk felől levő Zylfa nevű határjel-fát, aminek 
csonkját ők maguk is látták. D. 2. die Thome ap., a. d. supradicto. [1366.] 
 
E.: MTA Kvt. Kazinczy G.-gyűjt. K. 391. 1. (Df. 292 827.) Hiányos papír. Hátlapján azonos 

és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. (A kiegészítés innen való.)   
K.: Véber J., LK. 2003. 165–166. 
 
 
1094. 1366.] dec. 22. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
[királynak] (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 992. szám) Sebestyén királyi emberrel 
kiküldték tanúságul notarius-ukat: Mihály mestert, akik dec. 19-én (sab. an. Nat. Christi) 
Lőrinc fia: Lászlót a Starna birtokon levő részén a királyi jelenlét elé idézték [1367.] jan. 
13-ra (oct. Epiph.) János fia: Miklós ellenében. D. f. III. an. Nat. Christi, a. eiusdem 
supradicto. [1366.] 
 
E.: Dl. 85 374. (Sztáray cs. lt. 159.) Hiányos papír. Hátlapján azonos (eszerint László 

[N]ogmichal-i, János pedig Drugeth) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: Sztáray I. 350. 
 
 
1095. 1366. dec. 22. 
Gergely prépost és a Saagh-i Szűz Mária-egyház konventje tudatja, hogy mivel Simon 
mester leánya: Klára nemes asszony, Luchonch-i néhai István bán özvegye a betegsége 
miatt személyesen nem tudott eléjük járulni, kérésére a rendelkezése meghallgatására kiküldték 
hozzá a káplánjukat: Mihály papot (presbiter), aki dec. 20-án (domin. an. Thome ap.) Bolk 
birtokra ment, ahol az asszony a Palasth-i Rado fia: Miklós mesterrel való rokonsága és 
annak szolgálatai miatt a leánynegyedét, amit Miklós az örökjogú birtokaiból ki kellett 
volna adjon neki, Miklósnak teljesen elengedte és őt ez ügyben nyugtatta. Erről Klára kérésére 
a konvent pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki Miklósnak. D. f. III. p. Thome ap., a. d. 1366.  
 
E.: Dl. 5518. (NRA. 436. 30.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
1096. 1366. dec. 23. Visegrád 
[I.] Lajos király 1366. dec. 23-án (3. die Thome ap., a. d. 1366.) Wissegrad-on kiadott 
adománylevelében a Kewe megyei Wydaeghaz nevű lakatlan birtokot, ami egykor királyi 
várnépek poroszlóié (pristaldorum suorum castrensium regalium) volt, az uralkodó 
joghatóságához tartozik és ahol régisége miatt leromlott kőegyház van, minden haszonvétellel 
régi határai alatt érdemeikért Machadonya-i Danch, Péter és János mestereknek, valamint 
örököseiknek adta királyi új adomány címén, azon a jogon, hogy adományozásához tartozik, 
nem érintve más jogát. 
 
 



474 

Tá.: 1. I. Lajos király, 1371. máj. 9. > Uő., 1373. dec. 21. > Garai Miklós nádor, 1412. 
szept. 5. Dl. 43 172. (Múz. Ta. Czeglédy-Meskó.) 
2. Tá. 1. > Titeli kápt., 1418. márc. 9. Dl. 43 389. (Uo.) Eltérő névalakja: 
Machadonia. 

 
 
1097. [1366.] dec. 23. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 1052. szám) Petheu fia: János királyi 
emberrel kiküldték tanúságul Jakab testvért, akik dec. 21-én (in fe. Thome ap.) a mondott 
birtokon a szomszédok, a Borsod megyei 4 szolgabíró és bármiféle helyzetű és állapotú 
emberek összehívásával megtudták, hogy Jeghe-i Gergely fiai: László és Miklós Vadna 
birtok határjeleit hatalmaskodva lerombolták és felégették, Damasa joga sérelmére, és 
mindezt Gergely fiai maguk is megvallották. D. 3. die Thome ap., a. prenotato. [1366.] 
 
E.: Dl. 41 693. (Múz. Ta. Nagy I.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint 

Antal fia: Damasa Vadna-i), valamint zárópecsét töredékei és visszazáró pecsét töredéke. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
1098. 1366. dec. 26. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Heem fia Pál fia: Benedek mesternek, Bulgária (regnum nostrum 
Bulgarie) bánjának (magnificus): elpanaszolták neki Vaguch (dict.) Péter fiai: János és 
Mihály, Crassuo [!] megyei Zagaryan ~ Zagareyan ~ Zagarian-i nemesek, hogy a joguk 
sérelmére e birtokuk egy örökjogú földrészét Benedek elődei elkülönítették és a királynak 
jogtalanul elfoglalva tartották. Mivel az uralkodó egy országlakosát sem akarja megfosztani 
a jogától, ezért utasítja Benedeket, hogy tudja meg az igazságot erről, s ha úgy találja, hogy 
a birtokrész Jánost és Mihályt illeti jog szerint, annak visszaadása ügyében királyi hatáskörrel 
szolgáltasson igazságot. D. in Wissegrad, in fe. Stephani prothomartiris, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 52 105. (Kállay cs. lt. 1300. 1506.) Papír. Hátlapján azonos kéztől címzés, valamint 

vörös viaszú kis pecsét körvonalában: relacio Nicolai de Zeech bani facta Symoni 
litt[erato].  

K.: Krassó III. 74–75; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 291–292. (román fordítással) 
R.: Kállay 1589. szám. 
 
 
1099. 1366. dec. 28. 
A győri káptalan előtt elmondta [B]erellew-i Mihály fia: János (Laak-i Hector fia néhai 
György mester fiai: Miklós, Mátyás, István és János nevében), hogy György ezen kisfiai 
(puer) megtudták, miszerint az apjuk a [veszprémi] káptalan tanúsága alatt a Perechke nevű 
birt[okukból] …….. v. telkeket (laneos) ….. haszonvételeikkel ….. Illés fiainak: Demeternek 
és Jánosnak és az [anyjuknak,] Ilona asszonynak (Illés özvegyének) adott, az ő tudtuk és 
beleegyezésük nélkül, ezért János képviselő György fiai nevében Perechke birtok elfoglalóit, 
valamint az Illés fiainak és Ilonának átadott és iktatott birtokrészeket tilalmazta. Kérésére a 
káptalan erről oklevelet bocsát ki György fiainak a közjognak megfelelően (communi 
iusticia suadente). D. in fe. SS. Innocentum, a. d. 1366. 
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E.: Dl. 41 694. (Múz. Ta. 1913. 52.) Hiányos papír.  
 
 
1100. 1366. dec. 29. Váradja 
Péter erdélyi alvajdának elmondták Hachzak-i Aladár fia Pál leánya: Ilona (más néven 
Mandula) nemes asszony, Mezeusomlou-i Márton fia András felesége nevében, hogy a 
Brithonya birtok mellett, Hachzak város felől és annak kerületében (districtus) fekvő 
Brazua oláh birtok felén, ami egykor Hachzak-i István fia: Vörös (Rufus) Miklósé volt, 
szükség van a visszavételre (recaptivacio) és a számára történő iktatásra. Ezért az alvajda 
kéri az erdélyi fehérvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Nadas-i András v. 
Popfolua-i Lőrinc fia: Jakab alvajdai ember a szomszédok jelenlétében vegye vissza 
Brazua birtok felét és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa Ilonának mint sajátját, ha 
valaki nem mond ellent. Az esetleges ellentmondókat idézze az alvajda elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést. D. in Waradia, 2. die SS. Innocentum, a. d. 1366. 
 
E.: Dl. 29 699. (GYKOL. Cista comitatuum. Hunyad 2. 5. 24.) Papír. Hátlapján azonos 

(Mezeusomlyo névalakkal), középkori (Barzwa in comitatu Hunyad districtu Hatzak) 
és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei.  

Á.: Erdélyi kápt., 1815. febr. 18. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Val. 206–207; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 292–293. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 561. szám. 
 
 
1101. [1366.] dec. 29. 
A váradi monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes 
országbíró oklevelének megfelelően (l. 1006. szám) kiküldték tanúságul Theodric testvér 
papot, akivel Hene-i Imre fia: Péter királyi ember dec. 18-án (f. VI. an. Thome ap.) a 
szomszédok összehívásával Zemdyfelde birtokot visszavéve (recaptivando) azt régi határai 
mentén bejárta és Domokos fia: Lászlónak iktatta, nem lévén ellenmondó, amíg 3 napig a 
helyszínen tartózkodtak. D. in fe. Thome mart., a. supradicto. [1366.] 
 
E.: HDA. Obitelj Draskovič. Archivum maius 65. 1. (Df. 233 433.) Foltos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (…pro Ladizlao filio Dominici filii Nicolai de Chan 
super statucione possessionis Zendyfeulde), valamint zárópecsét körvonala. 

 
 
1102. 1366. dec. 30. 
A Clusmonostora-i Szűz Mária-monostor konventje Brasov-i (dict.) Jakab comes utak 
veszélyei miatti kérésére és oklevél-bemutatása alapján átírja [III.] András király (H) 1294. 
febr. 9-i, ép és gyanútól mentes privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 3963. szám). D. IV. f. 
p. Nat. d., a. eiusdem 1366. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. UX. 1. (Df. 255 286.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 293–294. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 562. szám. 
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1103. 1366. dec. 30. 
30. Dec., 1366. A raguzai rogatus-ok tanácsának határozata: a rector és a kisebb tanács 
csökkentse a Magyaro.-ra (H) induló követség költségeit.  
 
K.: Mon. Rag. IV. 77. 
 
 
1104. 1366. dec. 31. Váradja 
Péter erdélyi alvajdát a király utasította levelével, hogy 2200 juh és ezek kétszeresének 
harmada ügyében Gerend-i Jakab fia: Péter mester részéről Chan-i néhai György mester 
fiainak adjon elégtételt, s ha nem talál annyi javakat Péternél, akkor a birtokait iktassa 
mindezek fejében György mester fiainak. Mivel az iktatáshoz az alvajdai emberrel ki kell 
küldeni az erdélyi fehérvári káptalanét is, ezért kéri őket, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Twr-i János v. Zeynd-i Sandur mester v. Koppan-i Mihály fia: János v. frater-e: 
Jakab v. Chan-i András fia: Miklós alvajdai ember Gerend-i Péter mester birtokait és birtok-
részeit iktassa György fiainak birtoklásra, Péter és mások ellentmondása esetén is, amíg 
Péter mester v. mások, akiket ezek kiváltása megillet, a juhokért ki nem váltják ezeket 
tőlük, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Varadia, f. V. p. Nat. d., a. eiusdem 1366. 
 
Á.: 1. Erdélyi káptalan, 1367. jan. 20. > Kolozsmonostori konvent, 1376. ápr. 24. Dl. 

28 354. (KKOL. Cista comitatuum. Torda C. 13.) 
2. Á. 1. > Kolozsmonostori konvent, 1829. júl. 20. Ue. jelzet alatt. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 294–295. (román fordítással) 
R.: Erdélyi okm. IV. 563. szám. 
 
 
1105. 1366. dec. 31. 
A győri káptalan előtt Pok-i Deseu fia: Miklós mester vállalta, hogy a Menfew nevű birtoka 
kiváltásáért Lach-i Hector fia György özvegyének és fiainak 31,5 márka dénárt fizet 
[1367.] febr. 14-én (domin. Septuagesime) a káptalan Lach birtokra vezetett tanúsága jelen-
létében, s ha ezt akkor nem teljesíti, a korábban átadott pénzét veszítse el, a 31,5 márka 
kétszeresének büntetése sújtsa, és Menfew birtok ismét e nemes asszonynál és fiainál maradjon 
zálogban, miként korábban. D. in fe. Silvestri, a. d. 1366. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. E. 10. 13. (Df. 263 642.) Papír. Hátlapi pecsét 

szalagja. 
 
 
1106. [136]6. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Mathiuch-i János fia: Jakab a maga és fivérei (carnalis 
frater): Ferenc és Miklós nevében, hogy az előző évben Tarnolch-i János fia: István a 
famulus-ával, Petew fia: Istvánnal az ő Kechefeulde nevű birtokukról hatalmaskodva 20 
disznójukat Tarnolch faluba terelte, továbbá e birtokuk terméseit és hasznait a törvényes 
tilalmazásaik ellenére ezen István és Tarnolch-i Kázmér fia: Tamás jogtalanul használják, 
miközben per van függőben János fia: Miklós és ……. között. Ezért a király utasítja a 
Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Nylas ………. v. Nyarad-i Tamás 
fia: László v. ……….. mindenkitől …….. az igazságot, majd ………… Vyssegrad, 3. die 
………… [136]6. 
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E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1366. 8. (Df. 219 553.) Hiányos, foltos. Előlapja 
alján kortárs kéztől feljegyzés (benne Narad névalak). Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint kis zárópecsét töredékes nyoma. 

R.: F. IX/7. 252. 
Megj.: OL-adatbázis szerint 1366. évi oklevél. 
 
 
1107. 1366. 
[I.] Lajos király meghagyja Him fia [Pál fia:] Benedek kevei és krassói comes-nek, hogy 
Saracen-t ne akadályozza a lippai királyi kamara hátrányára azoknál a harmincadoknál, 
ahol a sószállítás el van tiltva.  
 
R.: Turchányi T., Tört. ért. 1903. 87. (Körmendi lt. Acta Heimiana 201. alapján, ezen dátummal.)  
 
 
1108. 1366. 
[Az uralkodó] rendelkezése szerint a teljes Sebus-i kerületben (provincia seu districtus) 
csak katolikus, a római egyház hitét valló személy tarthat birtokokat nemesség v. kenézség 
címén (sub titulo keneziali). 
 
Tá.: Zsigmond király, 1428. dec. 2. > I. Mátyás király, 1478. júl. 26. Magyar Ferences Lt. 

Gyöngyösi Kapisztrán-rendtartomány iratai 17. (Df. 275 475.) 
R.: Doc. Val. 207–208; Doc. Rom. Hist. C. XIII. 2; Erdélyi Okm. IV. 565. szám. (mindegyik 

ezen évvel) 
 
 
1109. 1366. 
Konth Miklós nádor 1366. évi oklevele szerint Zuha-i István fia: Jakou perbe idéztette 
Hrahow-i Kuer (dict.) Miklós fia János fiait: Györgyöt, Lászlót és Gergelyt, és a per több 
halasztással 1364. jan. 13-ra (oct. Epiph. d., a. eiusdem 1364.) jutott, mikor is Jakou bemutatta 
Miklós nádornak a Saagh-i konvent 1358. okt. 26-i oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 1211. 

szám) és a váci káptalan ezzel kapcsolatos 1359. jan. 25-i oklevelét, majd azt állította, 
hogy ő Hunthpaznan nembeli Hrahou-i Jakou fia István fia Jakou fia István fia, ő és János 
ezen fiai osztályos atyafiak, egy nemzetségi ágon vannak, egy őstől, ti. a mondott Jakou-tól 
származnak, akinek két fia volt: István és Mouka, és ezen Istvántól ő maga: Jakou származik 
a többi nemzetségi atyafiaival és rokonaival, Moka-tól pedig János fiai és azok nemzetsége, 
István és Moka tehát testvérek (fratres uterini) voltak és mindketten Hrahou birtokon laktak 
örökjogon. Erre György és László (a maguk és fivérük: Gergely nevében a nádor ügyvéd-
valló levelével) azt mondták, hogy ők Hunthpaznan nembeli Moka fia Moka fia Miklós fia 
Miklós fia János fiai, István fia: Jakou-val sosem voltak osztályos atyafiak, nem erednek 
azonos ükapától (athavus), mert az ő ükapjuk nem Jakou volt, hanem Moka (Moka fia), aki 
nem volt testvére (frater uterinus) Istvánnak (Jakou fiának), István pedig sosem volt a 
Hrahou nevű birtokukban örökös. Mivel a felek az egymás elleni állításaikat közös tudomány-
vétellel óhajtották bizonyítani, kérték a nádort, hogy küldje őket János fiai Hont és Borsod 
megyében fekvő birtokai (amikből István fia: Jakou a saját jogait követelte) szomszédai, a 
bármiféle helyzetű és állapotú ezen megyékbeli emberek (főleg a Hunthpaznan nemzetség 
tagjai) és János fiai Gumur megye határain fekvő egyéb birtokai szomszédai bevallására. 
Ezért a nádor a vele ítélkező bárókkal és az ország nemeseivel tanácsot tartva úgy döntött, 
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hogy a Hont és Borsod megyékben általa tartandó közgyűléseken a nevezettek hitére, a 
király és Szent Koronája iránti hűségükre, csalárdság nélkül tudassék meg az igazság arról, 
hogy István fia: Jakou és János fiai ugyanazon Jakou-tól származnak-e, Jakou-nak két fia: 
István és Moka volt-e, ezen Istvántól Jakou, Moka-tól pedig János fiai és elődeik származnak-e, 
István és Moka testvérek voltak-e, Hrahou birtokban örökjogon laktak-e, Jakou és János 
fiai osztályos atyafiak-e, v. sem. Majd a közös tudományvételeket a nádor az oklevélben 
leírt módon elvégeztette, és a feleknek tanúskodó szomszédos és megyebeli nemesek neveit 
ezen oklevele tartalmazta. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1379. aug. 20. Dl. 42 130. (Múz. Ta. 1909. 31.) Hiányos. 
K.: Kub. I. 234–237. 
 
 
1110. 1366.  
Konth Miklós nádor (H) 1366. évi, az egri káptalannak szóló döntéshozó oklevele: a 
Zemlen és Vngh megyei nemesek közösségének [1364.] szept. 23-án (in anno tunc prox. 
transacto …. f. II. an. Mychaelis) tartott közgyűlésén Hydueg-i Márk fia Máté (Mathyus) 
fia: Benedek elmondta, hogy ezen Márk, valamint Koch fia Mok fia Márk nagyapja és 
Hozyumezeu-i János fiai: Egyed és László nagyapja egy őstől (avus) származtak, az oklevélben 
felsorolt birtokaik, főleg Wyfalu az ő örökjogaik, ezért Benedek tudni akarta, hogy volt-e 
közöttük birtokosztály, s ha igen, akkor az erről szóló osztálylevelet Mok fia: Márk és János 
fiai mutassák be neki, aminek par-ját meg akarja kapni, mivel e birtokok mind náluk vannak. 
Erre Márk, ill. János fiai nevében Zeuke (dict.) Miklós a Jazov-i konvent ügyvédvalló 
levelével azt felelték, hogy igaz, miszerint ők Benedekkel osztatlan atyafik a birtokaikon. 
Ezért a nádor a feleket mint nemzetségi és osztatlan atyafikat az oklevélben leírt módon 
birtokosztályra küldte örökjogú birtokaikon. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1378. márc. 25. Dl. 87 505. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 32. D. 186. O.) 
 
 
1111. 1366.  
Konth Miklós nádor (H) …………. és Tamás fia: László, akik nevében Pál fia: János …… 
Scepsy-i ……, akinek nevében Péter mester, ezen egyház [lehúzva: al]éneklőkanonoka 
………. [lehúzva: Ilsua] Liska birtoknak a ………., amiket a nádor korábbi oklevele tartalmaz, 
az ezen Imre és László által bemutatni vállalt okleveleket …….. ésszerű ok nélkül időpontot 
………. az oklevelek bemutatása előtt kifizetendő 3 márka bírsággal ……….. d. 1366. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. 88. (Df. 264 201.) Mintegy kétharmadán hiányos 

papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés pár betűje, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
1112. 1366. 
Bubek István comes országbíró 1366. évi privilegiális oklevele szerint Waynatynatyba-i 
Lőrinc fia: László az ezen birtoka határain belül fekvő birtokrészét háromszor törvényesen 
visszavette (recaptivasset), de azok idején Drugeth Miklós comes fia: János és Drugeth 
János fia: János tilalmazták. A felek az országbíró előtt a birtokrész ügyében (amiről a két 
János azt állította, hogy a Nyuichke várukhoz tartozik) hosszasan pereskedtek, aminek 
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során László bemutatta az egri káptalan jelentését (ami tartalmazta e föld határait), a nevezett 
nádor [Druget Vilmos] ezt megerősítő oklevelét és egyéb okleveleket, amik alapján az 
országbíró a László által visszavett birtokrészt a káptalan oklevelében levő határok alatt 
Lászlónak ítélte, nem érintve mások jogait. 
 
Tá.: Bebek Imre nádor 1373. febr. 1. > Rozgonyi Simon országbíró, 1414. jan. 8. Dl. 

85 636. (Sztáray cs. lt. 412.) 
K.: Sztáray I. 398. (Tá.-ban.) 
 
 
1113. 1]366.  
A vasvári káptalan előtt Peder-i Sandur fia: Balázs és Erzsébet nemes asszony … a néhai 
nagyanyjuk (ava), Perbese-i Ku…… nemes asszony leánynegyede ügyében Perbese-i Jakab 
fia Feketeu (dict.) István fiait: Miklóst, Domokost és Jakabot ….. nyugtatták és felmentették 
…… [1]366. 
 
E.: Dl. 68 245. (Kisfaludy cs. id. ág. lt. 56.) Egyharmadán hiányos papír. Hátlapján pecsét 

körvonala. 
 
 
1114. 1366. 
A zalai [Szt.] Adorján vértanú-[monostor konventje] ….. Zul-i Istvánnak a …… mint felperes 
…… Andrást és Kele[ment] …… ezen Zul-i Demeter két ….. Zabor-i János fia: Othuz-t 
…. nemeseket …. Az időpont eljöttével ….. vezették, akik és a konvent ……. jelenlétében 
……….. ezen nemesek elrendezését ….. [hátlap: elhalasztotta 1367. ápr. 27-re] mindkét 
[fél] akaratából ….. prenotati, a. d. 1366. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Zeke cs. petőházi lt. 5136. 23. 5. (Df. 264 776.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (pro Demetrio filio Stephani de Sul contra Andream et 
Clementem filios Sebastiani de Zulyanseg ad f. III. p. oct. Passce d. prorogatoria). 

Má.: Ue. jelzet alatt, a már hiányos E.-ről, újkori. 
 
 
1115. 1366. 
Perhalasztó oklevél, aminek tárgya az volt, hogy János és László Vörös (Rufus) Tamás 
fiai-e. Anno 1366. 
 
R.: Wass 143/2. szám. (Wass cs. lt. 5230. szám alatti 18. századi R. alapján.); Erdélyi 

Okm. IV. 564. szám. 
 
 
1116. 1366. 
Gekcze-i Mihály fiai: Antal és Gergely a leánytestvérüknak: Katalinnak átadták [leány]-
negyedként a Szt. Kereszt-egyházon túl fekvő telket (curia). 
 
R.: F. IX/6. 289. (A turóci konvent lt.-ából, ezen évvel.) 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

APPENDIX 
 





483 

I. Lajos király megerősítő záradékai 
 

Az 1363-as boszniai hadjárat során Miklós esztergomi érsek, kancellár sátrából el-
lopták a királyi kettőspecsétet, ezért szükség volt egy új vésetésére (ez nagy valószínűséggel 
1363 végére lett kész). Az új kettőspecséttel Lajos a saját korábbi (ellopott), valamint apja: 
I. Károly király felségpecsétjével ellátott privilégiumait erősítette meg, de új módon: ezeket 
nem átírta, hanem egy záradékkal látta el és a meglevő régebbi mellé függesztette az új 
pecsétet.  

A záradékkal és új pecséttel megerősített privilégiumok jogilag új oklevélnek szá-
mítottak, ezért önállóan is regesztázhatóak lennének. De mivel az ismétlődő záradékok 
alapszövege voltaképp azonos, és a lényegi eltérések csak a kedvezményezettek nevében és 
a dátumban jelentkeznek (ráadásul az Anjou oklt.-kötetek szinte mindig utaltak – vagy fognak 
majd – a záradékokra, feltüntetve a vonatkozó bibliográfiai adatokat és pecsétleírásokat is), 
ezért (elkerülendő az ismétlődő alaptartalmú kivonatokat) mégsem regeszták formájában, 
hanem jelen függelékben felsorolva kerültek a kötetbe. (A korábbi nagypecsétekkel ellátott 
nyílt királyi okleveleket privilegiális átirat esetén a kancellária a szokásos módon, méltóság-
névsorral ellátva erősítette meg, ezért ezek a regeszták között szerepelnek.) 

A záradék alapszövegének kivonata: 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy amikor a boszniai (regnum nostrum Bozne) 

eretnekek és patarénusok kiirtására egyrészről személyesen ő kelt útra nagy sereggel, 
másrészről Miklós esztergomi érseket, királyi kancellárt (akinél a királyi kettőspecsét volt) 
és Miklós nádort számos főpappal, báróval és az ország nemeseivel küldte Boszniába (terra 
Wzure ~ Vzure), az érsek őrködéssel megbízott familiárisai a kettőspecsétet előre megfontoltan 
ellopták. A király, nehogy a pecsét elvesztése az országlakosok jogait veszélyeztesse, új 
kettőspecsétet vésetett, és elrendelte, hogy azt helyezzék összes korábbi privilégiumára, 
valamint apja: [I.] Károly király koronázása idején vésetett korábbi, majd (mivel azt Károly 
utóbb átvágatta, ugyanis kiderült, hogy azzal számos jogtalanságot követtek el) a Havas-
alföldön elveszett másik pecsétje alatt kiadott privilégiumaira, ezen pecsétek mellé. Ha 
Károly ezen két korábbi pecsétjével ellátott privilégiumai a későbbi pecsétjével, avagy 
Lajos elveszett pecsétjével nincsenek megerősítve, és ezekre az új pecsétet nem függesztik 
rá, avagy Károly és Lajos nyílt okleveleit az új pecséttel nem erősítik meg, ezen 
privilegiális és nyílt okleveleket Lajos érvényteleníti. 

Latin szövegének egyik közlésére (és a záradék használatának elemzésére) l. 
Grünn [Gárdonyi] Albert, T. 1901. 27–37.  

Az ily módon megerősített oklevelekről tehát az alábbi általános regeszta lenne 
adható:  

[I.] Lajos király (H) záradékával és függő új kettőspecsétjével megújítja és örökre 
megerősíti az adott évben és napon kiadott, gyanútól mentes privilegiális oklevelet és az 
abban foglaltakat XY részére. Kelt Miklós [esztergomi] érsek, királyi kancellár keze által, 
római napjelölés, a. d. 1366., uralkodása 25. évében. 

A táblázatban a kiegészítések a megerősített oklevél szövegéből származnak. Mind 
a fenti alapszöveg-kivonat (ami a táblázat minden tételéhez odaértendő, természetesen 
tartalmi átiratok esetén is, hiszen ezen fennmaradási forma ellenére az oklevél egykori 
eredetijében a záradék teljes egészében ott volt), mind a táblázat vonatkozó elemei a mutatóban 
is szerepelnek, Apx. előtaggal.  

Mivel OL-adatbázis nem tünteti fel minden esetben a záradékokat, így a táblázat 
értelemszerűen bővülhet még az Anjou-oklt. kötetek gyarapodásával – bár az így is látható, 
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hogy sokkal kevesebb ilyen megerősítésre került sor, mint a megelőző két ilyen évben, 
1364-ben és 1365-ben. 
 

 napi dátum kinek a részére 
 

megerősített 
oklevél kiadója, 
kelte 

fennmaradás 
típusa,  
Dl.- v. Df.-jelzet 

lásd  
Anjou-oklt. 

1. febr. 3. 
III. Non. Febr. 

Bajmocz-i királyi 
hospesek 

I. Lajos, 
1362. febr. 22.  

Má. 1-2.: 
268 902. 

jelen kötet 103–
104. számok 
között 

2. júl. 17. 
XVI. Kal. 
Aug. 

Konya mester és fiai I. Lajos, 
1352. ápr. 20.  

E.: 4244. XXXVI.  
277. szám   

3. júl. 21. 
XII. Kal. Aug. 

István [volt Wysegrad-i 
várnagy] fiai: János és 
Miklós 

I. Károly, 
1327. jan. 29.  

E.: 236 420. 
 

XI.  
47. szám 

4. júl. 21. 
XII. Kal. Aug. 

István [volt Wysegrad-i 
várnagy] fiai: János és 
Miklós 

I. Lajos,  
1347. júl. 28. 

E.: 269 952. XXXI.  
724. szám 

5. aug. 25. 
VIII. Kal. 
Sept. 

Péter mester erdélyi 
alvajda 

I. Lajos, 
1360. jan. 10. 

E. és Á.: 
30 380.  

 

6. aug. 25. 
VIII. Kal. 
Sept. 

Zekul (dict.) Gergely 
mester, a fia: Miklós, a 
felesége: Erzsébet, Lukács 
többi leánya [és férjeik:] 
Pongrác, György és Miklós 

I. Lajos, 
1348. máj. 24. 

Á.: 274 381. XXXII. 
303. szám 

7. nov. 16. 
XVI. Kal. 
Dec. 

Torna-i János fiai: Egyed 
és János 

I. Lajos, 
1357. okt. 29. 

E. és Á.: 
16 114. 

 

8. a napi dátum 
nem olvasható 
ki 

[Morouth-i István fia:] 
Mihály 

I. Károly,  
1324. jan. 18. 

E.: 218 569. VIII.  
28. szám 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEX NOMINUM 
 

ET RERUM 
 





487 

A 
Aachen (Aquisgranum), város, Németo. 

720–721 
aacheni Szt. László király-kápolna 720–721 
Aba 1055 (Zemplén m.) 
Abaszéplak l. Széplak 
Abaújkér l. Kér 
Abaújszántó l. Szántó 
Abaújvár (Abavyuar, Abavywar, Abawar, 

Abawyuar, Abawywar) megye 47, 134, 
142, 166, 170, 754, 808, 816, 820, 
821, 828–833, 842–843, 909 

– megye hatósága 829, 843 
Abavyuar l. Abaújvár  
Abavywar l. Abaújvár 
Abawar l. Abaújvár 
Abawyuar l. Abaújvár 
Abawywar l. Abaújvár 
Ábrahám l. Nagy Ábrahám 
– 237 
–, Balázs fia, rozvágyi 753 
–, László fia, szenterzsébeti 293, 911 
–, János és László apja, gyakfalvi 59, 

172–173 
– fia Balázs, jenői jobbágy 239, 460 
– fia Benedek, Huge-i 846 
– fia János 948 
– fia Miklós 786 
– fia Miklós, szentpéteri 642 
– fia Péter 1042 
Abram l. Ábrány 
Ábrány (Abram), ma Nyírábrány 56, 

237 (Szabolcs m.) 
– (Abram) 268–269 
ábrányi Boldogságos Szűz-egyház 56  
Abrud (Obrugh), districtus, Ro. 628 

(Fehér m.) 
– l. Zalatna 
Abrudbánya l. Zalatna 
Abulma l. Bolmány 
Abustian l. Agostyán 
Acâş l. Ákos 
Acél (Acyl dict.) János mester 737 
– (Achil dict.) Péter 169 
Acha l. Acsa 
Achil l. Acél 
Achyntus, csákányi 858 
Aciliu l. Ecsellő 
Aciuţa l. Kisácsva 
Acyl l. Acél 
Ács (Alch) 447  

Acsa (Acha) 55 (Bács m.) 
– (Acha), ma Somogyacsa 584, 638, 

1045 (Somogy m.) 
Ácsfalva l. Kisácsva 
Ácsva (Ochwa), ma Avram Iancu, Ro. 

351 (Zaránd m.) 
Adaam l. Ádám 
Adam l. Ádám 
Ádám l. Vak Ádám 
– 903 
– (Adaam, Adam dict.) Miklós 314 
–, kajátai jobbágy 387, 667 
– mester, körösi notarius 781 
–, Gáva fia, Nesete-i 564 
–, Péter fia 611, 613 
Adamfelde l. Ádámfölde 
Ádámfölde (Adamfelde), ma Mošurov, 

Sz. 822 (Sáros m.) 
Adásztevel l. Tevel 
Adelayd, lengyel (P) királyné 640 
adó (census, collecta, debitum, descensus, 

feudum, Tallia) 6, 26, 86, 96, 103–
104 között, 271, 313, 365, 370, 392, 
429, 447, 462, 577, 639, 730, 768, 
771, 789, 868, 902, 950, 968, 940, 
1003–1005, 1043, 1060, 1088; l. még 
ajándék, nyestbőradó 

adómentesség 778 
Adony (Odon), ma Tiszaadony 811 (Bereg m.) 
– (Odon, Odunmonustra), ma Nyíradony 

56 (Szabolcs m.) 
adonyi monostor 56 
Adorján (Adrian, Adryan) 113, 315 

(Baranya m.) 
–, cenki 953 
–, mérei 355 
– fia János, surányi 891 
adós(ság) (kölcsön, tartozás) 43, 432, 655, 

835, 849, 853, 975, 1020, 1068, 1068 
adószedő 392, 1082; l. még pápai 
Adrian l. Adorján, Adriánc 
Adriánc (Adrian), ma Andorháza 

(Adrijanci, Szl.) 49 (Vas m.) 
Adrijanci l. Adriánc 
Adryan l. Adorján 
Ady Endre l. Mindszent 
Ag l. Agg 
Agg (Ag, Ogh dict.) Miklós, István és 

Miklós apja, émeni, Zemel-i 203, 987 
Aggtóti (Agthothya, Agtotya) 314 (Baranya m.)  
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Ágnes, György leánya 360 
–, keresztesi Demeter leánya 973, 1037 
–, somogyi 521 
Agoch (Agouch, Agowcz) 118, 1055 

(Zemplén m.) 
Ágoston, Gegus fia, sepsi székely 415 
ágostonos provincia 470 
– remeték 454, 470–471, 677, 690–691, 

715, 763–764; l. még pálosok 
Agostyán (Abustian) 334 (Komárom m.) 
Agouch l. Agoch 
Agowcz l. Agoch 
Agria l. Egri 
Agriş l. Egri 
Agthothya l. Aggtóti 
Agtotya l. Aggtóti 
ágy 113, 504 
Agyagos (Agyagus), hn. 658, 669 (Veszprém m.) 
Agyagus l. Agyagos 
ágyas (szerető) 641, 949 
Aiton l. Ajton 
ajándék 178, 531, 639, 682, 763, 961, 1008 
Ajka (Ayka) 240, 705 (Veszprém m.) 
– (Ayka) fia András, ajkai 240 
Ajnácskő (Anyaskw), vár és birtok, Sz. 

733 (Gömör m.) 
ajtó 142, 154, 261, 318, 805, 832 
Ajton (Ohtun), ma Aiton, Ro. 375, 566, 

589 (Kolozs m.) 
ajtónállómester l. királyi, királynéi 
Akach l. Akacs 
Akachzenthmyclous l. Akacsszentmiklós 
AkachZentMiklous l. Akacsszentmiklós 
Akacs (Akach) 239, 353, 460 (Csanád m.) 
Akacsszentmiklós (Akachzenthmyclous, 

AkachZentMiklous) 239, 353, 460 
(Csanád m.) 

Akalaspatak, patak 586, 851 
akasztás (akasztófa) 341, 352, 746, 822 
Aknatere, rét 566 
akó 1014 
Ákos (Akusy), ma Acâş, Ro. 735 (Közép-

Szolnok m.) 
– (Akus), István fia 769  
– mester, Mikcs szlavón bán fia, peleskei 

32, 151, 774 
– (Akus) fia Dénes, ákosi 635  
– fiai: András és Miklós, torockói 341 
Ákosfalva (Akusfalwa) 367 (Zala m.) 
Akus l. Ákos 
Akusfalwa l. Ákosfalva 

Akusy l. Ákos 
Alachka l. Alacska 
Alacska (Alachka) 399 (Borsod m.) 
Aladár fia Pál, hátszegi 1100 
Alag (Olag) 621, 1040 (Pest m.) 
Alamannia l. Németország 
Alap fia István, ajkai 240 
Alard, egresi apát 228, 882 
–, Arnold fia, Gerus apja, enyedi 1036, 1086 
Alba l. Fehérvár 
– Giule l. Gyulafehérvár 
– Gule l. Gyulafehérvár 
– Gyule l. Gyulafehérvár 
– Gyuule l. Gyulafehérvár 
– Gywle l. Gyulafehérvár 
– Iulia l. Gyulafehérvár 
– Jule l. Gyulafehérvár 
– regalis l. Fehérvár 
al-bán l. szlavón 
Albek l. Alberek 
Albensis l. Gyulafehérvár 
Alberek (Albek) fia Madaras, várnép 612 
Albert mester, budai olvasókanonok 316, 

348, 960 
–, földvári apát 949 
–, jászói konvent tagja 594 
–, mecklenburgi herceg 194 
– (Albrecht), III., osztrák herceg 110, 115, 

176, 187–189, 194, 251, 838, 989 
–, szenternyei prépost 948 
–, István fia, nagyfalvi 368 
–, Jakab fia, szkárosi 214, 252 
–, Pál fia, szuhai 941 
– fia Benedek, valkászi 884 
– fia György 802 
– fia István, kálnói 927 
– fia Máté, leszteméri 332, 774 
– fia Miklós, komlósi, nádfői 303, 842 
– fia Miklós, váti 533 
– fia Pál, ibronyi 352 
– fia Pető 914 
Albrecht l. Albert 
Alch l. Ács 
aldiakónus 131–133, 518 
Alemania l. Németország 
al-éneklőkanonok l. szepesi 
alesperes l. Gepul-i, sárosi, tarcafői, zágrábi 
Alexandria, város, Egyiptom 883  
Alfalu 654 (Turóc m.) 
Alkelezneu l. Kenézlő 
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állat l. disznó, hal, juh, kecske, ló, méh, 
ökör, rák, tehén, tyúk 

al-lovászmester l. királyi 
alma 178, 531 
Alma l. Almás 
Almad l. almádi, Almágy 
almádi (Almad) Boldogságos Szűz-monostor 

949 (Zala m.) 
– apát l. Pál 
Almag l. Almágy 
Almagh l. Almágy 
Almágy (Almad, Almag, Almagh), ma 

Gemerský Jablonec, Sz. 586, 746, 
851, 954 (Gömör m.) 

Almakerec l. Almakerék 
Almakerek l. Almakerék 
Almakerék (Almakerec, Almakerek), ma 

Mălâncrav, Ro. 255, 266, 284, 649, 
788, 1035 (Fehér m.) 

Almakút (Almakuth) 825 (Sáros m.) 
Almakuth l. Almakút 
Almas l. Almás 
Almás (Almas), ma Küküllőalmás (Alma, 

Ro.) 1035 (Küküllő m.) 
– (Jablam), ma Pozsonyalmás (Jablonové, 

Sz.) 369 (Pozsony m.) 
– (Almas) 395 (Vas m.) 
Almáspataka (Jablampataka), folyó 369 
Almisium l. Almissa 
Almissa (Almisium, Almissium), vár, ma 

Omiš, Ho. 366 
almissai várnagy l. János, Ferenc fia 
Almissium l. Almissa 
alnádor (nádori albíró) 374, 449–450, 453, 

707, 711, 811; l. még Miklós, Miklós fia 
al-országbíró l. László, Ugrin fia  
al-őrkanonok l. egri 
alperjel l. johannita 
al-pohárnokmester l. királyi 
Alsáni János l. János, Lugret fia 
Alsócsalogány l. Szlaveca 
Alsócsitár l. Csitár 
Alsógagy l. Gagy 
Alsógáld l. Gáld 
Alsógyékényes l. Gyékényes 
Alsójára l. Jára  
Alsókomaróc l. Komoróc 
Alsólendva l. Lendva 
Alsómarác l. Marác 
Alsónyírjes l. Kányó 
Alsóörs l. Örs  
Alsópél l. Pél 

Alsópetény l. Petény 
Alsópeterd l. Peterd 
Alsópomat (Bekesteleke, Bykestelek, Pomath 

inferior) 808 (Hont m.) 
Alsósebes l. Sebes  
Alsosoloucha l. Szlaveca 
Alsószalók l. Szalók 
Alsószentbenedek l. Ivanóc 
Alsószuha l. Szuha 
Alsóvály l. Vály 
Alsóvásárd l. Vásárd 
Alsozcheueche l. Szlaveca 
Alsózélle l. Zélle  
Alsozoloucha l. Szlaveca 
Alsua 964 
általános oklevél 1 évre l. királyi, nádori, 

országbírói 
Általösvény (Altalwsvin, Altalwswin), 

ösvény 529 
Altalwsvin l. Általösvény 
Altalwswin l. Általösvény 
al-tárnokmester l. királyi 
Aluinch l. Alvinc 
Aluniş l. Kecset 
alvajda l. erdélyi 
alvárnagy 335, 392, 968; l. még Imre 
alvikárius l. erdélyi, szlavón 
Alvinc (Aluinch, Wynch, Wynch inferior), 

ma Vinţu de Jos, Ro. 349, 660–662 
(Szászföld) 

Alzebes l. Zsebes 
Amadé (Omode), Miklós szlavón bán apja 26 
Ambrustelke (Amburyustelke) 345 (Doboka m.) 
Amburyustelke l. Ambrustelke 
Ampod, versegdi 706 
– (Ompod, Ompud) fia Miklós, Belye-i 388 
Anchou, Pethdend-i Mihály leánya 960 
Anda, Nagy Lőrinc fia 710 
–, Tamás fia, várnép 612 
Andak l. Garázda Andak 
Andorháza l. Adriánc 
András l. Besenyő András 
– l. Csorba András 
– l. Forgács András 
– l. Gudys András 
– l. Nagy András 
– l. Német András 
– l. Sáfár András 
– l. Vörös András 
– l. Zalai András 
– l. Zoler András 
– 91 
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– 944  
– mester, budai esküdt polgár, litteratus 160 
–, cikádori apát 174 
– mester, désaknai sókamara-alispán 397 
–, dománhidai 635 
– mester, erdélyi éneklőkanonok 346 
–, erdélyi püspök 346 
–, erdélyi vajda, György apja 1002 
–, famulus 318–321 
–, fehérvári johannita, pap 146, 197, 283 
–, hántai prépost 896 
–, jászói konvent tagja 941 
–, jobbágy 403 
–, jobbágy 577 
–, kácsi 79 
–, karácsondi 941 
–, kátai 32, 79 
–, kércsi 38 
–, leleszi konvent káplánja, pap 183, 352, 

544, 644, 739, 1055 
–, II., magyar (H) király, dalmát-horvát 

herceg, IV. Béla apja 102, 260, 369, 
502, 753, 946, 1018 

–, III., magyar (H) király (H) 44, 880, 
936, 1015, 1102 

–, mocsolyai 967 
–, nádasi 1100 
–, Nezkene-i 896 
–, pannonhalmi monostor káplánja, pap 

577–579 
–, pataki polgár 1055 
– mester, pécsi kanonok és plébános 113  
–, Pethlend-i 323, 375, 589 
–, pilisi 635 
–, sági konvent papja 969 
–, szalánci 47 
– comes, szebeni királybíró és polgár, sebesi, 

borbereki 729, 835  
–, szentkereszti perjel 113 
–, szentpéteri apát 113 
–, szőledi 724 
–, turóci kanonok, pap 687, 1029 
–, vidini bíró, raguzai 847 
–, zobori apát 949 
–, Ajka fia, ajkai 240 
–, Ákos fia, torockói 341 
–, András fia 884 
–, András fia, bacskai 78, 740,767 

–, András fia, kistapolcsányi 335, 799, 1087 
–, Beke fia, Bod-i 980, 1051, 1054 
–, Benedek fia, sági, sallói 663, 712 
–, Besenyő András fia 565 
–, Byche fia, szapi 405 
–, Demeter fia, László apja, Hontpázmány 

nembeli, Zalusan-i 808 
– mester, Dénes fia, zarándi comes, 

kölcsei 351, 502, 668  
–, Dénes fia, zsemberi 457 
–, Domokos fia, Chegle-i 905 
–, Domokos fia, családi 984 
–, Domokos fia, csicseri 170 
–, Domokos fia, pakonyi 316 
–, Domokos fia, teleki jobbágy 239, 460 
–, Farkas fia, csákányi 858 
–, Fülöp fia 699 
–, Gál fia, frátai 336 
–, Gergely fia 335, 1087 
– mester, Gergely fia, Guze-i 103, 975, 

985, 991  
–, Gergely fia, spácai 785 
–, Gergely fia, torockói 341 
– mester, György fia, petri 635 
–, Him fia, tornaljai 888 
–, Imre fia 7 
–, István fia, jobbágy 940 
–, István fia, kutasi 151 
–, István fia, vitkai 653, 926 
–, Iván fia 316, 348 
–, Iván fia, királyi ajtónálló, besenyői 

316, 699 
–, Iván fia, György és Benedek apja, 

bossányi 224, 356 
–, Iván fia, Lőrinc apja, mindszenti 420, 629 
–, Jakab fia 98 
–, János fia 1028 
–, János fia 304, 922 
–, János fia 353 
–, János fia, kaplati 37, 537, 588, 702 
–, János fia, komlósi 816 
–, János fia, megyeri 352 
–, János fia, mokricei 318–321, 806, 988 
–, János fia, pelejtei 117 
–, János fia, Klára apja, szászi 976, 995 
–, Kozma fia, Vinodol-i 9, 76 
–, László fia, jobbágy 653 
–, László fia, szántói 11, 170 
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–, Lőrinc fia, alacskai 399 
–, Lőrinc fia, Tuznapola-i 999 
–, Lukács fia, nyéki 222 
–, Márton fia, mezősomlyói 1100 
–, Márton fia, Domokos és Roland apja, 

osgyáni 671 
–, Máté fia, Lypye-i 207 
–, Máté fia, pányoki 879–880 
–, Mihály fia, Jakab apja, darai 623 
–, Mihály fia, szentiváni 40 
–, Miklós fia 955 
–, Miklós fia, damonyai 877 
–, Miklós fia, elefánti 624 
–, Miklós fia, Jazormegy-i 141 
–, Miklós fia, kelneki 729 
–, Miklós fia, kisfaludi 386 
–, Miklós fia, szentmihálytelki 82 
–, Nagy András fia, Chaphord-i 394 
–, Nagy Lőrinc fia 710 
– (Endre), Otezlaus fia, garicsi 998 
–, Pál fia 611 
–, Pál fia, butkai 34–35, 644, 943 
–, Pál fia, marcellházi 437, 971 
–, Péter fia 154 
–, Péter fia 935 
–, Péter fia, királynéi fegyvernök, fraknói 

520, 526 
–, Péter fia, jánosi jobbágy 951 
–, Péter fia, litteratus 507 
–, Peteuk fia, döbrétei 1043 
–, Sándor fia, hanvai 214, 252 
–, Sándor fia, vönöcki 689 
–, Sebestyén fia, jeszencei 802 
–, Sebestyén fia, Zulyanseg-i 1114 
– mester, Simon fia, Jakab apja, Szente-

mágocs nembeli, kenézmonostori 113  
–, Szőke János fia, daróci 1053, 1093 
–, Tamás fia, györki 143 
–, Tekes fia, kamarcai 769 
–, Thomade fia, Gergely, János, Gregech 

és Myklin apja, rojcsai nemes vár-
jobbágy 365, 818 

–, Tiba fia 402 
–, Tivadar fia, trocsányi 142, 833, 909, 923 
–, Vid fia, irinyi 635 
–, Vilmos fia, lozsádi 279, 312 
–, Vörös Miklós fia, salgói 509 
–, Walkan fia, Lemeche-i 482, 687 

–, Wlkech fia 365 
–, ….. fia 924 
–, Miklós, András és László apja, bacskai 

78, 740 
–, István és János apja, cenki 597, 953 
–, András apja, kistapolcsányi 884, 1087 
–, Imre és István apja, nagymihályi, 

lucskai 72, 136 
–, Lökös, Péter és Egyed apja, szelep-

csényi 57 
– fia Demeter, vajai 249 
– fia György, döbrétei 1043 
– fia István, Kereche-i 987 
– fia István, vitkai 924 
– fia Jakab 925 
– fia Jakab, kamarcai, Zela-i 769 
– fia Jakab, ráti 1017 
– fia János 806 
– fia János, komoróci 795 
– fia János, koszmályi 61, 1087 
– fia János, szentandrási 955 
– fia László 259 
– fia László 294 
– fia László, csanádi kanonok, segesdi 

plébános 131–133, 244 
– fia László, peterdi 944 
– fia László, vitkai 924 
– fia Lőrinc, bői 877 
– fia Mihály 921 
– fia Mihály, jókai 1042 
– fia Mihály, szántói 11, 167 
– fia Mihály, szentiváni 40 
– fia Mihály, várnép 612 
– fia Miklós 750 
– fia Miklós, csáni 1104 
– fia Miklós, Reatatety-i 1023 
– fia Pál, komoróci 795 
– fia Pasa, szerdahelyi 1023 
– fia Péter 1023 
– fia Péter, butkai jobbágy 34 
– fia Péter, jetyői 1053 
– fia Péter, szászi 1046 
– fia Tamás, Ky.....r-i 825 
– fiai: Dénes és László, imregi 693 
– fiai: Miklós és István, jáki 398 
– fiai: János és Bereck, szentiváni 789 
– fiai: Benedek, Peres Miklós és István, 

tuzséri 47 
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– l. még Andreas 
Andrásfalva (Kysandreasfalua) 595 (Ugocsa m.) 
Andrásvágása (Andreasuagasa) 1090 (Sáros m.) 
Andreas Dandulo, Leonardus Dandulo 

apja, velencei dózse 145 
Andreasuagasa l. Andrásvágása 
Anglia 101 
Anglyus (Inglyus), harkai Bertalan leánya 446 
Anna, baracskai Tamás felesége 286 
–, csányi Benedek leánya 323 
–, Domokos leánya 852 
–, farkasfalvi Mihály felesége 258 
–, gecsei Simon leánya 340 
–, görgői György leánya 70 
–, jeszencei Kilián leánya 802 
–, losonci 521 
–, meggyesi Móric leánya 521 
–, tarjáni Nagy Pál leánya 441, 876, 916  
–, telegdi János özvegye 440 
–, Tetis leánya 679 
– , trocsányi Tivadar leánya 142, 832, 909 
Annus, besenyői Tamás leánya 316 
Antal, budi 79 
–, esztergomi polgár, szabó 683 
–, jenői jobbágy 239, 460 
–, jobbágy 653 
–, leleszi konvent tagja 73, 77, 635 
–, proskribált famulus 746 
–, uraji jobbágy 426, 594 
–, veszprémi oltármester és karpap 240, 

658, 669, 837 
–, Balázs fia, lasztóci 28, 68 
–, Balázs fia, récsei 627 
–, Demeter fia 860 
–, Demeter fia, Barius apja, vadnai 

1052–1053 
–, Egyed fia, esztergomi esküdt polgár 683 
–, Gergely fia, Torde-i 894, 987 
–, Imre fia, váraljai 731 
–, János fia, bárcai 830, 1050 
–, János fia, besenyői 699 
–, János fia, nagyfalvi 368, 1062–1063 
–, Mihály fia, Chaphord-i 394 
–, Mihály fia, Gekcze-i 1116 
–, Mihály fia, jáki 398 
–, Miklós fia 805 
–, Miklós fia, famulus 933 
–, Pethe fia 323 
–, Wlchak fia, Lohouich-i 1023 

–, Kontra Gergely és Miklós apja, Miske-i 876 
– fia Damasa, vadnai 1097 
– fia János, királynéi káplán, pap 520, 525 
Antaleus l. Anthaleus 
Antalya (partes Satalie), Töröko. 145 
Anthaleus (Antaleus), János, László és 

Tamás apja, őri 36, 95 
– fia Tamás, Chegle-i 905 
antoniták (Szt. Antal-rend) 88–89 
Anyas l. Ányos 
Anyaskw l. Ajnácskő 
Anych, bátori Miklós leánya 453, 695 
–, Beleser-i Bata leánya 851, 954 
–, németi Simon leánya 71 
Ányos fia Kompolt 712 
– fia Mihály, martoni 854 
– (Anyas) fia Olivér 482 
Apa, Jakab fia 98  
– fia Jakab 98 
apácák l. klarisszák, lampertszászai, nagy-

szombati, Nyulak szigeti, óbudai, váradi 
Apaj (Opoy) fia István, keresztúri 740 
Apajkeresztúr l. Keresztúr 
apát 902; l. még almádi, béli, bors-

monostori, bozóki, cikádori, Clairvaux-i, 
dombói, egresi, földvári, garábi, garam-
szentbenedeki, gotói, heiligenkreuzi, 
iváni, kapornaki, kerci, kolozs-
monostori, Marseille-i, mogyoródi, 
nagyolaszi, pannonhalmi, pécsváradi, 
pilisi, prémontréi, Rudina-i, somogyi, 
szekszárdi, szentjakabi, szentpéteri, 
szepesi, széplaki, szerencsi, telki, 
tihanyi, toplicai, visegrádi, zágrábi, 
zalai, zirci, zobori 

– életvitele 949 
– kinevezése 949 
Apathwelge l. Apátvölgye 
Apati l. Apáti 
Apáti (Apati) 262 (Baranya m.) 
– (Apaty) 390 (Vas m.) 
Apáti Miklós l. Miklós esztergomi érsek 
Apátlévna l. Lévna 
Apátvölgye (Apathwelge), tó 668 
Apaty l. Apáti 
Apaújfalu l. Újfalu 
Apold (Apoldia, Apoldya), ma Kisapold 

(Apoldu de Jos, Ro.) 542, 859, 1011 
(Szászföld) 

Apoldia l. Apold 
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Apoldu de Jos l. Apold 
Apoldya l. Apold 
Apor, Imre fia, ernyei 1035, 1079 
–, Kelemen fia, patyi 395 
apostoli szék 466–468, 490–491, 568, 

570–571, 574, 599, 640, 659, 690, 
883, 1016 

Aprod l. Apród 
Apród (Aprod dict.) János, borsjakabházi 871 
– (Aprod, Aproud dict.) Miklós, János 

küküllői főesperes, István, Miklós, 
Balázs és Klára apja tótsolymosi 70, 
74, 264, 822 

Aproud l. Apród 
Aquisgranum l. Aachen 
Araan l. Arany 
Arach, halászóhely 113 
Araci l. Árapatak 
Arad 140 (Somogy m.) 
– (Orod) megye 186 
– megye hatósága 472 
áradás 122, 373, 948 
aradi comes l. Dénes erdélyi vajda 
– vicecomes l. István, Tamás fia 
Aran l. Arany 
Aranalma l. Aranyalma 
Arankuth l. Aranykút 
Arany (Araan, Aran) 975, 985, 991 

(Bodrog m.) 
– (Aran), ma Uroi, Ro. 312, 338 

(Hunyad m.) 
arany 628, 746; l. még dukát, forint 
Aranyalma (Aranalma), hegy 1021 
Aranyaspatak l. Aranyospatak 
Aranyaspataka l. Aranyospatak 
Aranykút (Arankuth), ma Aruncuta, 

Ro. 933 (Kolozs m.) 
Aranyosbánya (Ouemberger, Ouemperg), 

ma Baia de Arieş, Ro.) 253 (Torda m.) 
Aranyosgadány l. Gadány 
Aranyosgerend l. Gerend  
Aranyosgyéres l. Gyéres 
Aranyosmeggyes l. Meggyes 
Aranyospatak (Aranyaspatak, Aranyas-

pataka), patak 11 
Aranyosszentmiklós l. Szentmiklós 
Arapataka l. Árapatak 
Árapatak (Arapataka), ma Araci, Ro. 

311, 378 (Fehér m.) 
arató 635 
Archa 161 (Tolna m.) 

Ardó (Ordo), ma Beregardó (Csepivka, 
Ukr.) 964 (Bereg m.) 

Arky 55, 948 (Szerém m.) 
Arland fia Miklós 52 
Arnold fia Alard, enyedi 1036, 1086 
– fia Illés, görgői 878 
– fia János, klerikus, notarius, Menard-i 949 
– fia János, mokricei 318, 320–321, 806, 988  
– fia László, nádfői 303 
– fia Mihály, babócsai 442 
– fia Miklós 512 
Arnoldfiamiklósfalva (Arnoldfiamyklos-

folua, Arnoldfiamyklowsfalua, Arnold-
fyamiklosfaluua, Arnoldfyamiklos-
folua, Arnoldfyamiklousfolua, Arnolth-
fyamiklousfolua) 26, 49 (Vas m.) 

Arnoldfiamyklosfolua l. Arnoldfiamiklósfalva 
Arnoldfiamyklowsfalua l. Arnoldfiamiklósfalva 
Arnoldfyamiklosfaluua l. Arnoldfiamiklósfalva  
Arnoldfyamiklosfolua l. Arnoldfiamiklósfalva  
Arnoldfyamiklousfolua l. Arnoldfiamiklósfalva  
Arnoldus de Caucina, pápai nuncius, 

krakkói scolasticus 466 
Arnoltfalua l. Arnótfalva 
Arnolthfyamiklousfolua l. Arnoldfiamiklósfalva 
Arnótfalva (Arnoltfalua), ma Arnutovce, 

Sz. 258 (Szepes m.) 
Arnutovce l. Arnótfalva 
Árokmellék (Arukmellek), jász szállás 700 
Áron, Jakab fia, viszlói 313, 576 
Arpad 537, 588  
Arpas 409, 866, 789 (Győr m.) 
ars medicine 656 
ártér 795 
Arthanhaza 1062–1063 (Szabolcs m.) 
artibus peritus 479–480 
áru (portéka) 178, 531, 794, 804, 863–

864, 1068 
Arukmellek l. Árokmellék 
Aruncuta l. Aranykút 
árva(ság) 195, 624, 660 
Aşchileu l. Esküllő 
assecuracio l. királyi kancelláriai jegyzet 
Aszópatakfő (Azyoupatakfew), hn. 739 

(Zemplén m.) 
Asszonyerdeje (Azzunerdeye, Azzunh-

erdeye), erdő 763 
Asszonyfalva (Azonfalua, Azzonfalwa), 

ma Győrasszonyfa 69 (Győr m.) 
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– (Azunfalua, Azunfolua, Azzonfalua, 
Azzonfolua, Azzunfalwa, Azzun-
folua), ma Ostffyasszonyfa 90, 163, 
100, 451, 455 (Vas m.) 

– (Azzonfalua) 71 (Valkó m.) 
asszonyfalvi Boldogságos Szűz-egyház 71 
asztag 142–143 
asztalnokmester l. hercegi, királyi, királynéi 
Aszúágy (Azyoag) 349 (Fehér m.) 
Aszúkányó (AzyuKanyo), patak 795 
Aţel l. Ecel 
Atyina (Othna, Othyna), ma Voćin, Ho. 

856, 903, 1078, 1080–1081 (Körös m.) 
Atyusz (Othuz), János fia, szabari 1114 
Augsburg, város, Németo. 483 
Austria l. Ausztria 
Ausztria (Austria, Osterreich) 115, 

176, 187–189, 194, 538, 838, 989; l. 
még osztrák 

Avignon (Avinion), város, Fro. 12, 17, 
27, 87, 101, 110–111, 150, 131–133, 
212–213, 217–218, 220, 454, 466–
468, 470–471, 476, 478–481, 491, 
493, 497–499, 501, 505, 510–515, 
520, 522–528, 546, 559–560, 562, 
567–572, 574–575, 587, 598, 602–
603, 606–610, 615–619, 640–641, 
659, 677, 686, 690–691, 715, 718–
721, 765, 782, 850, 883, 906, 937, 
962, 1016, 1022, 1034 

Avinion l. Avignon 
Avram Iancu l. Acsva 
Ayka l. Ajka 
Aynard fia János 597 
Azar (Kysazaar, Kysazar, Nogazar), 

ma Kis- és Nagyazar (Malé és Vel’ké 
Ozorovce, Sz.) 117, 262, 268–269, 
275–276, 280, 285, 724 (Zemplén m.) 

Azonfalua l. Asszonyfalva 
Azunfalua l. Asszonyfalva 
Azunfolua l. Asszonyfalva 
Azyoag l. Aszúágy 
Azyoupatakfew l. Aszópatakfő 
AzyuKanyo l. Aszúkányó 
Azzonfalua l. Asszonyfalva 
Azzonfalwa l. Asszonyfalva 
Azzonfolua l. Asszonyfalva 
Azzunerdeye l. Asszonyerdeje 
Azzunfalwa l. Asszonyfalva 
Azzunfolua l. Asszonyfalva 
Azzunherdeye l. Asszonyerdeje 

B 
Ba…..a 94  
Baab l. Bab 
Baachfa 961 (Veszprém m.) 
Baath l. Bát 
Bab (Baab) 588, 845 (Nyitra m.) 
Baba l. Bába 
Bába (Baba), ma Hejőbába 899 (Borsod m.) 
Babalio l. Michael 
Babareth l. Bábaréti 
Babarethe l. Bábaréti 
Babarethy l. Bábaréti 
Bábaréti (Babareth, Babarethe, Baba-

rethy, Babarety, Polyanfalua), ma 
Polyánfalu (Pol’anovce, Sz.) 384, 
387, 632, 724, 836 (Szepes m.) 

Babarety l. Bábaréti 
Babatha 260 (Valkó m.) 
Babócsa (Babowcha, Bobolcha) 354, 

442 (Somogy m.) 
Babonics István l. István szlavón bán 
Babosdöbréte l. Döbréte 
Babot l. Babót 
Babót (Babot, Baboth) 432 (Sopron m.) 
Baboth l. Babót 
Babowcha l. Babócsa 
Bač l. Bács 
Băcăinţi l. Bakaj 
Bach l. Bács, Bácsi 
Bachka l. Bacska 
Bacho l. Bacsó 
Bachow l. Bacsó 
Bachus fia Gergely 823 
Bachyl 134 
Băcia l. Bácsi 
Bač l. bácsi 
Bačinci l. Hosszúbács 
Bačka l. Bacska  
Bács (Bach), város, ma Bač, Sze. 55 

(Bács m.) 
– (Bach) megye 55 
Bácsbokod l. Bokod 
Bácsi (Bach), ma Băcia, Ro. 312 (Hunyad m.) 
bácsi Boldogságos Szűz-oltár 1066 
– (ma Bač, Sze.) káptalan 50–51, 103, 191, 

260, 416, 975, 985, 991, 1066 (Bács m.) 
– prépost l. Katho 
Bacska (Bachka, Bochka), ma Bačka, 

Sz. 78, 261, 740, 767 (Zemplén m.) 
Bacsó (Kysbachov, Kysbachow, Nag-

bachou, Nagbachow) 385 (Szatmár m.) 
– (Bachow), Bathahaza-i 80 
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– (Bacho), Demeter fia, Thomoy-i 533 
– (Bacho) fia Imre, györgyfalvi 566 
Bad’an l. Bagyan 
Badar 316 (Pest m.) 
Bădeşti l. Bádok 
Bádok (Baduk), ma Bădeşti, Ro. 634 

(Doboka m.) 
Baduk l. Bádok 
Badyom l. Bagyan 
Bagach l. Bogács 
Băgaciu l. Bogács 
Bagath l. Bogát 
Bagdan l. Bogdány 
Bagow, zsuki Leonard leánya 469 
Bagun l. Bagyan 
Bagus fia Miklós, harmaci 742 
Bagya 192 (Valkó m.) 
Bagyan (Badyom, Bagyon, Bagun), ma 

Bad’an, Sz. 457, 808 (Hont m.) 
Bagyon l. Bagyan 
Bagyt, salgói Vörös Miklós özvegye 509 
Bagyun 353  
Baia de Arieş l. Aranyosbánya 
Baiocensis l. Bayeaux-i 
Bajerov l. Bajor 
Bajerovce l. Bajorvágás 
Bajka (Bayka), Sz. 30, 175, 592, 622, 

891 (Bars m.) 
Bajmóc (Bajmocz), vár és város, ma 

Bojnice, Sz. 103–104 között, Apx.: 1 
(Nyitra m.) 

bajmóci várnagy l. János, Gilét fia 
Bajmocz l. Bajmóc 
Bajnok (Baynok dict.) János 143 
Bajó (Bayoth) 127 (Esztergom m.) 
Bajor (Bayor), ma Bajerov, Sz. 387, 

632, 727, 790 (Sáros m.) 
Bajorvágás (Beyeruagasa), ma Bajerovce, 

Sz. 1090 (Sáros m.) 
bajvívó 455, 806, 988 
Baka, ma Devičany, Sz. 671 (Hont m.) 
– l. Báka, Bakaj 
Báka (Baka), ma Szabolcsbáka 47, 230 

(Szabolcs m.) 
Bakaj (Baka, Bakay), ma Bokajalfalu 

(Băcăinţi, Ro.) 542, 1011 (Hunyad m.) 
Bakay l. Bakaj 
Bako l. Bakó 
Bakó l. Garázda Bakó 
– (Bakou), bényei 243 
– (Bako, Bakou), mihálcfalvi 243, 871 

– (Bako, Bakow), György fia, hosdáti 
931, 1021 

– (Bakou), Bedő fia, proskribált famulus 746 
– (Bakou), Péter fia, csúcsi 324, 343–

344, 642 
– (Bakou) fiai 586, 851 
Bakóc (Bakouch), szentmihályfalvi 97 
Bakónak (Bakonok inferior ~ superior), 

ma Bukovnica, Szl. 367 (Zala m.) 
Bakonok inferior l. Bakónak 
– superior l. Bakónak 
Bakonybél l. béli 
Bakonypéterd l. Péterd 
Bakonypölöske l. Perecske 
Bakou l. Bakó 
Bakouch l. Bakóc 
Bakow l. Bakó 
Baksa (Boxa), ma Szentistvánbaksa 970 

(Abaúj m.) 
Bala 26 (Borsod m.) 
Balase fia János, ábrányi jobbágy 56 
– (Balasey), nagyfalvi 368 
–, Panth fia, György és Simon apja, 

gosztolai 1067 
– (Balasey) fia Simon, Balasefalua-i 75, 

169, 191, 308, 359, 712, 910, 942, 
975, 985, 991 

Balasefalua (Balasefolua, Balaseyfalua) 
359, 942, 975 (Baranya m.) 

Balasefolua l. Balasefalua 
Balasey l. Balase 
Balaseyfalua l. Balasefalua 
Balaseynyara, berek 368 
Balaseyzeleyhalma, domb 368 
Balashalma l. Balázshalma 
Balassagyarmat l. Gyarmat 
Balatoncsicsó l. Csicsó 
Balatonfeu l. Balatonfő 
Balatonfő (Balatonfeu), ma Balaton-

főkajár 961 (Veszprém m.) 
Balatonfőkajár l. Balatonfő, Kajár 
Balázs l. Búza Balázs 
– l. Zsoldos Balázs 
–, barancsi 730 
–, besenyői 9 
–, knini püspök 238 
–, Legyn-i 268–269 
–, litteratus 80 
–, mihálcfalvi 871 
–, nyeregkészítő 353 
–, tárkányi jobbágy 670, 674 
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– mester, zalai főesperes, veszprémi 
kanonok 26, 209 

–, Ábrahám fia, jenői jobbágy 239, 460 
–, Apród Miklós fia, tótsolymosi 70, 74, 264 
–, Balázs fia, Benchench-i 1072, 1074 
–, Benedek fia 769 
–, Bere fia, hosdáti 931 
– mester, Dénes [szörényi] bán fia, szécsi 

26, 426, 594, 889  
–, Egyed fia, Kara-i 281 
–, Egyed fia, nagyfalvi 368 
–, Egyed fia, sági 787 
– comes, Illés fia, körösi szolgabíró 456  
–, Ivánka fia, Gabanyas-i 294, 416 
–, Jakab fia, besenyői 75 
–, János fia, delnei 504 
–, Kelemen fia, bárcai 830 
–, Kökényes fia 197 
–, Márton fia, János, György és Miklós 

apja, zsemberi 457 
–, Mihály fia, Pethdend-i 960 
–, Mihály fia, rákóci 921 
–, Mihály fia, sepsi székely 415 
–, Miklós fia 134 
–, Miklós fia, csügedi 931, 1021 
–, Miklós fia, Iuach-i 431 
–, Miklós fia, jákófalvi 755 
–, Miklós fia, szelei 704, 714 
–, Pál fia, bakaji 542 
–, Pál fia, Kobilyak-i 823 
–, Pál fia, rádi 352  
–, Pál fia, szelestei 307 
–, Panyit fia, teszéri 289 
–, Pető fia 611 
– mester, Pósa fia, királyi lovag, szeri 

358, 472 
–, Sándor fia, Peder-i 1113 
–, Sándor fia, reszegei 635 
–, Wlkech fia 365 
–, Mihály királyi al-lovászmester, Lőrinc 

és Antal apja, récsei 627, 986 
– fia Ábrahám, rozvágyi 753 
– fia Antal, lasztóci 68 
– fia Gergely, Gamas-i 1009 
– fia Gyapul, morvai 774 
– fia György, nyéki 1040 
– fia János, pataki polgár 1055 
– mester fia János, szentmihálytelki 99  

– fia János, varsolci 242 
– fia Kene, Tama-i 161 
– fia László, tűri 97, 128, 1011 
– fia Mihály, Badar-i 316 
– fia Péter, garicsi 998 
– fia Roland 387 
– fiai: Miklós, Balázs és Balázs, 

Benchench-i 1072, 1074 
– fiai: Sándor és Sebestyén, Benchench-i 260 
– fiai, kökényesi 1043 
Balázshalma (Balashalma), domb 368 
Bălcaciu l. Bolkács 
Balcaháza (Balchahaza), ma Bulza, Ro. 

239, 353, 460 (Arad m.) 
Balchahaza l. Balcaháza 
Baldassar (Baldesar) de Sorba, fárói és 

korcsulai comes, genovai 145, 211, 897 
Baldesar l. Baldassar 
Baldon, fehérvári johannita 278 
Balhas l. Bolhás 
Bálint, boszniai káptalan klerikusa 948 
–, egri karpap, egerelőhegyi oltárigazgató 28 
–, esztergomi olvasókanonok, decretorum 

doctor 26, 144 
–, garamszentbenedeki konvent papja 982 
–, kamarási officialis 322 
–, leleszi konvent scolasticus-a 635 
–, makarskai püspök 2, 44, 67, 83–84, 

103–104 között, 106–107, 190, 196, 
354, 367, 675–676, 682, 695–697, 
741, 762, 779, 1012–1013, 1027 

–, Petlend-i 402 
–, Bálint fia, szádelői 833 
–, Chuetk fia 365 
–, Doncs fia, döbrétei 1043  
–, Jóka fia, divéki 551, 556–557 
–, Karácson fia, oláh 964 
–, Márton fia 769 
–, Náta fia, nátafalvi 84, 170 
–, Pál fia, rohonci 295 
–, Tamás fia, csajági 961 
– fia Bálint, szádelői 833 
– fia János, nagyfalvi 78 
– fia László, Nema-i 577–578, 804 
– fia Miklós, herepei 243 
– fiai: Miklós és Ernye, mocsolyai 822, 841 
Balk l. Bolyok 
Balog (Balogh), ma Felsőbalog (Vel’ký 

Blh, Sz.) 746 (Gömör m.) 
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–, folyó 198 
– (Balug dict.) János, márki 177 
– (Claudus) János, Péter fia, Gergely 

apja, asszonyfalvi 69 
– (Balug, Balugh, Bolugh dict.) Miklós, 

János és Miklós apja, almágyi 851, 
941, 954 

– (Claudus) Mikó (Myko), zsebesi 754 
Balogd (Bolugd) 777 (Somogy m.) 
Balogh l. Balog 
balta 441, 805, 624 
Baltaháza (Balthahaza) 239, 460 (Arad m.) 
Balthahaza l. Baltaháza 
Baluan l. Bálvány 
Balug l. Balog 
Balugh l. Balog 
Bálvány (Baluan, Balwan), ma Garam-

apáti (Opatová, Sz.) 86, 335, 799, 
984, 1087 (Bars m.) 

Balwan l. Bálvány 
Balyar 270 (Fejér m.) 
Bamberg (Bambergh), város, Németo. 682  
Bambergh l. Bamberg 
bambergi prépost l. Konrád 
bán l. bolgár, bosnyák, dalmát-horvát, horvát, 

macsói, Márton, Mikud, Pál, Simon, 
szlavón, szlavón-horvát, szörényi, vidini 

Banafalua l. Banafalva 
Banafalva (Banafalua, Banafolua), ma 

Bónisfalva (Bonisdorf, Au.) 49 (Vas m.) 
Banafolua l. Banafalva 
banatus regni Sclauonie l. Szlavón Bánság 
Bancha (Buncha) fia István, gambuci 

324, 343–344 
banderium 367 
Banhaza l. Bánháza 
Bánháza (Banhaza) 543 (Szatmár m.) 
Bank l. Bánk 
Bánk (Bank) 177, 1082 (Szabolcs m.) 
– (Bank) fiai: György, Domokos, Miklós, 

Lőrinc, Pál és Imre, döbrétei 1043 
– (Bank) fiai: Domokos és Péter, Jakoud-i 55 
Bankouch 55 (Szerém m.) 
Bankwata l. Vata 
Bano, Chank fia, csonkafalvi 74 
Banoštor l. kői 
bánság l. Dalmát-Horvát, Macsói, Szlavón, 

Vidini 
Bansan 113 (Baranya m.) 
bánya 253, 628 

Baraca (Baraccha), ma Barca, Sz. 746 
(Gömör m.) 

Baraccha l. Baraca 
Barachka l. Baracska 
Baracska (Barachka, Barakcha), ma 

Barsbaracska (Bardoňovo, Sz.) 18, 
193, 286, 449–450, 549, 593 (Bars m.) 

Barakcha l. Baracska 
Baran l. Barom 
Barana l. Baranya  
Baranch l. Barancs 
Barancs (Baranch), ma Zemplínsky Branč, 

Sz. 730 (Zemplén m.) 
Baraninci l. Baranya  
Baranya, ma Baraninci, Ukr. 85, 301 

(Ung m.) 
– (Barana) megye 113, 203, 280, 712, 

894, 987, 1006 
– megye hatósága 113 
baranyai comes l. Eyze  
Baratynch 769 (Körös m.) 
Barbara, bátori Miklós leánya 695 
Barca l. Baraca, Bárca 
Bárca (Barcha), ma Barca, Sz. 830–831, 

1050 (Abaúj m.) 
Bârcea Mare l. Barcsa 
Barch 278 (Fejér m.) 
Barcha l. Bárca 
Barcsa (Borsa), ma Nagybarcsa (Bârcea 

Mare, Ro.) 312 (Hunyad m.) 
Bardejov l. Bártfa 
Bardfa l. Bártfa 
Bardoňovo l. Baracska 
Barius, Antal fia, vadnai 1052–1053 
– (Baryus), Demeter fia, Péter, László és 

Demeter apja, vadnai 1053 
Bărlea l. Ónok 
Barlya 191 (Baranya m.) 
Barnabás, ónoki 932 
–, szentmártoni 345 
–, tyukodi 353 
–, János fia, hosszúmezei 296 
–, Péter fia, kamarcai 769 
–, Péter fia, teleki jobbágy 239, 460 
– fia Jakab 292, 813 
Barnoch (Barnouch, Barnowch) 3, 1027 

(Körös m.) 
Barnouch l. Barnoch 
Barnowch l. Barnoch 
báró 13, 19, 162, 185, 211, 254–255, 

260, 310–311, 330, 348, 392, 424, 
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430, 438, 465, 473, 547, 566, 649, 
656, 662, 680, 751, 853, 894, 914, 
944, 1001–1002, 1068, Apx.: 1–8; l. 
még bírótársak, királyi tanács, magnificus 

Baroch 286 (Bars m.) 
Barom (Baran), ma Kisbarom (Klein-

warasdorf, Au.) 434 (Sopron m.) 
Bars (Bors, Burs), város, ma Óbars 

(Starý Tekov, Sz.) 61, 583, 592–593, 
611–613, 622, 982 (Bars m.) 

– (Bors, Burs) megye 30, 86, 144, 171, 
175, 450, 482, 583, 592–593, 611–
613, 622, 804, 890, 982 

– megye hatósága 592–593, 612 
Barsanouch l. Berstyanóc 
Barsbaracska l. Baracska 
Barsendréd l. Endréd 
Barsfüss l. Füss 
barsi bíró l. Hencz 
– főesperes l. Demeter 
Barskisfalud l. Kisfalud 
Barstaszár l. Teszér 
Bartal fia János, esztergomi polgár 683 
Bártfa (Bardfa), ma Bardejov, Sz. 142 

(Sáros m.) 
bártfai Szt. Egyed-egyház 142 
Bartha, csajági 961 
Barthus fia Tamás, zábláti 980 
Bartolomeus Ursio, velencei notarius 

1058–1059 
Baryus l. Barius 
Baryztilch l. Brezóc 
Baryzulch l. Brezóc 
Barzwa l. Brázova 
Basa l. Bossány 
Basan l. Bossány 
Bask (Bosk), ma Baska (Baška, Sz.) 843 

(Abaúj m.) 
Baska l. Bask 
Baška l. Bask 
Bassan l. Bossány 
Bast l. Bást 
Bást (Bast, Basth), ma Óbást (Stará Bašta, 

Sz.) 586, 746, 851 (Gömör m.) 
Bastelek 137, 342, 1010 (Gömör m.) 
Basth l. Bást 
Básztély (Bozteh) 47, 134 (Esztergom m.) 
Básztély Renold l. Renold nádor 
Bát (Baath, Bath, Batha), város, ma 

Bátovce, Sz. 457, 804, 982 (Hont m.) 

Bata, Miklós és Anych apja, Beleser-i, 
almágyi 746, 851, 954 

Batana (Bathonya) fia Benedek 1031 
Bátaszék l. cikádori 
Bath l. Bát 
Batha l. Bát 
Bathahaza 80 (Gömör m.) 
Bathonya l. Batana 
Bathor l. Bátor 
Bathur l. Bátor 
Bathya 103 (Baranya m.) 
Bathyan l. Battyán 
Bathych l. Batych 
Batiz (Batyz) fia László, helmeci 170 
– l. Batizfalva 
Batizfalva (Batiz, Botiz, Chetene, Chethene, 

villa Batizy ~ Botizi), ma Batizovce, 
Sz. 878 (Szepes m.) 

Batizháza (Batyzhaza), ma Botez, Ro. 
324, 343–344 (Fehér m.) 

Batizvasvári l. Vasvári 
Bator l. Bátor 
Bátor (Bator) 185 (Heves m.) 
– (Bathor, Bator, Bathur, Batur), ma 

Nyírbátor 24, 56, 129, 232, 237, 428, 
453, 635, 695, 981, 1000, 1062–1063 
(Szabolcs m.) 

Bátorkő (Baturkw), vár 639 (Veszprém m.) 
bátorkői várnagy l. János, István fia 
Bátovce l. Bát 
Batow, famulus 97  
Battian l. Battyán 
Batur l. Bátor 
Baturkw l. Bátorkő 
Batych (Bathych) 49 (Vas m.) 
Battyan l. Battyán 

Battyán (Bathyan, Battian, Battyan, 
Bottian, Bothyan), ma Mezőbottyán 
(Botean, Ro.) 239, 353, 460 (Bihar m.)  

– (Bathyan), ma Szabadbattyán 697 
(Fejér m.) 

– (Bathyan, Bothian), ma Bot’any, Sz. 
329, 386, 1017 (Zemplén m.) 

Batyz l. Batiz 
Batyzhaza l. Batizháza 
Baubul fia Miklós, kéri 11 
Baudo (Baudou, Baudon, Baudun) Cornutus, 

johannita perjel 447, 701 
Baudon l. Baudo 
Baudou l. Baudo 
Baudun l. Baudo 
Baxad 685 (Sopron m.) 
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Bay 75 (Bodrog m.) 
Bayeaux-i (Baiocensis; Fro.) káptalan 

690–691, 715 
– éneklőkanonok l. Noeleti Vilmos 
Bayka l. Bajka 
Baynok l. Bajnok 
Bayor l. Bajor 
Bayoth l. Bajót 
Bazin (Bozen, Bozyn), ma Pezinok, Sz. 

102, 369, 735, 875 (Pozsony m.) 
Bebek Domokos l. Domokos csanádi püspök 
– (Bubek) [Domokos], Bebek István és 

Bebek György apja 465  
– (Bubek, Bubeek dict.) György mester, 

Bebek [Domokos] fia, királynéi 
tárnokmester, liptói comes 19, 183, 
252, 291, 336, 372, 393, 422, 465, 
502, 547, 565, 891, 1055 

– (Beebek, Bebeuk, Bubeek, Bubek, 
Bwbeek, Bwbek dict.) István, Bebek 
[Domokos] fia, országbíró, comes, 
mester 2, 11, 30, 34–36, 39–40, 44, 
67–69, 74–75, 81, 83–84, 94, 103–
104 között, 104, 106–107, 114, 121, 
127, 135–137, 140–142, 157–158, 
166–168, 171–175, 180, 190–191, 
193, 196, 204, 222, 239, 253, 260, 
295–304, 308, 316, 334–335, 342, 
348, 352–354, 359–360, 363, 367, 
385, 387–388, 414, 437, 460, 463, 
465, 482, 492, 502, 544, 547, 550, 
573, 612, 623–624, 635, 653, 667, 
675–676, 682, 687–689, 695–697, 
715, 708, 712, 735–736, 739, 741, 
752, 762, 774, 779, 790, 799, 806, 
834, 861–862, 885, 891–892, 896, 
905, 918–922, 923–929, 936, 942–
943, 946–948, 957, 967, 971, 985–
988, 991, 1000, 1006, 1010, 1012–
1013, 1015, 1023, 1027, 1055, 1083, 
1015, 1101, 1112 

Bebeuk l. Bebek 
Beche l. Becse 
Bechey l. Becse  
Bechil 778 (Esztergom m.) 
Bechke l. Becske 
Beclean l. Bethlen 
Bécs (Vienna, Wienn, Wienna), ma 

Wien, Au. 178, 251, 317, 483, 531, 
538, 838, 989; l. még dénár 

Becse (Beche, Bechey), ma Szigetbecse 
663, 712 (Fejér m.) 

– (Beche) 658, 669 (Veszprém m.) 
Becsei Töttös l. Töttös, Imre fia, becsei 
– Vesszős l. Vesszős, Imre fia, becsei 
Becske (Bechke) 585 (Nógrád m.) 
becstelenség 132–133 
Bede fia János 154 
– fia János, vencsellői jobbágy 56 
– fia Péter, sárói 289 
– (Byde) fiai: Mihály és Kozma, rádi 352 
Beden fia Miklós, pétertelki 130 
Bedeu l. Bedő 
Bedna l. Bednye 
Bednye (Bedna) 679 (Körös m.) 
Bedő (Bedeu) fia Bakó, proskribált 

famulus 746 
Beduchzeley, szőlőhely 1043 
Beebek l. Bebek 
Beed 273 (Fejér m.) 
Beel l. béli 
Beelch 581, 584 (Somogy m.) 
Beelmura l. Muraszombat 
Beench 282  
Beerfeulde l. Berfeulde 
Began l. Bégány 
Bégány (Began), ma Kis- és Nagybégány 

(Mala és Velika Bijhany, Ukr.) 73, 
402 (Bereg m.) 

Behynce l. Beje 
Beje (Beye), ma Behynce, Sz. 746 

(Gömör m.) 
Bekatorok (Bekatoruk) 113 (Baranya m.) 
Bekatoruk l. Bekatorok 
bekcsényi (Bexyn) főesperes l. János 
Beke l. Szokolyi Beke 
– l. Tompa Beke 
– 948 
–, Zobud-i 941, 1075 
–, Beke fia, Nádasd nembeli, nádasdi 33, 156 
–, László fia, Miklós, László, Gergely, 

Benedek és Bolgár János apja, iklódi 
345, 347, 464, 634, 1007, 1038 

–, Miklós fia, gömöri szolgabíró, mellétei 746 
–, Tamás fia, lövői 78 
–, Tibor fia 142 
–, Zatyo fia 957 
–, Klára apja, gecsei 340 
–, Mihály és Ilona apja, szátoki 999 
– fia András, Bod-i 980, 1051, 1054 
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– fia Beke, Nádasd nembeli, nádasdi 33, 156 
– fia Benedek, csölösztői 391 
– fia Imre, Kolharmikofalua-i 944 
– fia István, jánosi 746 
– fia István, kolontári 400 
– fia János 724 
– fia János, gecsei 387, 631 
– fia János, harói 1011 
– fia László, alacskai 399 
– fia László, Beleser-i 851, 954 
– fia László, budi 154 
– fia László, zselizi 25 
– fia Leusták 209 
– fia Mihály, bajori 387, 632 
– fia Miklós, simai 635 
– fia Miklós, velikei 225, 823 
– fia Pál, ravazdi 119 
– fia Péter, budatelkei 336 
– fiai: Tamás és Bexe, kamarcai 769 
békebírság 177, 257, 294, 635, 834, 932, 

991, 1007 
Bekech l. Bekecs 
Bekecs (Bekech) 125 (Zemplén m.) 
Beken l. Bekény 
Bekény (Beken, Buken) 65, 164–165 (Vas m.) 
Bekesteleke l. Alsópomat 
Bel l. béli 
Bela l. Béla 
Béla (Bela) 1061  
– (Bela), ma Bijela, Ho. 949 (Körös m.) 
–, III., magyar (H) király 753 
–, IV., magyar (H) király, II. András fia 19, 

68, 84, 260, 554, 754, 769, 915, 946 
Beleseer l. Beleser 
Beleser (Beleseer) 586, 746, 851, 954 

(Gömör m.) 
Belezna (Belezne) 140 (Somogy m.) 
Belezne l. Belezna 
béli (Beel, Bel; ma Bakonybél) Szt. 

Móric-monostor 381, 408–409, 441, 
577, 578, 639, 698, 789, 794, 804, 
863–864, 876, 885, 916, 961, 1065 
(Veszprém m.) 

– apát 578; l. még Pál 
Belin l. Bölön 
Belina l. Béna 
Belna l. Béna 
Belvárdgyula l. Gyula 
Bélvata l. Vata  
Belwe, halászóhely 1082 

Belyd fia László 222 
– fiai: Gergely és György, höflányi 451 
Belye (Bellye, Billye, Byllye) 388 (Zala m.) 
Bellye l. Belye 
Béna (Belna), ma Belina, Sz. 746 

(Gömör m.) 
Bencench l. Benchench 
bencés provinciális káptalan 949 
– rend 41, 212, 949 
Bench, proskribált 746 
–, újlaki jobbágy 239, 460 
Benchemch l. Benchench 
Benchench (Benchemch, Bencench) 

260, 377–378, 993–994, 1071–1074 
(Valkó m.) 

–, Miklós apja, hidvégi 310–311, 377–378 
Benchench-i Szt. Jakab apostol-egyház 

260, 1071–1072 
Bencoch l. Benkóc 
Bencze 367 (Zala m.) 
Bende, csajági 961 
Bendek, szepesi káptalan klerikusa 936 
Bendew 840 (Közép-Szolnok m.) 
Benedek (Benedic, Benedik, Benedyk), 

ma Borosbenedek (Benic, Ro.) 239, 
353, 460 (Fehér m.) 

– l. Gyűrűs Benedek 
– l. Moch Benedek 
– l. Orros Benedek 
– l. Varjú Benedek 
– l. Vörös Benedek 
–, Bathya-i 103 
–, budai kanonok 79, 316, 348, 960 
–, Cheniz-i 745 
– mester, csázmai kanonok 903  
–, csebi 941 
–, Daloka-i 1083 
–, dobokai 75 
– mester, erdélyi kanonok 1056  
– mester, erdélyi vajdai prothonotarius 

97, 235, 536  
–, famulus 142 
–, gáti 981 
–, jászói kanonok 1075 
–, jobbágy 653 
–, pankotai főesperes, egri kanonok, 

királyi káplán 25, 529, 566, 862 
–, XII., pápa 949 
–, sárdi 1020  
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–, sári 910 
–, szalontai 222 
–, szekszárdi konvent papja 104 
– mester, váci kanonok 32 
–, váradi olvasókanonok 232, 383, 668 
–, szepesi prépost, királyi káplán 7, 917, 

1032, 1090 
–, Ábrahám fia, Huge-i 846 
–, Albert fia, valkászi 884, 1087 
–, András fia, bossányi 224 
– comes, András fia, János, Lukács, 

Miklós és László apja, tuzséri 47, 230  
–, Arthanhaza-i 1062–1063 
–, Batana fia, András és Miklós apja 663, 1031 
–, Beke fia, csölösztői 391 
–, Beke fia, iklódi 345, 464, 634, 1007, 1038 
–, Fábián fia 323 
–, Felicián fia, csányi 323 
–, György fia, Zegre-i 331 
–, Húsvét fia, szapi 405 
–, István fia 769 
–, István fia, györkei jobbágy 154 
–, Jakab fia, Chaphord-i 394 
–, Jakab fia, Damyan-i 416  
–, Jakab fia, nádfői 303 
–, János fia, Chaphord-i 394 
–, János fia, geregyei 918 
– mester, János fia, Nádasd nembeli, 

nádasdi 33, 156  
–, László fia, rakonoki 
–, Máté fia, hidvégi 1110 
–, Miklós fia, helmeci 73 
–, Miklós fia, óvári 29 
–, Mog fia, kókai 32, 79 
–, Nagy Lőrinc fia 710 
– mester, Pál fia, bolgár és vidini bán és 

kapitány, kevei és krassói comes, 
döbröntei 120, 199, 245, 381, 502, 639, 
680, 847, 979, 1001–1002, 1098, 1107  

–, Péter fia 137, 293, 315, 342, 769, 911–912 
–, Péter fia, tordai bíró 375 
–, Sebestyén fia, Chaphord-i 394 
–, Tamás fia, hrabói 485 
–, Wlchyzlow fia, nagyvölgyi 225 
–, Erzsébet apja, gencsi 590 
– fia Balázs 769 
– fia Bereck, nyitrai, győri és pozsonyi 

kanonok 475–476 

– fia Gál, munkádi 520, 524 
– fia István 548, 550 
– fia János, almágyi 586 
– fia János, járai 871, 881–882 
– fia János, patyi 395 
– fia Lőrinc, Chaphord-i 394 
– fia Lukács 97–99 
– fia Márton, zágrábi kanonok, pap 618–619 
– fia Péter 866 
– fia Péter, csetneki 10 
– fia Péter, Kwtya-i 198 
– fia Pócs, rakamazi 24, 56 
– fiai: János és Jakab, becskei 585 
– fiai: János és Dezső, kaplai 745 
– fiai: Miklós és András, sági 712 
Benedekmező (Benedikmezey), hegy 378 
Benedic l. Benedek 
Benedik l. Benedek 
Benedikmezey l. Benedekmező 
Benedyk l. Benedek 
Benethe, jenői 283 
Benewy (dict.) István, adonyi jobbágy 56 
Bengolch l. Benkóc 
Benic l. Benedek 
Benkóc (Bencoch, Bengolch), ma Benkő-

falva (Benkovce, Sz.) 795 (Zemplén m.) 
Benkovce l. Benkóc 
Benkőfalva l. Benkóc 
Benye l. Bénye 
Bénye (Benye), ma Magyarbénye (Biia, 

Ro.) 243 (Küküllő m.) 
– (Benye, Eghazasbenye, Felbenye, Ol-

benye), ma Erdőbénye 917 (Zemplén m.) 
Bennye 985, 991 (Bodrog m.) 
Beograd l. nándorfehérvári 
Bér (Biri, Byri), ma Kisbér 854 (Vas m.) 
bérc (Berch, Byrch, holm, KusBerch, 

Kuzberch), domb v. kis hegy 28, 68, 
74, 225, 284, 368, 378, 589, 739, 795, 
823, 881, 941, 946, 1007, 1033, 1075 

Bercel (Eghazasbersel), ma Tiszabercel 
129 (Szabolcs m.) 

Berch l. bérc 
Berchwth l. Bércút 
Bercu l. Szárazberek 
Bércút (Berchwth), út 941 
Bere fiai: György, Balázs és Miklós, 

hosdáti 931 
Berecalfalu 186 (Sopron m.) 
Bereche l. Bernece 
Bereck l. Tót Bereck 
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– 1046 
–, bákai 47 
–, familiáris 1031 
–, kakonyai 360 
–, szodói 335, 799 
–, András fia, szentiváni 789 
–, Benedek fia, nyitrai, győri és pozsonyi 

kanonok 475–476 
–, Bodor fia, kovácsi jobbágy 46 
–, Imre fia, tarnóci 753 
–, László fia, vajai 623 
–, Mihály fia, királynéi fegyvernök, 

szentjánosi 520 
–, Miklós fia 592, 613, 798 
–, Móric fia 295 
–, János, Lökös és Miklós apja, bátori 56, 

129, 232, 237, 453, 428, 695, 981, 
1062–1063 

– fia Fábián, vámosi 337 
– fia László, officialis 440 
– fiai 979 
Berecki (Berechkwy dict.) György, vencsellői 

jobbágy 56 
Bereg (Beregh), ma Nagybereg (Berehi, 

Ukr.) 964 (Bereg m.) 
– (Beregh, Berek) megye 766–767, 811, 

817, 964 
Beregardó l. Ardó 
Beregh l. Bereg, Berek 
beregi comes l. Miklós, Lack fia; Pál, 

Lack fia  
Beregszász l. Lampertszásza 
Berehi l. Bereg 
Berehovo l. Lampertszásza 
Berek (Berk), erdő 444 
– (Beregh, Berk), németi 335, 799, 884 
– l. Bereg 
Berellew 1099 (Veszprém m.) 
Beren l. Berény 
Berench l. Berencs 
Berenche l. Bernece 
Berencs (Berench), ma Branč, Sz. 506 

(Nyitra m.) 
– (Berench), ma Rétközberencs 77, 424, 

670, 674, 708, 740, 811 (Szabolcs m.) 
Berencsfalu l. Perindfalva 
Berend, ma Berindan, Ro. 653 (Szatmár m.) 
– mester, acsai 1045 
Berengarius Ferrarii, pápai kamara 

megbízottja 101 

Berénhida (Berinhyd), ma Berhida 209 
(Veszprém m.) 

Berény (Beren), ma Borsosberény 650 
(Nógrád m.) 

– (Beren, Beryn), ma Karancsberény 
652, 760–761, 798 (Nógrád m.) 

– (Beren) 287–288, 993–994, 1071–
1074 (Somogy m.) 

Berethalom (Bertholm, Byrtholm), ma 
Biertan, Ro. 284, 310 (Szászföld) 

Berethke l. Beretke 
Beretke (Berethke), ma Bretka, Sz. 746 

(Gömör m.) 
– (Berethke), csoltói 941 
Berettyószéplak l. Széplak 
Berfeulde (Beerfeulde) 896 (Veszprém m.) 
Bergundy (Bergwndi) 113 (Baranya m.) 
Bergwndi l. Bergundy 
Berhida l. Berénhida 
Berindan l. Berend 
Berinhyd l. Berénhida 
Beriszló (Beryzlou), Miklós fia 1025  
– (Beryzlaus) fia Iván 1025 
Berk l. Berek 
Berki (Berky), ma Nagyberki 581, 584 

(Tolna m.) 
Berky l. Berki 
Bernece (Bereche, Berenche, Berneche), 

ma Bernecebaráti 808 (Hont m.) 
Bernecebaráti l. Bernece 
Berneche l. Bernece 
Bernolákovo l. Cseklész 
Bersanouch l. Berstyanóc 
Berstyanóc (Barsanouch, Bersanouch, 

Borsanouch), vár, Ho. 749 (Körös m.) 
Bertalan 142 
– 332 
–, bolmányi 944 
–, gacsályi 713 
– mester, kalotai főesperes, váradi 

kanonok 239, 460, 668 
–, Kysuoda-i 47 
–, Morulya-i 58 
–, traui püspök 103–104 között 
–, Zaka-i 113 
– mester, Dezső fia, bejei 746 
– mester, István fia, vasvári kanonok, 

uzsai 277  
–, Lökös fia, rakaszi 77 
–, Miklós fia, hosdáti 931 
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–, Pál fia 781 
–, Roland fia 264 
–, Tamás fia, csázmai őrkanonok, aradi 

140, 900 
–, Vak Mihály fia, Jazormegy-i 141 
–, Anglyus apja, harkai 446 
– fia Doncs, Zebenye-i 842 
– fia Miklós 955 
– fia Miklós 1038 
Bertholm l. Berethalom 
Bertót (Pertold), ma Bertotovce, Sz. 74, 

292, 908 (Sáros m.) 
Bertotovce l. Bertót  
Berveni l. Börvely 
Berwey l. Börvely 
Beryn l. Berény 
Beryzlaus l. Beriszló 
Beryzlou l. Beriszló 
Beseneu l. Besenyő 
Besenew l. Besenyő 
Beseno l. Besenyő 
Besenow l. Besenyő 
Besenu l. Besenyő 
Besenyő (Beseneu, Besenew), ma Szirma-

besenyő 26 (Borsod m.) 
– (Besenew) 771 (Fejér m.) 
– (Beseno, Besenow, Besseneu) 316, 

348, 698 (Pest m.) 
– (Besseneu) 635 (Szatmár m.) 
– (Beseneu, Besenu) 9, 75  
– (Besenew) 785  
– (Bissenus dict.) András, Besenyő 

István és Tamás apja 393, 565 
– (Bissenus dict.) István, Besenyő 

András fia 393 
– (Besseneu dict.) János mester 818 
– (Beseneu dict.) Péter, szerviens 1055 
Besseneu l. Besenyő 
Beszterce (Bistric, Biztric, Biztriccia, 

Biztricia, Byztric, Byztricia, Byztricya), 
város, ma Bistriţa, Ro. 422–423, 429–
430, 445, 461–462, 469, 762 (Szászföld) 

besztercei comes 462 
beteg(ség) 88–89, 113, 148, 242, 370, 373, 

600, 693, 746, 763, 852, 968, 1095 
Bethleem l. Bethlen 
Bethlem l. Bethlen 
Bethlen (Bethleem, Bethlem), ma Beclean, 

Ro. 97, 950 (Belső-Szolnok m.) 
–, ilmici 233 
– (Bethleem), Móric fia, várnép 612 

Beud l. Bődmonostora 
Beuhtus, Péntek fia, várnép 612 
Beuudmonustra l. Bődmonostora 
Bexe, Beke fia, István, Imre és Pál apja, 

kamarcai 769 
Bexyn l. bekcsényi 
Beye l. Beje 
Beyeruagasa l. Bajorvágás 
Beze fia István 453 
– fia Pál, zalai szolgabíró, Nezele-i 1024 
Bezew l. Bező 
Beznóc (Beznouch), ma Búzahely (Beznovci, 

Szl.) 49 (Vas m.) 
Beznouch l. Beznóc 
Beznovci l. Beznóc 
Bežovce l. Bező 
Bező (Bezew), ma Bežovce, Sz. 880 (Ung m.) 
Bezydmezeu, mező 377 
bíboros l. Vilmos 
bicellum 624, 770 
Bichee l. Byche 
Bicske (Bykche) 895 (Fejér m.) 
– (Bikche, Bykche), ma Tápióbicske 134 

(Pest m.) 
Bidoniafalua l. Vidonyafalva 
Bidoniafolua l. Vidonyafalva 
Bidovce l. Bőd 
Biertan l. Berethalom 
Bihar (Bihor, Byhor) megye 91, 239, 

353, 460, 779, 840 
Bihor l. Bihar 
Biia l. Bénye 
Bijela l. Béla 
Bik (Byk) 793  
Bikche l. Bicske 
Bilghez l. Bülgezd 
Biligezd l. Bülgezd 
Billye l. Belye 
Biri l. Bér 
bíró l. barsi, budai, esztergomi, felkai, 

kassai, kolozsvári, komáromi, körmöc-
bányai, kőszegi, pataki, pozsonyi, 
soproni, szász, szebeni, szentdemeteri, 
tordai, vasvári, vidini; l. még rector 

–, elfogult 424, 707 
–, hamis 166 
bírói engedély megegyezésre 68, 75, 167, 

183, 896, 932, 947, 985, 987, 991, 
1023; l. még fogott bíró 

Bírószék l. Szodesinc 
bírótársak l. erdélyi vajdai, nádori, országbírói 
– hiánya (csekély száma) 142, 294 
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bíróválasztás 462 
bírság (büntetés) 16, 24, 33, 35, 55, 59, 

79, 113–116, 130, 134, 144, 148, 166, 
171, 178, 182, 186, 191, 202, 207, 
216, 239, 249, 257, 262, 271, 273, 
277, 282–283, 286, 294, 306, 332, 
337, 352–353, 364, 385, 388, 395–
396, 414, 416, 420, 451, 453, 456, 
460, 462–463, 506, 531, 536, 553, 
555–557, 564, 592, 622, 629, 698, 
705–707, 710, 712, 722, 731, 734, 
757, 763, 769, 771–772, 775, 780–
781, 784–785, 808, 818, 834, 843–
844, 846, 890, 895, 901, 907, 909, 
914, 935, 947–948, 954–955, 967–
968, 975, 983, 986, 1005, 1015, 
1043–1044, 1050, 1055, 1082, 1087, 
1105, 1111; l. még békebírság, királyi 

– bírói része 33, 116, 130, 136, 144, 186, 
191, 277, 332, 353, 385, 388, 395–
396, 416, 506, 551, 556–557, 564, 
592, 635, 706, 722, 834, 901, 909, 
948, 991, 1066, 1082 

– elengedése (mérséklése) 69, 216, 358, 
433, 548, 550, 635, 705, 722, 772, 
841, 983 

bírságlevél 69, 79, 113, 166, 191, 352–
353, 433, 554, 635, 712, 915, 948, 
1037, 1082 

bírságszedő 122, 136, 705, 785, 935, 
967, 1020, 1041 

birtok adásvétele 3–4, 14, 64, 120, 170, 
207, 258, 289, 314, 339, 346, 357, 
365, 368, 404, 431, 440, 442, 537, 
540, 585, 663, 712, 745, 816, 818, 
823–824, 831, 856, 884, 941, 952–
953, 955, 960, 1027, 1031, 1040, 
1060, 1070, 1078 

– adománya 2–3, 5, 14–15, 19, 44, 47, 
53, 65, 70, 88–89, 99, 106, 125, 129, 
139, 155, 170, 179, 184–185, 195, 
203, 239, 246, 253, 258, 260, 273, 
291, 350–352, 362, 367, 373, 385, 
388, 412, 425, 436, 460, 545, 547, 
612–613, 620, 627, 635, 642–643, 
645–646, 678–679, 696, 753–754, 
757, 760, 763–764, 766–767, 769, 
783, 787, 809–810, 819, 824, 840, 

856, 875, 879–880, 903, 956, 1006, 
1012–1013, 1023, 1027, 1078, 1096; 
l. még királyi új adomány 

– átadása (átengedése, visszaadása) 11, 
19, 47, 55–56, 98, 100, 103, 122, 
140–141, 310–311, 323, 345–346, 
348, 360, 368, 388, 415, 433, 442, 
447, 457, 485, 537, 551, 556–557, 
590, 597, 627–628, 656, 679, 689, 
712, 722, 743, 783, 787, 802, 814, 
821, 828, 842, 861–862, 905, 917, 
943, 947–949, 955, 971, 979, 1023, 
1025, 1047–1048, 1056, 1078, 1080–
1081, 1092, 1098–1099 

– becsértékében elmarasztalás 113, 712, 1055 
– becslése 43, 55, 170–171, 222, 260, 

266, 284, 294, 312, 316, 323–324, 
331–332, 335, 343–344, 375, 433, 
441, 589, 596, 635, 726, 753, 769, 
799, 848, 884, 916, 921, 927, 936, 
941, 944, 946, 948, 1029, 1055 

– bejárása (elkülönítése, határjelei 

emelése) 1, 5, 7, 19, 23, 28, 30, 32, 
36, 42, 47, 49, 62, 68, 72–74, 79, 81, 
104, 122, 137, 166, 168, 182–183, 
199, 201, 205, 222, 225, 229–230, 
241, 260, 264, 266, 271, 284, 312, 
316, 331, 334–335, 342, 352, 368–
369, 375, 378, 388, 416, 423, 433, 
441–442, 459, 463–465, 529, 533, 
566, 582, 584, 586, 589, 596, 613, 
634–635, 637–639, 644, 649, 656, 
658, 664, 668–669, 676, 701, 703, 
706, 711, 726, 728, 732, 739, 747, 
753, 788, 795, 799, 830, 837, 848, 
851, 856, 861–862, 871, 876, 878, 
881–882, 884, 891, 896, 898, 903, 
905, 917, 921, 927, 931, 936, 941, 
946–948, 955, 984, 993–994, 1006–
1007, 1009–1011, 1017, 1021, 1023, 
1033, 1038, 1043, 1055, 1066, 1071, 
1075–1076, 1078, 1080–1081, 1101 

– bérbeadása (bérlete) 6, 271, 274, 381, 
538, 771, 789, 868, 949, 961, 1003 

– bírói kézre kerülése 142, 162, 234, 432, 
324, 705, 842, 988 
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– csatolása (kihasítása) 374, 413, 423, 
446, 452, 449–450, 593, 635, 704, 
714, 757, 769, 788, 817, 896, 917 

– cseréje 5, 26, 49, 84, 102, 166, 689, 
712, 741, 766–767, 775, 779, 819, 
845, 856, 875, 884, 946, 955, 1078, 
1080–1081 

– elfoglalása (elvétele) 20, 47, 61, 72, 
141–142, 165, 167, 172–173, 178, 
183, 206, 247–248, 256, 260, 263, 
266–267, 274, 278, 287–288, 310–
311, 318, 326–327, 329, 331, 345, 
353, 355, 395, 408, 411, 433–435, 
449–450, 451, 482, 506, 531, 555, 
581, 583–584, 592–593, 622, 635, 
645–646, 656, 663, 693, 701, 704, 
712, 714, 726, 757, 769, 810–811, 
814, 817, 825, 836, 890, 906, 916, 
931, 941, 971, 979, 984, 993, 1043, 
1045, 1047, 1055, 1088, 1098–1099 

– elkobzása 746, 822; l. még fő- és 
jószágvesztés 

– iktatása 15, 32, 36, 40, 42, 47, 49, 53, 
56, 62, 68, 73–74, 79, 81, 92, 97, 99, 
106–107, 125, 129, 155, 166, 172–
173, 182–184, 201, 222, 227, 241, 
256, 259–260, 266, 291, 305, 310–
311, 316, 323, 331, 335–336, 343, 
346, 350, 352–353, 356, 372, 376, 
378, 388–389, 404, 441, 447, 459, 
482, 533, 544, 554, 586, 588, 597, 
611, 613, 627, 635, 642–643, 647, 
656, 660, 664, 676, 687–689, 702–
703, 706, 712, 726, 741, 743, 753, 
757, 761, 767, 769, 775, 786–787, 
798, 807–808, 819, 828, 860, 861–
862, 871, 873, 881, 891, 896, 900, 
905, 915–916, 955, 931, 939, 945–
947, 954, 957, 960, 969, 979, 984, 
987, 993–994, 1006, 1011–1013, 
1021, 1023, 1027, 1029, 1033, 1036, 
1072, 1076, 1078, 1080–1081, 1086, 
1099–1101, 1104 

– jogtalan használata 9, 20, 50, 60, 76, 
142, 161, 165, 172–173, 197, 206, 
227, 231, 266, 274, 278, 287–288, 
308, 326–327, 345, 374, 398, 407, 
434, 555, 581, 583–584, 591, 595, 

638, 649, 651, 656, 700, 709, 769, 
801, 825, 836, 839, 933, 941, 958–
959, 1047, 1074, 1106 

– királyi kézre háramlása 26, 19, 99, 
125, 185, 367, 388, 436, 627, 678, 
810, 840, 860 

– követelése 68, 433, 663, 712, 1055 
–, lakatlan 247–248, 271, 327, 410, 611, 

643, 769, 778, 946, 1096 
– osztálya (felosztása) 24, 26, 32, 34, 56, 

79, 97–99, 102, 130, 142, 144, 152, 
156, 186, 235, 239, 316, 343, 346, 
348, 353, 395, 399, 404–405, 442, 
446, 460, 472, 536, 542, 557, 586, 
597, 649–650, 656, 658, 669, 717, 
735, 740, 757, 776, 808, 843, 851, 
894, 927, 931, 945, 954, 972, 987, 
1011, 1021, 1025, 1038, 1043, 1045, 
1049, 1110 

– pusztítása (tönkretétele) 98, 295, 318, 415 
– visszaszerzése (visszavétele) 7, 104, 91, 

97, 117, 144, 156, 186, 256, 264, 331, 
336, 352, 355, 360, 385, 395, 413, 
441, 482, 542, 554, 577, 595, 611, 
687, 701, 726, 753, 808, 885, 915–
916, 941, 947–948, 973, 984, 993–
994, 1006, 1017, 1037, 1043, 1071, 
1076, 1100–1101, 1112 

– zálogosítása (kiváltása) 10, 21, 79, 86, 
103, 122, 127, 166, 142, 162, 166, 
193, 225, 234, 225, 260, 277, 289, 
306, 324, 344–345, 395, 442, 457, 
460, 551, 554, 556, 679, 685, 712, 
745, 752, 756, 758, 801, 826, 831, 
835–836, 842, 869, 877, 886, 915, 
943, 953, 997, 980, 1060–1061, 1077, 
1104–1105 

birtokba bevezetés 15 napra 353  
birtokból kizárás (kiűzés) 142, 195, 310, 

411, 660, 663, 832, 1045 
birtokon maradás iktatás után 305, 372, 

586, 969, 1076, 1072, 1101 
birtoktalan 79, 169, 254–255, 343, 590, 713 
Bissenus l. Besenyő 
Bistric l. Beszterce 
Bistriţa l. Beszterce 
Bisztra (Byztra, Byztrapataka), patak 769 
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Bizánc (Constantinopolis, Konstantinápoly), 
ma Isztambul, Töröko. 145, 481, 558, 
560–561, 568, 575, 609, 1091 

Bizánci Birodalom (Grecia, Imperium 
Romanum, partes Grecie) 145, 691, 
568–569, 715 

bizánci császár l. János, V.; Mihály, VIII. 
– kancellár l. György 
– követ 561, 568 
bizánciak 505, 569, 572–573, 690–691 
Biztric l. Beszterce 
Biztriccia l. Beszterce 
Biztricia l. Beszterce 
Blagana fia Tamás, kamarcai 769 
Blenalaza l. Blezanalaza 
Blezanalaza (Blenalaza), hn. 753, 936 

(Ung m.) 
Blinja (Blyna), Ho. 9, 1003 (Zágráb m.) 
Bloboka (Blobokapotaka), patak 769 
Blobokapotaka l. Bloboka  
Blyna l. Blinja 
Bo l. Csehország 
Bo….., Dragan fia, proskribált 746 
Bobolcha l. Babócsa 
Bočar l. Bocsár 
Bochar l. Bocsár 
Bochka l. Bacska 
Bocsár (Bochar), ma Bočar, Sze. 239, 

460 (Csanád m.) 
Bod (Bood) 980, 1051, 1054 (Trencsén m.) 
– (Both), Péter fia, Mihály apja, 

nagyfalvi 368 
– (Both) fia László, tusai 774, 946 
Boda, Erzsébet apja, Zakal-i 901 
–, Fülöp váradi prépost apja 906, 962 
– fia János, gencsi 265 
– fia Miklós 29 
Bodmer l. Budamér 
Bodo l. Bodó 
Bodó (Bodo), famulus 135 
– (Bodo) Miklós 246 
– (Bodou) fia Pál, Seger-i 894, 987 
Bodogassonffalwa l. Boldogasszonyfalva 
Bodóhegy l. Bodonc 
Bodomer l. Budamér 
Bodonc (Bodonych, Bodonynch), ma Bodó-

hegy (Bodonci, Szl.) 26, 49 (Vas m.)  
Bodonci l. Bodonc 
Bodonkút (Buda), ma Vechea, Ro. 375 

(Kolozs m.) 
Bodonych l. Bodonc 
Bodonynch l. Bodonc 

Bodor (Bodur dict.) János, vajai 223 
– (Bodur) fiai: Bereck és János, kovácsi 

jobbágyok 46 
Bodoroch 1023 (Zágráb m.) 
Bodou l. Bodó 
Bodrog (Bodrug), folyó 261, 795 
– (Bodrug, Bodrugh, Budrugh) 75, 

113, 712 (Bodrog m.)  
– (Bodrogh, Bodrug, Bodrugh, Budrug, 

Budrugh) megye 113, 308, 359, 712, 
942, 948 

– megye hatósága 113, 359, 712, 942 
Bodrogh l. Bodrog 
bodrogi comes l. Eyze 
Bodrogkeresztúr l. Keresztúr 
Bodrogszentes l. Szentes 
Bodrug l. Bodrog 
Bodrugh l. Bodrog 
Bodugazunfalua l. Boldogasszonyfalva 
Bodugazzonfolua l. Boldogasszonyfalva 
Bodugazzunfalua l. Boldogasszonyfalva 
Bodughazzunfalua l. Boldogasszonyfalva 
Bodun 50 (Valkó m.) 
– fia László 154 
Bodur l. Bodor 
Bodusfalua 822 (Sáros m.) 
Bogács (Bagach), ma Szászbogács 

(Băgaciu, Ro.) 325 (Szászföld) 
Bogar l. Bogár 
Bogár (Bugar dict.) János 316 
– (Bugar dict.) János, korpádi 323 
– (Bogar) fia Márton 506 
Bogat l. Bogát 
Bogát (Bogat, Bogath), ma Nyírbogát 

981, 1062–1063 (Szabolcs m.) 
– (Bagath, Bugath), ma Marosbogát 

(Bogata, Ro.) 256, 267 (Torda m.) 
– (Bagath), nagyfalvi 541 
– (Bogath) fia László 635 
Bogata l. Bogát 
Bogath l. Bogát 
Bogdan l. Bogdány 
Bogdány (Bogdan), ma Sárosbogdány 

(Šarišské Bohdanovce, Sz.) 816 
(Sáros m.) 

– (Bagdan), ma Nyírbogdány 443 
(Szabolcs m.) 

– (Bogdan), Rodoan fia 1023 
Boglyasto, halászóhely 566 
Bogoch fia Miklós, mindszenti 635  
Bogud fia János, keszi 403 
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Bok (dict.) Péter, Damand fia, Saultelke-i 
365, 818 

Bokajalfalu l. Bakaj 
Bokod (Bukyd), ma Bácsbokod 991 

(Bodrog m.) 
Bokrači l. Bokrács 
Bokrács (Bolkrach), ma Bokrači, Szl. 

156 (Vas m.) 
Bol’ l. Boly 
Bol’kovce l. Bolyk 
Boldizsár fia Pál 542 
Boldogasszonyfalva (Bodugazunfalua, 

Bodugazzonfolua) 191, 712 (Baranya m.) 
– (Bodogassonffalwa, Bodugazzunfalua, 

Bodughazzunfalua) 239, 353, 460 
(Csanád m.) 

Boldua l. Boldva 
Boldva (Boldua) 399 (Borsod m.) 
Boleszló, váci püspök 753 
Bolgár (Bulgar dict.) János, Beke fia, 

iklódi 345, 464, 1007, 1038 
– (Bulgar dict.) László, Mihály fia, 

tuzsoni 642, 786 
bolgár bán l. Benedek, Pál fia 
– kapitány l. Benedek, Pál fia 
bolgárok 166, 335, 362, 445, 635, 948, 

1055; l. még Bulgária 
Bolhás (Balhas) 241 (Somogy m.) 
Bolk l. Bolyk, Bolyok 
Bolkács (Bulkach), ma Bălcaciu, Ro. 

256 (Küküllő m.) 
Bolkan, domb 668 
Bolkrach l. Bokrács 
Bolman l. Bolmány 
Bolmány (Abulma), ma Bolman, Ho. 

113, 944 (Baranya m.) 
Bologna (Bononia), város, Olaszo. 87 
Bolugd l. Balogd  
Bolugh l. Balog 
Boly, ma Bol’, Sz. 80, 97–99, 753 

(Zemplén m.) 
Bolya (Bollyan), ma Buia, Ro. 349 

(Fehér m.) 
Bolyar fia Mihály, tárnoki 712 
Bolyk (Bolk), ma Bol’kovce, Sz. 1095 

(Nógrád m.) 
Bollyan l. Bolya 
Bolyok (Balk, Bolk) 775 (Borsod m.) 
Bonchhyda l. Bonchida 

Bonchida (Bonchhyda, Bonczhyda, 
Bunchida), ma Bonţida, Ro. 423, 465 
(Doboka m.) 

Bonczhyda l. Bonchida 
Bonisdorf l. Banafalva 
Bónisfalva l. Banafalva 
Bonkud 345 (Doboka m.) 
Bonna l. Bonya 
Bononia l. Bologna 
Bonţida l. Bonchida 
Bonya (Bonna, Bonnya) 197, 638 

(Somogy m.) 
Bonnya l. Bonya 
Bood l. Bod 
Bor (dict.) Péter, Márk apja 822, 841 
bor (must) 13, 22, 113, 211, 578, 662, 759, 

778, 792, 903–904, 989, 1014, 1041 
Borberek (Burgperk), ma Vurpód 

(Vurpăr, Ro.) 835 (Szászföld) 
Borcut l. Borliget 
Bord (Burd), Ro. 309–311, 376–378 

(Küküllő m.) 
Borhod 638 (Somogy m.) 
Borkút l. Borliget 
Borliget (Burligeth, Burlygeth), ma 

Borkút (Borcut, Ro.) 97 (Belső-
Szolnok m.) 

Borlosnycha, patak 769 
Borosbenedek l. Benedek 
Borostyán (Porostyan), vár, Sz. 369 

(Pozsony m.) 
borostyáni várnagy l. Mihály 
borral adózó 441, 577, 876, 916 
bors 178, 531 
Bors l. Bars 
Borsa l. Barcsa 
Borsa, ma Nagyborsa (Hrubá Borša, Sz.) 

1042 (Pozsony m.) 
Borsanouch l. Berstyanóc 
Borsiacabhaza l. Borsjakabháza 
Borsjakabháza (Borsiacabhaza, Burs-

iacobhaza) 871 (Küküllő m.) 
borsmonostori (Borsmonostra; ma Kloster-

marienburg, Au.) apát l. János 
Borsmonostra l. borsmonostori 
Borsod megye 26, 166, 592, 744, 775, 

783, 787, 890, 1061, 1109 
– megye hatósága 399, 1097 
– fia János, szenterzsébeti 793, 827 
borsodi comes l. Cudar Péter 
– főesperes l. János 
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– vicecomes l. István, Tamás fia 
Borsosberény l. Berény 
borsovai (Borsua) főesperes l. Miklós 
Borsua l. borsovai 
Borsua l. Bózsva 
Borthte l. Vyzow Borthte 
Bos 26 (Borsod m.) 
Bosan l. Bossány 
Bošany l. Bossány 
Bosk l. Bask 
Bosna l. Bosznia 
bosnyák bán l. Tvrtko 
bosnyákok 166; l. még Bosznia 
Bosorag 186 (Arad m.) 
Bossány (Basa, Basan, Bassan, Bosan, 

Nagbossan), ma Bošany, Sz. 224, 259, 
356, 551, 556–557, 563 (Nyitra m.) 

Bosugh l. Bozsoki 

Bosznia (Bosna, regnum Bozne, terra 
Uzure ~ Vzore ~ Vzure ~ Wzure) 
26, 103–104 között, 107, 190, 200, 
354, 748, Apx.: 1–8  

boszniai káptalan 294, 416, 948, 1071 
– püspök l. Péter 
bosszú 547, 570, 574 
Bot’any l. Battyán 
Botean l. Battyán 
Boteni l. Botháza 
Botez l. Batizháza 
Both l. Bod 
Botháza (Bothhaza), ma Boteni, Ro. 

336 (Kolozs m.) 
Bothhaza l. Botháza 
Bothian l. Battyán 
Bothyan l. Battyán 
Botiz l. Batizfalva 
Botos (Bothus, Butus dict.) János mester, 

esküllői 97, 950 
– (Butus dict.) János, garai 416 
botrány 850, 949, 1016 
Bottian l. Battyán 
Bounfalua (Bounfalwa) 239, 353, 460 

(Arad m.) 
Bounfalwa l. Bounfalua  
Bouz fia Márton, Bozynch-i 14 
Boxa l. Baksa 
Boynice l. Bajmóc 
Boz, ma Fertőboz 425 (Sopron m.) 
– l. Buzd 
Bozd l. Buzd 
Bozen l. Bazin  
Bozey l. Bozzai 
Bozoch l. Bozók 

Bozodhaza 1010 (Gömör m.) 
Bozok l. Bozók 
Bozók (Bozouk), ma Bzovík, Sz. 788, 

902 (Hont m.) 
– (Bozoch, Bozok) fia Miklós 262, 275–276 
bozóki apát 902 
Bozoua 769 (Körös m.) 
Bozouk l. Bozók 
Bozteh l. Básztély 
Bozyn l. Bazin 
Bozynch 14–15, 53 (Vas m.) 
Bozzai (Bozey) 597 (Vas m.) 
Bozsoki (Bosugh-i dict.) Tamás 987 
Bózsva (Borsua) 382 (Abaúj m.) 
Bő (KysBeu) 877 (Sopron m.) 
Bőcs (Bulch) 463, 956 (Borsod m.) 
Bőd (Bud), ma Magyarbőd (Bidovce, 

Sz.) 154 (Abaúj m.) 
Bődmonostora (Beud, Beuudmonustra) 

56 (Szabolcs m.) 
bődmonostori Szt. István király-egyház 56 
Bökény (Buken), ma Bököny 543 

(Szabolcs m.) 
– (Buken dict.) Pál 744 
– (Buken), Tamás és Pál apja, németi 

342, 744, 907, 1010 
Bököny l. Bökény 
Bölön (Bulyn), ma Belin, Ro. 378 

(Székelyföld) 
bőr 370, 769 
Börvely (Berwey), ma Berveni, Ro. 34 

(Szatmár m.) 
Bradu l. Fenyőfalva 
brandenburgi (Németo.) őrgróf l. Ottó, 

Vencel 
Brascho l. Brassó 
Braşov l. Brassó 
Brasov l. Brassói 
Brasso l. Brassói 
Brassó (Brascho, Brassou, Corona), ma 

Braşov, Ro. 149–150, 350 (Szászföld) 
Brassói (Brasov-i, Brasso-i dict.) Jakab 

mester, comes, drági 375, 1102 
Brassou l. Brassó 
Bratislava l. Pozsony 
Brázova (Brazua, Barzwa), ma Breazova, 

Ro. 1100 (Hunyad m.) 
Brazua l. Brázova 
Breazova l. Brázova 
Brehov l. Imreg 
Bressanone l. brixeni 
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Brestovac Požeški l. Bresztovc 
Bresztovc (Brezthowcz), ma Brestovac 

Požeški, Ho. 162, 234 (Pozsega m.) 
Bretka l. Beretke 
breviárium 974 
Brežany l. Buják 
Brezóc (Baryztilch, Baryzulch, Brezzench), 

ma Vasnyíres (Brezovci, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Brezoucha l. Brezouicha 
Brezouicha (Brezoucha) 734 (Zágráb m.) 
Brezovci l. Brezóc 
Brezthowcz l. Bresztovc 
Brezzench l. Brezóc 
Brithonya l. Britonya 
Britonya (Brithonya), ma Várhely 

(Sarmisegetusa, Ro.) 1100 (Hunyad m.) 
brixeni (ma Bressanone, Olaszo.) püspök 

l. János 
Brochyna 956 (Zágráb m.) 
Brvtovce l. Szentlőrinc 
Bu l. Bulgária 
Bubeek l. Bebek 
Bubek l. Bebek 
Bubul fia Miklós, raszlavicai 830 
Buchtefelde 1075 (Gömör m.) 
Buchulo l. Bucló 
Bucló (Buchulo), ma Buclovany, Sz. 

828 (Sáros m.) 
Buclovany l. Bucló 
Bud (Budy), ma Bugyi 32, 79 (Pest m.) 
– l. Bőd 

Buda (Budaváralja, castrum novi montis 
Pestyensis, sub castro Budensi), vár és 
város, ma Budapest része 32, 54, 74, 85, 
88–92, 96–100, 102–103, 112–113, 115, 
123, 125, 127, 129, 139, 143, 154–155, 
160, 166, 196, 328, 371, 374, 384, 402, 
421, 426, 428, 443–444, 449–450, 575, 
621, 631–633, 647, 670, 682, 684, 688, 
699, 707, 744, 758, 760–761, 777, 815, 
840, 855, 870, 952, 960, 964, 992–994, 
1032, 1069 (Pilis m.); l. még márka 

– l. Bodonkút 
budai bíró l. Mihály, Kunczlin fia; Roland 
– éneklőkanonok l. Péter 
– kamaraispán l. Csöllei Péter 
– (óbudai) káptalan (Szt. Péter-egyház) 

1, 47, 79, 97–99, 191, 196, 316, 348, 
353, 364, 447, 699, 712, 732, 765, 
806, 815, 846, 952, 958–960 

– olvasó-kanonok l. Albert 

– őrkanonok l. Péter 
– (óbudai) prépost 618–619; l. még 

István, Olivér fia 
Budakeszi l. Keszi 
Budamér (Bodmer, Bodomer), ma 

Budimír, Sz. 414, 631 (Sáros m.) 
Budateleke l. Budatelke 
Budatelke (Budateleke), ma Budeşti, 

Ro. 336, 372 (Kolozs m.) 
Budaváralja l. Buda 
Budeşti l. Budatelke 
Budimír l. Budamér 
Budka l. Butka 
Budkovce l. Butka 
Budrug l. Bodrog 
Budrugh l. Bodrog  
Budy l. Bud 
Bugath l. Bogát 
Bugyi l. Bud 
Buhtur l. Bujtur 
Buia l. Bolya 
Buiduskuth l. Büdöskút 
Buituri l. Bujtur 
Buj (Buly) 1055 (Szabolcs m.) 
Buják (Buyak), ma Sárosbuják (Brežany, 

Sz.) 387, 667 (Sáros m.) 
Bujtur (Buhtur), ma Buituri, Ro. 250, 

279, 1011 (Hunyad m.) 
Bukalya l. Bükalja 
Buked 985 (Baranya m.) 
Buken l. Bekény, Bökény 
Bukovnica l. Bakónak 
Bukua (Bukuapotaka), patak 769 
Bukuapotaka l. Bukua 
Bukyd l. Bokod 
Bulch l. Bőcs 
Bulgar l. Bolgár 
Bulgária (Bu, partes ~ regnum Bulgarie) 

65, 68, 79, 295, 332, 353, 447, 547, 656, 
769, 941, 954, 979, 1001–1002, 1037; l. 
még bolgár, királyi privilegiális intitulacio 

Bulkach l. Bolkács 
Bulkuzlo (Wlkozlau) fia Latk, berstyanóci 749 
Bulza l. Balcaháza 
Buly l. Buj 
Bulyn l. Bölön 
Buncha l. Bancha 
Bunchida l. Bonchida 
Burd l. Bord 
Burg l. Óvár 
Burgperk l. Borberek 
Burligeth l. Borliget 
Burlygeth l. Borliget 
Burs l. Bars 
Bursiacobhaza l. Borsjakabháza 
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Burzuskuth l. Büdöskút 
Busu l. Büssü 
Busv l. Büssü 
Busw l. Büssü 
Buthka l. Butka 
Butka (Budka, Buthka, Bwthka), ma 

Budkovce, Sz. 34–35, 385, 428, 644, 
693, 711, 943, 1000, 1055 (Zemplén m.) 

Butus l. Botos 
Buyak l. Buják 
Buza l. Búza 
Búza (Buza), leleszi falunagy 261 
– (Buza dict.) Balázs, War-i 447, 787 
– (Buza dict.) Imre, War-i 787 
búza 792 
Buzad l. Buzád 
Buzád (Buzad) nemzetség 64 
– (Buzad), Csák bán fia, Buzád nembeli 689 
– (Buzad), Csák bán apja, Buzád nembeli 

64, 689 
Búzahely l. Beznóc 
Buzd (Bozd), ma Boz, Ro. 871, 881 

(Fehér m.) 
Buzgow l. Csonkafalva 
Büdöskút (Buiduskuth), kút 130  
– (Burzuskuth), kút 589  
Bükalja (Bukalya, Bykalya), ma Vidorlak 

(Vidonci, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Bülgezd (Biligezd), ma Bürgezd (Bilghez, 

Ro.) 627 (Kraszna m.) 
bűnbocsánat l. pápa 
Bürgezd l. Bülgezd 
Büssü (Busu, Busv, Busw) 581, 584 

(Somogy m.) 
Büttös (Bythus, Bytus) 808 (Abaúj m.) 
Bvlk 964  
Bwbeek l. Bebek 
Bwbek l. Bebek 
Bwthka l. Butka 
Bwzus, erdő 130  
Byche (Bichee) fiai: András és Imre, szapi 405 
Byde l. Bede 
Byhor l. Bihar 
Byk l. Bik 
Bykalya l. Bükalja 
Bykche l. Bicske 
Bykestelek l. Alsópomat 
Byleg 144 (Bars m.) 
Byler fia László, Kara-i 281 
Byllye l. Belye 
Byrch l. bérc 
Byrche 941 (Gömör m.) 
Byri l. Bér 

Byrtholm l. Berethalom 
Bythus l. Büttös 
Bytus l. Büttös 
Bytwa, víz 639 
Byztra l. Bisztra 
Byztrapataka l. Bisztra 
Byztric l. Beszterce 
Byztricia l. Beszterce 
Byztricya l. Beszterce 
Bzechena l. Szechena 
Bzouach, folyó 225, 823 
Bzovík l. Bozók 
 

C 
C l. Horvátország 
Čabradský Vrbovok l. Csábrág 
Cakara l. Kakara 
Călacea l. Kalocsa 
Câlnic l. Kelnek 
Calo l. Kalyava 
Calsa l. Kálosa 
Călvasăr l. Hidegvíz 
Camarcha l. Kamarca 
Câmpia Turzii l. Gyéres 
Câmpulung de Tisa l. Hosszúmező 
campus Zagrabiensis l. Turopolje 
Canisa l. Kanizsa 
Cankova l. Hidegkút 
Cantor l. Kántor 
Cantur l. Kántor 
Capelna l. Kápolna 
Capi l. Kapi 
Carei l. Károly 
Carintia l. Karintia 
Carnifex l. Mészáros 
Cârţa l. kerci 
Cassa l. Kassa 
Cassan (dict.) János fiai: Márton, Jakab, 

Szaniszló és István 878 
Cassonia l. Kassa 
Cassouia l. Kassa 
Castallan l. Castellan 
Castellan (Castallan dict.) Péter, László, 

István és Imre apja, szentléleki 318–
321, 769, 806, 988 

Castelli Rudolf mester, sacre pagine 
professor, pápai nuncius 690–691, 715 

castrum novi montis Pestyensis l. Buda 
– Sches l. Segesvár 
Castrumferreum l. Vasvár 
Čazma l. csázmai 
Ceanu Mare l. Csán 
– Mic l. Csán 
Cecălaca l. Csekelaka 
Cecher l. Csicser  
Cecus l. Vak 
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Cege (Chege), ma Ţaga, Ro. 636–637 
(Doboka m.) 

– l. Cégény 
Cégény (Cege, Chegen), ma Cégény-

dányád 668 (Szatmár m.) 
Cégénydányád l. Cégény 
Cegő (Zegeu), ma Szászcegő (Ţigau, 

Ro.) 634 (Doboka m.) 
Celje l. Cille 
Cenad l. Csanád 
Cenger l. Csenger 
Cenk (Danilzenky, Danylzenky, Zenk, 

Zynk), ma Nagycenk 597, 953 (Sopron m.) 
Cenkesta l. Csenkesz 
Centehaza 746 (Gömör m.) 
Center l. Centerfalva 
Centerfalva (Chenturfalua, Chenturfolua), 

ma Center 137, 342, 1010 (Gömör m.) 
Cepegew, hegy 465 
Čepel’ l. Csepely 
Cerebereke, berek 566 
Cergău Mare l. Cserged 
Cerle-i (dict.) Péter mester, esztergomi 

polgár 144 
Cernatu l. Csernátfalu 
Černelavci l. Csernelóc 
Cerovo l. Cseri 
Cesariu l. Császári 
Cetea l. Csáklya 
Chaak l. Csák 
Chaan l. Csány 
Chaba l. Csaba, Kaba 
Chabrad l. Csábrág 
Chahel l. Csaholy 
Chahl l. Csaholy 
Chahly l. Csaholy 
Chahol l. Csaholy 
Chahul l. Csaholy 
Chak l. Csák 
Chakan l. Csákány 
Chakanfelde l. Csákányfölde 
Chakla l. Csáklya 
Chakou l. Csákó 
Chakow l. Csákó 
Chalad l. Család 
Chalamia l. Csalomja 
Chalamya l. Csalomja 
Challokwz l. Csallóköz 
Chama l. Csoma 
Chamafalu l. Csomafalva 
Chamafalua l. Csomafalva 
Chamafaya l. Csomafája 
Chamakaz l. Csomaköz 
Chamaz fia János, szuhavölgyi 746 
Chamuk fia Luculin 754 

Chan l. Csán, Csány 
Chanad l. Csanád 
Chanak l. Csanak 
Chanakheg l. Csanakhegy 
Chanava l. Hanva 
Chank l. Csonk 
Chankfolua l. Csonkafalva 
Chanta 367 (Zala m.) 
Chaphord 394 
Chapou l. Csapó 
Charnadfalua l. Csernátfalu 
Charnalouch l. Csernelóc 
Chaslouch l. Császlóc 
Chasma l. Csázma 
Chasyta l. Klaszita 
Chatar l. Csitár 
Chatou l. Csató 
Chaua l. Csáva 
Chayag l. Csajág 
Chazar l. Császári 
Chazyta l. Klaszita 
Cheb l. Cseb 
Checer l. Csicser 
Chech l. Csécs 
Checher l. Csicser 
Check (Chueck), Máté és Bálint apja, 

rojcsai nemes várjobbágy 365, 818 
Checz l. Csécs 
Chege l. Cege 
Chegen l. Cégény 
Chegle 164–165, 905 (Vas m.) 
Cheh l. Cseh, Csehi 
Chehwt l. Csehút  
Chehwth l. Csehút  
Chehy l. Csehi  
Cheke l. Cseke 
Chekefalua l. Csekefalva 
Chekefalwa l. Csekefalva 
Chekefolua l. Csekefalva 
Chekelaka l. Csekelaka 
Cheklez l. Cseklész 
Chel fia István, komlósi 303 
Chelezthw l. Csölösztő 
Chelyn l. Cselen 
Chemerna l. Csemernye 
Chemernye l. Csemernye 
Chemery l. Csemernye 
Chende fia Dezső, nyárádi 712 
Chendu l. Kend 
Chene (dict.) János, borral adózó 876  
– (dict.) László, borral adózó 441, 876, 916 
– (dict.) Mihály, borral adózó 441, 876, 916 
Chenger l. Csenger 
Chengrad l. csongrádi 
Chengur l. Csenger 
Chenig l. Csenik 
Chenigh l. Csenik  
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Cheniz 745  
Chenkez l. Csenkesz 
Chenkezfalua l. Csenkesz 
Chente (Chentee) 113, 948 (Bodrog m.) 
– (Chenthe dict.) János, Erzsébet apja, 

csehi 322 
Chentee l. Chente 
Chente-i Szt. Margit szűz és vértanú-

egyház 948 
Chenthe l. Chente 
Chenturfalua l. Centerfalva 
Chenturfolua l. Centerfalva 
Chepan l. Csépán 
Chepanfalwa l. Csépánfalva 
Chepel l. Csepely 
Chepereg l. Csepreg 
Chepreg l. Csepreg 
Chepregh l. Csepreg 
Chepul l. Csepely 
Cher l. Csér 
Chere, berek 566 
Chergeud l. Cserged 
Chergevd l. Cserged 
Chergewd l. Cserged 
Chermenye l. Csemernye 
Chernech, patak 49 
Chernek l. Chernel 
Chernel (Chernek), István országbírói 

prothonotarius apja 492, 712 
– fia Jakab 787 
Chernelházadamonya l. Damonya 
Chertul (dict.) Péter, soproni polgár 597 
Chery l. Cseri 
Chešau l. Keszü 
Cheşereu l. Keserű 
Chestwe l. Csesztve 
Chetene l. Batizfalva 
Chethene l. Batizfalva 
Chetherthekhel l. Csütörtökhely 
Chetnuk l. Csetnek 
Cheusfelde (Cheusfeulde) 810, 939 

(Somogy m.) 
Cheusfeulde l. Cheusfelde 
Chidea l. Kide 
Chigla (dict.) Miklós, homokrévi jobbágy 

239, 460 
Chimakezy l. Csomaköz 
Chipkes l. Csipkés 
chirographálás 26, 47, 120, 144, 160, 

199, 316, 340, 348, 357, 383, 389, 
590, 597, 663, 862, 878, 952, 960, 
1025, 1090 

Chitnek l. Csetnek 
Chmel’ovec l. Komlós 

Chobudharazta, erdő 388 
Choda fia Gergely, Torde-i 894, 987 
Chokasberchfeu l. Csókásbércfő 
Chokol (dict.) György, pécselyi officialis 732 
Choltov l. Csoltó 
Chomafolua l. Csomafalva 
Chomgurberke l. Csongorberke 
Chompo Sebestyén, váradi polgár 558–559 
Chongorberke l. Csongorberke 
Chongou l. Csongva 
Chonk l. Csonk 
Chonkfalua l. Csonkafalva 
Chonkfolua l. Csonkafalva 
Chopak l. Csopak 
Chor l. Csór 
Chorba l. Csorba 
Chorgow l. Csurgó 
Chou l. Csó 
Chouk l. Csók 
Choy l. Csó 
Chrámec l. Harmac 
Chrast’ nad Hornádom l. Haraszt 
Chris l. Körös 
Chrys l. Körös 
Chub 795 (Abaúj m.) 
Chuch l. Csúcs 
Chuchalheg l. Csúcsalhegy 
Chueck l. Check 
Chunkur (dict.) Pál fiai: Péter és Miklós, 

delnei 820 
Chupur l. Csupor 
Chur l. Csúr 
Churgow l. Csurgó 
Churgud l. Cserged 
Churke l. Csirke 
Churna l. Csorna 
Chuturtukhel l. Csütörtökhely 
Chuza l. Csúza 
Chuzd l. Csúz 
Chwch l. Csúcs 
Chwh (dict.) János 402 
Chwturtukhel l. Csütörtökhely 
Chwz l. Csúz 
Chybrad l. Csábrág 
Chychow l. Csicsó 
Chygler 283 (Fejér m.) 
Chyk 51 (Valkó m.) 
– l. Csík 
Chykmanthel l. Cikmántor 
Chypgergfelde l. Csipgyörgyfölde 
Chypkerek l. Csipkerek 
Chypkes l. Csipkés 
Chyser l. Csizér 
Chysgyurgfeulde l. Kisgyörgyfölde 
Chytar l. Csitár 
Chythnuk l. Csetnek 
Chytnuk l. Csetnek 
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Chytuand 596  
Chyurke l. Csirke 
Chyurle l. Csöllei 
Chyza l. Csúza 
Chyzer l. Csizér 
Cibin l. Szeben 
Čičarovce l. Csicser 
cikádori (Cycador, Cykador; ma Bátaszék) 

monostor 1072 (Tolna m.) 
– apát 260; l. még András 
Čikečka Vas l. Csekefalva 
Cikmántor (Chykmanthel), ma Ţigmandru, 

Ro. 325 (Küküllő m.) 
Čilistov l. Csölösztő 
Cille (Cilli), ma Celje, Szl. 838  
Cilli l. Cille 
Cincu l. Sink 
Cinfalva l. Peresznye 
Cipău l. Csapó  
Ciprus, sziget 570, 574, 883 
ciprusi király l. Péter 
Cipsen prope S. Martinum l. szepesi 
Cirák (Zyrak) 186, 548 (Sopron m.) 
ciráki Szt. Mihály arkangyal-egyház 186 
circaria 902 
Cisnădie l. Disznód 
ciszterci rend 1034 
Ciugud l. Csüged 
Ciumăfaia l. Csomafája 
Ciumeşti l. Csomaköz 
Clairvaux-i (Clarevallis; Fro.) ciszterci 

monostor 1034 
– apát l. János 
Clarevallis l. Clairvaux-i 
Claudus l. Balog 
Cluch l. Kljucs 
Cluj-Mănăştur l. kolozsmonostori 
Cluj-Napoca l. Kolozsvár 
Clus l. Kolozs, kolozsmonostori 
Clusmonostora l. kolozsmonostori 
Clusmonstra l. kolozsmonostori 
Clusmonustra l. kolozsmonostori 
Clusmunstra l. kolozsmonostori 
Clusmunustra l. kolozsmonostori 
Clusmustra l. kolozsmonostori 
Clusuar l. Kolozsvár 
Clusvar l. Kolozsvár 
Cluswar l. Kolozsvár 
Co l. Kunország 
Cojocna l. Kolozs 
Colanus, zárai 282 
Colonia l. Köln 
Colos l. Kolos, kolozsmonostori 
Coloswar l. Kolozsvár 
Čoltovo l. Csoltó 

Colusmunustra l. kolozsmonostori 
Colusuar l. Kolozsvár 
Colyn, Forras fia, jobbágy 631–633 
Comaron l. Komárom 
comes 13, 96, 254–255, 392, 430, 547, 

662, 853, 915, 1068; l. még András, 
borberki; András, sebesi; aradi; Balázs, 
Illés fia; baranyai, Bebek István; 
Benedek, András fia; beregi, besztercei, 
bodrogi, borsodi, Brassói Jakab, 
csanádi, Dániel; Dénes, István fia; 
Detre; Domokos, uzsai; Druget Miklós, 
erdélyi havasok, Erdő, esztergomi, 
fárói, fejéri, gömöri, győri, Hening, 
Hont, honti, hunyadi; Jakab, Miklós fia; 
Jakcs, Jakus; János, kátai; János soproni 
vicecomes; János, szenterzsébeti; kevei, 
királyi lovászok, kolozsi, Konrád, 
korcsulai, körmöcbányai, körösi, 
krassói, Kuncheg, Kunczlin, újbányai, 
Lack, László, Latk, liptói; Lőrinc, 
vörösmarti; Lukács, Pál fia; mára-
marosi, medgyesi, megye hatósága; 
Mihály, Dániel fia; Miklós, alvinci; 
Miklós, Miklós fia, perényi; Miklós, 
Péter fia, szécsi; Miklós, Sebestyén fia; 
Miklós, Ugrin fia; Mikola; Pál, 
tolmácsi; Pál, Beze fia; Pál, István bán 
fia; Pál, Roland fia; Pál, Simon fia; 
Péter, eceli; Péter, János fia; Péter, 
Keled fia; pilisi, pozsegai, pozsonyi, 
rojcsai, Roland, Salamon, Sándor, 
sárosi; Simon, Móric fia; somogyi, 
soproni, szabolcsi, Szaniszló, szatmári, 
szerémi, szolnoki, temesi, tolnai, tordai, 
traui, ugocsai, újbányai, ungi, varasdi, 
veszprémi, zalai, zárai, zarándi, zempléni, 
Zeuner Miklós 

– terrestris l. rojcsai 
comitatus l. Garics, Gora, Marócsa, Nyírség 
comitissa l. Klára 
commensalis 561–562 
commisio l. királyi kancelláriai jegyzet 
Compolth l. Kompolt 
Cona l. Kónya 
condicionarius 352, 441, 808 
confirmatus l. Miklós knini és Vilmos 

pécsi püspök 
Conia l. Kónya 
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Constantinopolis l. Bizánc 
Cont l. Kont 
Contra l. Kontra 
conversus 113 
Copăceni l. Koppánd 
Copinna 64 (Körös m.) 
Copşa Mare l. Kapus 
Corbauiensis l. korbáviai 
Corchulensis l. korcsulai 
Corneni l. Szilkerék 
Corona l. Brassó 
Corpadea l. Korpád 
Corpona l. Korpona 
Corrardus de Plau, pécsi kanonok 27 
Coruşu l. Kóród 
Corzulensis l. korcsulai 
Coşeiu l. Kusaly 
Cosmal l. Koszmály 
Crasouzenthmiclos l. Krassószentmiklós 
Crassou l. Krassó 
Crassow l. Krassó 
Crassuo l. Krassó 
Crazna l. Kraszna 
Cremniczia l. Körmöcbánya 
Cris l. Körös 
Crisanfalua l. Krizsánfalva 
Crisanfolua l. Krizsánfalva 
Crisanouch l. Krizsanóc 
Crisium l. Körös 
Crispus l. Fodor 
Crissius fiai: Máté, István és Igrank, 

Dolch-i 207 
Cristian, szebeni polgár, fenyőfalvi 835 
Cristina, buclói László felesége 828 
Cristol fia Pál 781 
Cristur l. Keresztúr 
Cristur-Crişeni l. Keresztúr 
Croacia l. Horvátország 
Cruchou l. Krucsó 
Crys l. Körös 
Crystol, Péter fia 214 
Cudar (Zudar, Zudor dict.) György mester, 

Domokos fia, királyi lovag, bőcsi 3–4, 
245, 358, 678, 766–767, 783, 787, 
819, 861–862, 947, 956, 1023, 1027 

– (Zudar dict.) Imre mester, Domokos 
fia, bőcsi 3–4, 766–767, 783, 787, 
819, 861–862, 947, 956, 1023, 1027 

– (Zudar dict.) István mester, Domokos 
fia, bőcsi 3–4, 766–767, 783, 787, 
819, 861–862, 947, 956, 1023, 1027 

– (Zudar dict.) János mester, Domokos 
fia, bőcsi 3–4, 766–767, 783, 787, 
819, 861–862, 947, 956, 1023, 1027 

– László l. László pannonhalmi apát 
– (Zudar dict.) Mihály mester, Domokos 

fia, bőcsi 3–4, 69, 766–767, 783, 787, 
819, 861–862, 947, 956, 1023, 1027 

– (Zudar, Zudor dict.) Péter mester, 
Domokos fia, királyi pohárnok- és 
udvarmester és lovag, borsodi comes, 
bőcsi 2–4, 44, 67, 83–84, 103–104 
között, 106–107, 190, 196, 354, 367, 
399, 463, 502, 547, 627, 655–656, 
675–676, 682, 695–697, 741, 762, 
766–767, 779, 783, 787, 822, 861–
862, 947, 956, 1012–1013, 1023, 1027 

– (Zudar dict.) Simon mester, Domokos 
fia, bőcsi 3–4, 766–767, 783, 787, 
819, 861–862, 947, 956, 1023 

Culusmonustura l. kolozsmonostori 
Curciu l. Körös 
Curtraco 41 
Curzola l. korcsulai 
Cwch l. Csúcs 
Cybikfölde (Czybik) 19, 183 (Bereg m.) 
Cybin l. Szeben 
Cycador l. cikádori 
Cykador l. cikádori 
Cynerew 191 (Baranya m.) 
Cyser l. Csizér 
Cytou 75 (Bodrog m.) 
Czappirscha l. Toporcsa 
Czilgendorf l. Zillingdorf 
Czybik l. Cybikfölde 
Czykerh, víz 729 
Csaba (Chaba), ma Hejőcsaba 26 (Borsod m.) 
Csábrág (Chabrad, Chybrad), ma 

Csábrágvarbók (Čabradský Vrbovok, 
Sz.) 808 (Hont m.) 

Csábrágvarbók l. Csábrág 

Csaholy (Chahel, Chahl, Chahly, Chahol, 
Chahul), ma Nyírcsaholy 443, 643–
644, 664, 693, 711, 943, 922 (Szatmár m.) 

Csajág (Chayag) 961 (Veszprém m.) 
Csák Máté l. Máté, trencséni 
– (Chaak, Chak), Buzád fia, Csák, 

Dénes, Miklós és Buzád apja, 
[szlavón] bán, Buzád nembeli 64, 689 

– (Chaak) mester, Csák fia, Péter apja, 
Buzád nembeli 689 

– (Chak) fia Miklós, darai 623 
Csákány (Chakan) 941 (Gömör m.) 
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– (Chakan), ma Fehéregyháza (Donners-
kirchen, Au.) 425 (Sopron m.) 

– (Chakan), ma Csákánydoroszló 858 
(Vas m.) 

– (Chakan) fia Iván 955 
Csákánydoroszló l. Csákány 
Csákányfölde (Chakanfelde) 955 (Kö-

rös m.) 
Csáklya (Chakla), ma Cetea, Ro. 239, 

353, 460 (Fehér m.) 
Csákó (Chakou), Fülöp felesége 485 
– (Chakow) fia Péter, leszenyei 704 
Család (Chalad) 984 (Nyitra m.) 
– (Chalad), ma Pusztacsalád 186 

(Sopron m.) 
– (Chalad), ma Vámoscsalád 398 (Vas m.) 
Csallóköz (Challokwz) 904 (Pozsony m.) 
Csalomja (Chalamia, Chalamya, 

Scalanya), ma Kis- és Nagycsalomja 
(Malá és Vel’ká Čalomija, Sz.) 143, 
159, 808 (Hont m.) 

Csán (Chan), ma Mezőcsán (Ceanu 
Mare, Ro.) 1104 (Torda m.) 

– (Chan), ma Pusztacsán (Ceanu Mic, 
Ro.) 323, 1056 (Torda m.) 

Csanád (Chanad), ma Cenad, Ro. 213, 
244 (Csanád m.) 

– (Chanad) megye 239, 353, 460 
–, esztergomi érsek 460 
csanádi comes l. Dénes, István fia, 

erdélyi vajda 
– egyházmegye (püspökség) 512 
– káptalan 131, 353, 440 
– prépost l. Garázda Miklós 
– püspök l. Gergely 
Csanak (Chanak), ma Ménfőcsanak 410 

(Győr m.) 
Csanakhegy (Chanakheg), hegy 410 
Csány (Chan), ma Csányoszró 1101 

(Baranya m.) 
– (Chaan), ma Zalacsány 689 (Zala m.) 
Csányoszró l. Csány 
Csapó (Chapou), ma Maroscsapó 

(Cipău, Ro.) 642 (Küküllő m.) 
– (Chapou), legenyei 166 
császár l. bizánci, német-római 
Császári (Chazar), ma Cesariu, Ro. 930 

(Doboka m.) 
– (Chazar), ma Nyírcsászári 643 (Szatmár m.) 

Csaszlivci l. Császlóc 
Császlóc (Chaslouch), ma Csaszlivci, 

Ukr. 59 (Ung m.) 
Csátalja l. Tárnok 
Csató (Chatou) fia László, fügei 996 
Csáva (Chaua), ma Stoob, Au. 233 

(Sopron m.) 
Csázma (Chasma), folyó 955 
csázmai (ma Čazma, Ho.) káptalan 64, 

75, 140, 155, 162, 207, 234, 305, 448, 
487, 679, 734, 769, 781, 806, 818, 
856, 903, 955, 998, 1023, 1025, 1027, 
1070, 1080 (Körös m.) 

– főesperes l. Miklós 
– őrkanonok l. Bertalan, Philetus 
– prépost l. István, László 
Cseb (Cheb) 941 (Abaúj m.) 
– (Cheb), ma Nagycseb (Žbince, Sz.) 

421, 428 (Zemplén m.) 
Csécs (Chech, Checz) 886, 1061  
Cseh (Cheh), ma Páncélcseh (Panticeu, 

Ro.) 322 (Doboka m.) 
– (Cheh dict.) László, rődi 97 
– (Cheh dict.) János, Domokos fia, kutasi 121 
– (Cheh dict.) János, Kuncheg fia, halasi 169  
cseh hercegnő l. Erzsébet 
– király l. Károly, IV.; Vencel 
csehek 352 
Csehi (Chehy), ma Egercsehi 143 (Heves m.) 
– (Cheh) 787, 873 (Zala m.) 
– (Chehy) 373 (Zágráb m.) 
csehi Szt. Klára-kápolna 373 
Csehország (Bo, partes Bohemie) 715, 949 
Csehút (Chehwt, Chehwth), út 369 
Cseke (Cheke), ma Szatmárcseke 623 

(Szatmár m.) 
Csekefalva (Chekefalua, Chekefalwa, 

Chekefolua), ma Čikečka Vas, Szl. 
26, 49 (Vas m.) 

Csekelaka (Chekelaka), ma Cecălaca, 
Ro. 324, 343–344 (Fehér m.) 

Cseklész (Cheklez), ma Bernolákovo, 
Sz. 875 (Pozsony m.) 

Cselen (Chelyn) fia Sándor 141 
Csemernye (Chemerna, Chemernye, Chemery, 

Chermenye), ma Márkcsemernye (Pusté 
Čemerné, Sz.) 77, 84, 170, 774, 946 
(Zemplén m.) 

Csendlak l. Tisina 
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Csenger (Cenger, Chenger, Chengur) 
16, 223, 249, 665, 672, 713, 756, 770 
(Szatmár m.) 

Csengersima l. Sima 
Csenik (Chenig, Chenigh) fia János, 

ugodi 837 
Csenkesz (Chenkez, Chenkezfalua), ma 

Csenkeszfa (Cenkesta, Sz.) 791 
(Pozsony m.) 

Csenkeszfa l. Csenkesz 
Csepan l. Csépán 
Csépán (Chepan), officialis 381 
– (Chepan), tyukodi 643 
– (Chepan) fia Miklós 161 
– (Csepan) fia Tamás 307 
Csépánfalva (Chepanfalwa) 70 (Szepes m.) 
Csepely (Chepel, Chepul, NaghChepel), 

ma Ungcsepely (Čepel’, Sz.) 332, 879 
(Ung m.) 

Csepivka l. Ardó 
cséplés 142 
Csepreg (Chepereg, Chepreg, Chepregh) 

425, 431–432, 434, 439, 446, 451–
452, 455 (Sopron m.) 

Csér (Cher) 186 (Sopron m.) 
– (Cher) 34  
Cserged (Chergeud, Chergevd, Chergewd, 

Churgud), ma Magyarcserged (Cergău 
Mare, Ro.) 228, 642, 871, 882 (Fehér m.)  

Cseri (Chery), ma Cerovo, Sz. 808 
(Hont m.) 

Csernakeresztúr l. Keresztúr 
Csernátfalu (Charnadfalua), ma Cernatu, 

Ro. 350 (Fehér m.) 
Csernelóc (Charnalouch), ma Kisszombat 

(Černelavci, Szl.) 49 (Vas m.) 
Csesztve (Chestwe) 746 (Nógrád m.) 
Csetnek (Chetnuk, Chitnek, Chythnuk, 

Chytnuk), ma Štítnik, Sz. 10, 744, 
746, 907 (Gömör m.) 

Csicser (Cecher Checer, Checher), ma 
Čičarovce, Sz. 170, 940, 990 (Ung m.) 

Csicsó (Chychow), ma Balatoncsicsó 
144 (Zala m.) 

Csicsva (Felchycua) 47 (Zemplén m.) 
Csík (Chyk), districtus 377  
Csinagyijovo l. Szentmiklós 
Csipgyörgyfölde (Chypgergfelde) 586 

(Gömör m.) 

Csipkerek (Chypkerek) 407 (Vas m.) 
Csipkés (Chipkes, Chypkes), hegy 465 
Csirke (Churke dict.) Péter, kisidai 861–862 
– (Chyurke dict.) István fia Lukács 343 
Csitár (Chytar), ma Alsócsitár (Dolné 

Štitáre, Sz.) 814 (Nyitra m.) 
– (Chatar) 783, 787, 873, 1013 (Zala m.) 
– (Chatar) 7, 917  
Csizér (Chyser, Chyzer) 72, 730 (Ung m.) 
– (Chyzer, Cyser) fia István, szemerei 

580, 657 
Csó (Chou, Choy), ma Nemescsó 164–

165 (Vas m.) 
Csók (Chouk), Tamás fia, szentiváni 900 
Csókásbércfő (Chokasberchfeu) 1007 

(Belső-Szolnok m.) 
Csoltó (Choltov), ma Čoltovo, Sz. 941 

(Gömör m.) 
Csoma (Chama) mester, prépost, küküllői 

főesperes, kalocsai érseki vikárius 113 
– (Chama) fia István, újhelyi officialis 43 
Csomafája (Chamafaya), ma Ciumăfaia, 

Ro. 375, 589, 737 (Doboka m.) 
Csomafalva (Chamafalu, Chamafalua, 

Chomafolua), ma Zatiszivka, Ukr. 
21, 94, 459 (Ugocsa m.) 

Csomaköz (Chamakaz, Chimakezy), 
ma Ciumeşti, Ro. 635 (Szatmár m.) 

Csongorberke (Chomgurberke, Chongor-
berke), berek 658, 669 

csongrádi (Chengrad) főesperes l. János 
Csongva (Chongou), ma Uioara de Jos, 

Ro. 642 (Fehér m.) 
Csonk (Chank, Chonk) fia Bano, 

csonkafalvi 74 
– (Chonk) fia Jordan, ragyolci 834  
– (Chank) fiai, roskoványi 822 
Csonkafalva (Buzgow, Chankfolua, Chonk-

falua, Chonkfolua) 74, 264 (Sáros m.) 
csonkítás 47, 143, 341, 624, 728, 773, 889 
Csopak (Chopak) 728 (Zala m.) 
Csór (Chor) 283 (Fejér m.) 
Csorba (Chorba dict.) András, jobbágy 981 
Csorna (Churna) 425 (Sopron m.) 
csöbör 662, 961 
Csöllei (Chyurle-i dict.) Péter mester, 

budai kamaraispán 1069 
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Csölösztő (Chelezthw), ma Čilistov, Sz. 
391 (Pozsony m.) 

Csúcs (Chuch, Chwch, Cwch), ma Maros-
csúcs (Stâna de Mureş, Ro.) 324, 
343–344, 642 (Fehér m.) 

Csúcsalhegy (Chuchalheg), domb 465 
Csupor (Chupur dict.) István 97–99 
Csúr (Chur) 1055, 1082 (Szabolcs m.) 
Csurgó (Chorgow, Churgow) 868 

(Somogy m.) 
Csúz (Chuzd), ma Dubník, Sz. 233, 657, 

877 (Komárom m.) 
– (Chwz) János mester, [dalmát-horvát] 

bán 434 
Csúza (Chuza, Chyza), ma Suza, Ho. 

113 (Baranya m.) 
Csüged (Sugud), ma Maroscsüged 

(Ciugud, Ro.) 931, 1021 (Fehér m.) 
csűr 1035 
Csütörtökhely (Chetherthekhel, Chuturtukhel, 

Chwturtukhel), ma Detrekőcsütörtök 
(Plavecký Štvrtok, Sz.) 102, 205, 369 
(Pozsony m.) 

 
D 
D. l. Demeter 
Da l. Dalmácia 
Daag l. Dág 
Daagh l. Dág 
Dăbâca l. Doboka  
Dabas (Dobus) 316 (Pest m.) 
Dabron 776 (Zala m.) 
Dabron-i Szt. Miklós hitvalló-egyház 776 
Dacho l. Dacsó 
Dachou l. Dacsó 
Dacian fiai 769 
Dačov Lom l. Lám 
Dacsó (Dachou), Péter fia, ungi szolga-

bíró, tarnóci 301 
– (Dacho) fia Miklós, lámi 870, 969 
Dacsólám l. Lám 
Dada, ma Tiszadada 738 (Szabolcs m.) 
Dág (Daag, Daagh), ma Ágfalva 597, 

763 (Sopron m.) 
Dál (Neger), ma Deal, Ro. 729 

(Szászföld) 
Dalmacia l. Dalmácia 
Dalmácia (Da, Dalmacia, partes Maritime, 

regnum Dalmacie, Tengermellék) 
14–15, 96, 211, 367–368 között, 947; 

l. még dalmát-horvát, királyi privilegiális 
intitulacio 

dalmát-horvát bán l. Csúz János, Kónya; 
Miklós, Péter fia, szécsi 

– bán kinevezése 947 
– báni notarius 350  
– herceg l. András, II. 
Dalmát-Horvát Bánság 947 
Daloka 1083  
Damand fiai: Bok Péter és Saul, 

Saultelke-i 818  
Damanhida l. Dománhida 
Damanhyda l. Dománhida 
Damanya l. Damonya 
Damas l. Damásd 
Damasa, Antal fia, vadnai 1097 
Damásd (Damas), ma Garamdamásd 

(Hronovce, Sz.) 808 (Bars m.) 
Damian l. Damján  
Damján, káplán, pap 355, 757 
–, György fia, döbrétei 1043 
– (Damian, Domian), István fia, büssüi 

581, 584 
Damonya (Damanya), ma Chernelháza-

damonya 233, 877 (Sopron m.) 
Damyan (Doman) 416 (Valkó m.) 
Danch l. Doncs 
Dandulo l. Andreas, Leonardus 
Dániel comes fia Mihály, kelneki 729 
Danilzenky l. Cenk 
Dank fia István, Zelezna-i 980 
Danka fia László, egyházas…..-i 791 
Dankóc (Donkolch, Donkouch), ma 
Őrfalu (Dankovci, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

Dankovci l. Dankóc 
Danpataka l. Dánpataka 
Dánpataka (Danpataka), ma Vălenii 

Lăpuşului, Ro. 97 (Belső-Szolnok m.) 
Danubium l. Duna 
Danylzenky l. Cenk 
Dara (Darah), ma Szamosdara (Dara, 

Ro.) 623 (Szatmár m.) 
Darabos (Darabus dict.) István, Darabos 

Lőrinc és Jakab apja, Nádasd nembeli, 
nádasdi, döröskei 29, 33, 156, 776, 1084 

– (Darabus dict.) János, Domokos fia, 
Mihály és Imre apja, Nádasd nembeli, 
maráci 484, 776, 1092 

– (Darabus dict.) László, kolozsvári 
polgár 1041 
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– (Darabus dict.) Lőrinc mester, Darabos 
István fia, Nádasd nembeli, nádasdi, 
döröskei 29, 33, 156, 776 

– (Darabus dict.) Lőrinc fia Domokos, 
Nádasd nembeli, nádasdi 33, 156 

Darabus l. Darabos 
Darah l. Dara 
Darazlo l. Doroszló 
Darázsi (Drasi), ma Zobordarázs (Drážovce, 

Sz.) 702 (Nyitra m.) 
Darlac (Darlaz, Dorlaz), ma Dârlos, Ro. 

97, 1035 (Küküllő m.)  
Darlaz l. Darlac 
Dârlos l. Darlac 
Darno l. Darnó 
Darnó (Darno) 713 (Szatmár m.) 
darnói (Dorno; Zemplén m.) prépost l. 

Lőrinc 
Dáró (Darow) 502 (Tolna m.) 
Daróc (Darouch), ma Lénárddaróc 

1053, 1093 (Borsod m.) 
– (Darouch), ma Fülpösdaróc 668 

(Szatmár m.) 
– (Darouch, Darowch, Dwroch, Dwrocz), 

ma Szepesdaróc (Dravce, Sz.) 88–89 
(Szepes m.) 

daróci antonita keresztesek  88–89 
Darouch l. Daróc 
Darow l. Dáró 
Darowch l. Daróc 
Dătăşeni l. Dátos 
Dátos (Datus), ma Marosdátos (Dătăşeni, 

Ro.) 247–248, 263, 267, 642, 786 
(Torda m.) 

Datus l. Dátos 
Daut l. Dávod 
Dávid 222 
–, nyéki 743 
–, Orisya-i 318 
–, Kakas fia 94 
–, Péter fia 346 
Dávod (Daut, Dawth) 75, 257, 752 

(Bodrog m.) 
Dawth l. Dávod 
de Matafaris (Matafarro) Miklós l. Miklós 

zárai érsek 
– Surdis János l. János váci püspök 
Deag l. Dég 
Deaj l. Désfalva 
Deák (Litteratus) Péter, újlaki jobbágy 

239, 460 

Deal l. Dál 
Debew, velezdi Kövér János leánya 731 
Debrecen (Debrechen) 965 (Bihar m.) 
Debreceni Dózsa l. Dózsa nádor 
debreceni Szt. András apostol-plébánia 965 
Debrechen l. Debrecen 
Debregeztk l. Döbrököz 
Debrente l. Döbrönte 
Debrethe l. Döbréte 
Debreu l. Debrő  
Debrev l. Debrő 
Debrew l. Debrő 
Debrő (Debreu, Debrev, Debrew), ma 

Feldebrő 19, 183, 208, 817 (Heves m.) 
Deeg l. Dég 
Deegh l. Dég 
Deers l. Derzs 
Deesakana l. Désakna 
Deesakna l. Désakna 
Deesuara l. Dés 
Deeswara l. Dés 
Dég (Deeg, Deegh), ma Marosdég (Deag, 

Ro.) 309–311 (Küküllő m.) 
Dej l. Dés 
dékán l. erdélyi, fehérvári, győri, vasvári, 

veszprémi, zágrábi 
Delne, ma Delnekakasfalva (Kokošovce, 

Sz.) 382, 444, 504, 820, 822 (Sáros m.) 
Delnefew l. Delnefő 
Delnefő (Delnefew), erdő 820 
Delnekakasfalva l. Delne 
Deme fia Miklós 624 
Demeskfeulde 318–321 (Körös m.) 
Demeter l. Kaba Demeter 
– l. Lupo Demeter 
– l. Zay Demeter 
– 79 
– mester, barsi főesperes 54 
–, buji 1055 
–, Filykno-i jobbágy 299, 929 
–, gércei 90 
–, hubói 941 
–, járai 336, 372  
–, Kaydach-i 81 
–, nonai püspök 2, 44, 67, 83–84, 103–

104 között, 106–107, 190, 196, 354, 
367, 547, 675–676, 682, 695–697, 
741, 762, 779, 1012–1013, 1027 

– mester, pozsegai olvasókanonok 339 
– mester, rábaközi főesperes, győri 

kanonok 758  
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–, sáli 29 
–, székelyi jobbágy 177 
–, széplaki apát 830–831, 949 
–, szerémi püspök 2–4, 44, 67, 83–84, 

106–107, 190, 196, 213, 354, 367, 480, 
502, 547, 675–676, 682, 695–697, 741, 
762, 779, 1012–1013, 1016, 1027 

–, telki apát 949 
–, váradi karpap és oltárigazgató 848 
– (D.), váradi püspök 2, 44, 67, 83–84, 

103–104 között, 106–107, 190, 196, 
217, 354, 367, 502, 547, 573, 600, 
675–676, 682, 695–697, 741, 762, 
779, 1012–1013, 1027, 1049  

–, András fia, vajai 249 
–, Anych fia 954 
–, Barius fia, vadnai 1053 
– mester, Domokos macsói bán fia, 

asszonyfalvi, szentmártoni 100, 162, 
234, 823  

–, Egyed fia, bertóti 292, 908 
–, Gergely fia, Torde-i 894, 987 
–, Hont fia, András apja, Hontpázmány 

nembeli 808 
–, Illés fia, perecskei 658, 669, 1099 
–, István fia, györkei jobbágy 154 
–, István fia, Sul-i 1114 
–, Iván fia 944 
–, János fia, hosszúmezei 47, 230, 296, 

330, 919 
–, János fia, kamarcai 769 
–, János fia, kolontári 400 
–, János fia, körtvélyesi 739, 795, 921, 946 
–, Kunth fia 316 
–, Márton fia, keszi 757 
–, Mihály fia, szentpéteri 1015 
–, Miklós fia 981 
– mester, Miklós fia, hidvégi 309–311, 

376–378, 675–676 
–, Miklós fia, kutasi 851, 899, 954 
–, Miklós fia, székely 415 
–, Olivér fia 922 
–, Olyuanth fia, szelestei 401 
–, Péter fia, Kara-i 281 
–, Pető fia, nagymezői 644 
– mester, Simon fia, geresdi 395, 685 
–, Simon fia, ternyei 47 

– mester, Tamás fia, Hontpázmány 
nembeli 808 

–, Ágnes apja, keresztesi 1037 
–, Antal és Barius apja, vadnai 1052–1053 
– fia Antal 860 
– fia Bacsó, Thomoy-i 533 
– fia György, szili 287, 581, 584 
– fia István 456 
– fia István, acsai 55 
– fia István, tárnoki 712 
– fia János, kolontári 400 
– fia János, somosi 382, 673 
– fia László, cikmántori 325 
– fia Lőrinc, oroszi 668 
– fia Máté, bogdányi 443 
– fia Miklós, Zylinfalua-i 944 
– fia Péter, keresztúri 840 
– fia Salamon, salamonvári 367 
– fiai: Miklós és János, almágyi 851 
– fiai: Jakab és Gergely, gadányi 

jobbágyok 951 
dénár 16, 22, 59, 86, 100, 103, 119–120, 

143, 147–148, 160, 170, 178, 186, 
207, 209, 212, 225, 257, 271, 277, 
286, 296, 306, 328, 337, 339, 353, 
357, 365, 385, 391, 395–396, 400, 
417, 442, 457, 531, 547, 553, 580, 
596, 639, 657, 662, 679, 716, 746, 
763, 771, 818, 821, 849, 854, 868, 
872, 878, 892, 895, 899, 904, 937, 
943, 951, 976, 998–999, 1003, 1014, 
1060, 1070, 1105 

–, bécsi 404, 538, 823, 869  
–, veronai 404 
Dénes, Chygler-i 283 
–, gecsei 402 
–, knini püspök 238 
–, zágrábi kanonok, dékán 23 
–, zsédenyi 433 
–, Ákos fia, ákosi 635 
–, András fia, imregi 693 
–, Csák fia 689 
–, Domokos fia, pazonyi 56 
– mester, Gergely fia, litteratus, Agoch-i 118  
– mester, comes, István [szörényi] bán 

fia, losonci 97–99, 235, 326, 364, 
536, 650, 734  
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– (Dienes) mester, István fia, erdélyi 
vajda, vidini kapitány, aradi, csanádi, 
szolnoki és temesi comes 2, 44, 67, 
82–84, 97–99, 103–104 között, 106–
107, 190, 196, 229, 235, 242–243, 
247–248, 256, 263, 267, 291, 312, 
322–325–327, 336, 343–347, 354, 
367, 372, 375, 397, 445, 464, 502, 
536, 542, 547, 573, 589, 625–626, 
634, 642, 649, 656, 675–676, 682, 
695–697, 726, 741, 762, 779, 848, 
1012–1013, 1027, 1037, 1041 

–, Iván fia, zágrábi kanonok, pap, 
Gersencha-i 500–501 

–, Jakab fia 98  
–, János fia, Nádasd nembeli, nádasdi 33, 156 
–, János fia, Tema-i 100 
–, Lukács fia, imolai, kurityáni 941, 1075 
–, Márton fia, Jakab és András apja, 

zsemberi 457 
–, Mikocsa fia, kázméri 166 
–, Pál fia, makói 460 
–, Péter fia, kamarcai 769 
–, Roland fia 46, 918 
–, Simon fia, szentszalvátori 192, 294 
–, Tamás fia, kéméndi 55 
–, Tamás fia, losonci 536, 735 
–, Wlkech fia 365 
–, János, Jakab, András, Mihály és Miklós 

apja, kölcsei 351, 502, 668 
–, István bán, Tamás és Dezső apja, 

losonci, régeni 80, 97–99, 650 
–, Balázs apja, [szörényi] bán, szécsi 26, 889 
– fia Domokos 625 
– fia Gergely, Agoch-i 118 
– fia Gergely, moscsai 333, 751 
– fia Gergely, ungi szolgabíró, málcai 301 
– fia István, hindi 60–61 
– fia János, panyolai 756 
– fia László, szabolcsi szolgabíró 31 
– fia Mihály, köcski 433 
– fia Péter, söjtöri 787 
– fiai: Márton és Roland 52 
– fiai: István és György, Chaphord-i 394 
– fiai: István és János, cenki 953 
Dénesfalva (Dyenesfalua) 303 (Sáros m.) 
Dénesújfalu l. Szelepka 

Dengeleg (Dengelegh, Dengelek), ma 
Livada, Ro. 930, 972–973 (Belső-
Szolnok m.) 

– (Dengulegh), ma Érdengeleg (Dindeşti, 
Ro.) 635 (Szatmár m.) 

Dengelegh l. Dengeleg 
Dengelek l. Dengeleg 
Dengulegh l. Dengeleg 
Dengulegh l. Dengeleg 
Denk fia Kozma, ninaji 73 
Denkmezeje (Denkmezey, Denkmezeye), 

fennsík 1007 
Denkmezey l. Denkmezeje 
Denkmezeye l. Denkmezeje  
Derechke 816 (Sáros m.) 
Deregnyew l. Deregnyő 
Deregnyő (Deregnyew), ma Drahňov, 

Sz. 34 (Zemplén m.) 
Dereske l. Döröske 
Ders l. Derzs 
Dersenye l. Derzsenye 
Derss l. Derzs 
Dertusensis l. tortosai 
Derzs (Deers), ma Nyírderzs (Szatmár 

m.) 323 
– (Deers, Ders), Hont fia, Tamás apja, 

Hontpázmány nembeli 808 
– (Ders, Derss), Miklós fia, szerdahelyi 717 
– (Ders) mester, Katalin apja, hidegvízi 349 
– (Ders) fia Tamás 54 
– (Ders, Derss) fiai: Miklós és Péter, 

szerdahelyi 717 
Derzsenye (Dersenye), ma Drženice, Sz. 

982 (Hont m.) 
Dés (Deesuara, Deeswara, Deswara), ma 

Dej, Ro. 392, 397 (Belső-Szolnok m.) 
Désakna (Deesakana, Deesakna), ma 

Ocna Dejului, Ro. 392, 397 (Belső-
Szolnok m.) 

Deser l. Teszér 
Deseu l. Dezső 
Deseuu l. Dezső 
Deseuw l. Dezső 
Desev l. Dezső 
Desew l. Dezső 
Désfalva (Desfolua, Hagmas), ma Deaj, 

Ro. 530 (Küküllő m.) 
Desfolua l. Désfalva 
Deswara l. Dés 
Deszmér l. Dezmér 
Deta (Detha, Kysdeta) 222 (Borsod m. 
Dethcha 769 (Körös m.) 
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Dethe l. Deta 
Dethmar fiai, csákányi 941 
Detre (Detric), Hank fia, filefalvi 357 
– (Detric) comes, Jakab nádori protho-

notarius apja 834 
– (Detric), Margit és Klára apja, bossányi 

224, 259, 356 
Detrehem (Tetreh), ma Tritenii de Jos, 

Ro. 327 (Torda m.) 
Detrekő (Dettruh), vár, Sz. 369 (Pozsony m.) 
Detrekőcsütörtök l. Csütörtökhely 
detrekői várnagy l. Gergely 
Detric l. Detre 
Dettruh l. Detrekő 
Deua l. Déva 
Deuechehaza l. Devecserháza 
Deuecher l. Devecser 
Deuecherfalua l. Devecserfalva 
Deuecherfolua l. Devecserfalva 
Deuechyer l. Devecser 
Deutschkreuz l. Keresztúr 
Deva l. Déva  
Déva (Deua), vár, Ro. 338 (Hunyad m.) 
– (Deua, Dewa), ma Deva, Ro. 229, 

1021 (Hunyad m.) 
dévai várnagy l. Márton 
Devecser (Deuecher, Deuechyer), ma 

Nagydevecser (Diviciorii Mari, Ro.) 
748 (Doboka m.) 

Devecserfalva (Deuecherfalua, Deuecher-
folua) 26 (Vas m.) 

Devecserháza (Deuechehaza) 26 (Vas m.) 
Devičany l. Baka 
Dewa l. Déva 
Dewn…fh, patak 1090 
Dezmer l. Dezmér 
Dezmér (Deszmér, Dezmer), ma Dezmir, 

Ro. 566, 839 (Kolozs m.) 
Dezmir l. Dezmér 
Dezső l. Vas Dezső  
– (Deseu, Desev) mester, sárosi vice-

comes, kátai 822, 829 
– (Deseu), tyukodi 635 
– (Desew) mester, Benedek fia, kaplai 745 
– (Deseu), Chende fia, nyárádi 712 
– (Deseu, Desew, Deseuu, Deseuw) 

mester, Dénes fia, László apja, 
losonci 97–99, 235, 536 

– (Deseu, Desew), Egyed fia, zágrábi 
alesperes, gréci pap, szentandrási 373, 955 

– (Deseu) mester, Miklós fia 626 

– (Desew), Simon fia, nováki 941 
– (Deseu), ….. fia, mesteri 433 
– (Deseu) fia Bertalan, bejei 746 
– (Deseu) fia István, gégényi 78 
– (Deseu) fia János, Parlagh-i 442 
– (Deseu, Desew) fia László, feledi 745, 889 
– (Desew) fia Mihály 30 
– (Deseu) fia Mihály 624 
– (Desew) fia Mihály, szárazberki 664 
– (Deseu) fia Miklós, csanaki, Pok-i 410, 1105 
– (Deseu) fia Miklós, mérei 355 
– (Deseu) fia Péter, nagyteleki 146, 197 
– (Desew) fiai: János és Miklós, péli 30 
diakónus 131–133, 659 
Dienes l. Dénes 
Dietrich, metzi püspök 194 
diffinitor 949 
dignitas 12, 478, 500–501, 512, 561, 618 
Diósgyőr (Dyosgewr, Gyosgeur, Gyos-

gewr), vár 26 (Borsod m.) 
Dióslak l. Noszikfalva 
districtus 652, 1032, 1090, 1100; l. még 

Abrud, Bodrog, Csík, Dombró, Garics, 
Gepul, Kamarca, Lak, Muraszombat, 
Nyírség, Ormánság, Rojcsa, Sál, Sáros, 
Sepsi, szentmártoni, Tisza, tarcafői, 
Váraljakörnyéke, Velemér, Vidin 

disznó (koca, malac) 95, 142, 148, 154, 
351, 373, 418, 426, 594, 716, 832, 1106 

Disznód (Diznoio, Diznow, Dyznoyo), 
ma Nagydisznód (Cisnădie, Ro.) 350, 
502, 898, 1033 (Szászföld) 

Disznóól (Diznohoul, Diznouhoul, Dyzno-
oul) 239, 353, 460 (Arad m.) 

Divék (Dyuek, Gyuek), ma Nyitradivék 
(Diviaky nad Nitricou, Sz.) 551, 556–
557 (Nyitra m.) 

Diviaky nad Nitricou l. Divék 
Diviciorii Mari l. Devecser 
Diznohoul l. Disznóól 
Diznoio l. Disznód 
Diznouhoul l. Disznóól 
Diznow l. Disznód 
Dlhé Klčovo l. Hosszúmező 
Dobó (Dobou), ma Tarcadobó (Dubovica, 

Sz.) 822 (Sáros m.) 
– (Dobou, Dobow) fia Jakab, királyi 

lovag, pányoki 879–880 
– (Dobou, Dobow) fia János 74 
– (Dobou) fia Miklós, szőledi 47 
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Dobóca (Dobolcha), ma Dubovce, Sz. 
746 (Gömör m.) 

Doboka, ma Görcsönydoboka 75 (Baranya m.) 
–, ma Dăbâca, Ro. 346, 634, 1020 

(Doboka m.) 
– (Dubuka) megye 636–637, 973 
– megye hatósága 737 
Dobolcha l. Dobóca 
Dobou l. Dobó 
Dobow l. Dobó 
Dobra 75 (Bodrog m.) 
–, vár, Au. 49 (Vas m.) 
–, spalatoi 282 
Dobročná l. Dobrocsna 
Dobrocsna (Dobrosna), ma Dobročná, 

Sz. 356 (Nyitra m.) 
Dobróka l. Dubróka 
Dobron l. Dobrony 
Dobrony (Dobron), ma Kisdobrony (Mala 

Dobrony, Ukr.) 730 (Bereg m.) 
Dobrosna l. Dobrocsna 
Dobus l. Dabas 
doctor decretorum l. Bálint, Johannes, 

Miklós zárai érsek 
– utriusque iuris l. Noeleti Vilmos 
Dolch 207 (Orbász m.) 
Dolena l. Dolina 
Dolina (Dolena), ma Völgyes (Dolina, 

Szl.) 156 (Vas m.) 
Dolné Štitáre l. Csitár 
– Zelenice l. Zélle  
Dolnji Slaveči l. Szlaveca 
Dolný Pial l. Pél 
Domainc (Domanynch, Domoniarew, 

Domonyarew), ma Dombalja (Domajinci, 
Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

Domajinci l. Domainc 
Doman l. Damyan 
Domăneşti l. Dománhida 
Domanhida l. Dománhida 
Dománhida (Damanhida, Damanhyda, 

Domanhida), ma Domăneşti, Ro. 635, 
756, 770, 826, 844, 997 (Szatmár m.) 

Domaníky l. Domanyik 
Domanyik (Toth Domanyk, Touth 

Damanyk), ma Dömeháza (Domaníky, 
Sz.) 808 (Hont m.) 

Domanynch l. Domainc 
Dombalja l. Domainc 
Dombo l. dombói 
dombói (Dombo, Dombow) monostor 949 

(Szerém m.) 

– apát l. Pál 
Dombow l. dombói 
Dombrád (Domorad, Dumbrad) 102, 

1017 (Szabolcs m.) 
Dombro l. Dombró 
Dombró (Dombro), districtus, ma Dubrava, 

Ho. 319–321 (Körös m.) 
Domian l. Damján 
Domokos l. Bebek Domokos 
– l. Sós Domokos 
– l. Vadus Domkos 
– 941 
–, csákányi 941 
–, csanádi püspök 2, 44, 67, 83–84, 103–

104 között, 106–107, 190, 196, 354, 
367, 502, 547, 675–676, 682, 695–697, 
741, 762, 779, 906, 1012–1013, 1027 

–, császári 643 
–, csoltói 941 
–, famulus 318–321, 806, 988 
–, fehérvári keresztes 285 
– mester, győri kanonok 369  
–, győri őrkanonok 69, 763–764 
–, jobbágy 264 
–, korcsulai püspök 502, 547 
–, kői káptalan papja 948 
– mester 822  
–, pécselyi falunagy 732 
–, selypi 154, 706 
–, somogyi apát 442, 949 
–, soproni főesperes, győri kanonok 763–764 
–, szentlászlói officialis 313 
–, váci őrkanonok 534, 750, 887 
–, András fia, osgyáni 671 
–, Bánk fia, döbrétei 1043 
–, Bánk fia, Katalin apja, Jakoud-i 55 
– mester, Darabos Lőrinc fia, Nádasd 

nembeli, nádasdi 33, 156  
–, Dénes fia 625 
–, Domokos fia, lesznai 84 
–, Ernye fia, ravazdi 374 
–, Fábián fia, rojcsai pap 1070 
–, Fekete István fia, Perbese-i 1113 
–, Gergely fia, kéthelyi 81 
–, Imre fia, hosdáti 931, 1011 
–, István fia, Chaphord-i 394 
– mester, Jakab fia, királyi és királynéi 

káplán, pécsi és váradi kanonok, pap 
561–562, 701  
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– mester, Jakab fia, rojcsai 818, 1060, 1070  
–, János fia, keresztúri 1092 
–, Kázmér fia, váti 891 
– mester, Kis Jakab fia, Kanizka-i 365  
–, Lampert fia, hangonyi 867 
–, László fia, geresdi 657 
–, Márk fia, Klára apja, hoportyi 970 
–, Márk fia, sepsi székely 415 
–, Máté fia, pányoki 879–880 
–, Miklós fia, László apja, csányi 1006, 1101 
–, Miklós fia, gesztelyi 755 
–, Miklós fia, pétertelki 130 
–, Miklós fia, pozsegai vicecomes 404 
–, Miklós fia, uzsai 277 
–, Miklós fia, zalatnatői 945 
– mester, Mocsk fia, László, Anna, 

Katalin, Erzsébet és Margit apja, 
királyi lovag 852  

– mester, Oth fia, balogi 745–746 
–, Pál fia, jánosi jobbágy 951 
–, Pál fia, palágyi 170 
–, Pál fia, penészleki 635 
–, Péter fia 44 
–, Péter fia, erdélyi püspök, szécsi 2, 5, 

12, 26, 44, 49, 67, 83–84, 103–104 
között, 106–107, 131–133, 190, 196, 
290, 323, 346, 354, 367, 502, 547, 
573, 620, 655–656, 573, 620, 655–
656, 675–676, 682, 695–697, 741, 
762, 779, 1012–1013, 1027 

–, Péter fia, László apja, szodorói 635 
–, Péter fia, tóti 229, 279, 312 
–, Pető fia, nagymezői 1000 
–, Zsédeny fia, zsédenyi 433 
–, Miklós és Demeter apja, macsói bán, 

asszonyfalvi, szentmártoni 100, 162, 
234, 260, 823 

–, Miklós, György és János apja, 
bálványi 86, 335, 799, 1087 

–, Cudar Péter, Cudar István, Cudar 
Mihály, Cudar Simon, Cudar György, 
Cudar János és Cudar Imre apja, bőcsi 
463, 956 

–, Darabos János apja, Nádasd nembeli 
484, 1092  

–, Margit apja, úszori 904 
– comes, János egri olvasókanonok apja, 

uzsai 277  

–, Miklós pilisi comes és Tamás apja, 
vezsenyi 403, 502 

– mester, Leusták fivére, [paksi] 274, 447 
– fia András, Chegle-i 905 
– fia András, családi 984 
– fia András, csicseri 170 
– fia András, pakonyi 316 
– fia András, teleki jobbágy 239, 460 
– fia Cseh János, kutasi 121 
– fia Dénes, pazonyi 56 
– fia György, kelédi 120, 207 
– fia János, cséri 34 
– fia János, écsi 789, 794, 863–864, 866, 885 
– fia János, kálnói jobbágy 750, 887 
– fia János, pásztói 642, 700, 706, 1077 
– fia János, telegdi jobbágy 239, 460 
– fia János, kolozsi szolgabíró, zsuki 

263, 839 
– fia László 895 
– fia László, csebi 421 
– fia László, Hene-i 735 
– fia László, hidvégi 675–676 
– fia László, iklódi 464, 1007, 1038 
– fia László, keszi 960 
– fia Lőrinc, pozsonyi vicecomes, besenyői 785 
– fia Miklós, agostyáni 334 
– fia Miklós, kamarcai 769 
– fia Miklós, tolnai vicecomes, écsi 161 
– fia Pál, Belye-i 388 
– fia Pál, jobbágy 7 
– fia Roland, gömöri szolgabíró, hanvai 746 
– fia Szaniszló, szabolcsi szolgabíró, 

kenézi 31, 424, 708 
– fia Tamás, agostyáni 334 
– fiai: Péter és Domokos, lesznai 84 
– fiai: Miklós és György, ptruksai 170 
Domoniarew l. Domainc 
domonkos provincialis perjel l. László 
– rend 48, 863–864; l. még komáromi 

konvent 
Domonyarew l. Domainc 
Domorad l. Dombrád 
Donatus mester, johannita alperjel és 

preceptor 161, 274, 278, 283, 447, 701 
Donch l. Doncs 
Doncs (Donch), kelecsényi 709 
– (Danch) mester, makedoniai 1096 
– (Donch), proskribált 746 
– (Donch), Bertalan fia, Zebenye-i 842 
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– (Danch), Miklós fia, olgyai 1042 
– (Donch) fia Jakab, keszi 757 
– (Donch) fia Miklós, komáromi 579, 794 
– (Donch) fia Péter, galsai 733 
– (Donch) fiai: Bálint és Imre, döbrétei 1043  
Donji Sredjani l. Peker 
Donk fia Jakab, proskribált famulus 746  
Donkolch l. Dankóc 
Donkouch l. Dankóc 
Donnerskirchen l. Csákány 
Dorlaz l. Darlac 
Dormanouch l. Újfalu 
Dorno l. darnói 
Dorog (Dorugh) 1077 (Heves m.) 
– (Dorogh) 746 
Dorogh l. Dorog 
Doroszló (Darazlo, Dorozlo, Dorozlaus, 

Dorozlou, Duruzlow), János és Gergely 
apja, rumi 5, 15, 46, 49, 53, 164 

Dorottya, batizfalvi János leánya 878 
–, Jazormegy-i Péter leánya 141 
Dorozlaus l. Doroszló 
Dorozlo l. Doroszló 
Dorozlou l. Doroszló 
Dorugh l. Dorog 
Dosa l. Dózsa 
Dózsa (Dosa) [nádor], Jakab és Pál apja, 

[debreceni] 738 
Döbréte (Debrethe), ma Babosdöbréte 

1043 (Zala m.) 
Döbrököz (Debregeztk), vár 107 (Tolna m.) 
döbröközi várnagy l. Szőke Miklós 
Döbrönte (Debrente) 381 (Veszprém m.) 
Dömeháza l. Domanyik 
Dörögdi Miklós l. Miklós egri püspök 
Döröske (Dereske) 29, 1084 (Vas m.) 
Drag l. Drág 
Drág (Drag), ma Dragu, Ro. 375, 589, 

950 (Doboka m.) 
Dragan, Dragan fia 769 
– fia Bo….., proskribált 746 
– fia Dragan 769 
Dragol l. Drégely 
Dragu l. Drág 
Dragul l. Drégely 
Drahňov l. Deregnyő 
Drasi l. Darázsi 
Drasnohege, hegy 947 
Draua l. Dráva 
Dráva (Draua), folyó 71, 769, 1027 
Dravce l. Daróc 
Drážovce l. Darázsi 

Drégely (Dragol, Dragul), vár és falu, 
ma Drégelypalánk 808 (Hont m.) 

Drégelypalánk l. Drégely 
Drienica l. Som 
Drienov l. Somos 
Drienovec l. Somodi 
Drijeva (forum Narenti), Ho. 366 
Drouosethnyk, víz 769 
Druget Fülöp, nádor 711 
– (Drugeth dict.) János, Druget János 

nádor fia, Miklós, Ferenc és János 
apja, homonnai 77, 227, 302, 332, 
730, 914, 992, 1094, 1112 

– János mester, Druget Miklós országbíró 
fia, gerényi 59, 173, 206, 227, 332, 
688, 730, 914, 1112 

– (dict.) János, nádor, Druget János és 
Druget Miklós országbíró apja 77 

– (Drugeth Miklós) comes, országbíró, 
Druget János apja, gerényi 59, 173, 
206, 227, 332, 688, 730, 914, 1112 

– Vilmos, nádor 1112 
Drugeth l. Druget 
Drženice l. Derzsenye 
Dub (Dwb), ma Dubovány (Dubovany, 

Sz.) 555 (Nyitra m.) 
Dubahaza 303 (Sáros m.) 
dubicai főesperes l. János 
– főesperesség 489 
Dubník l. Csúz 
Dubovany l. Dub 
Dubovány l. Dub 
Dubovce l. Dobóca 
Dubovica l. Dobó 
Dubrava l. Dombró 
Dúbravka l. Dubróka 
Dubróka (Dwbrowka), ma Dobróka 

(Dúbravka, Sz.) 34 (Zemplén m.) 
Dubrovnik l. Raguza 
Dubuka l. Doboka 
Duburthvelge, völgy 941 
Dugeteleke 955 (Körös m.) 
Dukafalua l. Dukafalva 
Dukafalva (Dukafalua), ma Dukovce, 

Sz. 822 (Sáros m.) 
dukát (arany-) 211, 221, 486, 1005, 

1008, 1057 
Dukovce l. Dukafalva 
Dulo l. Duló 
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Duló (Dulo, Dwlo, Dulou, Dwlou, Duulou), 
ma Dúlóújfalu (Dulov, Sz.) 331, 540, 
554, 915, 1029 (Trencsén m.) 

Dulou l. Duló 
Dúlóújfalu l. Duló 
Dulov l. Duló 
Dumbrad l. Dombrád 
Dumitra l. Nagydemeter 
Duna (Danubium, Holt-Duna, Holthduna, 

Kis-Duna, Sebesduna), folyó 113, 
144, 196, 539, 682, 712, 944 

Dunaföldvár l. földvári 
Dunaszekcső l. Szekcső 
Duna-sziget l. szentkereszti 
Ďurkov l. Györke 
Duruzlow l. Doroszló 
Duulou l. Duló 
Dwb l. Dub 
Dwbrowka l. Dubróka 
Dwlo l. Duló 
Dwlou l. Duló 
Dwroch l. Daróc 
Dwrocz l. Daróc 
Dws 62, 106 (Fejér m.) 
Dyakfolua l. Gyakfalva 
Dyan, falkosi jobbágy 34 
Dyanfelde (Dyanfeulde) 339, 900 (Körös m.) 
Dyanfeulde l. Dyanfelde 
Dyenesfalua l. Dénesfalva 
Dyosgewr l. Diósgyőr 
Dyuek l. Divék 
Dyznooul l. Disznóól 
Dyznoyo l. Disznód 
 

E 
Ebdech l. Ebedec 
Ebedec (Ebedech, Ebdech), ma Obyce, 

Sz. 148, 168, 335, 799, 884, 983, 
1087 (Bars m.) 

Ebedech l. Ebedec 
Ecch l. Écs 
Ecel (Etzil), ma Aţel, Ro. 266 (Szászföld) 
Ech l. Écs, Ős 
Echellev l. Ecsellő 
Echellew l. Ecsellő 
Echerlew l. Ecsellő 
Echy l. Écs 
Ector l. Hektor 

Écs (Ecch, Ech, Kysech, Kyseech, 
Nogech, NogEch) 412, 758, 763, 789, 
794, 863–864, 866, 885 (Győr m.) 

– (Echy) 161 (Somogy m.) 
Ecsellő (Echellev, Echellew, Echerlew), 

ma Aciliu, Ro. 350, 898 (Fehér m.) 

Edusturnya, erdő 1032 
Efes l. Epheszosz 
Eger (Heves m.) l. egri 
Egercsehi l. Csehi 
Egered 446 (Sopron m.) 
egerelőhegyi l. egri 
Egeresd l. Egresd 
Egerpataka (Egerpathaka) 946 (Sáros m.) 
Egerpathaka l. Egerpataka 
Egerszeg (Egurzug, Egvrzug), ma 

Zalaegerszeg 442 (Zala m.) 
Eghazas Ozkow l. Oszkó 
Eghazasbasth l. Egyházasbást 
Eghazasbenye l. Bénye 
Eghazasbersel l. Bercel 
Eghazasgerege l. Egyházasgerge 
Eghazasnagfalw l. Nagyfalu 
Eghazasnyek l. Nyék 
Eghazasnyenye l. Nénye 
Eghazassenne l. Egyházassenye  
Eghazaszalanch l. Szalánc 
Egku l. Hegykő 
Egres (Egrus), ma Igriş, Ro. 228 (Csanád m.) 
–, ma Szőlősegres (Olesnik, Ukr.) 722 

(Ugocsa m.) 
– (Egrus), hn. 936 (Ung m.) 
Egresd (Egeresd) 554, 915 (Trencsén m.) 
egresi apát l. Alard 
Egri, ma Agriş, Ro. 21 (Szatmár m.) 
– (dict. de Agria) Péter, jenői jobbágy 

239, 460 
egri al-őrkanonok l. Miklós 
– egyházmegye (Szt. János-püspökség) 

17, 185, 527, 824 
– éneklőkanonok l. György 
– ispotály 777 
– káptalan 10, 24–25, 28, 36, 47, 56, 59, 

68, 93, 114, 118, 122, 137, 141–142, 
166, 170, 222, 293, 342, 368, 383, 
463, 512, 529, 586, 731, 743, 745, 
750, 757, 775, 795, 808, 824, 834, 
851, 861–862, 886–888, 889, 899, 
911–912, 913, 917, 926, 941, 946–
947, 954, 957, 977, 1010, 1053, 1061, 
1075, 1082, 1093, 1110, 1112  

– Mindenszentek-oltár 586, 851 
– olvasókanonok l. István; János, 

Domokos fia 
– őrkanonok l. Illés 
– prépost l. János 
– püspök 479–480; l. még Mihály 
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– püspöki szék üresedésben 103–104 
között 

– püspöki vikárius l. Miklós 
– Szt. Anna-oltár 56 
– Szt. Márton hitvalló-oltár 28, 56, 775 
– (egerelőhegyi) Szt. Péter apostol-oltár 28  
Egria 694 
Egrus l. Egres 
Eguruch, Eguruch fia 941 
– fiai: Eguruch és Miklós 941 
Egurzug l. Egerszeg 
Egvrzug l. Egerszeg 
Egyed, ajkai 705 
–, boldogasszonyfalvi pap 191 
–, esztergomi esküdt polgár, Zely-i 683 
–, litteratus 292, 297, 299–300, 861–862, 947  
– mester 170 
–, turóci prépost 687, 802 
–, zirci apát 639 
–, András fia, szelepcsényi 57 
– mester, Etreh fia, kecsői 746 
–, Fülöp fia, Katalin apja, fáji 821 
–, János fia, hosszúmezei 1110 
–, János fia, kovácsi jobbágy 209 
–, János fia, tornai Apx.: 7 
–, János fia, zsegnyei 801 
–, László fia, tolcsvai 1055 
–, Marót fia, János, Sebestyén, Balázs és 

Mihály apja, nagyfalvi 368 
–, Miklós fia 981 
–, Miklós fia, budaméri 631 
–, Miklós fia, merenyei jobbágy 728 
–, Miklós fia, sági 191, 216, 226, 712, 944 
–, Péter fia 769 
–, Demeter és Simon apja, bertóti 74, 

292, 908 
– fia Antal, esztergomi esküdt polgár 683 
– fia Balázs, sági 787 
– fia István 273 
– fia János, fügei 746, 996 
– fia László 769 
– fia Lőrinc 787 
– fia Miklós, budaméri 414 
– fia Miklós, Fenek-i 810 
– fia Miklós, kálnói 941, 927, 1075 
– fia Miklós, somosi 382, 673, 1050  
– fiai: János és László, csányi 689 
– fiai: Balázs és Miklós, Kara-i 281 
– fiai: György és Miklós, Kyspankata-i 553 

– fiai: Dezső, János és Miklós, szent-
andrási 955 

egyetem l. párizsi 
egyezséglevél 55–56, 68, 388, 399, 644, 

657–658, 669, 717, 894, 1031, 1083 
egyház alapítása (építése) 436, 495 
– lerombolása 409, 501, 789 
– meglopása 793 
– szokása 501 
Egyházasbást (Eghazasbasth), ma Nová 

Bašta, Sz. 746 (Gömör m.) 
Egyházasgerge (Eghazasgerege, Gerege) 

114, 122 (Nógrád m.) 
Egyházassenye (Eghazassenne) 643 

(Szatmár m.) 
Egyházas….. (Ighazusw…..) 791 

(Pozsony m.) 
egyházi fenyíték 902 
– jog 142 
egyházmegye (érsekség, püspökség) l. 

csanádi, egri, erdélyi, esztergomi, győri, 
kalocsai, knini, korbáviai, krakkói, 
Liége-i, nyitrai, pécsi, raguzai, spalatoi, 
tortosai, váci, váradi, veszprémi, 
zágrábi, zárai 

Egyháznagyszeg l. Szeg 
egyháztartomány 765 
Egyiptom (partes Egipti) 145 
Egyudfelde l. Hagyáros 
eke [mérték] 68, 86, 222, 260, 332, 373, 

635, 639, 668, 712, 769, 848, 884, 
936, 941, 944, 946, 1029, 1055, 1075 

Ekl 763 (Vas m.) 
electus l. Miklós knini, Miklós nándor-

fehérvári és Vilmos pécsi püspök 
Elefánt (Elefanth, Elephant), ma 

Lefantovce, Sz. 492, 624 (Nyitra m.) 
Elefanth l. Elefánt 
Elek mester, István fia, torockói 341  
– fia Lukács, zágrábi olvasókanonok, 

királyi káplán 12 
– fia Tamás, györki 143 
Elekes fia Tamás, kajári jobbágy 961 
élelem 13, 22, 284, 353, 964 
élelemszolgáltatás mentessége 547 
Elemezeu l. Eleumezeu 
Elena l. Ilona 
Elephant l. Elefánt 
Eles l. Éles 
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Éles (Eles dict.) János, hosdáti 931 
Eleskev l. Éleskő 
Éleskő (Eleskev, Eleskw, Elyskw), vár 

26 (Borsod m.) 
Eleskw l. Éleskő 
életkor (csecsemő, gyermek, ifjú, kisfiú, 

kiskorú, öreg) 110–111, 141–142, 
242, 294, 303, 330, 332, 339, 368, 
373, 453, 599, 601, 706, 734, 757, 
818, 832, 841, 895, 899, 909, 947, 
960, 976, 1025, 1061, 1093, 1099 

Eleumezeu (Elemezeu), mező 711 
Elk l. Ilk 
Elke l. Ilk 
ellenszenv 781 
Elleus l. Ellős 
Ellős (Elleus) mester, István fia, torockói 341 
– (Elleus) fia István, torockói 341 
Elowelg, folyó 241 
előállítás 46, 135, 142, 166, 249, 330, 

346, 541, 653, 841–842, 867, 917, 
981, 986, 1031 

Else, trocsányi Tivadar leánya 142 
Elspet l. Erzsébet 
Elyskw l. Éleskő 
Emberülése (Emburelese), hn. 795 

(Abaúj m.) 
Emburelese l. Emberülése 
Emel l. Émen 
Émen (Emel, Emwl, Emun), ma Véménd 

203, 314, 987 (Baranya m.) 
Emrich l. Imre 
Emun l. Émen 
Emwl l. Émen 
Endes 31 (Szabolcs m.) 
Endre, János fia 1023 
–, Péter fia 769 
– (Endrey), Tamás fia 856, 903, 1078, 

1080–1081 
– fia Goyzlou, Turuk-i 207 
– (Endree) fia János, Vana-i 1092 
– l. még András 
Endred l. Endréd 
Endréd (Endred), ma Barsendréd 

(Ondrejovce, Sz.) 884 (Bars m.) 
Endree l. Endre 
Endreuagasa l. Endrevágása 
Endrevágása (Endreuagasa) 303 (Sáros m.) 
Endrey l. Endre 
éneklőkanonok l. Bayeaux-i, budai, egri, 

erdélyi, esztergomi, fehérvári, győri, 

poznani, szepesi, váci, váradi, vasvári, 
zágrábi 

éneklőszerzetes l. pannonhalmi 
Enezke l. Enyicke 
Enizke l. Enyicke 
Enyed, ma Kisenyed (Sângătin, Ro.) 

1036, 1086 (Fehér m.) 
Enyicke (Enezke, Enizke), ma Haniska, 

Sz. 331, 1029 (Sáros m.) 
Eperies l. Eperjes 
Eperjes (Eperies, Eperyes), város, ma 

Prešov, Sz. 444, 820 (Sáros m.) 
Eperyes l. Eperjes 
Epheszosz, ma Efes, Töröko. 145, 855 
Er l. Ér 
Ér (Er), patak 936 
– (Er), víz 635 
Erdeifalu (Erdevifalu) 367 (Zala m.) 
Erdel l. Erdély 
Erdély (Erdel, partes Transsilvane, 

terra Transsilvana) 97, 128, 133, 
195, 244, 250, 253, 310, 312, 322–
327, 336, 341, 343–347, 349, 415, 
430, 502, 529, 542, 547, 628, 634, 
649, 748, 898, 1056 

erdélyi 7 megye 324–326  
– alvajda 370, 392, 429–430, 547; l. még 

Péter, Mihály fia 
– alvajdai bírótársak (nemesek) 737, 

931, 1011, 1037–1038, 1041 
– alvajdai ember (speciális) 40, 346, 

634, 860, 871, 881–882, 930–932, 
950, 972, 1007, 1011, 1020, 1035–
1036, 1038, 1079, 1086, 1100, 1104 

– alvajdai helyettes 82, 1020 
– alvajdai notarius l. Miklós 
– alvajdai subnotarius 40 
– alvikárius 729 
– dékán l. Miklós 
– egyházmegye (Szt. Mihály arkangyal-

püspökség) 131–133, 244, 322, 346, 
605, 620, 628, 655–656 

– éneklőkanonok l. András 
– havasok comes-e l. Tompa János 
– herceg l. István, V. 
– ([gyula]fehérvári) káptalan 12, 40, 42, 

97–99, 128, 182, 228, 235, 243, 256, 
266, 279, 284, 291, 309–312, 323–
324, 338, 343–344, 346, 350, 376–
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377, 536, 542, 591, 620, 628, 642, 
648, 661, 675–676, 898, 726, 779, 
786, 860, 871, 882, 931, 933, 1011, 
1021, 1033, 1035, 1036, 1079, 1086, 
1100, 1104 

– nemesek kiváltsága 547 
– őrkanonok l. Péter, Lőrinc fia 
– prépost 253; l. még János 
– püspök l. András; Domokos, Péter fia 
– püspöki vikárius l. László ugocsai 

főesperes 
– szokásjog szabályozása 547 
– Szt. András apostol-oltár 1086 
– vajda 370, 392, 429, 430, 547; l. még 

András; Dénes, István fia; István, 
László; Miklós, Petőcs fia; Tamás 

– vajdai bírótársak (bárók, főpapok, 

nemesek) 97–98, 243, 375 
– vajdai ember 97, 235, 243, 256, 323, 

336, 343–344, 372, 375, 464, 542, 
589, 726, 848 

– vajdai ember (speciális) 97, 228, 235, 536 
– vajdai közgyűlés 97, 312, 322–327, 

336, 343–347, 542, 547, 726 
– vajdai prothonotarius l. Benedek 
– vikárius l. Vilmos pécsi püspök 
Érdengeleg l. Dengeleg 
Erdeu l. Erdő 
Erdev l. Erdő 
Erdevifalu l. Erdeifalu 
Erdő (Erdeu, Erdev), németi 168, 335, 

799, 1087–1088 
– (Erdeu) comes fiai 933 
erdő 14, 20, 26, 32, 56, 97, 130, 139, 

161, 197–198, 225, 239, 241, 260, 
278, 281, 284, 316, 332, 339, 347–
348, 350, 353, 365, 377, 381, 388, 
398, 404, 415, 441, 460, 566, 597, 
635, 639, 649, 658, 669, 700, 704, 
711, 714, 727, 729, 753, 758, 763–
764, 769, 801, 818, 820, 823, 876, 
894, 905, 931, 936, 944–945, 948, 
987, 1007, 1021, 1032, 1043, 1055, 
1060, 1078, 1080–1081, 1090 

– adománya 763, 965, 1032, 1090 
– elfoglalása (jogtalan használata) 192, 

281, 381, 581, 584, 820 
– pusztítása 283, 381 
Erdőbénye l. Bénye 

Erdőmocsolya l. Mocsolya 
ereklye (relikvia) 494, 719 
Ereszmény, hn. 307 (Vas m.) 
eretnek Apx.: 1–8 
Ereuspatakfe l. Erőspatakfő 
Érhatvan l. Hatvan 
Érkeserű l. Keserű 
Érkisfalud l. Kisfalud 
Érmindszent l. Mindszent 
Erne l. Ernye 
Ernea l. Ernye 
Erneey l. Ernye 
Erney l. Ernye 
Erneya, mező 769 
Ernye, ma Ernea, Ro. 1035, 1079 

(Küküllő m.) 
– (Erne), Bálint fia, mocsolyai 841 
– (Erney) fia Fülöp, patyi 395 
– (Erne) fia Mihály, ramocsaházi 47 
– (Erneey) fiai: Domokos és Péter, 

ravazdi 374 
Erőspatakfő (Ereuspatakfe), hn. 566 

(Kolozs m.) 
erőszakolás (becstelenítés) 223, 949 
érsek l. esztergomi, kalocsai, raguzai, 

spalatoi, Toulouse-i, zárai  
érsekség l. egyházmegye 
Érszodoró l. Szodoró 
Erzsébet 1113 
–, béri Pál özvegye 854 
–, borsai László leánya 1042 
–, cseh hercegnő, IV. Károly leánya 110 
–, csehi Chenthe János leánya 322 
–, Domokos leánya 852 
–, fügei Pál leánya 996 
–, gáldi Herbord leánya 1011 
–, gáldi Kecskés László leánya 291 
–, gencsi Benedek leánya 590 
–, gesztelyi Domokos felesége 755 
–, György leánya 360 
–, jákófalvi Mihály leánya 755 
–, jeszencei Kilián leánya 802 
–, köcski Kozma felesége 657 
–, Lukács leánya Apx.: 6. 
–, magyar hercegnő, Szt. 370  
–, magyar hercegnő, István herceg lánya 

111, 123, 176, 251, 317 
–, magyar (H, U, V) id. királyné, I. 

Károly felesége, I. Lajos és István 
anyja 19, 26, 88–89, 96, 123, 174, 
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176, 178, 181, 183–184, 195–196, 
201, 221, 241, 282, 438, 444, 453, 
467, 470–471, 483, 486, 510–515, 
521, 531, 561–562, 569, 571, 581, 
641, 659, 684, 691, 712, 715, 718, 
769, 792, 794, 804, 814, 817, 840, 
850, 964, 1022, 1027, 1045, 1055, 
1055, 1068–1069, 1078, 1080–1081 

–, magyar (U) ifj. királyné, I. Lajos 
felesége 510, 516–520, 691, 715 

–, Magyar Pál leánya 763 
–, Pál trencséni vicecomes felesége 492–493 
– (Elspet), Paul de Vrenawer felesége 147 
–, szentmiklósi László leánya 195 
–, váradi Chompo Sebestyén felesége 

558–559 
–, Zakal-i Boda leánya 901 
eskü 16, 46, 59, 115, 121, 151, 174, 176, 

251, 345, 347, 359, 403, 455, 505, 
563, 575, 624, 644, 686, 746, 750, 
806, 822, 887–889, 893, 932, 936, 
942, 949, 971; l. még tudományvétel 
közgyűlésen 

– földre 416, 635, 693, 711, 896, 1007, 1038 
esküdt polgár 20, 108, 160, 328, 455, 

458, 462, 566, 655, 683, 694, 729, 
788, 964, 1015, 1068, 1088 

– ülnök 113, 166, 245, 270, 273, 308, 
323–326, 345–346, 374, 410–413, 
432–433, 435–438, 452, 455, 472, 
549, 592–593, 612, 652, 671, 712, 
746, 757, 811, 822, 829, 832, 842, 971 

Esküllő (Iskulou), ma Nagyesküllő 
(Aşchileu, Ro.) 97 (Doboka m.) 

eső 589 
Eszeny (Ezen) 34, 647 (Szabolcs m.) 
Eszterézs l. Sztrizs 
Esztergom (Strigonium), város 84, 144, 

178, 202, 531, 684, 777 (Esztergom m.) 
– megye 127, 144, 778 
esztergom-előhegyi l. esztergom-szenttamási 
esztergomi bíró l. Leusták; Miklós, Jaxse fia 
– comes l. esztergomi érsek 
– egyházmegye (érsekség) 17, 133, 149–

150, 470, 475–476, 499, 513, 520, 
522, 574, 602–603, 906, 949 

– éneklőkanonok l. Gál 
– érsek 884; l. még Csanád, Miklós 
– érseki kancellár l. Gál 

– érseki notarius l. János, Tamás 
– érseki pohárnok l. Szarka Miklós 
– káptalan 26, 30, 69, 74, 108, 134, 144, 

175, 328–329 között, 334, 478, 517, 
583, 618, 684, 808 

– olvasókanonok l. Bálint 
– Szt. István király-egyház keresztesei 

konventje 612, 663, 884 
– Szt. Kereszt-egyház 144 
– Szt. Márton-kolostor 144 
– Szt. Péter apostol-egyház 144 
– l. még esztergom-szentgyörgyi, esztergom-

szenttamási 
esztergom-szentgyörgyi (esztergomi) Szt. 

György-káptalan 476 
– prépost 476 
esztergom-szenttamási (esztergom-előhegyi, 

esztergomi, promontorium prope muros 

Strigonii) Szt. Tamás vértanú-káptalan 
205, 369, 478, 906 

– prépost l. Tamás 
Etele fia Mihály, sági 32, 79 
Etey (Ethey) 381 (Veszprém m.) 
Ethey l. Etey 
Etreh fia Egyed, kecsői 746 
Etzil l. Ecel 
Eustach l. Leusták 
Euz l. Ősz 
Euzodhaza l. Euzudhaza 
Euzudhaza (Euzodhaza) 137, 342 (Gömör m.) 
Ewr l. Őr 
Ewrs l. Örs 
Ewzud 811 (Szabolcs m.) 
Eyze (Heyze), bodrogi, tolnai és baranyai 

comes 712 
Eyzech mester, Mize fia 712  
Ezen l. Eszeny 
ezüst 144, 243, 346, 476, 480, 562, 605–

606, 608, 610, 628, 683, 718, 737, 
793, 808 

 
F 
fa (barack-, Byk, cheer, dió-, Eger, 

fenyő-, fűz-, Fyuz, Gertyan, Gyrtyan, 

gyümölcs-, hárs-, Haas, has, Juhar, 

kereszttel jelölt, körte-, Kurus, 

Magyal, Nyar, nyár-, Nyrfiatal, Syl, 

szil-, szilva-, tölgy-, Tul, Twl, 

Tulfiatal, vadkörte-, Vegkurthwel, 

venyz, zyl, Zyl) 28, 32, 36, 117, 130, 
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183, 225, 239, 241, 260, 316, 368, 
370, 381, 388, 441–442, 444, 460, 
465, 566, 586, 635, 649, 658, 668–
669, 706, 711, 753, 769, 795, 823, 
851, 894, 896, 936, 941, 948, 1007, 
1043, 1055, 1075, 1093  

Faber l. Kovács 
Fábián, Dobra-i 75 
–, egri oltármester, pap 586, 851 
–, kálnói 941 
– mester, peterdi 987  
–, veszprémi prebendarius pap, oltár-

mester 241, 827 
–, Bereck fia, vámosi 337 
–, István fia, mályi 743, 775 
–, István fia, uraji 1047 
–, János fia, Miklós apja 334 
– fia István, uraji 426, 1047–1048 
– fia Miklós, berényi 993–994 
– fia Wlk, Dolch-i 207 
– fiai: György és Benedek 323 
– fiai: Domokos és Gergely, papok 1070 
Fabus (dict.) János, Miklós, György, 

Mihály, Péter, Pál, László és Katalin 
apja 815 

Fadd (Fod, Food) 274, 447 (Tolna m.) 
fagy 373 
Fahíd (Fahyd) 542 (Fehér m.) 
Fahyd l. Fahíd 
Fáj (Fay) 68, 821 (Abaúj m.) 
Fakóc (Fakouch), ma Úrdomb (Fokovci, 

Szl.) 49 (Vas m.) 
Fakouch l. Fakóc 
Falkos (Falkws), ma Falkus (Falkušovce, 

Sz.) 34 (Zemplén m.) 
– (Falkus) mester, veszprémi vicecomes 400 
– (Falkus, Folkus) mester, Tompus Tamás 

fia, halászi, libercsei, ludányi 45, 533–
534, 582, 704, 714, 761, 798, 945 

– (Fulkus) fia Farkas 941 
Falkus l. Falkos 
Falkusnyenye l. Nénye 
Falkušovce l. Falkos 
Falkws l. Falkos 
Falkwsnyenye l. Nénye 
falu 5, 19, 26, 28, 34, 49, 55, 74–75, 79, 

97, 113–114, 130, 154, 159, 182–183, 
209, 223, 239, 241, 253–255, 257, 
260–261, 266, 281, 287–288, 313, 
332, 352–353, 355, 359, 364, 369, 

387, 391, 398–399, 434, 441–442, 
452, 460, 462, 472, 529, 565–566, 
570, 574, 576, 578, 582, 628, 636, 
639, 649–652, 656, 658, 660, 663, 
667, 669, 671–672, 700, 711–712, 
726, 729, 731, 733, 742, 744–746, 
750, 753, 755, 757, 763, 764, 768, 
773, 778, 788, 795, 808, 834–835, 
866–867, 876–877, 881, 888, 904, 
916, 936, 941–942, 945, 949, 954, 
964, 968, 975, 996–997, 1007, 1009, 
1021, 1047–1048, 1055, 1079, 1088, 
1106; l. még szabad falu 

– szokása 462 
– telepítése 5, 26, 49, 97, 260, 356, 1032, 1090 
Falud l. Vescsica 
falunagy 154, 166, 239, 254–255, 261, 

326, 387, 392, 432, 456, 460, 462, 
547, 667, 732, 853, 941, 948, 964, 
1068, 1088 

familia 178, 260, 373, 531, 577 
familiáris 5–6, 44, 52, 144, 228, 259, 

350, 356, 375, 389, 426, 579, 594, 
642, 659, 788, 793, 855, 864, 945, 
1031, 1058–1059, 1064, Apx.: 1–8 

famulus (servitor) 7, 15, 19, 43, 59, 79, 
82, 90, 97, 135, 142–143, 163, 169, 
206, 224, 231, 233, 239, 254–255, 
260–261, 264, 313, 318, 320–321, 
345, 347, 361, 375, 387, 418, 455, 
460, 475, 504, 563, 613, 624, 631–
633, 657, 667, 728, 737, 742, 746, 
757, 763, 793, 801, 806, 809, 868, 
899, 933, 947–948, 961, 986, 988, 
1028, 1055, 1106 

Fanch fiai: Pál, László és János 288 
Fanchka 265 (Zala m.) 
Fântânele l. Kákova 
Faragó (Faragou) fia János 724 
Faragou l. Faragó 
Fărău l. Forró 
Faristar l. Felistál 
Farkas, Falkos fia 941 
–, János fia, szkárosi 135, 214 
– mester, Péter fia, szécsényi 422 
–, Tamás fia, bresztovci 162, 234 
–, Tarow fia 875 
– fia György 769 
– fia László, borsai 1042 



531 

– fia Péter, szécsényi 422 
– fiai: Miklós, György, László, András és 

Tamás, csákányi 858 
Farkasd 268–269, 275, 280, 285  
Farkasfalua l. Farkasfalva 
Farkasfalva (Farkasfalua), ma Vlková, 

Sz. 258 (Szepes m.) 
Farná l. Farnád 
Farnád (Fornad), ma Papfa (Farná, Sz.) 

812, 934 (Pozsony m.) 
fárói (ma Hvar, Ho.) comes l. Baldassar, 

István 
Fata (Fatha) 529 (Szászföld) 
Fataihegy (Fatayhigh, Fathyhych), hegy 529 
Fatayhigh l. Fataihegy 
Fathyhych l. Fataihegy 
Fay l. Fáj 
fazék 178, 531 
Fazekas 262 (Baranya m.) 
Fecske (Fechke dict.) János, mérei 146, 197 
Feelkeert l. Felkerth 
Feelkerth l. Felkerth 
fegyver 844; l. még balta, bicellum, kard, 

lándzsa, lovagi, páncél 
fegyverkezés 79, 142, 154, 233, 261, 325, 

345, 418, 581, 584, 624, 631–633, 
732, 773, 832, 855, 1091 

fegyvernök 492, 520 
Fehér megye 195, 250, 256, 344, 346, 

349, 628, 649, 871 
– megye hatósága 859 
– (Feyer dict.) János fia János, Korh-i 222 
– (Feyr dict.) Miklós, Mylay-i 70 
Fehéregyháza l. Csákány 
fehéri szolgabíró l. István, sülyei; László, 

Márton fia 
Fehérivánfalva (Feyriuanfalua, Feyriuan-

folua, Feyriuanhaza, FeyrIwanhaza, 
Feyrywanhaza) 26, 49 (Vas m.) 

Fehérkút l. Pribel 
Fehérpálháza (Feyrpalhaza) 367 (Zala m.) 
Fehérvár (Alba, Alba regalis), város, 

ma Székesfehérvár 62, 106, 268–270, 
273, 278, 283, 285, 477 (Fejér m.) 

Fehérvári (Feyruar-i dict.) Tamás, 
proskribált 746 

fehérvári dékán l. Miklós 
– éneklőkanonok l. Miklós 
– johannita alperjel l. Donatus 
– johannita preceptor l. Donatus 

– káptalan (Szűz Mária-egyház) 55, 62, 
113, 116, 218–219, 268, 271, 274, 
278, 280, 332, 355, 484, 604–606, 
611, 613, 652, 679, 712, 718–719, 
728, 757, 769, 771, 806, 843, 918, 
935, 1092 

– olvasókanonok 271; l. még Mihály 
– őrkanonok l. Márk 
– prépost 271, 606, 638, 712, 718; l. még 

Péter 
– prépost kiváltsága 718 
– Szt. István király-egyház ispotályos 

háza kereszteseinek konventje 63, 92, 
146, 161, 197, 269, 271–272, 274, 
283, 285, 278, 447, 732, 895 

– Szt. Miklós hitvalló-egyház 55, 605–606 
Fejér megye 62, 106, 270–271, 273, 278, 

280, 283, 697, 771, 961 
– megye hatósága 270, 273 
fejéri comes l. Miklós, Miklós fia 
Fekete (dict.) István 142 
– (Feketeu dict.) István, Jakab fia, Miklós, 

Domokos és Jakab apja, Perbese-i 1113 
– (Niger) Lőrinc 542, 859 
– (Fekethe dict.) Mihály, hosdáti 931 
Feketeerdő (Feketeuerdeu, Nigra silva), 

erdő 444 
– (Nigra silva), erdő 1032, 1091 
Feketeu l. Fekete 
Feketeuerdeu l. Feketeerdő 
Feketeváros l. Purbach 

Feketevíz (Feketevyz, Feketheuiz, Svarcz-
Wazer), ma Szecsel (Săcel, Ro.) 898, 
1033 (Fehér m.)  

– (Feketevyz, Feketheuiz), folyó 1033 
Feketevyz l. l. Feketevíz 
Fekethe l. Fekete 
Feketheuiz l. Feketevíz 
Felbenye l. Bénye 
Felchycua l. Csicsva 
Feldebrő l. Debrő 
Feled, ma Jesenské, Sz. 745, 889 (Gömör m.) 
felégetés 98, 415, 1035, 1079 
FelekBerch, hegy 566 
Felekpataka, patak 566 
félelem 142, 589, 754 
Felicián, Benedek, Katalin és Anna apja, 

csányi 323 
– fia János, beleznai 140 
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Felistál (Faristar), ma Horný Štál, Sz. 
904 (Pozsony m.) 

Felka (Vilka), ma Vel’ká, Sz. 878 
(Szepes m.) 

felkai bíró l. Frouinus 
Felkelezneu l. Kenézlő 
Felkeleznyeu l. Kenézlő 
Felken fia Máté, peselneki 860 
Felkerth (Feelkeert, Feelkerth) 408, 

578, 885 (Győr m.) 
–, hegy 885 
Felseueche l. Szlaveca 
Felseukelezneu l. Kenézlő 
Felseunyenye l. Nénye 
Felseuueche l. Szlaveca 
Felsozaloucha l. Szlaveca 
Felsőbalog l. Balog 
Felsőcsalogány l. Szlaveca 
Felsőgagy l. Gagy 
Felsőköcsény l. Kucsin 
Felsőlendva l. Lendva 
Felsőlendvai Miklós l. Miklós, Amadé fia 
Felsőmarác l. Marác 
Felsőörs l. Örs  
Felsőpakony l. Pakony 
Felsőpél l. Pél 
Felsőpetény l. Petény 
Felsőpeterd l. Peterd  
Felsőregmec l. Regmec 
Felsősebes l. Sebes 
Felsősom l. Som 
Felsővály l. Vály 
Felsőzélle l. Zélle 
Felzanthow l. Szántó 
Felzanto l. Szántó 
Felzeek l. Szék 
Felzeuzalocha l. Szlaveca 
Fenek 810, 939 (Somogy m.) 
Fenewal 225 (Pozsega m.)  
fenyegetés 20, 142, 172–173, 444, 732 
Fenyőfalva (Insula Gerhardi), ma 

Bradu, Ro. 835 (Szászföld) 
Fenyőkosztolány l. Kosztolány 
Ferenc, pozsonyi kanonok 210 
–, sepsi székely 415 
–, Druget János fia 332 
–, Ferenc fia, Berend-i 653 
–, János fia, közjegyző, Curtraco-i 41 
–, János fia, csávai 233 
– (Ferench), János fia, mátyóci 95, 306, 1106 
–, Klára fia 70 
– mester, Olivér fia, [paksi] 274, 447  
–, Tamás fia, telegdi 380 

–, Treutul János fivére 874, 952 
– fia Ferenc, Berend-i 653 
– fia János, almissai várnagy 366 
– l. még Francesco, Franciscus 
Ferench l. Ferenc 
Ferochno l. Fraknó 
Ferteu l. Fertő  
ferto 119, 547, 854 
Fertő (Ferteu), tó 108–109, 425 
Fertőboz l. Boz 
Fertőhomok l. Homok 
Fertőszéplak l. Széplak 
Fetanteleke l. Főcéntelke 
Feuberek l. Főberek 
Feuldvar l. földvári 
Feulkalanda l. Kalonda 
Feulredmech l. Regmec 
Feulzanthow l. Szántó 
Feyer l. Fehér 
Feyr l. Fehér 
Feyriuanfalua l. Fehérivánfalva 
Feyriuanfolua l. Fehérivánfalva 
Feyriuanhaza l. Fehérivánfalva 
FeyrIwanhaza l. Fehérivánfalva 
Feyrpalhaza l. Fehérpálháza 
Feyruar l. Fehérvári 
Feyrywanhaza l. Fehérivánfalva 
Figa l. Füge 
Figey l. Füge 
figyelmeztés 113, 353, 577, 586, 635, 954 
Filefalva (Filefolua, Fylefalua), ma Filice, 

Sz. 357 (Szepes m.) 
Filefolua l. Filefalva 
Filgewar (Fylgeuar, Fylgewar) 260 

(Valkó m.) 
Filice l. Filefalva 
Filóc (Filouch), ma Filovci, Szl. 367 

(Zala m.) 
Filouch l. Filóc 
Filovci l. Filóc 
Filykno 299, 929 (Sáros m.) 
Finta (Fynta), ma Fintice, Sz. 444 

(Sáros m.) 
– (Fyntha) fia János, meggyesi 905 
Fintice l. Finta 
Fir (Fyr) 161 (Tolna m.) 
Fistulator l. Sipos 
fiúsítás 40, 42, 65, 71, 107, 140, 195, 224, 

252, 259, 265, 291, 334, 356, 367, 422, 
446, 469, 532, 647, 802, 852, 1011, 1036 

Fizeg (Fyzke) 271 (Fejér m.) 
Fizele l. Füzelő 
Fizes l. Füzes 
Floreşti l. Főcéntelke 
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Floris, telekesi Miklós felesége 858 
Fod l. Fadd 
Fodor (Crispus) János, famulus 375 
– (Crispus) János mester, zágrábi kano-

nok 955 
– (dict.) János fiai: Pető, Tamás, János és 

Miklós 1025 
– István, csongvai 642 
– (Fudur dict.) Miklós 426, 594 
fogott bíró 28, 33, 35, 43, 55, 59, 68–69, 

72, 97, 103, 140, 100, 114, 116, 122, 
130, 141, 148, 160, 167, 177, 182, 186, 
260, 262, 276–277, 312, 316, 323, 331, 
335, 337, 345, 357, 375, 385, 388, 395–
396, 399, 405, 415, 420, 439, 441, 580, 
590, 629, 635, 644, 663, 665, 668, 679, 
706, 710–711, 726, 731, 753, 758, 769, 
795, 799, 828, 848, 876, 884, 896, 904, 
909, 916, 936, 941, 944, 946, 948, 985, 
987, 1007, 1015, 1029, 1055, 1075 

fogság (bilincs, börtön, elfogás, kaloda) 
128, 146, 177, 200, 233, 245, 254–
255, 261, 341, 432, 547, 570, 574, 
655, 732, 842, 853, 876, 949, 980, 
1016, 1062–1063, 1079 

Fokovci l. Fakóc 
Folkus l. Falkos 
font 147, 391, 869 
Food l. Fadd 
Forchtenstein l. Fraknó 
Forgach l. Forgács 
Forgács (Forgach dict.) András mester, 

Forgács Miklós fia 171, 612–613 
– (Forgach dict.) Miklós, Forgács András 

apja 612–613, 926 
Forglandfalua l. Forgolányfalva 
Forgolány l. Forgolányfalva 
Forgolányfalva (Forglandfalua), ma 

Forgolány (Gyivicsne, Ukr.) 595 
(Ugocsa m.) 

forint (arany-) 16, 21, 27, 59, 142, 144, 
154, 160, 167, 178, 211–213, 218–
219, 238, 306, 328, 344–345, 347, 
385, 442, 531, 546, 565, 567, 581, 
584, 723–725, 730–731, 750, 758, 
765, 771, 773, 796–797, 800, 835, 
838, 841–842, 886–888, 895, 937, 
943–944, 952, 954, 996, 999, 1020, 
1041, 1041, 1056, 1061–1063, 1077 

Fornad l. Farnád 

Forras fia Colyn, jobbágy 631–633 
Forró (Forrou, Furrou), ma Magyar-

forró (Fărău, Ro.) 34, 324, 343 (Fehér m.) 
– (Forrow) fia Mihály, sepsi székely 415 
Forrou l. Forró 
Forrow l. Forró 
forum Narenti l. Drijeva 
Forumiuliense l. friuli 
fő- és birtokvesztés (halálra ítélés) 142, 

261, 432, 547, 746, 822, 988, 997 
Főberek (Feuberek) 55 (Szerém m.) 
Főcéntelke (Fetanteleke), ma Földszin 

(Floreşti, Ro.) 649 (Fehér m.) 
főesperes l. barsi, bekcsényi, borsodi, 

borsovai, csázmai, csongrádi, dubicai, 
gercsei, hevesi, homroki, kalotai, kamarcai, 
komáromi, krasznai, küküllői, nógrádi, 
ózdi, pankotai, patai, rábaközi, somogyi, 
soproni, szabolcsi, szigetfői, szolnoki, 
tarcai, ugocsai, ungi, váci, valkói, 
váradi, vaskai, zágrábi, zalai, zempléni 

főesperesség l. dubicai, zágrábi 
főkancellár l. királyi 
földbér 639, 768, 778, 904 
Földszin l. Főcéntelke 
földvári (Feuldvar; ma Dunaföldvár) Szt. 

Péter apostol-monostor 949 (Tolna m.) 
– apát l. Albert 
főpap 13, 211, 254–255, 392, 430, 438, 

441, 547, 662, 853, 949, 1016, 1068, 
Apx.: 1–8; l. még bírótárs, királyi tanács 

főváltság 21, 141 
Frahnou l. Fraknó 
Fraknó (Ferochno, Frahnou, Frankaw, 

Frankow, Vorchtenstein), ma Forchten-
stein, Au. 90, 163, 455, 520, 869 
(Sopron m.) 

Francesco Gonzaga, mantovai 317 
Franciaország 902 
Franciscus de Georgio, királyi lovag, 

traui comes, zárai 963 
Frank, Chygler-i 283 
–, Mihály és Jakab apja, farkasfalvi 204, 

258, 707, 834 
Frankavilla l. nagyolaszi 
Frankaw l. Fraknó 
Frankow l. Fraknó 
Frata l. Fráta 
Fráta (Fratha), ma Magyarfráta (Frata, 

Ro.) 336 (Kolozs m.) 
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Fratha l. Fráta 
Fričovce l. Frics 
Frics (Frych), ma Fričovce, Sz. 631–633 

(Sáros m.) 
friuli (Forumiuliense) püspök l. Raymund 
Frouinus, Hank fia 878 
–, Hank apja, felkai bíró 878 
Frusten 454  
Frych l. Frics 
Fudur l. Fodor 
Fulkezu l. Keszi 
Fulkus l. Falkos 
Fulredmech l. Regmec 
Fulzanto l. Szántó 
Fulzantow l. Szántó 
Fulyifalua (Fulyifolua) 49 (Vas m.) 
Fulyifolua l. Fulyifalua 
Furrou l. Forró 
Futaki Demeter l. Demeter váradi püspök 
futár 228, 1089 
Füge (Figey, Fygey), ma Gömörfüge 

(Figa, Sz.) 746, 996 (Gömör m.) 
Fülöp (Philipp) 418 (Szatmár m.) 
– l. Druget Fülöp 
–, kabalafalvi 727 
–, kálnói 927 
–, korosi 259 
–, Boda fia, váradi prépost, pápai káplán 

232, 668, 383, 480, 906, 962 
–, Ernye fia, patyi 395 
–, János fia, hrabói 485, 710 
– (Phylup), Martonos fia, várnép 612 
–, Martonos fia, Miklós és Márton apja, 

zsédenyi 433 
–, Mihály fia, János, Gergely és Mihály 

apja 485 
–, Miklós fia, Miklós apja, bábai 899 
–, Miklós fia, lapispataki 816 
–, Paris fia, László, Márton, Jakab és 

Simon apja 339 
–, Péter fia, sárosi szolgabíró 822 
–, Péter fia, széplaki 154 
– fia András 699 
– fia György, györkei falunagy 154 
– fia István, ormáni 191 
– fia Jakab, sepsi székely 415 
– fia László, szentgróti 388 
– fia Lőrinc, dági 597 
– fiai: Egyed és István, fáji 821 

Fülöpkeve (Philipkue, Philipkuue) 239, 
353, 460 (Arad m.) 

Fülpös (Philpes, Philpus), ma Ököritó-
fülpös 668 (Szatmár m.) 

Fülpösdaróc l. Daróc 
fürdő 103-104 között, 974 
Füss (Fys, Fyus, Fyws), ma Barsfüss 

(Trávnica, Sz.) 335, 611, 799, 983 
(Bars m.) 

Füzelő (Fizele) 746 (Bihar m.) 
Fűzerdő (Fyuzerdew), erdő 944 
Füzéri (Fyzeer, Fyzyr-i dict.) Mihály fia 

János, kenézlői 825, 1055 
Füzes (Fizes, Fyzes) 239, 353, 460 

(Arad m.) 
– (Fizes) 262 (Baranya m.) 
– (Fyzes), ma Stupini, Ro. 345 (Doboka m.) 
– (Fizes) 746 (Gömör m.) 
Füzesszentpéter l. Szentpéter 
Fyczel, patak 706 
Fygey l. Füge 
Fylefalua l. Filefalva 
Fylgeuar l. Filgewar 
Fylgewar l. Filgewar 
Fynta l. Finta 
Fyntha l. Finta 
Fyr l. Fir 
Fys l. Füss 
Fyus l. Füss 
Fyuzerdew l. Fűzerdő 
Fyws l. Füss 
Fyzeer l. Füzéri 
Fyzes l. Füzes 
Fyzi l. Zsebes 
Fyzke l. Fizeg 
Fyzy l. Zsebes 
Fyzyr l. Füzéri 

 
G 
G l. Galícia 
G. l. Vilmos 
Gaal l. Gál 
Gaath l. Gát 
Gabanyas 416 (Valkó m.) 
gabona (termény) 13, 21–22, 122, 142–

143, 146, 284, 370, 373, 639, 738, 
750, 832, 887, 940, 1088; l. még 
búza, köles, maláta, zab 

Gábor, mérei 355 
Gachal l. Gacsály 
Gachalfolua l. Gacsályfalva 
Gacsály (Gachal) 713 (Szatmár m.) 
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Gacsályfalva (Gachalfolua) 51 (Valkó m.) 
Gadan l. Gadány 
Gadány (Gadan), ma Aranyosgadány 

951 (Baranya m.) 
Gagy, ma Alsó- és Felsőgagy 635 

(Abaúj m.) 
Gajić l. Márok 
Gál (Gaal), csoltói 941 
– mester, esztergomi éneklőkanonok és 

érseki kancellár 777 
–, jászói konvent klerikusa 940 
–, kucsini 8 
–, Benedek fia, munkádi 520, 524 
–, Iván fia, csenkeszi 791 
–, János fia, leszteméri 421 
–, Miklós fia, moscsai 333, 751 
–, Pál fia, izbugyai 72, 170 
– fia András, frátai 336 
– fia István, mesteri 90 
– (Galus) fia János 433 
– fia János, bírságszedő 785 
– (Galus) fia János, csomafalvi 21, 94 
– fia Miklós, proskribált 746 
– (Galus) fia Miklós, várnép 612 
– fia Péter 917 
– fia Péter, bődmonostori jobbágy 56 
– fia Tamás, Kara-i 281 
Galaboch l. Galábocs 
Galábocs (Galaboch, Galabuch, Galubuch), 

ma Glabušovce, Sz. 45, 533 (Nógrád m.) 
Galabuch l. Galábocs 
Gald l. Gáld 
Gáld (Gald), ma Alsógáld (Galda de Jos, 

Ro.) 243, 250, 291, 542, 1011 (Fehér m.) 
Galda de Jos l. Gáld 
Galgóc (Galgouch, Golgouch), ma Újvároska 

(Leopoldov, Sz.) 537, 702 (Nyitra m.) 
Galgouch l. Galgóc 
Galguncha 769 (Körös m.) 
Galícia (G) l. királyi privilegiális intitulacio 
Galna l. Kálnó 
Galsa, ma Ipolygalsa (Holiša, Sz.) 97, 

733, 735 (Nógrád m.) 
–, ma Veszprémgalsa 120, 199, 639 (Zala m.) 
Gálszécs l. Szécs 
Galubuch l. Galábocs 
Galus l. Gál 
Gamas 1009 (Somogy m.) 
Gambuc (Gumbuch), ma Gombostelke 

(Gâmbuţ, Ro.) 324, 343–344 (Fehér m.) 

Gâmbuţ l. Gambuc 
Gango (dict.) János, famulus 624 
Ganna 639 (Veszprém m.) 
gannai Boldogságos Szűz-kőegyház 639 
– Szt. Kereszt-kőegyház 639 
Ganselm, pécsi kanonok 490–491 
Gara 75, 257, 985, 991 (Bodrog m.) 
–, ma Gorjani, Ho. 44, 83–84, 113, 190, 

196, 364, 367, 416, 502, 547, 682, 
695–697, 1012–1013, 1027 (Valkó m.) 

garábi (Grab) monostor 949 (Nógrád m.) 
– apát l. Konrád 
Garai Miklós l. Miklós, macsói bán, garai 
Garamapáti l. Bálvány 
Garamdamásd l. Damásd 
Garamnémeti l. Németi 
Garamsalló l. Salló 
Garamszentbenedek (Scenthbenedek, 

Zenthbenedek, Zenthbeneduk, Zenth-
benduk), ma Hronský Beňadik, Sz. 
168, 335, 799 (Bars m.) 

garamszentbenedeki (Goron ~ Gron 

folyó melletti) Szt. Benedek-monostor 

(monasterium S. Benedicti) és 

konventje 18, 57, 60–61, 86, 148, 168, 
286, 335, 457, 716, 799, 804, 872, 
884, 949, 982, 984, 1076, 1087–1088 

– apát l. Szigfrid 
– prépost l. Henrik 
Garamújfalu l. Újfalu 
garas 306, 357, 665, 731, 878 
Garazda l. Garázda 
Garázda (Garazda dict.) Andak mester 

810, 939 
– (Garazda dict.) Bakó (Bakou, Bakov) 

mester 810, 939 
– (Garazda dict.) István mester 810, 939 
– (Garazda dict.) János mester 810, 939 
– (Garazda dict.) Miklós, csanádi prépost, 

királyi speciális káplán 810, 939, 949 
– (Garazda dict.) Péter mester 810, 939 
Gargo l. Görgő 
Gargow l. Görgő 
Garics (Garigh, Garyg), districtus, 

comitatus 448, 955, 998 (Körös m.) 
Garigh l. Garics 
garleta 639 
Garyg l. Garics 
Gasparhaza 49 (Vas m.) 
Gát (Gaath) 981 (Szabolcs m.) 
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Gaua l. Gáva 
Gáva (Gaua, Gawa), ma Gávavencsellő 

34, 428, 1000, 1055 (Szabolcs m.) 
– (Gaua) fia Ádám, Nesete-i 564 
Gávavencsellő l. Gáva, Vencsellő 
Gawa l. Gáva 
gázló 239, 460 
Géc (Gechy, Geych), ma Nagygéc 39, 

304, 664 (Szatmár m.) 
Geča l. Gecse 
Gecche l. Gecse 
Geche l. Gecse 
Gechee l. Gecse 
Gechy l. Géc 
Gecse (Gecche, Geche, Gechee, Gegchche), 

ma Hernádgecse (Geča, Sz.) 340, 387, 
631, 970 (Abaúj m.) 

– (Gerche, Gesse), ma Mezőgecse (Hecsa, 
Ukr.) 183, 402 (Bereg m.) 

Gedrolth l. Gertrúd 
Gegchche l. Gecse 
Gegen l. Gégény 
Gégény (Gegen) 78, 368 (Szabolcs m.) 
Gegus fia Ágoston, sepsi székely 415 
– fia János, királyi lovag, almakeréki 97, 

255, 266, 284, 649, 788, 1035, 1079 
Geisenheim (Gysenheym), Németo. 682  
Gekcze 1116  
Gekcze-i Szt. Kereszt-egyház 1116 
Gelej (Geley) 222 (Borsod m.) 
Gelénes (Gelienus) 997 (Szatmár m.) 
Gelerd fia János, Bansan-i 113 
Gelet l. Gilét 
Geleth l. Gilét 
Geley l. Gelej 
Gelienus l. Gelénes 
Gelyen 72 
Gemer l. Gömör 
Gemerská Ves l. Harkács 
Gemerský Jablonec l. Almágy 
– Sad l. Nasztraj 
Gemur l. Gömör 
Gemze l. Gemzse 
Gemzse (Gemze) 711 (Szabolcs m.) 
Gench l. Gencs 
Gencs (Gench), ma Gencsapáti 265, 396, 

590 (Vas m.) 
Gencsapáti l. Gencs 
generacio l. nemzetség 
Genhe l. gercsei 
Genova (Janua, Januensis), város, Olaszo. 

145, 897 
Genyd 1021 (Hunyad m.) 

Gepel l. Gepul 
Gepul (Gepel), districtus 142, 947 (Sáros m.) 
Gepul-i alesperes l. Miklós 
Gérce (Gerche) 90 (Vas m.) 
Gerche l. Gecse, Gérce 
gercsei (Genhe) főesperes 782 
Gerde (Gerede) 9 (Baranya m.) 
Gerdmerhaza l. Gödörháza 
Gerdrud l. Gertrúd 
geréb (greb) 266 
Gerebench 310, 377, 676 (Fehér m.) 
Gerech l. Gréc 
Gerede l. Gerde 
Gerege l. Egyházasgerge, Geregye 
Geregye (Gerege), ma Gyanógeregye 

390, 918 (Vas m.) 
Gerekmezeu 51 (Valkó m.) 
Geren l. Gerény 
Gerencher l. Gerencsér 
Gerencsér (Gerencher), ma Gerőháza 

(Lončarevci, Szl.) 49 (Vas m.) 
Gerend, ma Aranyosgerend (Luncani, 

Ro.) 254, 327, 1041, 1104 (Torda m.) 
Gerény (Geren), ma Horjani, Ukr. 59, 

173, 227 (Ung m.) 
Geresd (Gerusd), ma Nagygeresd 395, 

657, 685 (Sopron m.) 
Gerestelek l. Gyéres 
Gereu l. Gerő 
Gergely l. Kontra Gergely 
– l. Székely Gergely 
– l. Vörös Gergely 
– 170 
–, budai kanonok 960 
–, bujáki jobbágy 387, 667 
–, bülgezdi 627 
–, Chente-i falunagy 948 
–, Cytou-i 75 
–, csanádi püspök, váradi őrkanonok 512 
–, detrekői várnagy 369 
–, famulus 260 
–, jenői 283 
–, jobbágy 653 
–, litteratus 596, 735, 1071 
–, mándi 39, 623, 664 
– mester, pozsegai kanonok 318  
–, sági prépost 159, 289, 714, 798–799, 

807, 872, 893, 969, 1031, 1095 
–, szentkereszti pálos perjel 113 
– mester, vasvári kanonok 873 
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–, András fia, rojcsai nemes várjobbágy 
365, 818 

–, Bachus fia 823 
–, Balázs fia, Gamas-i 1009 
–, Balog János fia, asszonyfalvi 69 
–, Beke fia, iklódi 345, 464, 634, 1007, 1038 
–, Belyd fia, höflányi 451 
–, Choda fia, Demeter, Mihály, János és 

Antal apja, Torde-i 894, 987 
–, Demeter fia, gadányi jobbágy 951 
–, Dénes fia, Dénes apja, Agoch-i 118 
–, Dénes fia, moscsai 333, 751 
–, Dénes fia, ungi szolgabíró, málcai 301 
–, Doroszló fia, rumi 5, 15 
–, Fábián fia, pap 1070 
–, Fülöp fia 485 
– mester, Gyula fia, Péter apja, 

kistapolcsányi, malonyai 148, 716, 
872, 884, 1087  

–, Irethlen fia 805 
–, Iváhon fia 971 
–, János fia, Hontpázmány nembeli, ráhói 1109 
–, Jób fia, Sebe és Margit apja, szent-

mártoni 345 
– mester, Kövér János fia, velezdi 731  
–, Lőrinc fia, István és Lökös apja, 

széplaki 419, 672 
–, Lukács fia, jánosi jobbágy 951 
–, Lukács fia, patyi 395 
–, Lukács fia, piricsei 352 
–, Márton fia, János és Mihály apja 506 
–, Mihály fia, Gekcze-i 1116 
–, Mihály fia, szentiváni 40 
–, Mike fia 198 
–, Miklós fia, hangonyi 867, 913 
–, Miklós fia, Inche-i 712 
–, Miklós fia, kovácsi jobbágy 46 
–, Miklós fia, trocsányi 142 
–, Náta fia, nátafalvi 77, 84, 739, 774, 946 
–, Obran fia 1023 
–, Pál fia, debreceni 738, 965 
–, Péter fia, egyházas…..-i 791 
–, Péter fia, jánosi jobbágy 951 
–, Radoya fia, varsányi 404 
– mester, Sándor fia, szentléleki 648, 860  
–, Sandrin fia, tarnóci 114, 122 
–, András apja, Guze-i 103, 975 
– fia András 335, 1087 

– fia András, spácai 785 
– fia András, torockói 341 
– fia Imre, pozsegai és fehérvári kanonok, 

Wyczna-i 218–219 
– fia István, gergelyfalvi 1006 
– fia János 421 
– fia János, horváti 627 
– fia Kakas, delnei 820 
– fia Márk, tárnoki 712 
– fia Miklós 387 
– fia Miklós, iskei 753, 936 
– fia Pál, méhesi 642 
– fia Raphael, szántói 11, 167 
– fia Simon, famulus 318–321 
– fia Tóth Miklós, szomszédi 52, 487 
– fiai: Lökös és János, dávodi 752 
– fiai: László és Miklós, jetyői 1052–

1053, 1093, 1097 
– fiai: István és Domokos, kéthelyi 81 
Gergelyfalva (Gregurfalua) 1006 (Baranya m.) 
Gergelylaka (Gergerlaka, Gergurlaka, 

Gergwrlaka), ma Gregorovce, Sz. 
861–862, 947 (Sáros m.) 

Gergerlaka l. Gergelylaka 
Gerges, Katus apja, kisherestyéni 564 
Gergetegh l. Görgeteg 
Gergetheg l. Görgeteg 
Gergurlaka l. Gergelylaka 
Gergwrlaka l. Gergelylaka 
Gerhard, naumburgi püspök 194 
Germerdhaza l. Gödörháza 
Gerő (Gereu) fia László 349 
Gerőháza l. Gerencsér 
Gersen l. Görzsöny 
Gersencha 500–501 (Körös m.) 
Gertrúd (Gedrolth), besenyői Máté leánya 

316, 348 
– (Gerdrud), Vörös Péter leánya 772 
Gerus, enyedi Alard leánya 1036, 1086 
Gerusd l. Geresd 
Gese l. Gezse 
Gesse l. Gecse 
Gesztely (Geztel) 755 (Zemplén m.) 
Geuze l. Guze 
Gewche fia István, sásvári jobbágy 722 
Gewrgetheg l. Görgeteg 
Geych l. Géc 
Geyeke l. Gykeu 
Gezlofalua l. Miklósfalva 
Gezloufalua l. Miklósfalva 
Gezteh 987 (Baranya m.) 
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Geztel l. Gesztely 
Gezse (Gese), ma Marosgezse (Gheja, 

Ro.) 343 (Fehér m.) 
Gheja l. Gezse 
Gheorghieni l. l. Györgyfalva 
Ghimbav l. Vidombák 
Ghotho l. gotói 
Gic (Gych) 866 (Veszprém m.) 
Gice (Gyche), ma Hucín, Sz. 10 (Gömör m.) 
Gilet l. Gilét 
Gilét (Gilet, Geleth), Miklós nádor és 

János apja 103–104 között, 166, 943 
– (Geleth) fia János 326 
– (Gelet) fia János, muzsalyi 817 
– (Gyelet) fia Pál, turóci 654 
Gilétfi l. Zsámboki 
Gimes (Gymus), vár, Sz. 583 (Bars m.) 
Girincs 957 (Zemplén m.) 
girincsi Boldogságos Szűz-egyház 957 
Girm l. Kürü 
Glabušovce l. Galábocs 
Glauatuch 769 (Körös m.) 
Glaunicha l. Glavnica 
Glaunichafeu l. Glavnicafő 
Glavnica (Glaunicha), Ho. 139, 155, 

305 (Zágráb m.) 
Glavnicafő (Glaunichafeu) 805 (Zágráb m.) 
God fia Miklós, szeri 1061 
Gogan (dict.) István, bozzai 597 
– fia Péter, kidei 635 
Goldus, dulói Roh János leánya 540 
Golgouch l. Galgóc 
Gomba 81, 104 (Somogy m.) 
Gombostelke l. Gambuc 
Gombosszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Gonzaga l. Francesco, Guido, Ludovico 
Gora, comitatus 1023 (Zágráb m.) 
Gorica (Goricha, Guricha, Gwryca), ma 

Halmosfő (Gorica, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Goricha l. Gorica 
Gorjani l. Gara 
Gornji Črnici l. Korlátfalva 
– Slaveči l. Szlaveca 
Goron l. garamszentbenedeki 
Gortuauyze, patak 586, 851 
Gostouych l. Gosztovics 
Gostović l. Gosztovics 
Gosztola (Guztolya) 1067 (Zala m.) 
Gosztovics (Gostouych, Goztoich, Goztouich), 

ma Gostović, Ho. 678–679 (Körös m.) 
gosztovicsi Szt. Lőrinc vértanú-kőegyház 

678–679 

Gothard fia János, csói 164–165 
gotói (Ghotho, Honesta vallis, Tisztes-

völgy; ma Kutjevo, Ho.) Szűz Mária-

monostor 491 (Pozsega m.) 
– apát 491 
Goyzlou, Endre fia, Turuk-i 207 
Goztek fia György 998 
Goztoich l. Gosztovics 
Goztouich l. Gosztovics 
Gödörháza (Gerdmerhaza, Germerd-

haza) 26, 49 (Vas m.) 
Gömör (Gumur), ma Sajógömör (Gemer, 

Sz.) 746 (Gömör m.) 
– (Gemur, Gumur, Gwmer, Gwmur) megye 

198, 252, 594, 733, 742, 744–746, 
750, 757, 775, 851, 941, 954, 1109 

– megye hatósága 742, 746, 757, 867, 
996, 1047–1048 

Gömörfüge l. Füge 
gömöri comes l. Miklós, toldi 
– szolgabíró l. Beke, Miklós fia; György, 

Márk fia; Mihály, János fia; Roland, 
Domokos fia  

– vicecomes l. Miklós, Gyula fia 
Gömörnánás l. Nasztraj 
Gönyű (Gwnew) 547 (Győr m.) 
Gönyűi János l. János, Tamás fia, királyi 

ajtónállómester 
Görcsönydoboka l. Doboka 
Görgény (Gurgeu), vár, Ro. 503 (Torda m.) 
– (Gurgin), ma Görgényszentimre 

(Gurghiu, Ro.) 484 (Torda m.) 
Görgényszentimre l. Görgény 
Görgeteg (Gergetegh) 391 (Pozsony m.) 
– (Gergetheg, Gewrgetheg) 442 (Somogy m.) 
Görgő (Gargo, Gargow), ma Spišský 

Hrhov, Sz. 70, 878 (Szepes m.) 
görögök 1001; l. még bizánciak 
Görzsöny (Gersen), ma Nemesgörzsöny 

396 (Veszprém m.) 
Grab l. garábi 
Grad l. Lendva 
Gradisa l. Gradistya 
Gradišče l. Gradistya 
Gradisthya l. Gradistya 
Gradistya (Gradisa, Gradisthya, Gradysa, 

Gradysthya), ma Muravárhely (Gradišče, 
Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

Gradoch 1023 (Zágráb m.) 
Gradysa l. Gradistya 
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Gradysthya l. Gradistya 
Gréc (Gerech, Grech, mons Grech), 

város, ma Zágráb része, Ho. 373, 792, 
955 (Zágráb m.) 

Grech l. Gréc 
gréci Szt. Márk evangélista-egyház 373, 955 
Grecia l. Bizánci Birodalom 
Gregech, András fia 365 
Gregorovce l. Gergelylaka 
Gregurfalua l. Gergelyfalva 
gróf 147, 483, 838, 869 
Grofenyk 49 (Vas m.) 
Gron l. garamszentbenedeki 
Groshans von Rosheim 251 
Grosshöflein l. Höflány 
Grosuchcha 367 (Zala m.) 
Gubas l. Gubás 
Gubás (Gubas) Miklós 1071, 1073 
– (Gubas dict.) Pál 260, 113 
Gudys (dict.) András, proskribált 746 
Guido Gonzaga, mantovai 317 
– (Guydo), toplicai apát 1003 
Guke l. Gyuke 
Gula l. Gyula 
gulden (guldan) 323, 838 
Guldner János, körmöcbányai esküdt 

polgár 694 
Gumbuch l. Gambuc 
Gumul 50 (Szerém m.) 
Gumur l. Gömör 
Gure l. Gyüre 
Gurfolua l. Györgyfalva 
Gurgeu l. Görgény 
Gurghiu l. Görgény 
Gurgin l. Görgény 
Guricha l. Gorica 
Gurke l. Györke 
Guşteriţa l. Szenterzsébet 
Gut l. Gút 
Gút (Guth, Guthy) 38, 672, 738 (Szabolcs m.) 
– (Gut, Guth dict.) István fiai: Miklós és 

Sándor, görgetegi 391 
Guth l. Gút 
Guthy l. Gút 
Gutor (Gutur), ma Hamuliakovo, Sz. 

435 (Pozsony m.) 
Gutur l. Gutor 
Guydo l. Guido 
Guze (Geuze, Guzey, Gwzey) 103, 975, 

985, 991 (Baranya m.) 
Guzey l. Guze 
Guztolya l. Gosztola 
Gwmer l. Gömör 

Gwmur l. Gömör 
Gwnew l. Gönyű 
Gwrbed 113  
Gwrke l. Györke 
Gwryca l. Gorica 
Gwzey l. Guze 
Gyakfalva (Dyakfolua), ma Neveletlen-

falu (Gyakove, Ukr.) 59 (Ugocsa m.) 
Gyakove l. Gyakfalva 
Gyalmastou, halászóhely 944 
gyalogos 178, 531, 805 
Gyankfalua l. Gyánkfalva 
Gyánkfalva (Gyankfalua), ma Gyón-

falva (Hrišovce, Sz.) 331 (Szepes m.) 
Gyanógeregye l. Geregye 
Gyapul, Balázs fia, morvai 774 
Gyarman, Vincló fia, patyi 395 
Gyarmat (Gyarmath) 144 (Esztergom m.) 
– (Gyarmath), ma Balassagyarmat 650–

652, 663–664, 671, 945 (Nógrád m.) 
Gyarmath l. Gyarmat 
Gych l. Gic 
Gyche l. Gice 
Gyekenes l. Gyékényes 
Gyekenesthow l. Gyékényes 
Gyekenews l. Gyékényes 
Gyékényes (Gyekenes), ma Alsógyékényes 

(Jichişu de Jos, Ro.) 1007 (Belső-
Szolnok m.) 

– (Gyekenews, Gyekenesthow), halászó-
hely 368 

Gyelet l. Gilét 
Gyéres (Gerestelek), ma Aranyosgyéres 

(Câmpia Turzii, Ro.) 327 (Torda m.) 
Gyereus l. Gyűrűs 
Gyertianagh l. Gyertyánág 
Gyertyánág (Gyertianagh) 367 (Zala m.) 
Gygungap Henrik, körmöcbányai esküdt 

polgár, Scyborium-i 694 
gyilkosság (ölés) 47, 59, 143, 318, 320–

321, 325, 358, 403, 415, 570, 574, 
655, 728, 742, 746, 806, 822, 872, 
899, 988 

– szándéka 142, 318, 581, 584, 624, 742, 
770, 844 

Gyivicsne l. Forgolányfalva 
Gyke l. Gyuke 
Gykeu (Geyeke) 946 (Sáros m.) 
Gyla l. Gyula 
Gymus l. Gimes 
Gyónfalva l. Gyánkfalva 
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gyóntató (gyónás) 373, 498–499, 492–
493, 520, 521–528, 558–559, 599–
601, 614–617, 721 

Gyosgeur l. Diósgyőr 
Gyosgewr l. Diósgyőr 
Gyöngyöspata l. Pata  
Gyöngyössolymos l. Solymos 
Gyöngyöstarján l. Tarján 
Győr (Jaurinum), város 119, 178, 187, 

408–413, 531, 545, 758, 916 (Győr 
m.); l. még győri 

– megye 69, 374, 408–413, 578, 698, 
758, 763, 789, 876, 885, 916 

– megye hatósága 410–413 
Győrasszonyfa l. Asszonyfalva 
Györe (Gyure) mester, pecöli 2 
– (Gyure) fia István, patyi 657 
György l. Bebek György 
– l. Berecki György 
– l. Chokol György 
– l. Cudar György 
– l. Kwrten György 
– l. Lupbachipch György 
– l. Primichwr György 
– l. Székely György 
– l. Tatár György 
– l. Topya György 
– l. Zsoldos György 
– Apx.: 6 
– (Magnicaires), bizánci kancellár, lovag és 

követ 481, 558, 560–561, 568, 575, 609 
–, bodonkúti 375 
–, conversus 113 
–, egri éneklőkanonok 25, 862 
– mester, erdélyi káptalan kanonoka 284 
– mester, esztergomi esküdt polgár, 

litteratus 683 
–, famulus 318–321 
–, Filgewar-i 260 
–, jobbágyi 9 
–, kassai bíró 831 
– mester, körösi comes, szlavón alvikárius, 

romhányi 319–321, 456, 507–508, 
585, 781, 955  

–, nemcsényi 870 
–, rumi jobbágy 46 
–, szentmárton plébános 876 
–, szolnoki főesperes, váci kanonok 534 
–, vécsi 154 

–, velikei 769  
–, Albert fia, jeszencei 802 
–, András fia, bossányi 224 
–, András fia, döbrétei 1043 
–, András erdélyi vajda fia 1002 
–, Balase fia, gosztolai 1067 
–, Balázs fia, nyéki 1040 
–, Balázs fia, zsemberi 457 
–, Bánk fia, döbrétei 1043 
–, Belyd fia, höflányi 451 
–, Bere fia, Bakó apja, hosdáti 931 
–, Demeter fia, János apja, szili 287, 581, 584 
–, Dénes fia, László apja, Chaphord-i 394 
–, Domokos fia, bálványi 86 
– mester, Domokos fia, kelédi 120, 207  
–, Domokos fia, ptruksai 170 
–, Egyed fia, Kyspankata-i 553 
–, Fábián fia 323 
–, Fabus János fia 815 
–, Farkas fia 769 
–, Farkas fia, csákányi 858 
–, Fülöp fia, györkei falunagy 154 
–, Goztek fia 998 
– mester, Hektor fia, Miklós, Mátyás, 

István és János apja, laki 658, 669, 
1099, 1105  

–, Heydric fia 508 
–, István fia 161 
–, István fia 767 
–, István fia, proskribált, beretkei 746 
– mester, István fia, hédervári 69, 190  
–, Jakab fia 907 
–, Jakab fia, Damyan-i 416 
–, Jakab fia, forgolányfalvi 595 
–, Jakab fia, kamarcai, Zela-i 769 
–, Jakab fia, komlósi 303, 842 
–, Jakab fia, Lypye-i 207 
–, János fia 428 
– mester, János fia, bátori 24, 56, 232, 

237, 428, 453, 981, 1000 
–, János fia, Hontpázmány nembeli, ráhói 1109 
–, János fia, leszteméri 644, 1000 
–, János fia, mároki 113 
–, János fia, szapi 405 
–, János fia, szentgyörgyi 861–862 
–, Kemen fia, semjéni jobbágy, 1062–1063 
–, Konrád fia, János és Anna apja, görgői 70 
– mester, Kövér János fia, velezdi 731 



541 

–, László fia, botházi 336 
–, László fia, egresi 722 
–, Lőrinc fia, ungi vicecomes, nagy-

mihályi, tibai 227, 301, 688 
–, Lukács fia, Tetel-i 75, 944 
–, Márk fia 823 
–, Márk fia, gömöri szolgabíró, Beleser-i 746  
–, Márton fia, csomaközi 635 
–, Mihály fia, Miklós apja, babócsai 442 
–, Mihály fia, pribeli 704 
–, Miklós fia 1025 
–, Miklós fia 1065 
–, Miklós fia, olgyai 1042 
–, Miklós fia, szerdahelyi 717 
– mester, Miklós fia, telegdi 239, 380, 460  
–, Miklós fia, János apja, trocsányi 142, 

832–833, 909, 923 
–, Miklós fia, verebélyi 651 
–, Olivér fia, patyi 395 
–, Pál fia, kéri 170 
–, Pál fia, marcellházi 437, 971 
–, Péter fia 214 
–, Péter fia, csehi 143 
–, Péter fia, hubói 757 
– mester, Péter fia, kékkői 582, 704, 714 
–, Pető fia 140 
–, Pető fia, Topolch-i 900 
–, Sándor országbíró fia, köcski 412, 

433, 763 
–, Szokolyi Beke fia, bajori 727 
–, Tamás fia 33 
–, Tamás fia, sepsi székely 415 
–, Várda fia, János apja, váti 891 
–, Zala fia, Seronicha-i 1023 
–, Miklós és Tetis apja, Bednye-i 679 
– fia András, petri 635 
– fia Benedek, Zegre-i 331 
– fia Bernhard, körmöcbányai esküdt 

polgár, szabó 694  
– fia Damján, döbrétei 1043 
– fia Imre, nádfői 303 
– fia János, fügei 996 
– fia János, girincsi 957 
– fia János, somosi 747 
– fia János, trocsányi 923 
– fia János, Zaka-i 113 
– fia Lőrinc, oroszi 400 
– fia Márk 944 

– fia Márton 507 
– fia Márton, pécsi kanonok, pozsegai 

oltárigazgató, pap 490–491 
– fia Márton, petri 222, 947, 977–978 
– fia Mihály 822 
– fia Mihály, Balyar-i 270 
– fia Miklós, Chaphord-i 394, 442 
– fia Miklós, Gamas-i 1009 
– fia Miklós, szelestei 685 
– fia Pál 365 
– fia Pál, harapkói 724 
– fia Péter, dobói 822 
– fia Péter, fehérvári kanonok, nyitrai 

püspöki káplán, pap 604 
– fia Péter, Orws-i 75 
– fia Péter, váci kanonok, verebélyi 651 
– fia Péter, vatai 892 
– fia Vörös Benedek, ptruksai 77 
– mester fiai, csáni 1104  
Györgyfalva (Gurfolua), ma Gheorghieni, 

Ro. 566 (Kolozs m.) 
– (Gyurgfolua, Gywrfalwa, Iwriuoch, 

Juriuoch) 26, 49 (Vas m.) 
győri comes l. János, Tamás fia 
– dékán l. Mihály 
– egyházmegye (püspökség) 41, 212, 494, 

519, 520, 526, 606, 614–617, 949 
– éneklőkanonok l. János 
– káptalan 22, 41, 69, 186, 205, 369, 

391, 394, 405, 475, 545, 596, 701, 
735, 758, 763–764, 803, 812, 892, 
916, 934, 976, 995, 1045, 1099, 1105 

– olvasókanonok l. Miklós 
– őrkanonok 545; l. még Domokos 
– prépost l. János, Gyuke 
– püspök l. Kálmán 
– Szt. Adalbert vértanú-prépostság 763  
– Szt. Domokos hitvalló-kolostor 758, 

763–764 
Györk (Gyurk), ma Vámosgyörk 143, 

159 (Heves m.) 
– (Gyurk) 433  
Györke (Gurke), ma Ďurkov, Sz. 154 

(Abaúj m.) 
– (Gwrke) fia Péter 416 
Győrszentiván l. Szentiván 
Gysenheym l. Geisenheim 
Gyuek l. Divék 
gyújtogatás (gyújtogató) 143, 318, 341, 746 
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Gyuke (Guke, Gyke), győri prépost és 
kanonok 763 

–, köcski 433 
Gyukmyn, váradi polgár 361 
Gyula (Gywla), ma Belvárdgyula 717 

(Baranya m.) 
– 388  
–, gencsi 590 
–, oláh vajda 347 
– mester, Renold nádor fia, básztélyi 47 
– (Gula, Gyla) fia Gergely, kistapolcsányi, 

malonyai 148, 716, 872 
– fia János, Maraz-i 208 
– fia Miklós, gömöri vicecomes, füzelői 746 
Gyulafehérvár (Alba Giule ~ Gule ~ 

Gyule ~ Gyuule ~ Gywle ~ Jule, 
Albensis, Gywlafeyrwar), város, ma 
Alba Iulia, Ro. 235, 242–243, 245, 
247–248, 250, 252–256, 259, 266, 
591, 620, 627–628, 634, 636–637, 
642–643, 648–649, 655–656 (Fehér 
m.); l. még erdélyi káptalan, márka 

Gyulahalma, domb 706 
Gyunu 201 (Somogy m.) 
Gyurchke 427 (Pozsony m.) 
Gyure l. Györe 
Gyurgfiamiklosfolua l. Miklósfalva 
Gyurgfiamyklowsfalua l. Miklósfalva 
Gyurgfolua l. Györgyfalva 
Gyurk l. Györk 
Gyuro l. Gyúró 
Gyúró (Gyuro) 958–959 (Fejér m.) 
gyümölcs 178, 531; l. még alma, fa, körte 
gyümölcsös 186, 597 
Gyüre (Gure) 711 (Szabolcs m.) 
Gyűrűs (Gyereus, Gywres dict.) Benedek 

fiai: Péter, János és László, nényei 
870, 969 

Gywla l. Gyula 
Gywlafeyrwar l. Gyulafehérvár 
Gywres l. Gyűrűs 
Gywrfalwa l. Györgyfalva 
 

H 
H l. Magyarország 
Haank l. Hank 
Habronuk 49 (Vas m.) 
Hachzak l. Hátszeg 
Hada fiai, besenyői 316 
hadvezér 570–571, 574 
Hagarus l. Hagyáros 

Hăghig l. Hídvég 
Hagmas l. Désfalva 
Hagyáros (Egyudfelde, Hagarus), ma 

Hagyárosbörönd 367 (Zala m.) 
Hagyárosbörönd l. Hagyáros 
Haholth l. Hahót 
Hahót (Haholth) 121, 360 (Zala m.) 
– (Alsólendvai) Miklós l. Miklós szlavón 

bán, lendvai 
hajó (flotta, gálya, sajka) 13, 145, 178, 

503, 531, 570, 574, 591, 692, 855, 
1030, 1055, 1058–1059, 1085, 1091 

Hajós (Hayos) 75 (Bodrog m.) 
Hajszentlőrinc (Hayzenthleurench) 113 

(Bodrog m.) 
hajszentlőrinci (Hay) Szt. Lőrinc-egyház 

káptalanja 113 (Bodrog m.) 
– vikárius l. Pál 
hal 639, 794, 863–864 
Halalos l. Halálos 
Halálos (Halalos dict.) István, Halálos 

fia, megyeri 352 
– (Halalos, Halalus) fia Halálos István, 

megyeri 352 
Halalus l. Halálos 
Halas, ma Kiskunhalas 169 (Bodrog m.) 
Halaspaktwe l. Halaspatak 
Halaspatak (Halaspaktwe), patak 1021 
Halász (Halaz) 447 (Fejér m.) 
Halászi (Halaz), ma Ludányhalászi 45, 

533, 582, 704, 714, 761, 798, 945 
(Nógrád m.) 

halászóhely 26, 56, 113, 274, 278, 329, 
368, 566, 712, 753, 764, 944, 948, 
1017, 1055, 1082 

Halasszeg (Halazegh, Holoszegh) 946 
(Sáros m.) 

hálátlanság 753 
Halaz l. Halász, Halászi 
Halazegh l. Halasszeg 
Halm l. Halom 
Halmosfő l. Gorica 
Halom (Halm), hegy 739 
hám 177  
hamis vád (panasz) 142, 955 
Hamuliakovo l. Gutor 
Hanga, ajkai Miklós özvegye 240 
Hangfeu l. Hangony 
Hangon l. Hangony 
Hangonfeu l. Hangony 
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Hangony (Hangfeu, Hangon, Hangon-
feu, Hangun) 166, 586, 742, 851, 
867, 889, 913, 954 (Gömör m.) 

Hangun l. Hangony 
Haniska l. Enyicke 
Hank, Frouinus fia, Hank, Wrolingus és 

Frouinus apja 878 
– Hank fia 878 
– (Haank), János fia, Detre és Miklós 

apja, filefalvi 357 
–, Vak Mihály fia, Jazormegy-i 141 
Hannkoch (Hannkouch) 49 (Vas m.) 
Hannkouch l. Hannkoch  
Hannos l. Hannus 
Hannus Pernhauser, budai esküdt polgár 

160, 328 
– (Hannos) fia Henchmann, széki 773 
Hánta (Kyshanta) 896 (Veszprém m.) 
hántai (Hantensis) prépost l. András 
Hantensis l. hántai 
Hanua l. Hanva 
Hanva (Hanua, Honua, Kyshanua), ma 

Chanava, Sz. 214, 252, 746 (Gömör m.) 
Hanzlíková l. Verbka 
Harabko l. Harapkó 
Haradnok l. Litva 
Haradnuk l. Litva 
harag (düh, neheztelés) 13, 430, 804, 

982, 1014 
Haram (Haran), vár, Sze. 120, 199 (Krassó m.) 
harami várnagy l. János, Péter fia 
Haran l. Haram  
Haranglab l. Harangláb 
Harangláb (Haranglab), ma Hărănglab, 

Ro. 530 (Küküllő m.) 
Hărănglab l. Harangláb 
harangszó 806 
harangtorony 260 
Harapkó (Harabko), ma Hrabkov, Sz. 

724 (Sáros m.) 
Haraszt (Harazth), ma Chrast’ nad 

Hornádom, Sz. 70 (Szepes m.) 
– (Harazt, Harazth) 332, 753 (Ung m.) 
Hărău l. Haró 
Harazt l. Haraszt 
Harazth l. Haraszt 
Harka 446, 597, 953 (Sopron m.) 
Harkach l. Harkács 
Harkács (Harkach), ma Gemerská Ves, 

Sz. 520, 527 (Gömör m.) 
Harkal l. Salamonvár 
Harkyan l. Hartyán  

Harmac (Harmach), ma Chrámec, Sz. 
742 (Gömör m.) 

Harmach l. Harmac 
Harmeth fia Konrád, német 769 
harmincad 96, 178, 531, 682, 792, 1107 
harmincadszedő 96, 1068; l. még Szerecsen 
– helyettese 792 
Haró (Harow), ma Hărău, Ro. 1011 

(Hunyad m.) 
Háromkút (Harumkut) 638 (Somogy m.) 
Harommeger l. Megyer 
Harow l. Haró 
Hartyán (Harkyan), ma Sóshartyán 651 

(Nógrád m.) 
– (Harkyan), ma Váchartyán 621, 1040 

(Pest m.) 
Harumkut l. Háromkút 
Harummeger l. Megyer 
Harummegyer l. Megyer 
Hasdad l. Hosdát 
Hăşdat l. Hosdát 
Hasznos (Haznus) 700 (Heves m.) 
hatalmaskodás 9, 20–21, 37, 50–51, 69, 

75–76, 79, 95, 142–143, 146, 151, 
157–158, 167, 169, 172–173, 180, 
193, 204, 223, 233, 243, 247–248, 
257, 261, 263, 266–267, 281, 284, 
295, 308–311, 313, 318, 320–321, 
325–327, 337, 345, 347, 359, 387, 
402, 410, 415, 418, 426, 432, 434, 
449–450, 504, 547, 581, 584, 593, 
624, 631–633, 651, 656, 667, 670, 
699, 700, 704, 714, 723–725, 730, 
732, 738, 769, 773, 796–797, 800, 
805, 832, 836, 918, 922, 924–925, 
933, 940–943, 958–959, 961, 967, 
988, 997, 1024, 1035, 1045, 1052–
1053, 1055, 1079, 1093, 1097, 1106 

hatalombajban elbukás 141, 169, 234, 
271, 286, 345, 393, 405, 415, 446, 
635, 734, 878, 988; l. még párbaj 

határjel lerombolása (elszántása, elhordása) 
208, 284, 311, 441, 589, 635, 701, 769, 
817, 917, 936, 1052–1053, 1093, 1097 

Határpataka (Hatarpataka), patak 566 
Hatarpataka l. Határpataka 
Haţeg l. Hátszeg 
Hátszeg (Hachzak, Hatzak), város, ma 

Haţeg, Ro. 1100 (Hunyad m.) 
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Hatvan (Hotthuan), ma Érhatvan (Hotoan, 
Ro.) 635 (Közép-Szolnok m.) 

Hatzak l. Hátszeg 
Hattyas (Hothyas, Hotyas), halászóhely 113 
Havasalföld 83, 898, Apx.: 1–8 
havasalföldi (Transalpinus) vajda l. László 
havasok 97, 350, 898, 1033 
Hayos l. Hajós 
Hayzenthleurench l. Hajszentlőrinc 
ház (épület) 51, 69, 103, 121, 130, 142–

144, 154, 195, 231, 239, 243, 261, 
277, 318, 325–326, 337, 345, 361, 
373, 415, 441, 460, 557, 624, 660, 
677, 722, 746, 758, 763, 775, 758, 
793, 805, 832, 843, 931, 1035 

– feltörése 142, 154, 261, 318, 805, 832 
házasság 79, 110–111, 123, 142, 176, 

181, 259, 317, 343, 356, 361, 472, 
590, 640, 940 

– elhálása 142, 317 
–, titkos 142 
Haznus l. Hasznos 
Hebeyn l. Höflány 
Hector l. Hektor 
Hecsa l. Gecse 

Hédervár (Hedrehuar, Hedrehwar, 
Hedrehwara, Hedruhuara) 69, 190, 
502, 749, 811–812, 934 (Győr m.) 

Hédervári Miklós l. Miklós, Miklós fia, 
hédervári 

Hedewig l. Hedvig 
Hedrehuar l. Hédervár 
Hedrehwar l. Hédervár 
Hedrehwara l. Hédervár 
Hedruhuara l. Hédervár 
Hedvig (Hedewig), III. Kázmér lengyel 

király felesége 640 
Hegen 769  
Hegfalu l. Hegyfalu 
Heggriue, hn. 753 (Ung m.) 
Hegusholum l. Hegyeshalom 
Hegyeshalom (Hegusholum), hegy 566  
Hegyfalu (Hegfalu) 398 (Vas m.) 
Hegyhátsál l. Sál 
Hegykő (Egku) 425 (Sopron m.) 
hegyvám 307, 597, 916, 961 , 1043 
Héhalom (Hihalom) 706 (Nógrád m.) 
heiligenkreuzi apát l. Kálmán 
– Szt. Kereszt-monostor, Au. 538 
Hejőbába l. Bába 
Hejőcsaba l. Csaba 

Hejőkeresztúr l. Keresztúr 
Hejőszalonta l. Szalonta 
Hektor (Ector), Iván fia 903 
– (Hector) fia György, laki 658, 669, 

1099, 1105 
– (Iktor) fia János, récsei 635 
Helbeyn l. Höflány 
Helfenstein, Németo. 483  
Helmec (Helmech, Helmuch), ma Király-

helmec (Král’ovský Chlmec, Sz.) 73, 
95, 170 (Zemplén m.) 

Helmech l. Helmec 
Helmuch l. Helmec 
Helpus, János fia, János apja, filefalvi 357 
Hemming l. Hening 
Hench, szőlő 144 
–, kajátai jobbágy 387, 667 
Henchmann, Hannus fia, széki 773 
Hencz, barsi bíró 61 
Henczemannisse l. Hentzmanisse 
Hene 1006, 1101 (Baranya m.) 
– 735 (Szabolcs m.) 
Hening (Henyng) comes, Hening fia, 

sinki 182 
– (Hemming, Henning, Henyng) comes, 

erdélyi alvikárius, Hening és Miklós 
apja, sinki 182, 350, 729 

Henke (dict.) László, györgyfalvi 566 
– (dict.) Mihály, kolozsi szolgabíró, 

györgyfalvi 263, 839, 566 
– (dict.) Tamás, györgyfalvi 566 
Henning l. Hening 
Henrik l. Gygungap Henrik 
– l. Mortholf Henrik 
–, garamszentbenedeki prépost 872 
– (Herke) mester, kendi 822 
–, kolozsmonostori őrszerzetes 566, 881–882 
–, körmöcbányai esküdt polgár, Holpy-i 694 
–, pilisi apát 778, 896 
– (Herke), Henrik fia, dávodi 752 
– (Herke), Henrik szlavón bán fia, 

[szlavón] bán, [kőszegi] 689, 769  
– mester, Kakas Miklós fia, rohonci 46, 

689, 918  
–, Henrik apja, szekcsői, dávodi 103, 752 
–, [szlavón] bán, János szlavón bán, 

Miklós, Péter és Henrik szlavón bán 
apja, [kőszegi] 689 

– fia János, szentmártoni 1024 
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Hentzmanisse (Henczemannisse) Jakab, 
szebeni polgármester, erdélyi alvikárius 
729, 835 

Henul, besztercei polgár 762 
Henyng l. Hening 
Herbord, János fia, csávai 233 
–, Erzsébet, Katalin és Margit apja, gáldi 

250, 542, 1011 
– fia Kozma, keszi 757 
Herceg (Hercheg dict.) László, sárosi 

szolgabíró 822 
– (Hercheg dict.) Péter, tordai szolgabíró, 

bogáti 267 
– (Hercegh, Hercheg, Herchegh dict.) 

Péter mester, Péter apja, szekcsői 75, 
113, 257, 1083 

herceg l. dalmát-horvát, erdélyi, Imre; 
István, I. Károly fia; István, V.; 
mecklenburgi, opuliai, osztrák, szász  

Hercegh l. Herceg 
hercegi asztalnokmester l. Renold 
Hercegmárok l. Márok 
hercegnő l. cseh; Erzsébet, István leánya; 

Erzsébet, IV. Károly leánya; Erzsébet, Szt. 
Hercegszőllős l. Szőlős 
Hercheg l. Herceg 
Herchegh l. Herceg 
Herchek fia Péter 941 
Herchnid, kapornaki apát 689 
Herepe, ma Magyarherepe (Herepea, Ro.) 

243 (Fehér m.) 
Herepea l. Herepe 
Herig 778 (Esztergom m.) 
Herke l. Henrik 
Hermaan l. Herman 
Herman 416 (Valkó m.) 
– (Hermaan) 791 
–, dági jobbágy 597  
– fia Tamás, csépánfalvi 70 
Hermanfalva (Hermanfalwa, Leurencze-

benedekfelde) 367 (Zala m.) 
Hermanfalwa l. Hermanfalva 
Hermann, körmöcbányai esküdt polgár, 

kalmár 694 
Hernádgecse l. Gecse 
Herrand fia Móric, mesteri 65 
Hertel fia István, pozsonyi polgár 436 
Heryou (Heryov, Heryow, Horyou, 

Horyow) 783, 787, 873, 1013 (Zala m.) 
Heryov l. Heryou 
Heryow l. Heryou 

hesseni (Németo.) tartománygróf l. Ottó 
Hethy 791 (Pozsony m.) 
Hetus, Meynarth fia, széki 773 
Hetys 948 (Bodrog m.) 
Heuesvyuar l. Heves 
Heueswyuar l. Heves 
Heuflyng l. Höflány 
Heves (Heuesvyuar, Heueswyuar) megye 

185, 700 
Heydric fia György 508 
Heyze l. Eyze 
Heztien 481 (Baranya m.) 
híd 114, 239, 325, 460, 597 
Hidága (Hydaga) 987 (Baranya m.) 
Hideg (Hydegh) 979 (Temes m.) 
Hidegfa (Hidegffa, Hydegfa) 239, 353, 

460 (Arad m.) 
Hidegffa l. Hidegfa 
Hidegkút (Hydegkuth, Kaltenprun), 

ma Vashidegkút (Cankova, Szl.) 49 
(Vas m.)  

– (Hydegkuth) 728 (Veszprém m.) 
Hidegség (Hydegsed) 425 (Sopron m.) 
Hidegvíz (Hydegwyz), ma Călvasăr, Ro. 

349 (Fehér m.) 
Hídvég (Hidwig, Hyduig, Hyduigh, Hyd-

vig, Hydwig), ma Hăghig, Ro. 309–
311, 376, 378, 675–676 (Fehér m.) 

– (Hydueg) 1110  
Hidwig l. Hídvég 
Hihalom l. Héhalom 
Hilyó (Hylyov), ma Hyl’ov, Sz. 843 

(Abaúj m.) 
Him (Heem), András és István apja, 

tornaljai 750, 888 
– (Heem, Heym) fia Pál, döbröntei 120, 

199, 245–246, 381, 502, 639, 680, 
979, 1098, 1107 

Himfi Benedek l. Benedek, Pál fia 
Hind (Hynd), ma Kis- és Nagyhind 

(Malé és Vel’ké Chyndice, Sz.) 60–
61, 984, 1076, 1087 (Nyitra m.) 

hitbér 26, 55, 103, 140, 164–165, 170, 
214, 240, 316, 357, 368, 390, 417, 
485, 509, 580, 657, 660, 731, 755, 
821, 854, 858, 892, 970, 976, 996, 
999, 1042, 1056, 1061, 1078 

Hizi (Hizy), Benchench-i 260 
Hizy l. Hizi 
hó 32 
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Hoch l. Koch 
Hodász (Hudaz) 323 (Szatmár m.) 
Hódegyház (Hudeghaz, Hudegyhaz) 

239, 353, 460 (Csanád m.) 
hold 68, 281, 307, 441, 446, 529, 556, 

590, 775–776, 869, 903, 905, 945, 
1029, 1043 

Holiša l. Galsa 
Hollohaza l. Hollóháza 
Hollóháza (Hollohaza) 154 (Abaúj m.) 
Holoszegh l. Halasszeg 
Holpy 694  
Holt-Duna l. Duna 
Holthduna l. Duna 
homok 1055 
Homok (Humuk), ma Mezőhomok (Homok, 

Ukr.) 402 (Bereg m.) 
–, ma Fertőhomok 425 (Sopron m.) 
Homokrév (Humukreu, Humukrew) 

239, 353, 460 (Csanád m.) 
Homoky 1055 (Zemplén m.) 
Homonna (Humenna), ma Humenné, 

Sz. 302 (Zemplén m.) 
Homorow, folyó 875 
homroki (Humruk) főesperes l. István, 

János fia 
Honesta vallis l. gotói 
honor 103, 174, 178, 353, 404, 429, 531, 

635, 641, 652, 781, 805, 947, 968 
Hont (Hunt, Hunth) 808 (Hont m.) 
– (Hunt, Hunth, Hwnt) megye 159, 663, 

650–652, 671, 714, 808, 870, 945, 
982, 1031, 1109 

– megye hatósága 54, 671 
– (Honth) comes fiai: Derzs és Demeter, 

Hontpázmány nembeli 808 
Honth l. Hont 
Honthpaznan l. Hontpázmány 
Hontianske Moravce l. Marót 
– Tesáre l. Teszér 
Hontmarót l. Marót 
Hontpázmány (Honthpaznan, Hunthpaznan) 

nemzetség 808, 1109 
Honua l. Hanva 
Hoporgh l. Hoporty 
Hoporty (Hoporgh), ma Sóstófalva 970 

(Zemplén m.) 
hordó (tunella) 113, 578, 662, 1014, 1041 
Horjani l. Gerény 
Horna, patak 753 
Horné Zelenice l. Zélle 

Horný Pial l. Pél 
– Štál l. Felistál 
Horoatu Crasnei l. Horvát 
Horuat l. Horvát 
HoruathTelke l. Horváttelke 
Horuaty l. Horváti 
Horvát (Horuat), ma Krasznahorvát (Horoatu 

Crasnei, Ro.) 627 (Kraszna m.) 
horvát bán l. Miklós, lendvai 
Horvathi l. Horváti 
Horvati l. Horváti 
Horváti (Horvati, Horvathi, Horuaty), 

ma Izsófalva 886, 1061 (Borsod m.) 
Horvátország (C, Croacia, partes ~ 

regnum Croacie ~ Crouacie) 14–15, 
211, 488, 947; l. még dalmát-horvát, 
királyi privilegiális intitulacio, 
szlavón-horvát 

Horváttelke (HoruathTelke) 1025 (Körös m.) 
Horyou l. Heryou 
Horyow l. Heryou 
Hosdát (Hasdad, Hosdath), ma Hăşdat, 

Ro. 931, 1011, 1021 (Hunyad m.) 
Hosdath l. Hosdát 
Hoshk 588 (Nyitra m.) 
hospes l. jobbágy, polgár 
Hosszúbács (Huzyubach), ma Bačinci, 

Sze. 50–51 (Valkó m.) 
Hosszúfalu (Huzyufalu), ma Satu Lung, 

Ro. 350 (Fehér m.) 
Hosszúmező (Hozymezew), ma Câmpulung 

de Tisa, Ro. 964 (Máramaros m.) 
– (Hozyumezeu, Huzyumezeu, Huzzyw-

mezeu), ma Kolcsmező (Dlhé Klčovo, 
Sz.) 47, 230, 296, 774, 1110 (Zemplén m.) 

Hosszútó (Hozyoutow), tó 711 
Hotesou l. Kotessó 
Hotezlaus l. Otezlaus 
Hothusmolun, malom 763 
Hothyas l. Hattyas 
Hotoan l. Hatvan 
Hotthuan l. Hatvan 
Hoty 380 (Bihar m.) 
Hotyas l. Hattyas 
Howod, erdő 378 
Hozelec l. Szék 
hozomány 147, 869 
Hozymezew l. Hosszúmező 
Hozyoutow l. Hosszútó 
Hozyumezeu l. Hosszúmező 
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Höflány (Hebeyn, Helbeyn, Heuflyng), 
ma Nagyhöflány (Grosshöflein, Au.) 
451 (Sopron m.) 

Hőgyész (Hyulgez, Hyulgyz), ma Kemenes-
hőgyész 100 (Vas m.) 

Hőhalom (Hyuhalm), ma Vurpód (Vurpăr, 
Ro.) 502 (Szászföld) 

Hrabkov l. Harapkó 
Hrabó (Hrabou), ma Hrabove, Sz. 484, 

710 (Trencsén m.) 
Hrabou l. Hrabó 
Hrabove l. Hrabó 
Hrahou l. Ráhó 
Hrahovo l. Ráhó 
Hrahow l. Ráhó 
Hrišovce l. Gyánkfalva 
Hronovce l. Damásd 
Hronský Beňadik l. Garamszentbenedek 
Hrubá Borša l. Borsa 
Hrušov l. Hrussó 
Hrusso l. Hrussó 
Hrussó (Hurussou) 168 (Bars m.) 
– (Hrusso, Huruso), ma Magasmajtény 

(Hrušov, Sz.) 808 (Hont m.) 
Hubo l. Hubó  
Hubó (Hubo, Hubou), ma Hubovo, Sz. 

757, 941 (Gömör m.) 
Hubošovce l. Szentgyörgy 
Hubou l. Hubó 
Hubovo l. Hubó 
Hucín l. Gice 
Hudaz l. Hodász 
Hudeghaz l. Hódegyház 
Hudegyhaz l. Hódegyház 
Hugacha l. Ugocsa 
Huge 846 (Fejér m.) 
Hugolin l. Ugulin 
Hugyaj (Hwgye) 34 (Szabolcs m.) 
Humenna l. Homonna 
Humenné l. Homonna 
Humruk l. homroki  
Humuk l. Homok 
Humukreu l. Homokrév 
Humukrew l. Homokrév 
Hunedoara l. Hunyad  
Hunffolua l. Újfalu 
Hung l. Ung 
Hungern l. Magyarország 
Hunt l. Hont 
Hunth l. Hont 
Hunthpaznan l. Hontpázmány 
Hunyad, ma Vajdahunyad (Hunedoara, 

Ro.) 279, 1021 (Hunyad m.) 
– megye 229, 338, 1100 
– megye hatósága 338, 931 

hunyadi comes l. Márton 
– szolgabíró l. István, aranyi; Péter, Pál fia 
Hurow 237 (Bihar m.) 
Huruso l. Hrussó 
Hurussou l. Hrussó 
Husuet l. Húsvét 
Húsvét (Husuet, Husweth) fiai: Benedek, 

Miklós és János, szapi 405 
Husweth l. Húsvét 
Huthekfolua (Hwthekfalwa) 26 (Vas m.) 
Hutman (dict.) Cunczman, körmöcbányai 

esküdt polgár 694 
Huzfatelke 345 (Doboka m.) 
Huzyubach l. Hosszúbács 
Huzyufalu l. Hosszúfalu 
Huzyumezeu l. Hosszúmező 
Huzzywmezeu l. Hosszúmező 
hűtlen(ség) 367, 415, 547, 643 
Hvar l. fárói 
Hwgye l. Hugyaj 
Hwnela, patak 753 
Hwngh l. Ung 
Hwnt l. Hont 
Hwthekfalwa l. Huthekfolua 
Hydaga l. Hidága 
Hydegfa l. Hidegfa 
Hydegh l. Hideg 
Hydegkuth l. Hidegkút 
Hydegsed l. Hidegség 
Hydegwyz l. Hidegvíz 
Hydueg l. Hídvég 
Hyduig l. Hídvég 
Hyduigh l. Hídvég 
Hydvig l. Hídvég 
Hydwig l. Hídvég 
Hyl’ov l. Hilyó 
Hylyov l. Hilyó 
Hynd l. Hind 
Hyse 703, 837 (Veszprém m.) 
Hyuhalm l. Hőhalom 
Hyulgez l. Hőgyész 
Hyulgyz l. Hőgyész 

 
I 
Ianca l. Ivánkaháza 
Ianusi l. Jánosi 
Iara l. Jára 
Ibron l. Ibrony 
Ibrony (Ibron) 352 (Szabolcs m.) 
Iclod l. Iklód 
Idecs (Idech), vár, Ro. 98 (Torda m.) 
idézés 5, 7, 15, 21, 30, 47, 57–58, 68, 70, 

73–74, 77–79, 81, 91, 104, 113, 129, 
140–141, 143, 155, 159, 166, 191, 
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201–202, 215, 222, 230, 237, 249, 
254–256, 260–261, 266, 279, 281, 
291, 318, 331, 335, 346, 350, 352–
353, 360, 364, 382, 384, 386, 388, 
421, 428, 447, 459, 464, 482, 533, 
541–542, 547, 582, 584, 611, 627, 
635, 638, 640, 642–643, 647, 664, 
673, 699, 701, 703, 712, 726, 728, 
732, 753, 757, 761, 767, 774, 787, 
789, 791, 793–794, 798–799, 804, 
827, 837, 848, 853, 863, 866, 870–
871, 876, 882, 885, 916–917, 930–
931, 941, 946, 948, 955, 961, 972, 
973, 981, 984, 987, 992–994, 1000, 
1006, 1017, 1023, 1045–1046, 1054–
1055, 1068, 1071, 1073, 1080, 1087, 
1094, 1100, 1109 

–, téves 1028 
–, végleges 113, 191, 353, 635 
idézőlevél 37, 55, 57, 74–75, 166–167, 

170, 175, 191, 296, 298, 302, 308, 330, 
353, 359–360, 364, 399, 433, 507, 
626, 653, 712, 781, 784, 846, 885, 917, 
942, 955, 986, 990, 1028, 1037 

időjárás l. áradás, eső, fagy, hó, szárazság 
Igal 638 (Somogy m.) 
Igaz (dict.) Miklós 627 
igazolólevél (nyugta) 41, 86, 98, 127, 

136, 212–213, 216, 238, 328, 361, 
427, 538, 546, 567, 838, 868, 937, 
967, 1003, 1083–1084 

Igen (Krappundarff), ma Magyarigen 
(Ighiu, Ro.) 656 (Fehér m.) 

Ighasazsalanch l. Szalánc 
Ighazaszalanch l. Szalánc 
Ighazusw….. l. Egyházas….. 
Ighişu Vechi l. Ivánfalva 
Ighiu l. Igen 
Igrank, Crissius fia, Dolch-i 207 
Igriş l. Egres 
Iklod l. Iklód 
Iklód (Iklod, Ikloud, Ykloud), ma 

Nagyiklód (Iclod, Ro.) 345, 347, 464, 
634, 1038 (Doboka m.) 

– (Iklod), ma Küküllőiklód (Iclod, Ro.) 
871 (Küküllő m.) 

– (Iclod) 260 (Valkó m.) 
Ikloud l. Iklód 
Iktor l. Hektor 
Ilk (Elk, Elke) 385 (Szatmár m.) 

Ilka l. Jóka 
Illés l. Nagy Illés 
–, Barlya-i 191 
–, egri őrkanonok 25, 862 
–, keszi 283 
–, majosházi 958–960 
–, raguzai érsek 2, 44, 67, 83–84, 106–

107, 190, 196, 354, 367, 574, 675–
676, 682, 695–697, 741, 762, 779, 
1012–1013, 1027 

– mester, Arnold fia, görgői 878  
– mester, János fia, kelédi 207 
–, Máté fia, Lypye-i 207 
–, Ősz Miklós fia, szentiváni 900 
–, Raden fia, Brochyna-i 956 
–, Simon fia, szennyesi 419, 672 
–, Walter fia, forrói 343, 344 
– fia Balázs, körösi szolgabíró 456 
– fia István 625 
– fia János 64 
– fia Miklós, Jakoud-i 55 
– fia Tamás, Brochyna-i 956 
– fiai: Demeter és János, perecskei 658, 

669, 1099 
Ilmench l. Ilmic 
Ilmic (Ilmench, KysIlmench, Seleeg), ma 

Ilmitz, Au. 233 (Sopron m.) 
Ilmitz l. Ilmic 
Ilok l. Újlak 
Ilona, agostyáni Miklós leánya 334 
–, besenyői Tamás leánya 316 
–, borsai László leánya 1042 
–, divéki István leánya 551, 557 
–, dulói Roh János leánya 540 
– (Mandula), hátszegi Pál leánya 1100 
–, jákófalvi Mihály leánya 755  
– (Elena), Jazormegy-i Miklós leánya 141 
–, köcski Kozma leánya 657 
–, körösmelléki Mihály özvegye 433 
–, Kwtya-i Péter leánya 198 
–, perecskei Illés felesége 658, 669, 1099  
–, peterdi János anyja 1056 
–, Pető leánya 660 
–, petri János leánya 222 
–, putnoki Renold leánya 1061 
–, szátoki Beke leánya 999 
–, szelestei Iván leánya 307 
–, szelestei Pál leánya 307 
–, szentiváni Péter leánya 40 
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–, szentmártoni Gergely özvegye 345 
–, szentmihályi Lökös leánya 265 
–, szentmiklósi László leánya 195 
–, Tvrtko bosnyák bán anyja 200 
Ilsua (Ilswa), folyó 941 
Ilswa l. Ilsua 
ima 258, 574 
Imbregh l. Imreg 
Imola (Imula, Ymola) 941, 1075 (Gömör m.) 
Imperium Romanum l. Bizánci Birodalom 
Imre l. Búza Imre 
– l. Cudar Imre 
– l. Kis Imre 
– l. Papfia Imre 
– 1111 
–, alvárnagy, lengyel 224, 259, 335, 356, 389  
–, Koch-i 239, 460, 353 
–, Kulchfolua-i 191 
–, magyar herceg, I. István fia 719 
–, magyar király 753 
–, András fia, nagymihályi 136 
–, Bacsó fia, györgyfalvi 566 
–, Bánk fia, döbrétei 1043 
–, Beke fia, Kolharmikofalua-i 944 
–, Bexe fia, kamarcai 769 
–, Byche fia, szapi 405 
–, Castellan Péter fia, budai kanonok, 

szentléleki 318–321, 316, 348, 806, 960 
–, Darabos János fia, maráci 776 
–, Doncs fia, döbrétei 1043  
–, Gergely fia, pozsegai és fehérvári 

kanonok, Wyczna-i 218–219 
–, György fia, nádfői 303 
–, Imre fia, hosszúmezei 774 
–, Imre fia, tóti 229, 279, 312 
–, István fia, budai polgár 328 
–, István fia, kalondai 80, 945 
– mester, István fia, királyi lovászmester, 

vidini kapitány, miháldi és karánsebesi 
várnagy 2, 44, 67, 82–84, 103–104 
között, 106–107, 190, 196, 354, 367, 
502, 547, 573, 675–676, 682, 695–
697, 741, 762, 779, 1012–1013, 1027  

–, István fia, nyitrai püspöki káplán 607–608 
–, János fia 155 
–, János fia, baranyai 85 
–, János fia, ocskói 901 
–, János fia, sági 533, 582, 945 
–, Kozma fia, gávai jobbágy 34 

–, László fia, ládonyi 685 
–, Márton fia, ózdi 256 
–, Miklós fia, Iuach-i 431 
–, Miklós fia, pecöli 2 
–, Péter fia, egri 21 
–, Simon fia, kállói 780, 1082 
–, Uza fia, András és Katalin apja 7 
–, Wlchyzlow fia, nagyvölgyi 225 
– (Emrich), Wlkech fia 365  
– mester, Töttös és Vesszős apja, becsei 

663, 712 
–, Lőrinc apja, csornai 425 
–, Apor és László apja, ernyei 1035, 1079 
– fia Bereck, tarnóci 753 
– fia Domokos, hosdáti 931, 1011 
– fia Imre, hosszúmezei 774 
– fia Imre, tóti 229, 279, 312 
– fia István, kalondai 945 
– fia János, batizházi 324, 343–344 
– fia János, pozsonyi őrkanonok 438 
– fia János, tordai bíró 375 
– fia János, visontai 154 
– fia Lőrinc, köcski 433 
– fia Máté, delnei 820 
– fia Mihály, döbrétei 1043 
– fia Miklós 135 
– fia Péter, füssi 983 
– fia Péter, Hene-i 1006, 1101 
– fia Péter, pécsi kanonok 518 
– fia Péter, vadasfalvi 1045 
– fiai: Miklós és Mihály, döbrétei 1043 
– fiai: Antal és Miklós, váraljai 731 
Imreg (Imbregh), ma Brehov, Sz. 693 

(Zemplén m.) 
Imula l. Imola 
Inabur fia János, Gezteh-i 987 
Inakfeulde 452 (Sopron m.) 
Ince, VI., pápa 488, 641, 659, 690–691, 1022 
Inche 712 (Bodrog m.) 
Inche-i (dict.) János mester, Péter fia, 

litteratus, Inche-i 712 
India (Indya) 203 (Baranya m.) 
Indya l. India 
Ineu l. Jenő 
Inferior Zalouk et antiqua l. Szalók 
Inglyus l. Anglyus 
Ink 769  
Insula Gerhardi l. Fenyőfalva 
– leporum l. Nyulak szigeti 
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interdictum 210, 496 
Inuanka l. Ivánka 
Ipachmolna, malom 877 
Ipol l. Ipoly 
Ipolit fia Jákó 769 
– fia Mihály, derzsenyei 982 
– fia Mikó 335 
– fiai: Jakab és László, órévi 113 
Ipoly (Ipol), folyó 114, 704, 714 
Ipolygalsa l. Galsa 
Ipolyság l. sági 
Ipolytarnóc l. Tarnóc 
Ipolyvece l. Vece 
Irethlen fia Gergely 805 
Irina l. Iriny 
Iriny (Iryn), ma Irina, Ro. 635 (Szatmár m.) 
irtás 20, 415, 769 
Iryn l. Iriny 
Isalt, dulói Roh János felesége 540 
Iske, ma Ižkovce, Sz. 170 (Ung m.) 
Iskulou l. Esküllő 
Isopo l. Izsép 
Isow l. Izsó 
Ispáca l. Spáca 
ispotály l. daróci, egri, fehérvári, kolozsvári  
Istenwerte (dict.) Miklós, kajári jobbágy 961 
István l. Bebek István 
– l. Benewy István 
– l. Besenyő István 
– l. Cudar István 
– l. Csirke István 
– l. Csupor István 
– l. Darabos István 
– l. Fekete István 
– l. Fodor István 
– l. Garázda István 
– l. Gogan István 
– l. Gút István 
– l. Halálos István 
– l. Kis István 
– l. Konak István 
– l. Mészáros István 
– l. Nemes István 
– l. Nyílfaragó István 
– l. Palack István 
– l. Pálca István 
– l. Peuhul István 
– l. Pozsár István 
– l. Sehre István 
– l. Székely István 

– l. Vas István 
– l. Vörös István 
– l. Zwz István 
– 38 
– 40, 42 
– 214 
– 355  
–, azari 724 
–, Bab-i 588 
– mester, bácsi kanonok 260  
– mester, budai esküdt polgár 160  
–, budai káptalan klerikusa 316 
–, budi 32, 79 
–, bujáki jobbágy 667 
–, Chytuand-i 596 
–, csázmai prépost 952 
–, csebi 941 
–, darnói 713 
–, dégi 309–311 
–, egri káptalan klerikusa, litteratus 222, 1093 
–, egri olvasókanonok 25, 862 
–, erdélyi alvajdai subnotarius, litteratus 40 
–, erdélyi káptalan karpapja 786, 1033 
– mester, esztergomi esküdt polgár 683  
–, famulus 19, 183 
–, fárói püspök 2, 44, 67, 83–84, 103–

104 között, 106–107, 190, 196, 354, 
367, 547, 675–676, 682, 695–697, 
741, 762, 779, 897, 1012–1013, 1027 

–, fehéri szolgabíró, sülyei 859 
–, Gwrbed-i 113 
–, hunyadi szolgabíró, aranyi 338 
–, iklódi 871 
–, jobbágy 577 
–, Lekche-i 75 
–, litteratus 861–862, 947 
–, magyar herceg, I. Károly fia, Erzsébet 

apja, 111, 123, 176, 181, 251 
–, I., magyar (V) király, Imre herceg 

apja, Szt. 352, 495, 719, 794 
–, V., magyar (H) király, ifjabb király, 

erdélyi herceg 19, 47, 530, 879 
– mester, nádori notarius (specialis), 

Miklós apja, Lankouch-i 140, 760  
–, nyitrai püspök, királyi követ, teológiai 

mester 2, 44, 67, 83–84, 103, 103–
104 között, 106–107, 160, 190, 196, 
211, 354, 367, 470–471, 475–478, 
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502, 547, 568–570, 572–575, 599, 
601–605, 607, 640–641, 675–676, 
682, 690, 695–697, 712, 741, 762, 
779, 1012–1013 

–, pap 122 
–, pap 843 
– mester, pápoci prépost, győri kanonok 545  
–, petényi 706 
–, péterdi 961 
–, proskribált, ochtinai 746 
–, rozvágyi 753  
–, sági konvent litteratus-a 799 
–, sárvári 47 
–, sülyei 243 
– comes, szebeni polgár, sellenberki 835  
–, szentjakabi apát 949  
–, szentkereszti pálos perjel 113 
–, szepesi al-éneklőkanonok, pap 74, 673 
–, szepesi olvasókanonok 1090 
–, Toulouse-i érsek, pápai kamarás 41 
–, váradi éneklőkanonok 232, 668, 383 
– mester, váradi főesperes és kanonok 453 
– mester, váradi karpap, oltárigazgató 

237, 668  
–, várjobbágy 400 
–, várnagy, litteratus 961 
–, vasvári prépost 120, 199, 590, 597 
–, visegrádi várnagy, János és Miklós 

apja Apx.: 3–4 
–, zobori perjel 949 
–, Agg Miklós fia, Lökös apja, Zemel-i 203 
–, Alap fia, ajkai 240 
–, Albert fia, kálnói 927 
–, András fia, cenki 597, 953 
–, András fia, jáki 398 
–, András fia, Kereche-i 987 
–, András fia, nagymihályi, lucskai 72, 136 
–, András fia, tuzséri 47 
–, András fia, László, András és István 

apja, vitkai 215, 653, 924–926 
–, Apaj fia, keresztúri 740 
–, Bancha fia, gambuci 324, 343–344 
– mester, Beke fia, jánosi 746 
–, Beke fia, kolontári 400 
–, Benedek fia 548, 550 
–, Bexe fia, kamarcai 769 
–, Beze fia 453 
–, Cassan János fia 878 

–, Castellan Péter fia, szentléleki 318–
321, 806, 988 

–, Chel fia, komlósi 303 
– mester, Chernel fia, országbírói protho-

notarius és fegyvernök 492, 712  
–, Crissius fia, Dolch-i 207 
–, Csizér fia, István apja, szemerei 580 
–, Csoma fia, újhelyi officialis 43 
–, Dank fia, Zelezna-i 980 
–, Demeter fia 456 
–, Demeter fia, acsai 55 
–, Demeter fia, tárnoki 712 
–, Dénes fia, cenki 953 
–, Dénes fia, Domokos apja, Chaphord-i 394 
–, Dénes fia, hindi 60–61 
– mester, Dénes fia, Dénes apja, [szörényi] 

bán, losonci 97–99, 235, 326, 364, 
536, 650, 1095  

–, Dezső fia, gégényi 78 
–, Egyed fia 273 
–, Ellős fia, Ellős, Miklós, Elek és László 

apja, torockói 341 
–, Fábián fia, János, Péter és Fábián apja, 

uraji 426, 1047–1048 
–, Fülöp fia, fáji 821 
–, Fülöp fia, ormáni 191  
–, Gál fia, mesteri 90 
–, Gergely fia, gergelyfalvi 1006 
–, Gergely fia, kéthelyi 81 
–, Gergely fia, széplaki 419, 672 
–, Gewche fia, sásvári jobbágy 722 
–, Györe fia, patyi 657 
–, György fia, laki 1099 
–, Hertel fia, pozsonyi polgár 436 
–, Him fia, tornaljai 750, 888 
–, Illés fia 625 
–, Imre fia, Imre apja, kalondai 945 
–, István fia 624 
–, István fia, apáti 390 
–, István fia, Korumzo-i 354 
–, István fia, peresznyei 657 
–, István fia, petri 78 
– mester, István szlavón bán fia 697  
–, István fia, szemerei 580, 596 
–, István fia, Bertalan és Pál apja, uzsai 277 
–, István fia, Veszkény nembeli 186 
–, István fia, vitkai 653, 924–925 
–, Ivánka fia, málasi 335, 799 
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–, Ivánka fia, szentegyedi 932, 1037 
–, Iwen fia, rojcsai nemes várjobbágy 

1060, 1070 
–, Jakab fia 955 
– mester, Jakab fia, baracskai 18, 193, 

286, 449–450, 549, 593 
– mester, Jakab fia, debreceni 738, 965  
–, Jakab fia, garicsi 998 
–, Jakab fia, Lypye-i 207 
–, Jakab pozsonyi bíró fia 127, 436 
–, Jakab fia, Miklós apja, szentandrási 955 
–, Jákó fia, Jákó apja, Hontpázmány 

nembeli, szuhai, ráhói 1109 
–, János fia 614, 616 
–, János fia 900  
–, János fia, adonyi jobbágy 56 
–, János fia, batizfalvi 878 
–, János fia, harkai 953 
–, János fia, homroki főesperes, váradi 

kanonok, bátori 232, 453, 1062–1063 
–, János fia, hosdáti 931 
– mester, János fia, Pál apja, kácsi 79 
–, János fia, kamarcai 769 
–, János fia, keresztúri 1092 
–, János fia, kisfaludi 432 
–, János fia, pányoki 879–880 
–, János fia, pázmándi 804 
–, János fia, szentgyörgyi 97 
–, János fia, szinyei 154 
–, János fia, tarnóci 73, 95, 1106 
–, Kachyna fia, Lőrinc, Jakab, János és 

Kelemen apja, Fanchka-i 265 
–, Kalocsa fia, hajósi 75 
–, Konrád fia, István apja, Veszkény 

nembeli 186 
–, Kozma fia, fáji 68 
–, Lack fia, Dénes erdélyi vajda, Miklós, 

Imre és István apja, erdélyi vajda, 
[szlavón] bán 502, 697 

–, László fia, bábaréti 836 
–, László fia, berencsi 424, 708 
– mester, László fia, erdélyi alvajdai 

helyettes 82  
–, László fia, mezőlaki 179 
–, László fia, Lőrinc apja, Nádasd 

nembeli, nádasdi 33, 156 
– mester, László fia, nádasi 1020  
–, László fia, peleskei 16 

– mester, László fia, szentimrei officialis 859  
–, László fia, Tpunie-i 439 
–, Leurek fia 851, 954 
–, Lőrinc fia, Nádasd nembeli, nádasdi 

33, 156 
–, Lőrinc fia, pátyodi 664 
–, Lőrinc fia, zágrábi püspök, szlavón 

vikárius, kanizsai, csornai 2, 12, 44, 67, 
83–84, 87, 103–104 között, 104, 106–
107, 108–109, 127, 139, 155, 190, 196, 
339, 354, 367, 373, 425, 489, 494, 501–
502, 515, 547, 573, 607–608, 610, 619, 
675–676, 678, 682, 695–697, 741, 762, 
779, 806, 850, 900, 955, 1012–1013, 
1016, 1027 

–, Lukács fia, Mihály apja 805 
–, Márk fia, szentiváni 15 
–, Márk fia, velikei 769 
–, Márton fia 225 
–, Márton fia, jáki 433, 580, 596 
–, Márton fia, ózdi 256 
–, Márton fia, tátéi 871 
–, Márton fia, zágrábi klerikus 782 
–, Martonos fia, várnép 612 
–, Mihály fia 642, 786 
– mester, Mihály fia, bicskei 895, 134 
–, Mihály fia, kovácsi jobbágy 46 
– mester, Mikcs [szlavón] bán fia, Ákos 

apja 456, 769  
–, Mikecz fia, zágrábi szolgabíró, mezői 6 
–, Miklós fia 70  
–, Miklós fia 256 
– mester, Miklós fia 294  
– mester, Miklós fia 626 
–, Miklós fia, bacskai 78 
–, Miklós fia, Bagya-i 192 
–, Miklós fia, butkai 644 
–, Miklós fia, ebedeci 148, 168, 335, 

799, 884, 983, 1087 
–, Miklós fia, hangonyi 913 
– mester, Miklós fia, hédervári 190 
–, Miklós fia, Inche-i 712 
–, Miklós fia, izbugyai 58 
–, Miklós fia, kelneki 243, 729 
–, Miklós fia, kutasi 899 
–, Miklós fia, laki 712 
–, Miklós fia, laki 806 
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– mester, Miklós [szlavón] bán fia, varasdi 
comes, lendvai 295, 371, 420, 629, 868  

–, Miklós fia, pecöli 2 
–, Miklós fia, János apja, perényi 463, 

723–725, 861–862, 920, 947 
–, Miklós fia, rozgonyi 134, 330, 414, 895 
–, Miklós fia, sági 712 
–, Miklós fia, Miklós, Mihály, János és 

Péter apja, sásvári 722 
–, Miklós fia, szentiváni 97 
– mester, Miklós fia, szkárosi 135  
–, Miklós fia, uzsai 277 
–, Miklós fia, Zynche-i 806 
–, Mikó fia, bárcai 830 
– mester, Olivér fia, budai prépost, 

[paksi] 274, 447, 777  
–, Pál fia, butkai 34–35, 428, 644, 943, 

1000, 1055 
–, Pál fia, esztergomi esküdt polgár 683 
–, Pál fia, jánosi jobbágy 223, 249 
–, Pál fia, jobbágy 653 
–, Pál fia, kácsi 79, 860 
–, Pál fia, keresztúri 1092 
–, Pál fia, nyitrai és esztergomi kanonok, 

királynéi káplán 517 
–, Pál fia, siklósi 910 
–, Pál fia, szécsényi 32, 79 
–, Pál fia, ungi szolgabíró, baranyai 301 
–, Péter fia 379–380 
–, Péter fia 769 
–, Péter fia 919 
–, Péter fia, gencsi 590 
–, Péter fia, Jutas-i 728 
–, Péter fia, Kwtya-i 198 
–, Péter fia, nagyfalvi 368 
–, Péter fia, szécsényi 422 
–, Péter fia, tóti 229, 279, 312 
– mester, Péter fia, váradi oltárigazgató 535 
–, Pető fia, famulus 1106 
–, Póka fia 757 
–, Porch fia, László apja, pásztói 1077 
– mester, Pósa fia, királyi lovag, szeri 

358, 472, 529, 566  
–, Pozsár László fia, bényei 917 
– mester, Pwd fia, Pozsár László és János 

apja, bényei 917  
–, Sebestyén fia, csúri 1055 
–, Sike fia, bujturi 250, 279, 542, 1011 

–, Simon fia 891 
–, Simon fia, proskribált, füzesi 746 
– mester, Tamás fia, aradi vicecomes 472  
–, Tamás fia, bárcai 831 
– mester, Tamás fia, borsodi vicecomes, 

szuhai 399  
–, Tamás fia, Hontpázmány nembeli 54, 808 
–, Tamás fia, kendi 325 
– mester, Tamás fia, losonci, régeni 91, 

97–98, 235, 536, 650, 735  
–, Tamás fia, ravazdi 119 
–, Tamás fia, szentegyedi 1037 
–, Thybana fia 769 
–, Vak Mihály fia, Jazormegy-i 141 
– mester, Vörös Tamás fia, Arpad-i, 

vecsei 37, 537, 588, 702, 845 
–, Wlk fia, Dolch-i 207 
–, Wlkech fia 365 
–, Lőrinc és Péter apja, bábaréti 387, 

632, 724 
–, Ilona apja, divéki 551, 557 
–, Péter, Miklós és István apja, Korumzo-i 

81, 354 
–, Jakab, Péter és János apja, mérei 281, 355 
–, Dénes és Pál apja, [szlavón] bán 734  
– fia András, jobbágy 940 
– fia András, kutasi 151 
– fia Benedek 769 
– fia Damján, büssüi 581, 584 
– fia Demeter, Sul-i 1114 
– fia György 161 
– fia György 767 
– fia György, proskribált, beretkei 746 
– fia György, hédervári 69, 190 
– fia Imre, budai polgár 328 
– fia Imre, nyitrai püspöki káplán 607–608 
– fia István 624 
– fia István, apáti 390 
– fia István, peresznyei 657 
– fia István, szemerei 596 
– fia István, uzsai 277 
– fia Jakab, leszteméri, lazonyi 647, 943 
– fia Jákó, szuhai 54 
– fia János 735 
– fia János, bábaréti 384, 387, 632, 666–667 
– fia János, bátorkői várnagy 639 
– fia János, csávai 233 
– fia János, libercsei 533 
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– fia János, pécselyi jobbágy 732 
– fia János, peterdi 1056 
– fia János, Sarwth-i 791 
– fia János, szapi 405 
– fia János, vasvári kanonok 519 
– fia János, vatai 435, 892 
– fia Kilián 141 
– fia László 596 
– fia László, ábrányi 268–269 
– fia László, berencsi 811 
– fia László, galsai 733 
– fia László, örsi 703 
– fia László, pásztói 700 
– fia Leonard, zsuki 469 
– fia Lőrinc, Tiuised-i 635 
– fia Márk 332 
– fia Mihály, körösmelléki 433 
– fia Mihály, maróti Apx.: 8 
– fia Mihály, tömördi 401 
– fia Miklós 155 
– fia Miklós 1050 
– fia Miklós, ajkai 240 
– fia Miklós, berényi 287–288, 993–994, 

1071–1074 
– fia Miklós, jánosdi 332 
– fia Miklós, kálnói jobbágy 750, 887 
– fia Miklós, kamarcai 769 
– fia Miklós, Mariasfalwa-i 70 
– fia Miklós, klerikus, pozsegavári 479–480 
– fia Miklós, proskribált famulus 746 
– fia Miseer János 976, 995 
– fia Pál 837 
– fia Pál, imolai 941 
– fia Pál, kácsi 32 
– fia Péter 769 
– fia Péter, acsai 584, 638 
– fia Péter, királynéi lovászmester, dárói 502 
– fia Péter, kisfaludi 884  
– fia Péter, mesteri 164–165 
– fia Péter, sallói 335, 799 
– fia Vörös Miklós, hátszegi 1100 
– fiai: László és János 154 
– fiai: János és László, becskei 585 
– fiai: Demeter, Lukács és Benedek, györkei 

jobbágyok 154 
– fiai: Nykus és Péter, harkai 446 
– fiai: Fábián, János és Péter, mályi 743, 775 
– fiai: Marót és Albert, nagyfalvi 368 

– fiai: István és Miklós, petri 78 
– fiai: János és Miklós, turóci 654 
– fiai: Péter és Pál, selypi 706 
– l. még Sorban 
Istvánfalva (Stephanfolua) 303 (Sáros m.) 
Isyp l. Izsép 
Isztambul l. Bizánc 
Isztáncs l. Sztáncs 
Itália 614 
Ite (Ithe) fia János, delnei 820, 822 
Ithe l. Ite  
Iuach 431 (Sopron m.) 
Iuachin l. Iváhon 
Iuahen l. Iváhon 
Iuahun l. Iváhon 
Iuan l. Iván 
Iuanchfolua l. Iváncfalva 
Iuanka l. Ivánka 
Iuanossy l. Jánosi 
Iuuan l. Iván 
Iváhon (Iwachyn), Mirse fia 903, 1078 
– (Iwahun) fia Gergely 971 
– (Iuahen) fia Jakab, szentiváni 900 
– (Iuahun) fia János, gencsi 396, 590 
Iván (Iuuan), Beriszló fia, Miklós apja 1025 
– (Iwan), Csákány fia 955 
– (Iuuan), Iván fia, Brezouicha-i 734 
– (Iuuan, Iwan) mester, Iván fia, János, 

Iván és László apja, Brezouicha-i 6, 734 
– (Iwan), Miklós fia, kamarcai 769 
– (Iuan), Mihály fia, endrédi 884 
– (Iwan), Mirse fia, Hektor és János apja 

903, 1078 
– (Iuuan, Iwan), Iván apja, királyi lovag, 

Brezouicha-i 6, 734 
–, Pál és Ilona apja, szelestei 307 
– (Iwan) fia András 316, 348 
– (Iwan) fia András, mindszenti 420, 629 
– (Iwan) fia Demeter 944 
– (Iwan) fia Dénes, zágrábi kanonok, 

pap, Gersencha-i 500–501 
– (Iwan) fia Gál, csenkeszi 791 
– (Iuan, Iwan) fia János 744, 907 
– (Iwan) fia János, Baroch-i 286 
– (Iuan, Iwan) fia László, kállói 38, 1082 
– (Iwan) fia Miklós, paposi 129 
– (Iuan) fia Wlchech, Brochyna-i 956 
– (Iwan) fiai: András és Péter, besenyői 699 
– (Iuan, Iwan) fiai: András és János, 

bossányi 224, 356 
Ivánc (Iwanch) 472 (Arad m.) 
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– (Iwanch) 1084 (Vas m.) 
– (Iwanch) fia János, sandi 787 
Iváncfalva (Iuanchfolua, Iwanchfalua, 

Iwanchauez, Iwankauez), ma Iván-
falva (Vanča Vas, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

Ivánfalva (Iwanffolwa), ma Oláhiván-
falva (Ighişu Vechi, Ro.) 182 (Fehér m.) 

– l. Iváncfalva 
Ivánfölde (Iwanfelde) 198 (Gömör m.) 
iváni (Iwan) monostor 949 (Tolna m.) 
– apát l. János 
Ivanka l. Ivánka 
Ivánka (Joanka) 37 
– (Iwanca), csoltói 941 
– (Iwanka), Miklós fia, Miklós apja, 

tárnoki 712 
– (Inuanka, Iuanka) fia Balázs, Gabanyas-i 

294, 416 
– (Iuanka) fia István, málasi 335, 799 
– (Iuanka, Iwanka) fia István, szent-

egyedi 932, 1037 
– (Ivanka) fia János 340 
– (Iwanka) fia János, csopaki 728 
– (Iwanka) fia János, orosz 696 
– (Iwanka) fia János, rátonyi 588, 702 
– (Iwanka) fia János, szentmiklósi 930 
– (Iwanka) fia Pető, sipéki 289 
– (Iwancha, Iwanka) fiai: Lökös és Jakcs, 

ivánkaházi 1049 
Ivánkaháza (Iwankahaza), ma Janka-

falva (Ianca, Ro.) 1049 (Bihar m.) 
Ivanóc (Iwahonolch, Iwanusouch), ma 

Alsószentbenedek (Ivanovci, Szl.) 49, 
156 (Vas m.) 

Ivanovci l. Ivanóc 
Iwachyn l. Iváhon 
Iwahonolch l. Ivanóc 
Iwahun l. Iváhon 
Iwan l. Iván, iváni 
Iwanca l. Ivánka 
Iwanch l. Ivánc 
Iwanch l. Ivánc 
Iwancha l. Ivánka 
Iwanchauez l. Iváncfalva 
Iwanchfalua l. Iváncfalva 
Iwanfelde l. Ivánfölde 
Iwanffolwa l. Ivánfalva 
Iwanka l. Ivánka 
Iwankahaza l. Ivánkaháza 
Iwankauez l. Iváncfalva 
Iwanusouch l. Ivanóc 
Iwch, Péter fia, proskribált 746 

Iwen fiai: Janchech és István, rojcsai 
nemes várjobbágyok 1060, 1070 

Iwriuoch l. Györgyfalva 
Izbold 712 (Baranya m.) 
Izbugya (Zubugya), ma Zbudza, Sz. 58, 

72, 170, 739 (Ung m.) 
Izka, erdő 283 
Izkarus l. Szkáros 
Ižkovce l. Iske 
Izsáka (Yska), ma Zsáka 266 (Bihar m.) 
Izsép (Isyp) 49 (Vas m.) 
– (Isopo), ma Tapolyizsép (Vyšný Žipov, 

Sz.) 47 (Zemplén m.) 
– (Ysyp) fia Pál, spácai 785 
Izsó (Isow) fiai: Jakab és Péter 170 
Izsófalva l. Horváti 

 
J 
Jablam l. Almás 
Jablampataka l. Almáspataka 
Jablonch (Japrouch) 808 (Hont m.) 
Jablonové l. Almás 
Jacabfalua l. Jakabfalva 
Jacabfalwa l. Jakabfalva 
Jacabfolua l. Jakabfalva 
Jacabuagasa l. Jakabvágása 
Jacapfolua l. Jakabfalva 
Jacobus de Sorgo, raguzai polgár 1026, 1057 
Jacomelus, Lupbachipch György fia, 

zárai 282 
Jacub l. Jakab 
Jadra l. Zára 
Jadria l. Zára 
Ják (Tyak), ma Jákfa 398, 433, 580, 

596, 685 (Vas m.) 
– (Tyak), Jakab fia, jáki 398 
Jakab l. Brassói Jakab 
– l. Hentzmanisse Jakab 
– l. Kér Jakab 
– l. Kis Jakab 
– l. Meggyes Jakab 
– l. Nagy Jakab 
– l. Német Jakab 
– l. Péc Jakab 
– l. Szakállas Jakab 
– l. Vajda Jakab 
– l. Vörös Jakab 
–, bártfai plébános, Gepul-i alesperes 142 
– mester, bethleni 950  
–, budai kanonok 316, 348, 960 
– mester, drági 589, 950  
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– mester, egri kanonok 861–862 
–, esztergomi pap 144 
–, famulus 624 
–, jászói kanonok 795, 1075, 1097 
–, kecseti 97 
–, komáromi bíró 863 
–, litteratus 621 
–, Muzla-i 706 
– mester, nyitrai kanonok 553  
– mester, nyitrai őrkanonok 356  
–, pap 624 
–, pozsonyi bíró, István és Pál apja 22, 

127, 436 
–, proskribált 746 
–, szatmári szolgabíró, szennyesi 672, 981 
–, tárkányi jobbágy 670, 674 
–, tornaljai plébános 833 
–, vámszedő 822 
–, zágrábi prépost 87 
– mester, zágrábi püspöki prothonotarius 955  
–, zalai konvent tagja 277 
–, András fia, darai 623 
–, András fia, Tamás, György és Péter 

apja, kamarcai, Zela-i 769, 925 
–, András fia, ráti 1017 
–, András fia, Szentemágocs nembeli, 

kenézmonostori 113 
–, Apa fia, Jakab, András, Miklós, János, 

Apa és Dénes apja 98 
–, Barnabás fia 292, 813 
–, Benedek fia, becskei 585 
–, Cassan János fia 878 
–, Chernel fia 787 
– mester, Darabos István fia, Nádasd 

nembeli, döröskei 29, 776, 1084 
–, Demeter fia, gadányi jobbágy 951 
–, Dénes fia, kölcsei 668 
–, Dénes fia, zsemberi 457 
– mester, Detre fia, nádori prothonotarius 

és fegyvernök, palocsai várnagy, szepesi 
37, 141, 174, 191, 492, 834, 954, 
1032, 1090  

– mester, Dobó fia, királyi lovag, 
pányoki 879–880  

–, Doncs fia, keszi 757 
–, Donk fia, proskribált famulus 746 
–, Dózsa nádor fia, István apja, debreceni 

738, 965 

–, Fekete István fia, Perbese-i 1113 
– mester, Frank fia, farkasfalvi 258  
–, Fülöp fia 339 
–, Fülöp fia, sepsi székely 415 
–, Ipolit fia, órévi 113 
–, István fia, Fanchka-i 265 
–, István fia, Katalin és Magych apja, 

lazonyi 647 
–, István fia, leszteméri 943 
–, István fia, Miklós és János apja, mérei 355 
–, Iváhon fia, Péter és Miklós apja, 

szentiváni 900 
–, Jakab fia 98  
–, Jakab fia 955 
–, Jakab fia, lozsádi 279, 312 
–, János fia 303 
–, János fia 439 
–, János fia 635 
–, János fia, bábai 899 
–, János fia, básti jobbágy, proskribált 746  
–, János fia, fricsi 631–633 
–, János fia, kamarcai 769 
–, János fia, mátyóci 95, 306, 1106 
–, János fia, simai 635 
–, János fia, uszfalvi 727 
–, László fia, gecsei 970 
–, László fia, körösi comes 781 
–, Lőrinc fia, papfalvi 1100 
–, Lukács fia, bossányi 224 
–, Márton fia, irinyi, porteleki 635 
–, Mátyás fia, egresdi 554, 915 
–, Mihály fia 499 
–, Mihály fia, györki 159 
–, Mihály fia, koppándi 1104 
–, Mihály fia, mátyóci 306 
–, Mihály fia, szentkirályi 312 
–, Mihály fia, szilkeréki 464, 932, 1007, 1038 
–, Miklós fia, bogáti 981, 1062–1063 
–, Miklós fia, butkai 644, 943 
–, Miklós fia, dubi 555 
–, Miklós fia, gyulai 717 
–, Miklós fia, helmeci 95 
– mester, Miklós fia, hidvégi 309–311, 

376–378, 675–676  
– comes, Miklós fia, János és Pál apja, 

hubói 757  
–, Miklós fia, pozsonyi kanonok 513 
–, Miklós fia, széplaki 331 
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–, Mikó fia, kamarcai 769 
– mester, Mikó fia, székely 415 
–, Nagy András fia, Benedek apja, 

Chaphord-i 394 
–, Pál fia, almágyi 851, 954 
–, Pál fia, egyházasgergei 114, 122 
–, Péter fia, besenyői 316 
–, Péter fia, Cytou-i 75 
–, Péter fia, hatvani 635 
–, Péter fia, kamarcai 769 
–, Péter fia, Kwtya-i 198 
–, Péter fia, tarnóci 753, 936 
–, Péter fia, toldalagi 40 
–, Péter fia, vicai 1045 
– mester, Sándor fia, Miklós apja, 

szalóki, méhi 141, 746, 834  
– mester, Sándor fia, szentléleki 648, 860 
–, Sebestyén fia, Gamas-i 1009 
–, Simon fia, azari 262, 268–269, 275–

276, 280, 285 
–, Simon fia, hosdáti 931 
–, Szarka Tamás fia 230, 330 
– mester, Szobonya fia 432  
–, Tar Péter fia 554, 915 
–, Tóbiás fia 154 
–, Vana fia, sallói jobbágy 884 
–, Vörös János fia, Benchench-i 260, 1073 
–, István és Miklós apja, baracskai 18, 

286, 449–450, 549, 593 
–, Márton, Katalin és Klára apja, csúcsi 

324, 343–344 
–, Albert apja, szkárosi 252 
– fia Áron, viszlói 313, 576 
– fia Balázs, besenyői 75 
– fia Benedek, nádfői 303 
– fia Domokos, királyi és királynéi 

káplán, pécsi és váradi kanonok, pap 
561–562 

– fia Domokos, rojcsai 818, 1060, 1070 
– fia Fekete István, Perbese-i 1113 
– fia György 907 
– fia György, forgolányfalvi 595 
– fia György, komlósi 303, 842 
– fia István, garicsi 998 
– fia István, szentandrási 955 
– fia Ják, jáki 398 
– fia Jakab, lozsádi 279, 312 
– fia János 119 

– litteratus fia János, esztergomi 144  
– fia János, kajári jobbágy 961 
– fia János, kelenyeni 870 
– fia János, szentgáli 810 
– fia László, keserűi 840 
– fia László, kusalyi 625 
– fia László, szepesi kanonok 357, 878 
– fia Lőrinc, Perem-i 772 
– fia Márton, irinyi, porteleki 635 
– fia Mihály 340 
– fia Mihály, detrehemi 327 
– fia Mihály, szászi 892 
– fia Mihály, szentegyedi 930 
– fia Miklós, boldogasszonyfalvi 712 
– fia Miklós, enyickei 331, 1029 
– fia Miklós, karácsondi 941 
– fia Miklós, sági 712 
– fia Péter 315 
– fia Péter, gerendi 1104 
– fia Péter, szentjakabi 50–51 
– fia Tamás, harkai 953 
– fia Tamás, soroksári 32, 79 
– fiai: Jakab, Péter, István és ….. 955 
– fiai: Benedek és György, Damyan-i 416 
– fiai: György és István, Lypye-i 207 
– l. még Jacobus, Jakus 
Jakabfalva (Jacabfalua, Jacabfolua, 

Jacapfolua), ma Magyarjakabfalva 
(Jakubovany, Sz.) 74, 727, 1090 
(Sáros m.) 

– (Jacabfalua, Jacabfolua, Jacabfalwa) 
26 (Vas m.) 

Jakabvágása (Jacabuagasa) 1090 (Sáros m.) 
Jakch l. Jakcs 
Jakcs (Jakch, Jax) mester, modori és 

manigai comes, királynéi lovag, 
[kusalyi] 840, 1014 

– (Jakch) mester, Lökös fia, váradi 
püspöki udvarbíró, ivánkaházi 1049 

Jákfa l. Ják  
Jákfalva l. Jákófalva 
Jako l. Jákó 
Jakó (Jakou), Ipolit fia 769 
– (Jakou), István fia, István apja, Hont-

pázmány nembeli, ráhói 1109 
– (Jakou, Jakow), István fia, Hont-

pázmány nembeli, szuhai 54, 1109 
– (Jako, Jakou), János fia, János apja, 

Torde-i 894, 987 
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– (Jakow), Péter fia 941 
– (Jakou), István és Moka apja, Hont-

pázmány nembeli, ráhói 1109 
– (Jako) fiai: Miklós és Mihály, jákófalvi 755 
Jakofalua l. Jákófalva 
Jákófalva (Jakofalua), ma Jákfalva 755 

(Borsod m.) 
Jakou l. Jákó 
Jakoud (Jakoudy) 55 (Szerém m.) 
Jakoudy l. Jakoud 
Jakow l. Jákó 
Jakubovany l. Jakabfalva 
Jakus (Jakab) comes, pozsonyi bíró 13, 

44, 83, 112, 127, 538–539, 857, 892, 
976, 1046 

Janchech, Iwen fia, rojcsai nemes 
várjobbágy 1060, 1070 

Janík l. Jánok 
Jank l. Jánok 
Jankafalva Ivánkaháza 
Jánki László l. László kalocsai érsek 
Janko (dict.) János, ilmici jobbágy 233 
Jánok (Jank, Januk), ma Janík, Sz. 808 

(Abaúj m.) 
János l. Acél János 
– l. Apród János 
– l. Bajnok János 
– l. Balog János 
– l. Besenyő János 
– l. Bodor János 
– l. Bogár János 
– l. Bolgár János 
– l. Botos János 
– l. Cassan János 
– l. Chene János 
– l. Chente János 
– l. Chwh János 
– l. Cudar János 
– l. Cseh János 
– l. Csúz János 
– l. Darabos János 
– l. Druget János 
– l. Éles János 
– l. Fabus János 
– l. Fecske János 
– l. Fehér János 
– l. Fodor János 
– l. Gango János 
– l. Garázda János 
– l. Guldner János 

– l. Inche-i János 
– l. Janko János 
– l. Kakas János 
– l. Kántor János 
– l. Kapi János 
– l. Karácson János 
– l. Kis János 
– l. Korhi János 
– l. Kouch János 
– l. Kovács János 
– l. Kövér János 
– l. Kyswarwo János 
– l. Lengyel János 
– l. Miseer János 
– l. Mothel János 
– l. Nagy János 
– l. Páncélos János 
– l. Pol János 
– l. Ravasz János 
– l. Roh János 
– l. Schebniczczer János 
– l. Székely János 
– l. Szőke János 
– l. Tar János 
– l. Tompa János 
– l. Tót János 
– l. Treutul János 
– l. Túri János 
– l. Tuzan János 
– l. Visi János 
– l. Vitéz János 
– l. Vörös János 
– l. Wotha János 
– l. Zank János 
– l. Zoltan János 
– l. Zombor János 
– l. Zulek János 
– 785 
– 1023 
–, bácsi káptalan klerikusa 50–51 
–, bácsi oltármester 1066 
–, bádoki 634 
–, bákai 47 
–, bégányi 402 
– mester, bekcsényi főesperes, zágrábi 

kanonok 23 
–, berencsi 77 
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–, V., bizánci császár, Manuel és Mihály 
apja 145, 481, 505, 561, 575, 568–
569, 609, 690 

–, borsmonostori apát 434 
– mester, borsodi főesperes, egri kanonok 

25, 862, 978 
–, brixeni püspök 194 
–, budai kanonok 316, 348, 960 
–, Clairvaux-i apát 1034 
–, csatári 7 
–, csongrádi főesperes, váci kanonok 

534, 945 
–, dalmát-horvát báni notarius 350, 649 
–, daróci perjel 88–89 
–, dengelegi 930, 972–973 
–, disznódi 350 
–, dománhidai 635 
–, dubicai főesperes, zágrábi kanonok 819 
– mester, egri kanonok 36, 947 
–, egri prépost 25, 862 
–, erdélyi prépost 228, 253, 591, 628 
– mester, esztergomi érseki notarius, 

litteratus 74, 583  
–, esztergomi esküdt polgár, kéri 683 
– mester, esztergomi esküdt polgár, szűcs 683 
–, esztergomi káptalan prebendarius 

karpapja 30 
–, esztergomi polgár 202 
–, esztergomi polgár, szabó 683 
–, famulus 868 
–, fehérvári karpap, rector 274 
–, fehérvári konvent káplánja, pap 732 
–, fintai 444 
–, francia főkamarás 220 
–, győri éneklőkanonok 69, 763–764, 

763–764 
– mester, győri kanonok 701  
–, győri prépost, al-kápolnaispán 69, 

763–764, 777 
–, halászi 761, 798 
–, iváni apát 949 
–, jászói kanonok 795–797 
–, jászói konvent klerikusa 7, 917 
–, jászói őrkanonok 180 
–, jászói perjel 68 
–, jobbágy 980, 1051 
–, kajári jobbágy 961 
– comes, kapusi 266, 268–269, 285, 829  

–, knini püspök 103–104 között, 238 
–, kolozsmonostori konvent papja 465, 

589, 973, 1007 
–, koltai 121 
– mester, komáromi főesperes, győri 

kanonok 684, 763–764  
–, komáromi kolostor tagja 929 
–, koszmályi 984 
–, kői káptalan karpapja 948 
–, leleszi konvent tagja 635 
–, leleszi prépost 48, 59, 94, 118, 183–

184, 208, 261, 306, 332–333, 543–
544, 595, 681, 711, 722, 739, 751, 753, 
793, 827, 844, 914, 936, 940, 990 

–, litteratus 137, 1010 
–, litteratus 948 
–, Ludvig-i jobbágy 723–725 
– mester, macedoniai 1096  
–, magyi 726, 848 
–, menedékkői perjel 258  
–, mindszenti 353 
–, mogyoródi apát 949 
–, monoki 125 
–, morva őrgróf, IV. Károly császár 

fivére 189 
–, nagyolaszi apát 949 
–, nándorfehérvári püspök 454 
–, nyalkai káplán, pap 896 
– mester, nyitrai olvasókanonok 153, 389  
–, ochtinai 746 
–, őri pap 1084 
–, pannonhalmi őrszerzetes 876 
–, pannonhalmi perjel 876 
–, pápai ostiarius, követ 1016, 1022 
–, pataki polgár, litteratus 1055 
–, penészleki 418 
–, pilisi 129 
– mester, pozsegai vicecomes 404  
–, prémontréi apát 902 
–, proskribált pap 746 
–, roueni kanonok 659 
–, sáfár 869 
–, somogyi konvent papja 140 
–, soproni bíró 425 
– mester, comes, soproni vicecomes, 

csúzi 233, 657, 877  
–, sülyei 309–310 
– comes, szenterzsébeti 835  
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–, szentlászlói pap 313 
–, szentlászlói perjel 949 
–, szentmihálytelki 99 
–, szentmiklósi 848 
– mester, szepesi káptalan klerikusa 264, 

666–667 
–, szepesi őrkanonok 340, 357, 878, 1090 
–, szerencsi apát 68 
–, váci olvasókanonok 534 
–, váci püspök 2, 44, 67, 83–84, 106–

107, 190, 196, 354, 367, 502, 546–
547, 610, 619, 675–676, 682, 695–
697, 741, 762, 779, 1012–1013, 1027 

–, valkászi 884 
–, váradi oltárigazgató, pap 353 
–, vaskai főesperes, zágrábi kanonok 373 
– mester, vasvári kanonok 590  
–, vasvári káptalan klerikusa 596 
–, veszprémi prépost és vikárius 638 
–, Ábrahám fia 948 
–, Ábrahám fia, gyakfalvi 59 
–, Adorján fia 891 
–, András fia 365 
–, András fia 806 
–, András fia, cenki 953 
–, András fia, komoróci 795 
–, András fia, koszmályi 61, 1087 
–, András fia, szentandrási 955 
–, András fia, szentiváni 789 
–, Antal fia, királynéi káplán, pap 520, 525 
–, Anthaleus fia, őri 95 
–, Apród Miklós fia, küküllői főesperes, 

tótsolymosi 70 
–, Arnold fia, klerikus, notarius, Menard-i 949 
–, Arnold fia, Pósa és András apja, 

mokricei 318–321, 806, 988 
–, Aynard fia 597 
–, Balase fia, ábrányi jobbágy 56 
–, Balázs fia, pataki polgár 1055 
–, Balázs fia, János apja, szentmihály-

telki 99 
–, Balázs fia, varsolci 242 
–, Balázs fia, zsemberi 457 
–, Bálint fia, nagyfalvi 78 
–, Balog Miklós fia, almágyi 851, 954 
–, Bartal fia, esztergomi polgár 683 
–, Bede fia 154 
–, Bede fia, vencsellői jobbágy 56 

–, Beke fia 724 
–, Beke fia, gecsei 387, 631 
–, Beke fia, harói 1011 
–, Benedek fia, almágyi 586 
–, Benedek fia, becskei 585 
–, Benedek fia, járai 871, 881–882 
– mester, Benedek fia, kaplai 745 
–, Benedek fia, patyi 395 
–, Benedek fia, tuzséri 47 
– mester, Bereck fia, György, László és 

István apja, bátori 24, 56, 129, 232, 
237, 428, 453, 981, 1000, 1062–1063  

–, Boda fia, gencsi 265 
–, Bodor fia, kovácsi jobbágy 46 
–, Bogud fia, keszi 403 
–, Borsod fia, szenterzsébeti 793, 827 
–, Chamaz fia, Miklós, Sebestyén és 

Mihály apja, szuhavölgyi 746 
– mester, Csenik fia, ugodi 837  
–, Demeter fia, almágyi 851, 954 
–, Demeter fia, Demeter apja, kolontári 400 
–, Demeter fia, somosi 382, 673 
–, Dénes fia, cenki 953 
–, Dénes fia, kölcsei 668 
–, Dénes fia, panyolai 756 
–, Dezső fia, Parlagh-i 442 
–, Dezső fia, péli 30 
–, Dobó fia 74 
–, Domokos fia, bálványi 86 
–, Domokos fia, cséri 34 
–, Domokos fia, écsi 789, 794, 863–864, 

866, 885 
–, Domokos fia, egri olvasókanonok, 

uzsai 277 
–, Domokos fia, kálnói jobbágy 750, 887, 941 
–, Domokos fia, kolozsi szolgabíró, zsuki 

263, 839 
– mester, Domokos fia, pásztói 642, 700, 

706, 1077  
–, Domokos fia, telegdi jobbágy 239, 460 
– mester, Doroszló fia, rumi 5, 15, 46, 

49, 53, 164 
– mester, Druget János fia, homonnai 77, 

227, 332, 730, 914, 1112  
–, Egyed fia, csányi 689 
–, Egyed fia, fügei 746, 996 
–, Egyed fia, nagyfalvi 368 
–, Egyed fia, szentandrási 955 
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–, Endre fia, Miklós apja, Vana-i 1092 
– mester, Fanch fia 288  
–, Faragó fia 724 
–, Fehér János fia, Korh-i 222 
–, Felicián fia, Dénes apja, beleznai 140 
–, Ferenc fia, almissai várnagy 366 
–, Finta fia, meggyesi 905 
–, Fodor János fia 1025 
–, Fülöp fia 485 
–, Füzéri Mihály fia, kenézlői 825, 1055 
–, Gál fia, bírságszedő 785 
–, Gál fia, csomafalvi 21, 94, 433 
– mester, Gegus fia, Péter és László apja, 

királyi lovag, almakeréki 97, 255, 
266, 284, 649, 788, 1035, 1079 

–, Gelerd fia, Bansan-i 113 
–, Gergely fia 421 
–, Gergely fia 506 
–, Gergely fia, dávodi 752 
–, Gergely fia, horváti 627 
–, Gergely fia, Torde-i 894, 987 
– mester, Gilét fia, bajmóci várnagy 103–

104 között 
–, Gilét fia, Keserű Péter apja 326 
–, Gilét fia, muzsalyi 817 
–, Gothard fia, János apja, csói 164–165 
–, György fia 287 
–, György fia, fügei 996 
–, György fia, girincsi 957 
–, György fia, görgői 70 
–, György fia, laki 1099 
–, György fia, Péter és László apja, 

somosi 747, 919 
–, György fia, trocsányi 142, 832, 909, 923 
–, György fia, váti 891 
–, György fia, Zaka-i 113 
–, Gyula fia, Maraz-i 208 
–, Gyűrűs Benedek fia, nényei 870, 969 
–, Hektor fia, récsei 635 
–, Helpus fia, filefalvi 357 
–, Henrik [szlavón] bán fia, szlavón bán, 

[kőszegi] 689 
–, Henrik fia, László apja, szentmártoni 1024 
–, Húsvét fia, szapi 405 
–, Illés fia 64 
–, Illés fia, perecskei 658, 669 
–, Imre fia, batizházi 324, 343–344 
–, Imre fia, pozsonyi őrkanonok 438 

–, Imre fia, tordai bíró 375 
–, Imre fia, visontai 154 
–, Inabur fia, Gezteh-i 987 
–, István fia 154 
–, István fia 735 
–, István fia, bábaréti 384, 387, 632, 

666–667 
–, István fia, bátorkői várnagy 639 
–, István fia, becskei 585 
–, István fia, bényei 917 
–, István fia, Herbord és Ferenc apja, 

csávai 233 
–, István fia, Fanchka-i 265 
–, István fia, libercsei 533 
–, István fia, mályi 743, 775 
–, István fia, mérei 281, 355 
–, István fia, pécselyi jobbágy 732 
–, István fia, perényi 463, 723–725, 769–

797, 900, 861–862, 920, 947 
– mester, István fia, peterdi 1056  
–, István fia, Sarwth-i 791 
–, István fia, sásvári 722 
–, István fia, szapi 405 
–, István fia, turóci 654 
–, István fia, uraji 426, 594, 1047–1048 
–, István fia, vasvári kanonok 519 
–, István fia, vatai 435, 892 
–, István visegrádi várnagy fia Apx.: 3–4 
–, Ite fia, János apja, delnei 820, 822 
–, Iváhon fia, gencsi 396, 590 
–, Iván fia 744, 907 
–, Iván fia 903 
–, Iván fia, Baroch-i 286 
– mester, Iván fia, Brezouicha-i 6, 734  
–, Iván fia, Miklós apja, bossányi 224, 356 
–, Ivánc fia, sandi 787 
–, Ivánka fia 341 
–, Ivánka fia, csopaki 728 
–, Ivánka fia, orosz 696 
–, Ivánka fia, rátonyi 588, 702 
–, Ivánka fia, szentmiklósi 930 
–, Jakab fia 98  
–, Jakab fia 119 
–, Jakab fia, esztergomi 144 
–, Jakab fia, hubói 757 
–, Jakab fia, kajári jobbágy 961 
–, Jakab fia, kelenyeni 870 
–, Jakab fia, mérei 355 
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–, Jakab fia, Miklós apja, szentgáli 810 
–, Jákó fia, Torde-i 894, 987 
–, János fia 260  
– mester, János fia 805 
– mester, János fia 822 
– mester, János fia, asszonyfalvi 90, 163, 

451, 455  
–, János fia, bábai 899 
–, János fia, batizfalvi 878 
–, János fia, Miklós, János, István, Dorottya 

és Klára apja, batizfalvi soltész 878 
–, János fia, Belye-i 388 
–, János fia, csói 164–165 
–, János fia, delnei 820 
– mester, János fia, dobokai 634 
–, János fia, hosszúbácsi 50–51 
–, János fia, jáki 398, 685 
–, János fia, Korh-i 1023 
–, János fia, köcski 433 
–, János fia, mároki 113 
–, János fia, György, János és Péter apja, 

mároki 113 
–, János fia, pányoki 879–880 
–, János fia, patyi 65, 395 
–, János fia, simai 635 
–, János fia, siraki 143 
–, János fia, soproni 109 
–, János fia, szarvadi 726 
–, János fia, szentmihálytelki 99 
–, János fia, tornai Apx.: 7 
–, János fia, túri 323 
–, Jób fia, Huge-i 846 
–, Jóka fia, divéki 551, 557 
– mester, Jordan fia, svábi 773  
–, Kázmér fia, Benedek apja, geregyei 918 
–, Kázmér fia, velikei 155, 305 
–, Kendeth fia 253 
–, Kenéz fia, kéri 170 
–, Konch fia, szapi 791 
–, Konrád fia, kéméndi 717 
–, Konyam Pál fia, László apja, Belye-i 388 
–, Kozma fia, fügei 996 
–, Kozma fia, Mihály apja, Veszkény 

nembeli 186 
–, Kövér Miklós fia, György, László és 

Gergely apja, Hontpázmány nembeli, 
ráhói 1109 

–, Kuson fia, Ludvig-i jobbágy 504 

–, Lack fia, Imre apja, ocskói 901 
–, Lampert fia, leszenyei 704 
–, László fia 172–173, 302, 332  
–, László fia 316 
–, László fia 1053 
–, László fia, császlóci 59 
–, László fia, László apja, debreceni 965 
–, László fia, egresi 722 
–, László fia, esztergomi polgár 202 
– mester, László fia, füssi 611  
–, László fia, kalondai 733 
–, László fia, mesteri 90, 163 
–, László fia, mihályfalvi 635 
–, László fia, Benedek és Dénes apja, 

Nádasd nembeli, nádasdi 33, 156 
–, László fia, patai 315, 912 
–, László fia, penészleki 635 
–, László fia, Ilona apja, petri 222 
–, László fia, putnoki 750, 886–887, 1061 
– mester, László fia, László apja, 

rozgonyi 47  
–, László fia, somi 822 
–, László fia, szántói 11 
–, László fia, szelmenci 167, 170, 914 
–, László fia, szeri 358, 472 
– mester, László fia, tornai 917  
–, Lökös fia, rakaszi 77 
–, Lőrinc fia, csenkeszi 791 
–, Lőrinc fia, forgolányfalvi 595 
–, Lőrinc fia, gencsi 396, 590 
– mester, Lőrinc fia, varasdi comes és 

várnagy, kanizsai, csornai 339, 425, 
502, 678, 900  

–, Lőrinc fia, karácsondi 113 
–, Lőrinc fia, Miklós és István apja, 

keresztúri 97, 1092 
–, Lőrinc fia, Lőrinc és Katalin apja, 

szentlőrinci 379–380 
– mester, Lőrinc fia, Lőrinc apja, telegdi 

231, 239, 440, 460  
–, Lugret fia, macsói bán 712 
–, Lukács fia, szentgyörgyi 74 
–, Lukács fia, Tamás apja, szentiváni 900 
–, Lukács fia, téti 31 
–, Makó fia, szentesi 261, 753, 793, 936, 940 
–, Makszim fia, oláh 964 
–, Marcell fia, lősi 944 
–, Márk fia, Mihály apja, nádfői 303 
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–, Márton fia 985, 991 
–, Márton fia, András apja 1028 
–, Márton fia, keszi 757 
–, Márton fia, Pachey-i officialis 364 
–, Márton fia, Klára, Sebe, Katalin apja, 

szentiváni 40, 42 
–, Márton fia, tolmácsi 975 
–, Máté fia, Miklós, Péter és Skolasztika 

apja, baski 843 
–, Máté fia, peselneki 860 
–, Medve Mihály fia, vajai 21, 215, 352, 

459, 543–544 
–, Mihály fia 1020 
–, Mihály fia, almási 1035 
–, Mihály fia, Berellew-i 1099 
–, Mihály fia, Chaphord-i 394 
–, Mihály fia, csekelakai 324, 343–344 
–, Mihály fia, györgyfalvi 566 
–, Mihály fia, hahóti 360 
–, Mihály fia, kemecsei 31, 540, 915 
–, Mihály fia, koppándi 1104 
–, Mihály fia, Gál apja, leszteméri 421 
–, Mihály fia, lepsényi 961 
–, Mihály fia, pacsintai 416 
–, Mihály fia, szatmári szolgabíró, gúti 672 
–, Mihály fia, tuzsoni 642, 786 
–, Mike fia, döbrétei 1043  
–, Miklós fia 5, 15  
– mester, Miklós fia 26  
–, Miklós fia 333 
–, Miklós fia 582 
–, Miklós fia, alvinci 349 
–, Miklós fia, Miklós, Jakab és János 

apja, bábai 899 
–, Miklós fia, bacskai 78, 261 
–, Miklós fia, Bergundy-i 113 
–, Miklós fia, bökényi 543 
–, Miklós fia, csatári 917 
– mester, Miklós fia, László és János 

apja, dobokai 346, 634  
–, Miklós fia, dománhidai 756 
– mester, Miklós fia, gömöri 746  
–, Miklós fia, hangonyi 913 
–, Miklós fia, királynéi fegyvernök, 

harkácsi 520, 527 
–, Miklós fia, hartyáni 651 
– mester, Miklós fia, ivánci 1084 
–, Miklós fia, Jazormegy-i 141 

–, Miklós fia, kaproncai 828 
– mester, Miklós nádor fia, királyi 

tárnokmester, zalai és veszprémi 
comes 2, 44, 67, 83–84, 103–104 
között, 106–107, 121, 190, 196, 202, 
354, 367, 400, 502, 547, 675–676, 
682, 695–697, 741, 762, 779, 1012–
1013, 1027  

–, Miklós fia, lapispataki 816 
– mester, Miklós [szlavón] bán fia, 

varasdi comes, lendvai 295, 371, 868  
–, Miklós fia, megyeri 352 
–, Miklós fia, moscsai 751 
–, Miklós fia, pétertelki 130 
–, Miklós fia, petri 222 
–, Miklós fia, szamosfalvi 82 
–, Miklós fia, szelepkai jobbágy 34 
– mester, Miklós fia, szentmiklósi 771  
–, Miklós fia, szerdahelyi 717 
–, Miklós fia, szlavón al-bán 805 
–, Miklós fia, verbóci 941 
–, Miklós fia, Egyed, Miklós és László 

apja, zsegnyei 801, 822 
–, Moch fia, Miklós apja, sarmasági 627 
–, Nagy Pál fia, écsi 763 
–, Nyílfaragó István fia, bábaréti 836 
– mester, Olivér fia, somogyi comes, 

[paksi] 274, 447, 502  
–, Onth fia, pécselyi 732 
–, Osl fia, János apja, asszonyfalvi 90, 

163, 260, 451, 455 
–, Pál fia 613, 1046 
–, Pál fia 781 
–, Pál fia 1111 
–, Pál fia, bakaji 1011 
–, Pál fia, János apja, Belye-i 388 
–, Pál fia, bolyoki jobbágy 775 
–, Pál fia, butkai 34–35, 943 
–, Pál fia, Chegle-i 164–165 
–, Pál fia, csomafájai 737 
–, Pál fia, esztergomi esküdt polgár 683 
–, Pál fia, győri 119 
–, Pál fia, keresztúri 1092 
–, Pál fia, kéri 170 
–, Pál fia, lozsádi 279, 312 
–, Pál fia, marcellházi 437, 971 
–, Pál fia, pataki bíró 1055 
–, Pál fia, pataki polgár 1055 
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–, Pál fia, ptruksai 77 
–, Pál fia, rádi 352  
–, Pál fia, szenterzsébeti 293, 911–912 
–, Pál fia, turóci 654 
–, Pál fia, vági 396, 431 
–, Palchuk fia, Galguncha-i 769 
–, Pete fia 323 
–, Pete fia, kazsoki jobbágy 581, 584 
–, Péter fia 346 
–, Péter fia 804 
–, Péter fia 920 
–, Péter fia, bábai 899 
–, Péter fia, battyáni 329, 386, 1017 
–, Péter fia, bélai, csécsi 886, 1061 
–, Péter fia, csekelakai 324, 343–344 
–, Péter fia, disznódi 502, 898, 1033 
–, Péter fia, egri 21 
–, Péter fia, famulus 624 
–, Péter fia, Gamas-i 1009 
– mester, Péter fia, harami várnagy, 

sárosdi 120, 199  
–, Péter fia, hatvani 635 
–, Péter fia, hosdáti 931 
–, Péter fia, jánosi jobbágy 951 
– mester, Péter fia, lacházi 746  
–, Péter fia, András apja, megyeri 352 
–, Péter fia, Mátyás, Vince, Antal, Tamás 

és Péter apja, nagyfalvi 368 
–, Péter fia, sárói 289 
–, Péter fia, sebesi 707, 813 
– mester, Péter fia, szentgyörgyi 102, 

329, 875, 1017  
–, Péter fia, tarnóci 753 
–, Péter fia, teszéri 893 
–, Péter fia, trocsányi 142, 832, 909, 923 
–, Péter fia, zágrábi kanonok, káplán, 

pap, pozsegai 514–515 
–, Pető fia, budai polgár 160 
–, Pető fia, jetyői 1052–1053, 1097 
–, Pető fia, pányoki 879–880 
– mester, Pető fia, szántói 453  
–, Pető fia, szécsi officialis 426, 594 
–, Petőcs fia, István apja, szinyei 154 
–, Póka fia, Pál apja, fügei 996 
–, Ramaz fia, Zomlin-i 668 
–, Raphael fia 201 
–, Rapolch fia, Jakab apja, egyházasbásti 

jobbágy 746 

–, Roh fia, István apja 900 
–, Roland fia 643 
–, Roland fia, besenyői 348, 699 
– mester, Salamon fia, királyi lovag, 

salamonvári 367  
–, Salamon fia, Mihály apja, gúti 38, 738 
–, Samul fia 416 
– mester, Sándor fia, liptói vicecomes, 

hanvai, szkárosi 214, 252, 393, 565, 746  
–, Sándor fia, Miklós apja, sági 114, 122, 512 
–, Sándor fia, Veszkény nembeli 186 
–, Saul fia, hatvani 635 
– mester, Sebes fia, bazini 102, 205, 369, 

386, 735, 875  
–, Simon fia, Miklós apja, Bodun-i 50 
–, Simon fia, szentszalvátori 294 
–, Somogyi Miklós fia, panyiti 755 
–, Somrak fia, borsai 312 
–, Szarka László apja, Turuk-i 679 
–, Székely Gergely fia, gicei 10 
–, Szomoró fia, tordai bíró 375 
–, Szőke fia 592, 890 
–, Tamás fia 231, 239 
–, Tamás fia, csajági 961 
– mester, Tamás fia, királyi ajtónálló-

mester, győri comes, gönyűi 2, 44, 67, 
83–84, 103–104 között, 106–107, 
190, 196, 354, 367, 502, 547, 675–
676, 682, 695–697, 741, 762, 779, 
948, 1012–1013, 1027  

–, Tamás fia, kosztolányi 482 
–, Tamás fia, lozsádi 279, 312 
–, Tamás fia, ravazdi 374 
–, Tamás fia, somosi 382, 673 
–, Tamás fia, szentegyedi 1037 
–, Tamás fia, vasvári 21, 352, 543–544 
–, Tamás fia, vicai 1045 
–, Thako Tamás fia, zsámboki 32, 79 
–, Tekes fia, kamarcai 769 
–, Tompus Tamás fia, halászi, libercsei, 

ludányi 533, 582, 704, 714 
– mester, Usz fia 822  
–, Vaguch Péter fia, Zagaryan-i 1098 
–, Vak Mihály fia, Jazormegy-i 141 
–, Vas Tamás fia 626, 1115 
–, Vecse Miklós fia, László apja, putnoki 

886, 1061 
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–, Vesszős fia, királyi lovag, becsei 30, 
175, 202, 270, 273, 592, 613, 663, 
652, 760–761, 798, 807, 890, 951, 
1031 mester 

–, Vid fia 379-380 
–, Vid fia 624 
–, Vörös Mihály fia, bicskei 895 
–, Vörös Miklós fia, salgói 509 
–, Wmbod fia, Chaphord-i 394 
–, Wrkund fia 771 
– mester, Zoárd fia, királyi ifjú, izsákai 

266, 284 
–, ….. fia 433 
–, ….. fia, csomafalvi 459 
–, Konya, István és Péter apja 614–617 
–, Miklós és László apja, csemernyei 77, 

84, 170, 774 
–, Demeter és Barnabás apja, hosszú-

mezei 47, 230, 330, 919 
–, András apja, kaplati 537, 702 
–, László és András apja, pelejtei 117, 

268–269, 275, 280, 285 
–, János apja, siraki 143, 159 
–, András apja, szászi 976 
–, Péter apja, szőledi 157, 723, 725 
– fia András 304, 922 
– fia András 353 
– fia András, komlósi 816 
– fia Antal, bárcai 830, 1050 
– fia Antal, besenyői 699 
– fia Atyusz, szabari 114 
– fia Balázs, delnei 504 
– fia Benedek, Chaphord-i 394 
– fia Demeter, körtvélyesi 739, 795, 921, 946 
– fia Dénes, Tema-i 100 
– fia Egyed, kovácsi jobbágy 209 
– fia Endre 1023 
– fia Fábián 334 
– fia Farkas 214 
– fia Ferenc, közjegyző, Curtraco-i 41 
– fia Fülöp, hrabói 485, 710 
– fia György 428 
– fia György, leszteméri 644, 1000 
– fia György, szapi 405 
– fia György, szentgyörgyi 861–862 
– mester fia Illés, kelédi 207  
– fia Imre 155 
– fia Imre, baranyai 85 

– fia Imre, sági 533, 582, 945 
– fia István, adonyi jobbágy 56 
– fia István, harkai 953 
– fia István, hosdáti 931 
– fia István, kácsi 79 
– fia István, kisfaludi 432 
– fia István, pázmándi 804 
– fia István, szentgyörgyi 97 
– fia István, tarnóci 73, 95, 1106 
– fia Jakab 303 
– fia Jakab 635 
– fia Jakab, fricsi 631–633 
– fia Jakab, kamarcai 769 
– fia Jakab, uszfalvi 727 
– fia Jákó, Torde-i 894, 987 
– fia János 805 
– fia János, batizfalvi soltész 878 
– fia János, jáki 398, 685 
– fia János, Korh-i 1023 
– fia János, köcski 433 
– fia János, mároki 113 
– fia János, patyi 65, 395 
– fia János, simai 635 
– fia János, soproni 109 
– fia János, túri 323 
– fia László 9 
– fia László, körösi és rojcsai comes 856, 1060 
– fia László, madarászi 419 
– fia László, Nyutho-i 58 
– fia László, rozgonyi 230, 296, 795, 895 
– fia László, tolcsvai 1055 
– fia László, tóti 793, 827 
– fia László, újfalvi 7 
– fia Lőrinc, lozsádi 279, 312 
– fia Lőrinc, Nema-i 789 
– fia Lőrinc, telegdi 353 
– fia Lőrinc, tilaji 417 
– fia Makó, miketei 84 
– fia Máté, nagyfalvi 177 
– fia Mátyás 154 
– fia Mátyás, bajkai 30, 175, 592, 622, 890 
– fia Mátyás, Gyurchke-i 427 
– fia Mátyás, magyari 791 
– fia Mátyás, regmeci 36, 166 
– fia Mihály 428 
– fia Mihály, berencsi 506 
– fia Mihály, gömöri szolgabíró, tornaljai 746 
– fia Mihály, kemecsei 553–554 
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– fia Mihály, szegi 611, 645–646 
– fia Mihály, teszéri 289 
– fia Miklós 9 
– fia Miklós 924–926 
– fia Miklós 946 
– fia Miklós, béri 854 
– fia Miklós, drági 375 
– fia Miklós, esztergom-szenttamási kanonok 478 
– fia Miklós, famulus 899 
– fia Miklós, hatvani 635 
– fia Miklós, izbugyai 739 
– fia Miklós, mindszenti 420, 629 
– fia Miklós, péli 884 
– fia Miklós, szentpéteri 336 
– fia Miklós, tamáshidai 361 
– fia Miklós, újfalvi 551, 556–557 
– fia Miklós, várdai 681 
– fia Móric, kajári jobbágy 961 
– fia Osl, vicai 390 
– fia Pál, Kara-i 281 
– fia Pál, kidei 635 
– fia Pál, Ond-i, Luka-i 28, 68 
– fia Péter 332–333 
– fia Péter 914, 990 
– fia Péter, Chub-i 795 
– fia Péter, famulus 297–300, 929, 1028 
– fia Péter, Gyunu-i 201 
– fia Péter, jáki 398 
– fia Péter, jánosi jobbágy 951 
– fia Péter, kamarcai 769 
– fia Péter, litteratus 751, 753 
– fia Péter, Mile nembeli 769 
– fia Péter, nábrádi 459 
– fia Péter, oláhteleki jobbágy 239, 460 
– fia Péter, szemerei 580 
– fia Péter, szőledi 384, 630 
– fia Péter, Zelemer-i 385 
– fia Roland, Zyrk-i 579 
– fia Sebestyén 712 
– fia Simon 46 
– fia Tamás, szárazberki 664 
– fia Tamás, szederjesi 642 
– fia Tamás, szepesi kanonok 878, 1090 
– fia Tamás, terehegyi 9, 76 
– fia Tamás, tornaljai 746 
– fia Tamás, vönöcki 689 
– fia Vörös Mihály, bicskei 895 
– fia ...., kidei 635 

– fia ...., marócsai 955 
– fiai: Jakab és Miklós 439 
– fiai: Miklós és Lőrinc, Bekatorok-i 113 
– fiai: Lőrinc és Pál, delnei 820 
– fiai: Pongrác és László, dengelegi 635 
– fiai: Hank és Helpus, filefalvi 357 
– fiai: János és Miklós, hosszúbácsi 50–51 
– fiai: Egyed és László, hosszúmezei 1110 
– fiai: Péter és Pál, jobbágyok 577 
– fiai: Demeter és István, kamarcai 769 
– fiai: Domokos és Péter, keresztúri 1092 
– fiai: Jakab, Ferenc és Miklós, mátyóci 

95, 306, 1106 
– fiai: István, Miklós és János, pányoki 

879–880 
– fiai: László és Jakab, simai 635 
– fiai: Mihály és János, szarvadi 726 
– fiai: Egyed és János, tornai Apx.: 7 
– l. még Johannes 
Jánosd (Janusd) 332  
Jánosi (Janosy) 951 (Baranya m.) 
– (Janusy), ma Rimavské Janovce, Sz. 

746 (Gömör m.) 
– (Ianusi, Iuanossy, Janusy), ma Kántor-

jánosi 215, 223, 323, 665 (Szatmár m.) 
– (Janussy, Janusy) 144 (Veszprém m.) 
Janosy l. Jánosi 
Janua l. Genova 
Januensis l. Genova 
Januk l. Jánok 
Janula 142 (Sáros m.) 
Janusd l. Jánosd 
Janussy l. Jánosi 
Janusy l. Jánosi 
Japrouch l. Jablonch 
Jara l. Jára 
Jára (Jara, Jaray), ma Alsójára (Iara, 

Ro.) 336, 649, 656, 748, 779, 871, 
881–882 (Torda m.) 

járadék 147, 869 
Járai Péter l. Péter erdélyi alvajda, járai 
Jaray l. Jára 
Jardan l. Jordan 
Jasenica l. Jeszence 
Jasov l. jászói 
Jastrabie nad Topl’ou l. Jesztreb 
jász szállás 700 
jászói (Jazo, Jazou, Jazov, Jazow; ma 

Jasov, Sz.) Keresztelő Szt. János 

monostor és konventje 7, 11, 68, 47, 
117, 134, 142, 157, 166–167, 180, 
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261, 296, 302, 330, 426, 594, 632, 
723, 753, 796, 813, 895, 907, 917, 
919, 927, 940–941, 946, 970, 992, 
795, 1052, 1075, 1094, 1097, 1110 
(Abaúj m.) 

– notarius 68, 1094 
– őrkanonok l. János 
– perjel l. János 
– prépost l. Miklós 
Jaurinum l. Győr 
javadalom elfoglalása 490–491 
– pere 475–476 
javadalomba bevezetés 12, 132–133, 

491, 501, 515, 545, 562, 603, 606, 
608, 610, 619, 782 

javadalomról lemondás 12, 132–133, 
149, 475–476, 478, 490–491, 512, 
514–515, 518, 560–562, 604–606, 
609–610, 618, 765 

Jávorhegy (Jawrheg, Ohorn), hegy 1090 
Jawrheg l. Jávorhegy 
Jax l. Jakcs 
Jaxse fia Miklós, esztergomi bíró 683 
Jazenouch 139, 155, 305 (Zágráb m.) 
Jazo l. jászói 
Jazormegy 141 (Szepes m.) 
Jazou l. jászói 
Jazov l. jászói 
Jazow l. jászói 
Jedl’ové Kostol’any l. Kosztolány 
Jegenyés l. Topolóc 
Jeghe l. Jetyő 
jegyajándék 26, 55, 103, 148, 164–165, 

170, 214, 240, 277, 286, 316, 357, 
368, 390, 417, 485, 509, 580, 657, 
660, 716, 731, 755, 821, 854, 858, 
892, 970, 976, 996, 999, 1042, 1056, 
1061, 1078 

jegyes 1011 
Jelcenkw (Yelceukw) 239, 353, 460 

(Arad m.) 
Jeledinţi l. Lozsád 
Jelesnycha, folyó 769 
Jelka l. Jóka 
Jeneu l. Jenő 
Jenew l. Jenő 
Jenke 775 (Borsod m.) 
Jenő (Jeneu Jenew), ma Körösjenő 

(Ineu, Ro.) 239, 353, 460 (Bihar m.) 
– (Jenew) 283 (Fejér m.) 
Jesenské l. Feled 

Jessanche l. Jeszence 
Jeszence (Jessanche, Jezanche), ma Nagy-

jeszence (Jasenica, Sz.) 802 (Trencsén m.) 
Jesztreb (Jeztreb), ma Tapolybánya (Jastrabie 

nad Topl’ou, Sz.) 795 (Zemplén m.) 
Jetyew l. Jetyő 
Jetyő (Jeghe, Jetyew) 1052–1053, 1093, 

1097 (Borsod m.) 
Jeui 154 (Abaúj m.) 
Jezanche l. Jeszence 
Jeztreb l. Jesztreb 
Jichişu de Jos l. Gyékényes 
Jidvei l. Zsidve 
Joanka l. Ivánka 
Jób fia Gergely, szentmártoni 345 
– fia János, Huge-i 846 
– fia Miklós 55 
Jobag l. Jobbágyi 
jobbágy (colonus, hospes, nép, paraszt) 

7, 9, 19–20, 34, 46, 50–51, 56, 59, 76, 
82, 90, 97, 103–104 között, 113, 117, 
122, 135, 142–143, 154, 157–158, 
161, 169, 172–173, 177, 180, 183, 
197, 204, 209, 223, 233, 254–255, 
260, 264, 271, 277, 281, 283–284, 
296, 299, 308, 313, 316, 318, 320–
321, 326, 339, 345, 347, 358–359, 
368–369, 373, 381, 397–398, 393, 
402–403, 410, 423, 426, 435, 441, 
442, 455–456, 462, 465, 504, 529, 
541, 547, 576–578, 581, 583–584, 
594, 597, 624, 631–633, 638–639, 
653, 655–656, 658, 666–667, 669, 
674, 700, 713, 722–725, 727–730, 
732, 738, 742, 744, 746, 750, 758, 
768, 773, 776, 788, 796–797, 800, 
805–806, 814, 822, 829, 834, 841, 
853, 867, 872, 876, 882, 884, 887, 
889, 903, 929, 936, 942, 951, 961, 
964, 968, 980–981, 986, 988, 1009, 
1024, 1051, 1062–1063, 1079, 1088 

– elhurcolása (elvitele) 154, 157–158, 
180, 204, 233, 313, 387, 402, 409, 426, 
456, 594, 667, 670, 916, 1035, 1079  

– elkergetése (elűzése) 318, 359, 942 
– költözése 277, 577, 940 
– költözésének tilalma 768 
– szökése 46, 410 
– telepítése 239, 271, 409, 460, 639, 701, 

722, 769, 771 
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Jobbágyi (Jobag) 9  
jobbágyrendelet 313, 456 
Jobustelk 256 (Fehér m.) 
jog (rendje/szerint) 96–97, 99, 113, 142, 

166, 170, 194, 243, 262, 268–269, 
271, 276, 280–281, 285, 323, 330, 
352–353, 373, 388, 411, 413, 490, 
547, 586, 612, 635, 655, 684, 712, 
726, 737, 757, 808, 820, 917, 947, 
954–955, 958–959, 964, 976, 1023, 
1038, 1055, 1068; l. még egyházi, 
erdélyi, közjog, szebeni, szokás, 
szomszédsági, természetjog, város 

jogban járatlan 131–133 
jogtudó 211 
jogvédő 17, 599, 906 
Johannes de Brendesecz, jogtudó 211 
– de Cabrespino, doctor decretorum, 

Narbonne-i kanonok, pápai adószedő 686 
– Guli, zárai polgár 211 
johannita alperjel l. Donatus 
– perjel l. Baudo  
– preceptor l. Donatus, Raymund 
– rend 146, 447, 701, 883; l. még 

Csurgó, fehérvári konvent, Újudvar 
Joka l. Jóka 
Jóka (Ilka), ma Jelka, Sz. 1042 (Pozsony m.) 
– (Joka, Jouka), János, Lőrinc és Bálint 

apja, divéki, bossányi 551, 556–557, 563 
Jordan (Jardan) 153 (Trencsén m.) 
– (Jardan), szekszárdi apát 275 
– mester, Csonk fia, ragyolci 834  
– (Jardan) fia János, svábi 773 
Jouka l. Jóka 
Jucu l. Zsuk 
juh (nyáj) 142, 144, 154, 316, 349, 426, 

594, 730, 805, 832, 1104 
juh-ötvened 351, 636 
Jurgelfalua (Jurgelfolua) 49 (Vas m.) 
Juriuoch l. Györgyfalva 
Juta 140 (Somogy m.) 
Jutas 728 (Veszprém m.) 
 
K 
K…..yr 825  
Kaba (Chaba dict.) Demeter fia Péter, 

bélai, csécsi 886, 1061 
Kabalafalua l. Kabalafalva 

Kabalafalva (Kabalafalua, Kabala-
folua, Kabalka, Kablafalua) 463, 
727, 947 (Sáros m.) 

Kabalafolua l. Kabalafalva 
Kabalasar, hn. 941 (Gömör m.) 
Kabalka l. Kabalafalva 
Kablafalua l. Kabalafalva 
Kaboli László l. László zágrábi püspök 
Kách l. Kács 
Kachy l. Kács 
Kachyna fia István, Fanchka-i 265 
Kács (Kách, Kachy) 32, 79  
Kadar 689 (Vas m.) 
Kaiar Balaton l. Kajár 
Kajár (Kaiar Balaton, Kayar), ma 

Balatonfőkajár 961 (Veszprém m.) 
Kajáta (Kayta), ma Kojatice, Sz. 387, 

666–667 (Sáros m.) 
Kakara (Cakara), halászóhely 712 
Kakas, Gergely fia, delnei 820 
– (Kokas, Kokos), Károly fia, berényi 798 
– (Kokas dict.) János, pásztói 700 
– (Kokas dict.) Miklós fia Henrik, 

rohonci 46, 689, 918 
– fia Dávid 94 
Kakonya 360 (Somogy m.) 
Kakoua l. Kákova 
Kákova (Kakoua), ma Szebenkákova 

(Fântânele, Ro.) 1033 (Fehér m.) 
Kal’ava l. Kalyava 
Kalacha l. Kalocsa 
Kalanda l. Kalonda 
Kalászi l. Klaszita 
Kalatha l. kalotai 
Kallo l. Kálló 
Kálló (Kallo, Kallou, Kallow), ma 

Nagykálló 31, 38, 177, 352, 361, 473, 
541, 738, 780, 1082 

Kállósemjén l. Semjén 
Kallou l. Kálló 
Kallow l. Kálló 
Kálmán, győri püspök 2, 22, 44, 67, 83–

84, 103–104 között, 106–107, 190, 
196, 354, 367, 476, 502, 545, 547, 
578, 603, 675–676, 682, 695–697, 
741, 762, 779, 803, 1012–1013, 1027 

–, heiligenkreuzi apát 538 
– fia Miklós, sallói 884 
Kalmer fia Mihály, geregyei 390 
Kalna l. Kálnó 
Kalnas l. Kálnás 
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Kálnás (Kalnas), ma Kalnište, Sz. 303 
(Sáros m.) 

Kalnište l. Kálnás 
Kalno l. Kálnó 
Kálnó (Galna, Kalna, Kalno), ma Kánó 

750, 887, 927, 941, 1075 (Gömör m.) 
Kalo l. Kalyava 
Kalocsa (Kalacha), ma Kiskalocsa (Călacea, 

Ro.) 345 (Doboka m.) 
– (Kalacha) fia István, hajósi 75 
kalocsai egyházmegye (érsekség) 481, 

574, 599, 949 
– érsek 481; l. még Tamás 
– érseki vikárius l. Chama 
– káptalan 169, 273, 447, 712 (Fejér m.) 
– prépost l. László, Péter fia  
Kalonda (Feulkalanda, Kalanda), Sz. 

80, 733, 945 (Nógrád m.) 
Kaloša l. Kálosa 
Kálosa (Calsa), ma Kaloša, Sz. 362 

(Gömör m.) 
kalotai (Kalatha) főesperes l. Bertalan 
Kaltenprun l. Hidegkút 
Kalyava (Calo, Kalo), ma Szepes-

károlyfalva (Kal’ava, Sz.) 157–158, 
180, 204 (Szepes m.) 

kamarahaszna l. királyi 
kamaraispán l. királyi 
Kamaras l. Kamarás 
Kamarás (Kamaras), ma Vajdakamarás 

(Vaida-Cămăraş, Ro.) 322 (Kolozs m.) 
Kamarca (Camarcha, Kamarcha), districtus, 

ma Novigrad Podravski, Ho. 319, 
769, 1078, 1080–1081 (Körös m.) 

– (Kamarcha), folyó 769 
kamarcai (Kamarcensis) főesperes l. Pál 
Kamarcensis l. kamarcai 
Kamarcha l. Kamarca 
Kamariensis l. Komárom 
Kamarin l. Komárom 
Kamaroch l. Komoróc 
Kamaron l. Komárom 
Kamarouch l. Komoróc 
Kamarun l. Komárom 
Kamenica l. Tarkő 
Kameničany l. Kemecse 
kancellár l. bizánci, esztergomi érseki, 

királyi 
kancellária l. királyi 
Kanizka 365 (Zágráb m.) 

Kanizsa (Canisa, Kanysa), ma Nagy-
kanizsa 339, 502 (Zala m.) 

Kanizsai István l. István, Lőrinc fia, 
kanizsai 

– János l. János, Lőrinc fia, kanizsai 
Kánó l. Kálnó 
kánonjog 87 
kanonok 23, 27, 29, 32, 36, 49, 53, 76,79, 

113, 116, 131–133, 142, 182, 199, 
209–210, 213, 218–219, 232, 236, 
239, 244, 260, 277, 284, 316, 318, 
340, 348, 357, 369, 373, 383, 438, 
453, 460, 475–478, 490–491, 500–
501, 512–514, 517–519, 534, 545, 
553, 560–562, 590, 597, 603, 619, 
651, 659, 668, 686–687, 701, 706, 
712, 735, 753, 763–764, 777, 795, 
819, 861–862, 873, 878, 900, 903–
904, 945, 947, 954–955, 960, 974, 
1015, 1029, 1056, 1075, 1078, 1080, 
1090; l. még dékán, éneklőkanonok, 
olvasókanonok, őrkanonok 

– méltatlan életmódja 438 
kanonokság 87, 131, 133, 218–219, 475–

478, 489, 490–491, 500–501, 512–
515, 517–519, 560–562, 602–606, 
609, 618–619, 656, 765 

– cseréje 12 
Kántor (Cantor dict.) János mester, jánosi 

129, 223, 249, 665 
– (Cantur dict.) Roland (Lorand), jánosi 215 
– (Cantur dict.) …..  fia ….., jánosi 215 
Kántorjánosi l. Jánosi 
Kanyo l. Kányó 
Kányó (Kanyo), ma Alsónyírjes (Slovenská 

Kajňa, Sz.) 795 (Zemplén m.) 
Kanysa l. Kanizsa 
Kapala l. Kapla 
Kapanya l. Kaponya 
Kapi (Tubul), vár, Sz. 946 (Sáros m.) 
– (Capi) János, gyóntató 601 
kapitány 570–571, 574; l. még bolgár, vidini 
Kapla (Kapala), ma Serke (Širkovce, 

Sz.) 745 (Gömör m.) 
káplán 55, 87, 113, 352, 577–578, 702, 

711, 732, 739, 757, 798–799, 807, 
863–864, 866, 885, 896, 1021, 1095; 
l. még királyi, királynéi, pápai  

káplánság 514–515 
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Kaplat (Kapplat), ma Koplotovce, Sz. 
37, 537, 588, 702 (Nyitra m.) 

Kaplen l. Kaplony 
Kaplenmolna l. Kaplonymalma 
Kaplohomoka, hn. 1055 (Zemplén m.) 
Kaplony (Kaplen, Kaplyan, Koplyan) fia 

Miklós, lónai 761, 798, 807, 932, 1007 
Kaplonymalma (Kaplenmolna), malom 

704, 714 
Kaplyan l. Kaplony 
Kápolna (Capelna) 711 (Szatmár m.) 
– (Kapulna) 581, 584 (Tolna m.) 
kápolna 56, 373, 561–562; l. még királyi 
kápolnaispán l. királyi 
kápolnaispánság l. királyi 
Kapoňa l. Kaponya 
Kaponya (Kapanya), ma Kapoňa, Sz. 

72, 1055 (Zemplén m.) 
Kapornak (Kapornuk), ma Nagykapornak 

1024 (Zala m.) 
kapornaki apát l. Herchnid, Vernher 
– monostor és konventje 689, 949 
Kapornuk l. Kapornak 
Kapos (Kapus), ma Nagykapos (Vel’ké 

Kapušany, Sz.) 227, 332, 914 (Ung m.) 
Kaposelve (Kapuselne, Kapuselue) 717 

(Somogy m.) 
Kaposmérő l. Mére 
Kapplat l. Kaplat 
Kaprabah l. Kotterbach 
Kapronca (Kaproncha, Kapruncha), ma 

Koprivnica, Ho. 769, 818 (Körös m.) 
– (Kaproncha), ma Magyarkapronca 

(Koprivnica, Sz.) 303, 828 (Sáros m.) 
– (Kapruncha), folyó 769 
Kaproncha l. Kapronca 
Kapronok (Kapronuk, Kopronuk) 26 

(Vas m.) 
Kapronuk l. Kapronok 
Kapruncha l. Kapronca 
Kaps l. Kapus 
káptalan 638, 734; l. még Bayeaux-i, 

boszniai, budai, csanádi, csázmai, erdélyi, 
esztergomi, esztergom-szentgyörgyi, 
esztergom-szenttamási, fehérvári, győri, 
hajszentlőrinci, kalocsai, nyitrai, pécsi, 
poznani, pozsegai, pozsonyi, szenternyei, 
szepesi, váci, váradi, vasvári, veszprémi, 
zágrábi 

– szokása 87, 219, 603, 619 

– tanúsága (embere) 5, 9, 15, 28–30, 32, 
36, 40, 49–51, 53, 55–56, 68, 70, 74–
76, 79, 90, 97, 113–114, 122, 142, 
155, 163, 166, 191, 199, 201, 205, 
222, 235, 237, 239, 241, 256, 259–
260, 264, 266, 268–269, 271, 274, 
279, 280, 284, 291, 305, 309–312, 
316, 318, 320–321, 323–324, 332, 
343–344, 350, 353, 355, 364, 369, 
374, 376–378, 382, 384, 387, 395–
396, 413, 416, 433, 447, 460, 533, 
536, 542, 547, 580, 582, 586, 590, 
596–597, 613, 624, 631, 635, 642, 
652, 656, 666–668, 673, 685, 699, 
701, 703, 706, 712, 717, 724, 726–
728, 743, 753, 757–758, 767, 769, 
775, 787, 790–791, 793, 795, 800, 
805–806, 808, 819, 827, 837, 843–
844, 848, 851, 856, 860–862, 873, 
898, 903, 905, 931, 935–936, 939, 
945, 947–948, 954–955, 957–960, 
975, 984, 1011, 1015, 1021, 1023, 
1032, 1035–1036, 1045, 1053, 1063, 
1066, 1076, 1079–1080, 1086, 1090, 
1093, 1099–1100, 1104–1105 

– tanúságának díjazása 547 
káptalani gyűlés 41 
Kaptol l. pozsegai 
Kapu, vár, ma Kapuvár 452 (Sopron m.) 
kapu 34, 56, 948 
Kapulna l. Kápolna 
Kapus (Kaps, Kops), ma Nagykapus (Copşa 

Mare, Ro.) 266, 284, 649, 788, 1035, 
1079 (Szászföld) 

– l. Kapos 
Kapuselne l. Kaposelve 
Kapuselue l. Kaposelve 
Kapuvár l. Kapu 
kár(okozás) 46, 75, 96, 151, 169, 234, 

242, 257, 345, 271, 277, 347, 353, 
361, 366, 392, 401, 444, 462, 547, 
570, 574, 581, 680, 755, 793, 804, 
860, 876, 899, 985, 995, 1035, 1055, 
1079, 1084 

Kara 281 (Somogy m.) 
Karachin l. Karácson 
Karachond l. Karácsond 
Karachun l. Karácson 
Karachund l. Karácsond 
Karachyn l. Karácson 
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Karácson (Karachin dict.) János, moni 625 
– (Karachyn) fia Miklós, dubi 555 
– (Karachun) fiai: Miklós és Bálint, 

oláhok 964 
Karácsond (Karachund) 113 (Baranya m.) 
– (Karachond, Karachund) 941 (Gömör m.) 
Karad l. Karád 
Karád (Karad) 288 (Somogy m.) 
Karan 313 (Somogy m.) 
Karancsberény l. Berény 
Karancsság l. Ság 
Karánsebes (Karansebus), vár, Ro. 82 

(Temes m.) 
karánsebesi várnagy l. Imre, István fia  
Karansebus l. Karánsebes 
Karas l. Karász 
Karász (Karas), ma Nyírkarász 711 

(Szabolcs m.) 
Karazna l. Kraszna 
Karcsava l. Korcsva 
kard 320–321, 805 
kardinális 568; l. még Vilmos 
Karhalaza, hn. 936 (Ung m.) 
Karintia (Carintia), Au. 115, 176, 187–

189, 194, 989 
Karol l. Károly 
Karoli l. Károly 
Károly (Karol, Karoli, Karul), ma 

Nagykároly (Carei, Ro.) 635, 924–
926 (Szatmár m.) 

–, V., francia király 220 
–, I., magyar (H, V) király, I. Lajos és 

István apja, Erzsébet férje 1, 13, 83, 
105, 111, 367, 412, 429, 430, 463, 
502, 530, 656, 682, 697, 752–753, 
861–862, 880, 936, 947, 1014, 1015, 
1032, Apx.: 1–8 

–, IV., német-római császár, cseh (Bo) 
király, Vencel és Erzsébet apja, János 
morva őrgróf fivére 110–111, 123, 
176, 181, 194, 187–189, 251, 317, 
483, 691, 1022 

– fiai: Tamás, Kakas és Roland, berényi 798 
káromlás (gyalázás) 359, 732, 805, 844 
karpap 28, 30, 237, 240, 260, 274, 280, 

305, 353, 376–378, 786, 848, 948, 
958–960, 1033, 1079 

karthauzi rend l. lövöldi és menedékkői 
kolostor 

Karul l. Károly 

Karyma l. Kurima 
Kascha l. Kasza 
Kassa (Cassa, Cassonia, Cassouia), 

város, ma Košice, Sz. 17, 47, 88–89, 
134, 142, 552, 808, 816, 820–822, 
828–833, 841–843, 909 (Abaúj m.); l. 
még márka 

kassai bíró l. György 
Kasuh l. Kazsu 
Kasza (Kascha), vár, Sz. 980 (Trencsén m.) 
kasza [mérték] 307, 446, 639  
kaszálás 581, 584, 699, 1055 
kaszáló (rét) 14, 20, 26, 28, 32, 56, 69, 

71, 97, 117, 161, 182, 198–199, 225, 
239, 260, 278, 307, 309, 316, 339, 
347–348, 350, 353, 365, 368–369, 
376, 388, 398, 404, 414–415, 441, 
446, 460, 529, 566, 581, 584, 586, 
597, 639, 658, 669, 699–700, 728–
729, 758, 763, 769, 801, 818, 835, 
851, 859, 876, 894, 896, 931, 944–
945, 948, 954, 987, 1021, 1055, 1060, 
1078, 1080–1081 

Kaszony (Kazon), ma Mezőkaszony, 
Ukr. 964 (Bereg m.) 

Kata l. Káta 
Káta (Kata, Katha) 32, 79, 268–269, 

285, 822, 829 (Pest m.) 
Katalin, borsai László leánya 1042 
–, csányi Benedek leánya 323 
–, csúcsi Jakab leánya 343 
–, Domokos leánya 852 
–, ebedeci Miklós leánya 148 
–, Fabus János leánya 815 
–, fáji Egyed leánya 821 
–, fügei Pál özvegye 996 
–, gáldi Herbord leánya 250, 542, 1011 
–, Gekcze-i Mihály leánya 1116 
– (Kathlin), geregyei Mihály leánya 390 
–, hidegvízi Ders leánya 349 
– (Katus), hubói Péter leánya 757 
–, Imre leánya 7 
–, Jakoud-i Domokos leánya 55 
–, János felesége 1028  
–, Jazormegy-i Péter leánya 141 
– (Katus), kisherestyéni Gerges leánya 564 
–, kistapolcsányi Gergely özvegye 716 
–, Kwtya-i Péter leánya 198 
–, lazonyi Jakab leánya 647 
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– (Katych), mesteri Móric leánya 65 
–, Pál leánya 92, 107 
–, Péter leánya 421 
–, Pethdend-i Mihály felesége 960 
–, szentiváni János leánya 40, 42 
–, szentlőrinci János leánya 379–380 
–, szentmiklósi László leánya 195 
– (Kathlyn), tilaji Péter leánya 417 
– l. még Katrein 
Katana l. Katona 
Katha l. Káta 
Kathlin l. Katalin  
Kathlyn l. Katalin 
Katho, bácsi prépost 712 
– (dict.) Miklós fia Tamás 763 
Kathowyze (Kothowyzy), víz 941 
katolikus hitre térés 568–569, 715; l. 

még bizánciak 
– hitvallás 568, 575, 1108 
– rítus 351 
Katona (Katana dict.) Péter, proskribált 822 
katonáskodás mentessége 547 
Katrein (Katreyn) der Geroltzslagerynn 869 
Katreyn l. Katrein 
Katus l. Katalin 
Katych l. Katalin 
Kayar l. Kajár 
Kaydach 81 (Somogy m.) 
Kayta l. Kajáta 
Kaza, ma Sajókaza 731 (Borsod m.) 
– (dict.) Mihály 388 
Kazal Pál l. Pál macsói bán 
Kazmer l. Kázmér 
Kázmér (Kazmer, Olkazmer), ma Kis- 

és Nagykázmér (Malý és Vel’ký Kazimír, 
Sz.) 36, 166 (Zemplén m.) 

–, III., lengyel (P) király 640–641 
– fia Domokos, váti 891 
– fia János, geregyei 918 
– fia János, velikei 155, 305 
– fia Tamás, tarnóci 73, 1106 
Kaznicza 6 (Zágráb m.) 
Kazon l. Kaszony 
Kazsó l. Kazsu 
Kazsok (Kosuk, Kusuk) 287, 581, 584 

(Somogy m.) 
Kazsu (Kasuh), ma Kazsó (Kožuchov, 

Sz.) 709 (Zemplén m.) 
Keathalaz, tisztás 753  
Kebulkuth l. Kubulkuth 

Kecefölde (Kulchefeulde), ma Konc-
háza (Koncovo, Ukr.) 73 (Ung m.) 

Kecer (Kecher dict.) Lukács fia Péter 822 
– (Kecher dict.) Pál 421 
Kechefeulde 306, 1106 (Ung m.) 
Kechew 81 (Tolna m.) 
Kechey l. Kecső 
Kechkes l. Kecskés 
Kečovo l. Kecső 
Kecsed l. Kecset 
Kecset (Kucheth), ma Kecsed (Aluniş, 

Ro.) 97 (Doboka m.) 
kecske 154 
Kecskés (Kechkes), vár, Ro. 656 (Fehér m.) 
– (Kechkes dict.) László, Erzsébet apja, 

gáldi 291 
Kecső (Kechey), ma Kečovo, Sz. 746 

(Gömör m.) 
Keer l. Kér 
kegyúr (kegyuraság) 113, 132–133, 26–

269, 276, 280, 285, 789 
kegyúri jog 26, 56, 368, 373, 597, 712, 

717, 835, 957 
Keheden fiai 47 
Kékes (Kekus, Keykes) 55 (Szerém m.) 
Kékkő (Keykew, Keykw), ma Modrý 

Kameň, Sz. 582, 704, 714 (Nógrád m.) 
Kekus l. Kékes 
Kelche l. Kölcse 
Kelechen l. Kelecsény 
Kelechun l. Kelecsény 
Kelecsény (Kelechen) 585 (Nógrád m.) 
– (Kelechen) 382 (Sáros m.) 
– (Kelechen, Kelechun, Terechen), ma 

Zemplénkelecsény (Klečenov, Sz.) 
386, 709 (Zemplén m.) 

Keled fia Péter, Inche-i 712 
– l. Keléd 
Keléd (Keled, Keleth) 120, 207 (Vas m.) 
Kelemen, füssi 335, 799 
–, jetyői 1053 
–, litteratus 896 
–, pannonhalmi éneklőszerzetes 876 
–, szentmargitai jobbágy 313 
– mester, váci scolasticus 32  
–, István fia, Fanchka-i 265 
–, Makszim fia, oláh 964 
–, Pongrác fia, telegdi 239, 460 
– mester, Rikalf fia 822 
–, Sebestyén fia, Zulyanseg-i 1114 
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– fia Balázs, bárcai 830 
– fia Miklós, Chygler-i 283 
– fia Péter, Jobustelk-i 256 
– fiai: Apor és László, patyi 395 
Kelenye l. Kelenyen 
Kelenyen, ma Kelenye (Kleňany, Sz.) 

870 (Hont m.) 
Keleth l. Keléd 
Kelezneu l. Kenézlő 
Kelnek (Kelnuk), ma Câlnic, Ro. 243, 

729 (Szászföld) 
Kelnuk l. Kelnek 
Kemeche l. Kemecse 
Kemecse (Kemeche) 239, 353, 460 

(Csanád m.) 
– (Kemeche) 874, 952 (Pilis m.) 
– (Kemeche) 31 (Szabolcs m.) 
– (Kemeche), ma Köveskő (Kameničany, 

Sz.) 540, 554, 915 (Trencsén m.) 
Kemed l. Kéménd 
Kemen fia György, semjéni jobbágy, 

1062–1063 
Kemend l. Kéménd 
Kéménd (Kemed, Kemend), ma Mária-

kéménd 717 (Baranya m.) 
– (Kemend) 55 (Szerém m.) 
Kemeneshőgyész l. Hőgyész 
Kenchus l. Kincses 
Kend, ma Nagykend (Chendu, Ro.) 325 

(Küküllő m.) 
Kende l. Kendi 
Kendertho l. Kendertó 
Kenderthow l. Kendertó 
Kenderto l. Kendertó 
Kendertó (Kendertho, Kenderthow, 

Kenderto) 1092 (Komárom m.) 
Kendeth fiai: Miklós és János 253 
Kendi 1088 (Bars m.) 
– (Kendy), ma Kende (Kendice, Sz.) 822 

(Sáros m.) 
Kendice l. Kendi 
Kendilóna l. Lóna 
Kendy l. Kendi 
Kene 726 (Közép-Szolnok m.) 
–, Balázs fia, Tama-i 161 
Kenes l. Kenéz  
Kenez l. Kenéz 
Kenéz (Kenes, Kenez), ma Újkenéz 31, 

424, 708 (Szabolcs m.) 
– (Kenez) fia János, kéri 170 

kenéz(ség) 239, 253, 279, 312, 347, 460, 
547, 1108 

Kenezapolya 766–767, 819 (Zágráb m.) 
Kenézlő (Alkelezneu, Felkelezneu, 

Felkeleznyeu, Felseukelezneu, Kelezneu) 
1055 (Szabolcs m.) 

Kenézmonostora (Kenezmonustra) 113 
(Bodrog m.) 

Kenezmonustra l. Kenézmonostora 
Kengeles 875 (Pozsony m.) 
kenyér (kalács) 178, 531, 662, 904 
kényszerítés 352 
kepe 441, 738 
képviselet ügyvédvalló levél nélkül 43, 

134, 140, 289, 294, 303, 332, 453, 
706, 895, 947–948, 954, 1055 

képviselő 32, 37–38, 46–47, 55, 59, 68–
69, 74–75, 79–80, 94, 97–99, 103, 
113, 136–137, 140, 170, 172–173, 
191, 206–207, 210, 222, 243, 260, 
283, 290, 292–293, 295, 297, 299–
300, 302, 312, 315, 324, 333, 335, 
343–344, 346, 353, 361, 370, 375, 
388, 433, 463, 543, 597, 624, 635, 
640, 657, 659, 686, 693, 712, 712, 
726, 735, 753, 757, 763, 769, 775, 
793, 799, 806, 816, 827, 861–862, 
884, 892, 895–896, 905, 907, 910–
912, 916–920, 922, 924–926, 931, 
941–942, 944–948, 954, 976, 987–
988, 991, 995, 1009–1010, 1023, 
1037, 1055, 1077, 1099; l. még királyi, 
ügyvivő, ügyvédvalló levél 

képviselői visszaélés 976, 995 
Ker l. Kér 
Kér (Keer), ma Abaújkér 11, 167, 170 

(Abaúj m.) 
– (Keer) 683  
– (Ker), víz 368 
– (Keer dict.) Jakab, Tengurd-i 961 
Kerch l. Kércs 
kerci (Kyrch; ma Cârţa, Ro.) monostor 

809 (Szászföld) 
– apát 809 
Kércs (Kerch, Kyrch), ma Nyírkércs 

38, 1062–1063 (Szabolcs m.) 
Kereche 987 (Baranya m.) 
Kerekfeneu, hn. 947 (Sáros m.) 
Kereksomlow, szőlő 232 
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Kerekthow l. Kerektó 
Kerektó (Kerekthow), tó 1021 
kereskedő (kalmár) 75, 96, 145, 178, 

531, 211, 371, 392, 539, 579, 682–
683, 694, 794, 804, 864, 982 

Keresthur l. Keresztúr 
Kerestus l. Keresztes 
keresztelés 351, 373 
Keresztes (Kerestus, Kereztes, Kerezthes, 

Kerezthus) 973, 1037 (Doboka m.) 
keresztes l. daróci, esztergomi, fehérvári  
– hadjárat l. törökök 
Keresztúr (Kereztur), ma Hejőkeresztúr 

899 (Borsod m.) 
– (Kereztur), ma Récsekeresztúr (Recea-

Cristur, Ro.) 97 (Doboka m.) 
– (Keresthur, Kerezthur, Kereztur, Kerezth-

wr) 1092 (Komárom m.) 
– (Kerezthwr), ma Apajkeresztúr (Rasinja, 

Ho.) 740 (Körös m.) 
– (Kereztwr, Megekerestwr), ma Szilágy-

főkeresztúr (Cristur-Crişeni, Ro.) 627, 
840 (Közép-Szolnok m.) 

– (Kereztur) 67 (Nyitra m.) 
– (Kerezthur) 791 (Pozsony m.) 
– (Kerezthur, Kereztwr), ma Sopron-

keresztúr (Deutschkreuz, Au.) 90, 455 
(Sopron m.) 

– (Kerezthur) 367 (Zala m.) 
– (Kereztur), ma Bodrogkeresztúr 780 

(Zemplén m.) 
Keresztút (Kereztwt), út 739 
Kereztes l. Keresztes 
Kerezthes l. Keresztes 
Kerezthur l. Keresztúr 
Kerezthus l. Keresztes 
Kerezthwr l. Keresztúr, szentkereszti 
Kereztur l. Keresztúr 
Kereztwr l. Keresztúr 
Kereztwt l. Keresztút 
kerítés 441, 834 
Kerniche, tó 332 
kert 56, 239, 253, 316, 368, 400, 460, 

658, 669, 677, 722, 851, 936, 948 
Kerthweles l. Körtvélyes 
Kerynkolch (Kyrimbolch) 26 (Vas m.) 
Keseleukv l. Keselőkő 
Keseleukw l. Keselőkő 
Keselőkő (Keseleukv, Keseleukw), vár, 

Sz. 449–450, 593 (Nyitra m.) 
Kesereu l. Keserű 

Keserew l. Keserű 
Keserű (Kesereu, Keserew), ma Érkeserű 

(Cheşereu, Ro.) 840 (Bihar m.) 
– (Keserew dict.) Péter mester, János fia 326 
Kesovce l. Keszi 
Keszi (Kezy), ma Kiskeszi 283 (Fejér m.) 
– (Kezeu, Kezew), ma Sajókeszi 

(Kesovce, Sz.) 757 (Gömör m.) 
– (Fulkezu), ma Budakeszi 960 (Pilis m.) 
– (Kezeu), ma Papkeszi 116 (Veszprém m.) 
– (Kezy) 353  
– (Kezeu) 403 
Keszü (Kezu), ma Mezőkeszü (Chešau, 

Ro.) 930, 972 (Kolozs m.) 
Keth, Jazormegy-i Máté leánya 141 
Kethel l. Kéthely 
Kéthely (Kethel) 81 (Somogy m.) 
Kethkoor, tó 1055 
Kethlaplo, tó 1055 
Kéttornyúlak l. Lak 
Keulgestou (Keulgestow), halászóhely 

329, 1017 
Keulgestow l. Keulgestou 
Keurus l. Körös 
Keurusmellek l. Körösmellék 
Keve (Kewe) megye 680, 1096 
kevei comes l. Benedek, Pál fia 
Kewe l. Keve 
Keykes l. Kékes 
Keykew l. Kékkő 
Keykw l. Kékkő 
Kézdikővár l. Peselnek 
Kézdiszentlélek l. Szentlélek 
kezes(ség) 233, 432, 713 
Kezeu l. Keszi 
Kezew l. Keszi 
Kezu l. Keszü 
Kezy l. Keszi 
Kide (Kyde, Kyge), ma Chidea, Ro. 635 

(Szatmár m.) 
kiemelés bíróság alól 749, 853 
– várszolgálat alól 760 
Kigyos l. Kígyós 
Kígyós (Kygious), ma Kigyos, Ukr. 817 

(Bereg m.) 
kihirdetés 96, 178, 313, 371, 531, 768, 

804; l. még királyi hadoszlás 
kikiáltás 287, 325, 346, 352; l. még 

közgyűlés, vásár 
kikiáltó 273, 352, 612, 652 
kiközösítés 640, 902, 1016 
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Kilián, István fia 141 
–, Mihály és Péter apja, almágyi 586, 

851, 954 
–, Anna és Erzsébet apja, jeszencei 802 
– fia Mihály 201, 241 
– (Kylien) fia Pál, proskribált 822 
Kincses (Kenchus, Kynchus), halászó-

hely 712 
kincskeresés 589 
kínzóeszköz 341 
király l. András, II.; András, III.; Béla, III.; 

Béla, IV.; ciprusi, cseh, francia, Imre; 
István, I.; István, V.; Károly, I.; Lajos, 
I.; László, I.; László, IV.; lengyel 

–, ifjabb  l. István, V. 
királybíró l. szebeni 
Királyhatára (Kyralhatara), hn. 465 

(Doboka m.) 
Királyhelmec l. Helmec 
királyi adományozási jog 125, 139, 350, 

352, 367, 388, 627, 643, 678, 760–
761, 787, 798, 807, 810, 840, 873, 
1023, 1078, 1096 

– ajtónálló 699 
– ajtónállómester l. János, Tamás fia 
– al-kápolnaispán l. János győri prépost 
– al-lovászmester l. Mihály, Balázs fia 
– al-pohárnokmester l. Miklós, Tamás fia 
– általános oklevél 1 évre 146, 197, 261, 

577–579, 581, 728, 732, 958–959, 
961, 982, 1073–1074, 1087–1088 

– általános parancs 13, 96, 254–255, 
330, 392, 430, 662, 749, 853, 930, 
1040, 1068 

– al-tárnokmester l. Simon 
– asztalnokmester l. Pál 
– aula l. királyi főkancellár, ifjú, 

kancellár és lovag 
– bírság 113, 175, 635, 708, 891 
– ember 5, 9, 15, 21, 29, 34, 36, 43, 49–

51, 53, 55, 58, 68, 70, 72, 74–77, 81, 
90–91, 95, 99, 104, 113, 129, 140–
143, 146, 154–155, 157, 159, 163, 
166, 168, 172–173, 180, 191, 197, 
201, 215, 222, 239, 241, 259, 261, 
270, 274, 279, 284, 305, 308–311, 
316, 320–321, 332, 335, 374, 350, 
352–353, 355–356, 359–360, 375–

378, 384, 387–388, 400, 402, 413, 
421, 426, 428, 443, 460, 465, 482, 
529, 544, 566, 577–579, 581, 588, 
591, 594, 611, 624, 627, 631–632, 
635, 642–644, 647, 652, 666–667, 
687, 702, 711–712, 723–725, 727–
728, 730, 732, 739, 743, 753, 757, 
761, 767, 769, 774–775, 786–787, 
789–791, 793–794, 796–800, 804, 
806–807, 819, 827, 844, 861–862, 
863–864, 866, 870, 873, 885, 896, 
900, 905, 935–936, 939–940, 942, 
946–948, 957–961, 969, 982, 987, 
992–994, 1000, 1006, 1023, 1032–
1033, 1045–1046, 1052–1053, 1055, 
1062–1063, 1071–1073, 1078, 1080–
1081, 1087–1088, 1090, 1093–1094, 
1097, 1101 

– ember (speciális) 6, 30, 205, 260, 266, 
291, 318, 369, 423, 649, 656, 806 

– főkancellár l. Miklós esztergomi érsek 
– gyűrűspecsét 26, 53, 146, 179, 197, 

241, 305, 369, 402, 412, 531, 539, 
549, 581, 593, 647, 684, 696, 749, 
766, 768, 788, 792, 804, 814, 827, 
853, 1062–1063, 1068–1069, 1071–
1074, 1106 

– had(sereg) 54, 59, 68, 79, 145, 166, 
332, 353, 447, 505, 570–571, 737, 
769, 847, 883, 888, 895, 941, 954, 
1002, Apx.: 1–8 

– hadjárat 627, 636, 737, 866, 1027 
– hadoszlás 68, 79, 166, 182, 332, 335, 

352–353, 447, 635, 769, 924, 948, 
954–955, 1055 

– hatáskör 3, 22, 44, 67, 83, 196, 211, 
242, 309–310, 354, 415, 652, 655, 
660, 675–676, 697, 741, 746, 762, 
779, 822, 1027, 1078, 1098 

– ház 627 
– ifjú l. János, Zorad fia; László, 

Domokos fia; Péter, János fia; Péter, 
Mihály fia  

– jelenlét 5, 15, 21, 30, 58, 70, 74, 77, 
81, 91, 104, 113, 140, 155, 166–167, 
201, 215, 222, 254–255, 259–260, 
279, 318, 335, 350, 352–353, 360, 
384, 388, 421, 428, 482, 627, 635, 
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643, 647, 753, 761, 774, 787, 789, 
791, 794, 798–799, 804, 853, 863, 
864, 866, 870, 885, 946, 948, 992–
994, 1000, 1006, 1023, 1046, 1055, 
1071, 1073, 1080, 1087, 1094; l. még 
országbíró 

– jelenlét (speciális) 749 
– jog 3, 462, 1078 
– jog felkutatása 273, 613, 652, 757 
– joghatóság 627–628, 643 
– kamara 221, 1107 
– kamarahaszna 1069   
– kamarahaszna mentessége 547 
– kamaraispán l. Csöllei Péter, Szaracén 
– kancellár 1078; l. még Miklós 

esztergomi érsek 
– kancelláriai jegyzet (assecuracio, 

commissio, perlecta et correcta, 

relacio) 1, 3–4, 6, 22, 65, 85, 88–89, 
103, 125, 174, 179, 245, 252–255, 
291, 311, 341, 350–351, 358, 371, 
422, 444, 469, 484, 529, 536, 591, 
627, 636–637, 642, 649, 655, 678, 
684, 749, 760, 766–768, 788, 792, 
804, 811, 840, 879–880, 997, 1001–
1002, 1068–1069, 1078, 1098 

– káplán (speciális) l. Benedek; 
Domokos, Jakab fia; Garázda Miklós; 
Lukács, Elek fia; Péter, Verebel-i; 
Péter, Lőrinc fia; Péter, Tamás fia; 
Péter veszprémi prépost 

– kápolna 174 
– kápolna alapítása (építése) 510–511, 

720–721 
– kápolnaispán l. László, Vilmos 
– kápolnaispán embere 1046 
– kápolnaispánság 895, 977–978 
– kegy (speciális) 3–4, 26, 40, 103–104 

között, 128, 190, 200, 259, 291, 341, 
358, 367, 422, 429, 462, 547, 620, 
636, 662, 749, 824, 852–853, 997, 
1011, 1036; l. még fiúsítás 

– kegyelem 547 
– kegyesség (kedvezés) 23, 26, 103–104 

között, 107, 139, 174, 195, 354, 446, 
484, 502, 628, 635, 676, 682, 695–
696, 753, 760, 947, 997 

– képviselő 26, 181, 273, 613, 652, 971 

– kettőspecsét ellopása (elveszése) 26, 
83, 103–104 között, 107, 190, 354, 
748, Apx: 1–8 

– kettőspecsét vésetése (átvágatása) 
Apx.: 1–8 

– kis pecsét 6, 21–22, 72, 77, 85, 88–89, 
95, 125, 129, 154, 174, 421, 428, 444; 
l. még királyi gyűrűs- és titkospecsét 

– követ (nuncius) 181, 503, 568–570, 
574–575, 640, 690, 692, 1030, 1044, 
1058–1059, 1064, 1085, 1089 

– közgyűlés 256, 266, 309–311, 349, 398 
– kúria 28–29, 55, 79, 97, 113, 134, 270, 

273, 281, 355, 424, 447, 455, 473, 
506, 547, 592, 611, 627, 684, 707, 
742, 744, 749, 808, 941, 954, 1066 

– lovag l. Balázs, Pósa fia; Cudar 
György; Dezső, cegei; Domokos, 
Mocsk fia; Franciscus; István, Pósa 
fia; Jakab, Dobó fia; János, Gegus fia; 
János, Salamon fia; János, Vesszős 
fia; László, Töttös fia; Mihály, 
elefánti; Mihály, Balázs fia; Miklós, 
Pósa fia; Sebestyén, Nagy János fia; 
Treutul János 

– lovászmester 684; l. még Imre, István fia 
– lovászok comes-e l. Renold 
– mérték 32, 68, 79, 86, 312, 316, 324, 

331, 335, 343–344, 375, 433, 542, 
635, 726, 769, 799, 884, 905, 916, 936, 
941, 944, 946, 948, 1029, 1055, 1075 

– palota 510–511 
– phisicus l. László kalocsai prépost 
– pohárnok l. Sandrin, Mihály fia 
– pohárnokmester l. Cudar Péter 
– privilegiális intitulacio 2, 44, 67, 83–

84, 103–104 között, 106–107, 190, 
196, 354, 367, 502, 547, 675–676, 
682, 695–697, 741, 762, 779, 1012–
1013, 1027  

– scriptor l. Simon 
– sír 719 
– sókamara-alispán l. András 
– sókamara-ispán l. Szaracén 
– speciális bíró 415  
– szó 282, 426, 428, 591, 594, 670, 674, 

730, 794, 804, 864, 982, 1000 
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– tanács (főpapok, bárók) 26, 123, 96, 
178, 266, 349, 367, 531 

– tanácsos 181, 270, 273, 652 
– tárnokmester 1068; l. még János, 

Miklós nádor fia 
– teljhatalom 2, 65, 140, 190, 341, 462, 

547, 636, 682, 695–696, 852, 879–
880, 824, 1012–1013 

– titkos kancellár l. Vilmos 
– titkospecsét 65, 67, 185, 229, 245, 252–

255, 291, 311–312, 341, 349–351, 
358, 378, 397, 422, 429, 462, 469, 
484, 529–520, 536, 542, 591, 620, 
627–628, 636–637, 642–643, 649, 
655, 661–662, 675–676, 678, 680, 
762, 783, 809, 824, 852, 860, 1058–
1059, 1064 

– udvarmester l. Cudar Péter  
– új adomány 3, 5, 49, 70, 108, 125, 139, 

222, 253, 350–352, 367, 544, 627, 
642–643, 678, 810, 840, 879–880, 
1037, 1096 

– vadászóhely 1058–1059, 1064 
– védelem 242, 371, 392, 659, 660, 898 
királyné 580, 583; l. még Erzsébet, lengyel 
királynéi ajtónállómester l. Miklós, 

Miklós fia 
– asztalnokmester l. Miklós, Pál fia 
– aula l. királynéi ifjú és lovag 
– ember (speciális) 19, 183, 817, 1055 
– hatáskör 184 
– ifjú l. Tibor 
– jelenlét 208 
– jog 196 
– jog felkutatása 273 
– káplán l. Domokos, Jakab fia; István, 

Pál fia; János, Antal fia; Péter, 
verebélyi 

– kegy 19 
– követ 486, 569 
– lovag l. Jakcs; Miklós, debrői 
– lovászmester 684; l. még Péter, István fia 
– notarius l. Miklós 
– prothonotarius l. Miklós 
– szó 282 
– tárnokmester l. Bebek György 
– tárnokmesteri ember 19 
– új adomány 184 

– védelem 659 
Királyszék l. Korlátfalva 
Kis (Parvus dict.) János, famulus 728 
– (Parvus) Imre, majtényi officialis 242 
– (Parvus) Imre, szabolcsi jobbágy 239, 460 
– (Parvus) István, csalomjai officialis 

143, 159 
– (Parvus) Jakab fia Domokos, Kanizka-i 365 
– (Parvus) Pál 198 
– (Parvus) Péter, kürti 896 
Kisachwicha l. Kisácsva 
Kisácsva (Kisachwicha), ma Ácsfalva 

(Aciuţa, Ro.) 351 (Zaránd m.) 
Kisapold l. Apold 
Kisazar l. Azar  
Kisbarom l. Barom 
Kisbégány l. Bégány  
Kisbér l. Bér 
Kiscsalomja l. Csalomja  
Kisdobrony l. Dobrony 
Kis-Duna l. Duna 
Kisenyed l. Enyed 
kíséret 220, 466–468, 715, 1005 
Kisfalu (Kysffalw) 460 (Csanád m.) 
Kisfalud (Kysfalud), ma Barskisfalud 

(Vieska nad Žitavou, Sz.) 884 (Bars m.) 
– (Kysfalut, Kysffalwd) 852–853 (Borsod m.) 
– (Kyusfalud) 432 (Sopron m.) 
– (Kysfalud), ma Érkisfalud (Satul Mic, 

Ro.) 635 (Szatmár m.) 
– (Kysfalud) 386 (Zemplén m.) 
Kisgyörgyfölde (Chysgyurgfeulde) 854 

(Gömör m.) 
Kisharaszt (Kysharath), bozótos 1021 
Kisherestyén (Kysheresthien), ma Malé 

Chrašt’any, Sz. 564 (Bars m.) 
Kishind l. Hind  
Kishomok (Kyushomok), hn. 241 

(Somogy m.) 
Kisida (Kysyda), ma Malá Ida, Sz. 861–

862 (Abaúj m.) 
Kiskalocsa l. Kalocsa 
Kiskázmér l. Kázmér  
Kiskeszi l. Keszi 
Kiskoszmály l. Koszmály  
Kiskovácsi l. Kovácsi 
Kiskunhalas l. Halas 
Kiskutas l. Kutas 
Kis-Küküllő l. Küküllő 
Kisles (Kysles), hegy 795 
Kisléta l. Léta 
Kislibercse l. Libercse 
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Kismagyar l. Magyar  
Kispeleske l. Peleske  
Kispetri (Kyspetry) 446 (Sopron m.) 
Kisráska l. Ráska  
Kisrozvágy l. Rozvágy 
Kissalló l. Salló 
Kissár l. Sár 
Kissomlyó l. Somlyó 
Kistapolchan l. Kistapolcsány 
Kistapolcsány (Kistapolchan, Kystapolchan, 

KysThopolchan, Kystopolchan), ma 
Topol’čianky, Sz. 148, 335, 716, 799, 
884, 1087 (Bars m.) 

Kistárkány l. Tárkány  

Kistárnok (KisTarnuk, Kystarnuk, Kys-
Tarnuk) 239, 353, 460 (Csanád m.) 

KisTarnuk l. Kistárnok 
Kistokaj l. Tokaj 
Kistótfalu l. Tótfalu  
Kisvárda l. Várda 
Kisvarsány l. Varsány 
Kisverbóc l. Verbóc 
Kisvitéz l. Vitéz 
Kisszalánc l. Szalánc  
Kisszeben l. Szeben 
Kisszederjes l. Szederjes  
Kisszerdahely l. Szerdahely 
Kisszombat l. Csernelóc 
kiváltság (szabadság) 357, 371, 392, 

495, 768; l. még erdélyi, fehérvári, 
székely, város 

Klára, alvinci János leánya 349 
–, bábai János özvegye 899 
–, baracskai Tamás leánya 286 
–, batizfalvi János leánya 878 
–, bossányi Detre leánya 356 
–, Chuch Jakab leánya 343 
–, dulói Roh János leánya 540 
–, füssi Péter leánya 983 
–, gecsei Beke leánya 340 
–, hoportyi Domokos leánya 970 
–, jáki Márton leánya 580 
–, Kont Miklós nádor felesége 496–497 
–, losonci István bán özvegye 1095 
–, meggyesi comitissa 521, 528 
–, pekri 521, 523 
–, putnoki Renold özvegye 1061 
–, szászi András leánya 976, 995 
–, szászi Mihály felesége 892 
–, szentiváni János leánya 40, 42 
–, tótsolymosi Miklós leánya, Ferenc és 

László anyja 70  

klarisszák l. óbudai, váradi 
Klastava l. Klaszita 
Klaszita (Chasyta, Chazyta), ma Kalászi 

(Klastava, Sz.) 808 (Hont m.) 
Klátova Nová Ves l. Újfalu 
Klečenov l. Kelecsény 
Kleinwarasdorf l. Barom 
Kleňany l. Kelenyen 
klerikus 7, 31, 50–51, 101, 113, 142, 146, 

163, 222–223, 233, 263–264, 267, 
285, 316, 479–481, 513, 519, 578, 
582, 596, 602, 607–608, 624, 635, 
666–667, 782, 917, 936, 940, 948–
949, 1024, 1045, 1076, 1079, 1093 

Klisa l. Tard 
Kljucs (Cluch), vár, BH. 749 
Klobucha l. Klobusic 
Klobusic (Kolbucha, Kolbuche, Klobucha), 

ma Klobušice, Sz. 980, 1051, 1054 
(Trencsén m.) 

Klobušice l. Klobusic 
Klostermarienburg l. borsmonostori 
Kneževi Vinogradi l. Szőlős 
Knin (Tynin), város, ma Nin, Ho. 138 
knini egyházmegye (püspökség) 219 
– electus l. Miklós 
– püspök l. Balázs, Dénes, János, Miklós 
– püspöki szék üresedésben 83 
Koachy l. Kovácsi 
Kobilyak 823 (Körös m.) 
Kobilyakpotoka, patak 823 
kóborlás (kóborló) 142, 746, 822 
Koch (Hoch) 239, 353, 460 (Bihar m.) 
– 136 
– fia Mok 1110 
Kocmal l. Koszmály 
Kohan 442 (Somogy m.) 
Kohnya l. Konyha 
Kohnyamezey l. Konyha 
Kohnyauiz l. Konyhavize 
Kohnyauize l. Konyhavize 
Kohnyavyze l. Konyhavize 
Kojatice l. Kajáta 
Koka l. Kóka 
Kóka (Koka) 32, 79 (Pest m.) 
Kokas l. Kakas 
Kokos l. Kakas 
Kokošovce l. Delne 
Kolbasauize, patak 36 
Kolbucha l. Klobusic 
Kolbuche l. Klobusic 
Kolcsmező l. Hosszúmező 
Kolharmikofalua 944 (Baranya m.) 
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Koliňany l. Kolon 
Kolon, ma Koliňany, Sz. 814 (Nyitra m.) 
Kolontár (Koruntal) 400 (Veszprém m.) 
Kolos l. Kwrten Kolos 
– (Colos, Kolus), [Kolos fia, szántói] 

125, 757  
–, Lack és Kolos apja, [szántói] 71 
– l. kolozsmonostori 
kolostor l. esztergomi, győri, komáromi, 

lampertszászai, Nyulak szigeti, óbudai, 
pápoci, szentkereszti, szentmártoni 

– alapítása (építése) 196, 763–764 
Kolosuar l. Kolozsvár 
Koloz l. Kolos 
Kolozs (Clus), ma Cojocna, Ro. 839 

(Kolozs m.) 
– (Clus, Kolus, Kulus) megye 130, 263, 

336, 779 
– megye hatósága 247, 263, 839 
kolozsi comes l. László, László fia 
– szolgabíró l. Henke Mihály; János, 

Domokos fia 
Kolozskorpád l. Korpád 
kolozsmonostori (Clus, Clusmonostora, 

Clusmonstra, Clusmonustra, Clusmunstra, 

Clusmustra, Clusmunustra, Colos, 

Colusmunustra, Culusmonustura, Kolos, 

kolozsvári, Kulus, Kulusmonustra; ma 
Cluj-Mănăştur, Ro.) Szűz Mária-

monostor és konventje 40, 97–99, 
130, 182, 198, 247–248, 263, 267, 
336, 344, 346, 372, 375, 423, 464–
465, 566, 589, 625–627, 634, 637, 
661, 871, 881–882, 930, 932, 949, 
972–973, 1007, 1037–1038, 1020, 
1056, 1102 (Kolozs m.) 

– apát l. Ottó 
– őrszerzetes l. Henrik 
Kolozspata l. Pataerdély 
Kolozsvár (Clusuar, Clusvar, Cluswar, 

Coloswar, Colusuar, Kolosuar, 
Kuluzvar), város, ma Cluj-Napoca, 
Ro. 350–351, 358, 361, 370, 375, 
392, 429–430, 566, 655, 662, 1041 
(Kolozs m.) 

kolozsvári bíró 566, 655 
– monostor l. kolozsmonostori 
– Szt. Erzsébet-ispotály 370 

Kolta (Koltha), ma Nemeskolta 121 
(Vas m.) 

Koltha l. Kolta 
Kolus l. Kolos, Kolozs 
Komárany l. Komoróc 
Komárno l. Komárom 
Komárom (Comaron, Kamaron, 

Kamarun, Komaron), város, ma 
Komárno, Sz. 178, 531, 579, 784, 
794, 863–864, 928 (Komárom m.) 

– (Comaron, Kamariensis, Kamarin, Kamaron, 

Kamarun, Komaron, Komarun) megye 
408–413, 484, 864, 916 

komáromi bíró l. Jakab, Péter 
– Boldogságos Szűz-kolostor és konventje 

784, 863–864, 928 
– főesperes l. János 
– perjel l. László 
Komaron l. Komárom 
Komarouch l. Komoró 
Komarun l. Komárom 
Komlos l. Komlós 
Komlós (Komlos, Komlous), ma Tapoly-

komlós (Chmel’ovec, Sz.) 296, 303, 
816, 842 (Sáros  

Komlous l. Komlós 
Komoró (Komarouch) 230 (Szabolcs m.) 
Komoróc (Kamaroch, Kamarouch), 

ma Alsókomaróc (Komárany, Sz.) 
795 (Zemplén m.) 

Kompolt (Compolth), Ányos fia 712 
Konak 208 (Szabolcs m.) 
– István, muzsalyi, Konak-i 208, 817 
Konc (Konch dict.) Miklós, keceföldi 73 
– (Konch, Kunch), Miklós fia, Jazor-

megy-i 141 
– (Konch) fia János, szapi 791 
Konch l. Konc 
Koncháza l. Kecefölde 
Konchteleke l. Konctelke 
Koncovo l. Kecefölde 
Konctelke (Konchteleke) 845 (Nyitra m.) 
Konia l. Kónya 
Konrad Müller, strassburgi polgármester 251 
Konrád, bambergi prépost, geisenheimi 682 
– comes, erdélyi alvikárius, szebeni  
–, garábi apát 949 
–, Orbag-i 9 
–, pannonhalmi prépost 876 
–, Harmeth fia, német 769 
– fia György, görgői 70 
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– fia István, Veszkény nembeli 186 
– fia Miklós, verebélyi 651 
– fiai: Zayhan és Péter, adorjáni 315 
– fiai: Miklós és János, kéméndi 717 
– l. még Corrardus, Konrad 
Konstantinápoly l. Bizánc 
konstantinápolyi l. bizánci 
Kont (Cont, Konth, Kunt, Kunth) Miklós 

(N.), nádor (H), kunok bírája, soproni 
és sárosi comes 2, 5–7, 14–15, 24, 26, 
28, 32, 37–38, 44, 46–47, 53–57, 60–
61, 67–68, 73, 78–80, 83–84, 97–100, 
103–104 között, 106–107, 113, 121–
122, 134, 140–143, 156, 159, 166, 
169–170, 174, 190–191, 193, 196, 
216, 226, 230, 233, 236–237, 262, 
264, 268–270, 273, 275–278, 280–
281, 283, 285, 287–288, 292–294, 
308, 313, 315, 328–329 között, 329–
333, 354–355, 362, 367, 374, 382, 
385–386, 398, 403, 406–413, 416, 
418–419, 425, 427, 431–439, 441, 
446–447, 449–453, 455, 458–459, 
492, 496–497, 502, 504, 506, 533, 
537, 540, 547–549, 553–555, 563, 
572, 582–584, 586, 588, 592–593, 
596–597, 611–613, 621–622, 635, 
639–638, 650–652, 657, 659, 663–
664, 668, 671–673, 675–676, 682, 
685, 695–697, 698–699, 700–701, 
703–704, 707, 710, 712, 714, 731, 
733, 741–746, 750–751, 755, 757, 
760, 762, 769, 772–773, 779–780, 
784, 795, 808, 811, 815–816, 820–
822, 825, 828–834, 837, 841–843, 
846, 851, 876, 884, 887–890, 893, 
894–895, 901, 907–917, 941, 944–
945, 948, 954, 967, 971, 975, 980–
981, 983–984, 987, 990, 997, 1001–
1002, 1009, 1012–1013, 1017, 1027–
1029, 1031–1032, 1045, 1050–1051, 
1054, 1066, 1075–1077, 1082, 1109–
1111, Apx.: 1–8 

Konth l. Kont 
Kontra (Contra dict.) Gergely, Antal fia, 

Miske-i, tarjáni 441, 698, 876, 916 
konvent l. esztergomi, fehérvári, garam-

szentbenedeki, jászói, kapornaki, kolozs-
monostori, komáromi, leleszi, pannon-

halmi, pécsváradi, pilisi, sági, somogyi, 
szekszárdi, szentpéteri, széplaki, 
tihanyi, turóci, zalai, zobori 

– tanúsága (embere) 7, 19, 21, 34, 43, 
47, 58, 68, 72–73, 75, 77–78, 81, 95, 
99, 129, 142–143, 146, 154, 157, 159, 
166, 168, 170, 172–173, 180, 183, 
197, 208, 215, 230, 269, 277, 285, 
308, 331, 335–336, 346, 352, 359–
360, 372, 375, 386, 388, 402, 421, 
423, 426, 428, 441, 443, 459, 464–
465, 482, 544, 547, 566, 577–579, 
581, 584, 588, 594–595, 627, 632, 
634–635, 637–638, 643–644, 647, 
664, 687–688, 702, 704, 710–712, 
723, 730, 732, 739, 753, 761, 774, 
789, 794, 798–799, 804, 806–807, 
817, 863–864, 866, 870–871, 876, 
881–882, 884–885, 894, 896, 916–
917, 930, 932, 940–942, 944, 946, 
961, 967, 969, 972–973, 980–982, 
987, 992–994, 1000, 1006, 1017, 
1029, 1038, 1052, 1054–1055, 1062, 
1071–1075, 1087–1088, 1094–1095, 
1097, 1101, 1106 

– tanúságának díjazása 547 
Konya l. Kónya 
Kónya (Konya) mester, dalmát-horvát 

bán, pozsonyi comes 103–104 között, 
762, 1012–1013, 1027, Apx.: 2 

– (Cona, Konya) mester, Fir-i 161  
– (Konya), törei 335, 799, 1087 
– (Konya), Iván fia, endrédi 884 
– (Conia), János fia 614–615 
Konyam (dict.) Pál fia János, Belye-i 388 
Konyha (Kohnya, Kohnyamezey), ma 

Kuchyňa, Sz. 369 (Pozsony m.) 
Konyhavize (Kohnyauiz, Kohnyauize, 

Kohnyavyze), folyó 74 
Koor, ér 1055 
Kopasz (Kopaz), Péter fia, Nema-i 441, 

789, 794, 804, 916 
Kopaz l. Kopasz 
Koplotovce l. Kaplat 
Koplyan l. Kaplony 
Koporbah l. Kotterbach 
Koppan l. Koppánd 
Koppánd (Koppan), ma Copăceni, Ro. 

1104 (Torda m.) 
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Koprinik (Kopronyk), ma Vaskorpád 
(Kruplivnik, Szl.) 26 (Vas m.) 

Koprivnica l. Kapronca 
Kopronuk l. Kapronok 
Kopronyk l. Koprinik 
Kops l. Kapus 
Kopsinch l. Kupsinc 
Kopsynch l. Kupsinc 
korbáviai (Corbauiensis; ma Krbava, 

Ho.) egyházmegye (püspökség) 488 
– püspöki szék üresedésben 2, 44, 67, 

83–84, 103–104 között, 106–107, 
190, 196, 354, 367, 502, 547, 675–
676, 695–697, 741, 762, 779, 1027 

Korchou l. Korcsva 
Korčula l. korcsulai 
korcsulai (Corchulensis, Corzulensis, 

Curzola; ma Korčula, Ho.) comes l. 
Baldassar 

– püspök l. Domokos 
Korcsva (Korchou), ma Karcsava 

(Krčava, Sz.) 688 (Ung m.) 
Korgo, hegy 998 
Korh (Korhy) 222, 1023 (Borsod m.) 
Korhi (Korhy dict.) János 956 
Korhy l. Korh, Korhi  
Korlatfalua l. Korlátfalva 
Korlátfalva (Korlatfalua, Korlath-

folua), ma Királyszék (Gornji Črnici, 
Szl.) 49 (Vas m.) 

Korlátgyepü (Kurlatgepuy), hn. 378 
(Fehér m.) 

Korlathfolua l. Korlátfalva 
Korlátpataka (Kurlatpataka), patak 378 
Kornis, nyéki 743 
Kóród (Korogh), ma Nádaskóród (Coruşu, 

Ro.) 130 (Kolozs m.) 
Korog l. Kórógy 
Korogh l. Kóród 
Kórógy (Korog), ma Korog, Ho. 260 

(Valkó m.) 
Koroml’a l. Koromlya 
Koromlak l. Koromlya 
Koromlia l. Koromlya 
Koromlya (Koromlia, Koromplya, Korumla, 

Korumly, Korumlya, Korumlyan), ma 
Koromlak (Koroml’a, Sz.) 172–173, 
206, 227, 302, 688, 730 (Ung m.)  

Korompa (Korompah, Korumpah), ma 
Krompachy, Sz. 723–725 (Sáros m.) 

Korompah l. Korompa 

Koromplya l. Koromlya 
koronázás Apx.: 1–8 
Korong (Korung), ma Krog, Szl. 49 

(Vas m.) 
Koros, ma Nyitrakoros (Krušovce, Sz.) 

258 (Nyitra m.) 
Korosaan l. Korosan 
Korosan (Korosaan, Korusaan, 

Kurusaan) 612–613 (Bars m.) 
Korouzeg (Koruzeg) 980, 1051, 1054 

(Trencsén m.) 
Korpad l. Korpád 
Korpád (Korpad), ma Kolozskorpád 

(Corpadea, Ro.) 323 (Kolozs m.) 
Korpona (Corpona), város, ma Krupina, 

Sz. 103–104 között (Hont m.) 
Korumla l. Koromlya 
Korumly l. Koromlya 
Korumlya l. Koromlya 
Korumlyan l. Koromlya 
Korumpah l. Korompa 
Korumzo (Kurunczow) 81, 354 (Tolna m.) 
Korung l. Korong 
Koruntal l. Kolontár 
Korusaan l. Korosan 
Koruzeg l. Korouzeg 
Koryma l. Kurima 
Košice l. Kassa 
Kostelyan l. Kosztolány  
Kosuk l. Kazsok 
Koszmály (Cosmal, Kocmal, Kozman), 

ma Kis- és Nagykoszmály (Malé és 
Vel’ké Kozmálovce, Sz.) 61, 984, 
1087 (Bars m.) 

Kosztolány (Kostelyan), ma Fenyő-
kosztolány (Jedl’ové Kostol’any, Sz.) 
482, 687 (Bars m.) 

Kotan (dict.) László, proskribált 822 
Kotešová l. Kotessó 
Kotessó (Hotesou), ma Nemeskutas 

(Kotešová, Sz.) 815 (Trencsén m.) 
Kothowyzy l. Kathowyze 
Kotterbach (Kaprabah, Koporbah), ma 

Ötösbánya (Rudňany, Sz.) 70 (Szepes m.) 
Kouach l. Kovácsi 
Kouachfalua l. Kovácsfalva 
Kouachfolua l. Kovácsfalva 
Kouachouch l. Kovácsfalva 
Kouachy l. Kovácsi 
Kouachyfalua l. Kovácsifalva 
Kouazdi 71 (Valkó m.) 
Kouch (dict.) János 925–926 
Kovačevci l. Kovácsfalva 
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Kovaczpataka l. Kovácspataka 
Kovács (Faber) János fia Lőrinc, jobbágy 653 
Kovácsfalva (Kouachfalua, Kouachfolua, 

Kouachouch, Kowachoch, Kowachouch), 
ma Vaskovácsi (Kovačevci, Szl.) 26, 
49 (Vas m.) 

Kovácsi (Kouach, Kouachy), ma Meggyes-
kovácsi 46 (Vas m.) 

– (Koachy), ma Kiskovácsi 209 
(Veszprém m.) 

Kovácsifalva (Kouachyfalua, Kowach-
ffalwa) 239, 353, 460 (Arad m.) 

Kovácspataka (Kovaczpataka), patak 183 
Kowachffalwa l. Kovácsifalva 
Kowachoch l. Kovácsfalva 
Kowachouch l. Kovácsfalva 
Koxo 463, 920, 929, 947 (Abaúj m.) 
Kozma, jobbágy 59 
–, jobbágy 283 
–, kői őrkanonok 191 
–, ormáni 75 
–, tarkői rector, tarcafői alesperes 132 
– mester, vajtai 271 
–, Bede fia, rádi 352 
–, Denk fia, ninaji 73 
–, Herbord fia, keszi 757 
–, Mihály fia, bózsvai 382, 673 
–, Mike fia, döbrétei 1043  
– mester, Zay Demeter apja, alagi 621, 1040   
–, Ilona apja, köcski 657 
– fia András, Vinodol-i 9, 76 
– fia Imre, gávai jobbágy 34 
– fia István, fáji 68 
– fia János, Veszkény nembeli 186 
– fia Lőrinc, Jobustelk-i 256 
– fia Pál, szapi 405 
– fia Péter, falkosi jobbágy 34 
– fiai: Mátyás, János és Lőrinc, fügei 996 
Kozman l. Koszmály 
Koztanzky, szőlő 998 
Kožuchov l. Kazsu 
köböl 142, 373, 639, 832, 903, 1088 
Köcsk (Kuchk) 412, 433, 657, 763 (Vas m.) 
Köcski Sándor l. Sándor országbíró, köcski 
Kőháza (Kyowhaza, Kywhaza) 347 

(Doboka m.) 
kői (Kw; ma Banoštor, Sze.) káptalan 55, 

191, 226, 236, 712, 948, 1066 (Szerém m.) 
– őrkanonok l. Miklós 

– prépost l. Miklós 
Kökényes (Kukenyes), ma Kökényes-

mindszent 1043 (Zala m.) 
– (Kukynys) fia Balázs 197 
Kökényesmindszent l. Kökényes 
Kökényespataka (Kukenyespataka), 

patak 1043 
Kölcse (Kulche) 668 (Szatmár m.) 
– (Kelche, Kulche), László fia, mátyóci 170 
köles 308 
Köln (Colonia), város, Németo. 682  
költség 36, 116, 126, 144–145, 156, 160, 

166, 177, 186, 257, 271, 277, 337, 
395, 460, 503, 571, 574, 640, 692, 
720, 763, 782, 808, 855, 892, 943, 
1005, 1043, 1083, 1091, 1103 

könyök [mérték] 706  
köpeny 142, 832, 723–725, 796–797, 800 
Körmöcbánya (Cremniczia), város, ma 

Kremnica, Sz. 694 (Bars m.) 
körmöcbányai bíró l. Zoler András 
– comes l. Mothel János 
Körös (Crisium), ma Križevci, Ho. 319–

321, 456, 1060 (Körös m.) 
– (Keurus), ma Küküllőkőrös (Curciu, 

Ro.) 325 (Szászföld) 
– (Chris, Chrys, Cris), folyó 239, 353, 460 
– (Cris, Crys) megye 64, 339, 678–679, 

780, 856, 903, 955, 1078, 1080–1081 
– megye hatósága 319, 456, 508, 781, 806 
körösi comes l. György, romhányi; 

Jakab, László fia; László, János fia 
– notarius l. Ádám 
– szolgabíró l. Balázs, Illés fia 
Körösjenő l. Jenő 
Körösmellék (Keurusmellek) 433 (Vas m.) 
körte 178, 531 
Körtvélyes (Kerthweles, Kurthueles, 

Kurthuelus, Kurthvelus, Kurtuelus, 
Kvrthwelyes) 739, 921, 946 
(Zemplén m.) 

Kőszeg (Kwzygh), vár, Ho. 113 
(Baranya m.) 

– (Kuzeg, Kwzeg), város 1068–1069 
(Vas m.) 

kőszegi bíró 1068; l. még Miklós 
Kőszegi Henrik l. Henrik; Henrik, Henrik fia 
– János l. János, Henrik szlavón bán fia 
Kőszegpaty l. Paty 
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kötelezvénylevél 56, 328, 399, 657, 854, 
872, 886, 996 

Kötényes (Kuthenyes dict.) Mihály, 
proskribált 822 

Kövér (Kuer dict.) János, Debew, László, 
Gergely és György apja, velezdi 731 

– (Kuer dict.) Miklós, Miklós fia, János 
apja, Hontpázmány nembeli, ráhói 1109  

Kövesd (Kwesd), ma Balatonkövesd 703 
(Zala m.) 

– (Kuesd), patak 97 
Köveskő l. Kemecse 
követ 145, 176, 199, 211, 470, 481, 561, 

659, 1001, 1004–1005, 1026, 1057, 
1089, 1091, 1103; l. még bizánci, 
királyi, pápai, velencei 

közbenjárás 140, 840  
Középbérc (Kuzepberch), erdő 130 
Középlak (Kuzeplaak) 367 (Zala m.) 
Középpeterd l. Peterd 
Közép-Szolnok (Zonuk mediocris) megye 627 
Középtelek (Kuzepthelek), hn. 316 

(Pest m.) 
közgyűlés l. erdélyi vajdai, királyi, macsói 

báni, megyei, nádori 
közjegyző 41, 574, 777, 949, 1018 
közjog 1, 113, 425, 440, 452, 472, 549, 

577, 585, 591, 655, 688, 752, 773, 825, 
829, 933, 956, 971, 977–978, 1099 

közös birtoklás (használat) 28, 56, 97, 
144, 239, 316, 353, 368, 460, 529, 
590, 597 

közrendű (nem nemes) 31, 75–76, 79, 
113, 128, 142, 146, 163, 180, 204, 
206, 211, 233, 261, 263, 267, 280, 
285, 318–321, 349, 359, 435, 438, 
449–450, 456, 547, 578, 590, 624, 
667, 701, 714, 768, 796–797, 800, 
806, 864, 940, 942, 949, 961, 1024, 
1051, 1079, 1093 

krakkói (ma Kraków, Lo.) egyház-

[megye] (püspökség) 466 
– püspök 17 
Kraków l. krakkói 
Král’ l. Szentkirály 
Král’ovský Chlmec l. Helmec 
Kramarfalua (Kramarfolua) 49 (Vas m.) 
Kramarfolua l. Kramarfalua  
Krappundarff l. Igen 
Krásna nad Hornádom l. Széplak 

Krassó (Crassou, Crassow, Crassuo) 

megye 246, 680, 1098 
krassói comes l. Benedek, Pál fia 
Krassószentmiklós (Crasouzenthmiclos) 

701 (Baranya m.) 
Kraszna (Crazna, Karazna) megye 242, 353 
Krasznahorvát l. Horvát 
krasznai főesperes l. Simon 
– vicecomes l. Miklós, László fia  
Krasznamihályfalva l. Mihályfalva 
Krasznarécse l. Récse 
Krasznokvajda l. Vajda 
Krbava l. korbáviai 
Krčava l. Korcsva 
Kremnica l. Körmöcbánya 
Kréta, sziget 145 
Križevci l. Körös 
Krizsánfalva (Crisanfalua, Crisanfolua) 

49 (Vas m.) 
Krizsánháza (Kyrisanhaza, Kyrizan-

haza) 26 (Vas m.) 
Krizsanóc (Crisanouch) 49 (Vas m.) 
Krog l. Korong 
Krompachy l. Korompa 
Krope (Kwpe), csúzai 113 
Kruchow l. Krucsó 
Krucsó (Cruchou, Kruchow), ma Magyar-

krucsó (Nižný Kručov, Sz.) 47, 795 
(Zemplén m.) 

Krupina l. Korpona 
Kruplivnik l. Koprinik 
Krušovce l. Koros 
Ku……, Perbese-i 1113 
Kubulkuth (Kebulkuth), kút 658, 669 
Kucheth l. Kecset 
Kuchk l. Köcsk 
Kuchyn l. Kucsin 
Kuchyňa l. Konyha 
Kučín l. Kucsin 
Kucsin (Kuchyn), ma Felsőköcsény 

(Kučín, Sz.) 8 (Sáros m.) 
Kudymalus l. Málas 
Kudymalusy l. Málas 
Kuer l. Kövér 
Kuesd l. Kövesd 
Kukemezey l. Kükemező 
Kukenyes l. Kökényes 
Kukenyespataka l. Kökényespataka 
Kuková l. Kükemező 
Kukynys l. Kökényes 
Kulche l. Kölcse 
Kulchefeulde l. Kecefölde 
Kulchfolua 191 (Baranya m.) 
Kuld 738 (Szabolcs m.) 
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Kuldu 960 (Fejér m.) 
Kulus l. Kolozs 
Kulus l. kolozsmonostori 
Kulusmonustra l. kolozsmonostori 
Kuluzvar l. Kolozsvár 
Kumchegh l. Kuncheg 
Kun Miklós fia Mihály, becskei 585 
Kunch l. Konc 
Kuncheg (Kumchegh) comes fiai: 

Churcheu, Tompa Miklós és Cseh 
János, halasi 169 

Kunchlin, esztergomi 144 
Kunczlin comes fia Mihály, budai bíró 328 
Kuni 260 (Valkó m.) 
Kunne, trocsányi Tivadar felesége 142, 

832, 909  
kunok bírája l. nádor 
Kunország (Co) l. királyi privilegiális 

intitulacio 
Kunt l. Kont 
Kunth, Demeter anyja 316 
– l. Kont 
Kunygsperg l. Újbánya 
Kupretfalua (Kuprethfolua) 49 (Vas m.) 
Kuprethfolua l. Kupretfalua  
Kupsinc (Kopsinch, Kopsynch, Kupsynch), 

ma Murahalmos (Kupšinci, Szl.) 26, 
49 (Vas m.) 

Kupšinci l. Kupsinc 
Kupsynch l. Kupsinc 
kuri püspök l. Péter 
kúria l. királyi, nádori, országbírói 
Kurima (Karyma, Koryma, Kuryma, 

Kwrima), Sz. 463, 861–862, 947 
(Sáros m.) 

Kurityán (Kurytyan) 1075 (Borsod m.) 
Kurlatgepuy l. Korlátgyepü 
Kurlatpataka l. Korlátpataka 
Kurthueles l. Körtvélyes 
Kurthuelus l. Körtvélyes 
Kurthvelus l. Körtvélyes 
Kurtuelus l. Körtvélyes 
Kurunczow l. Korumzo 
Kurusaan l. Korosan 
Kuryma l. Kurima 
Kurytyan l. Kurityán 
Kusal l. Kusaly 
Kusaly (Kusal), ma Coşeiu, Ro. 625 

(Közép-Szolnok m.) 
Kusalyi Jakcs l. Jakcs 
Kuson fia János, Ludvig-i jobbágy 504 
Kustan 712 (Baranya m.) 
Kusuk l. Kazsok 

kút 225, 260, 566, 589, 658, 669 
Kutas (Kutus) 851, 954 (Gömör m.) 
– (Kuthus, Kutus), ma Kis- és Nagy-

kutas 121, 151 (Zala m.) 
Kutas (Kutus) 899  
Kuthenyes l. Kötényes 
Kuthmer fia Mihály, pataki polgár 1055 
Kuthus l. Kutas 
Kuthyur (dict.) László 364 
– (dict.) Miklós 364 
Kutjevo l. gotói 
Kutus l. Kutas 
Kuzeg l. Kőszeg 
Kuzeplaak l. Középlak 
Kuzepthelek l. Középtelek 
Kükemező (Kukemezey), ma Kuková, 

Sz. 303 (Sáros m.) 
Küküllő (Kis-Küküllő, Kykullew minor), 

folyó 325 
Küküllőalmás l. Almás 
küküllői (Kykelleu, Kykellew, Kykwllew) 

főesperes l. Csoma; János, Apród 
Miklós fia  

Küküllőiklód l. Iklód 
Küküllőkőrös l. Körös 
Küllő l. Kürü 
Kürt (Kyvrth, Kywrth) 896 (Pilis m.) 
Kürü (Kwryu, Kwryw), ma Küllő 

(Girm, Au.) 446 (Sopron m.) 
Kvetoslavov l. Úszor 
Kvrthwelyes l. Körtvélyes 
Kw l. kői 
Kwpe l. Krope 
Kwrima l. Kurima 
Kwrten (dict.) György, pécselyi jobbágy 732 
– (dict.) Kolos (Koloz), pécselyi jobbágy 732 
– (dict.) Tamás, pécselyi jobbágy 732 
Kwryu l. Kürü 
Kwryw l. Kürü 
Kwsekwyl, patak 241 
Kwtya 198 (Gömör m.) 
Kwzeg l. Kőszeg 
Kwzygh l. Kőszeg 
Kyazfaya l. Kyezfaya 
Kyd 611 (Bars m.) 
Kyde l. Kide 
Kyezfaya (Kyazfaya), hn. 316 (Pest m.) 
Kyge l. Kide 
Kygious l. Kígyós 
Kykelleu l. küküllői 
Kykellew l. küküllői 
Kykullew minor l. Küküllő 
Kykwllew l. küküllői 
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Kylien l. Kilián 
Kynchus l. Kincses 
Kyowhaza l. Kőháza 
Kyralhatara l. Királyhatára 
Kyrch l. kerci, Kércs 
Kyrimbolch l. Kerynkolch 
Kyrin (Kyryn), Myloan fia 1023 
Kyrisanhaza l. Krizsánháza 
Kyrizanhaza l. Krizsánháza 
Kyryn l. Kyrin 
Kysandreasfalua l. Andrásfalva 
Kysazaar l. Azar 
Kysazar l. Azar 
Kysbachov l. Bacsó 
Kysbachow l. Bacsó 
KysBeu l. Bő 
Kyschurnada (Kyschurnoda), víz 1033 
Kyschurnoda l. Kyschurnada 
Kysdeta l. Deta 
Kysech l. Écs 
Kyseech l. Écs 
Kysfalud l. Kisfalud 
Kysfalut l. Kisfalud 
Kysffalw l. Kisfalu 
Kysffalwd l. Kisfalud 
Kyshanta l. Hánta 
Kyshanua l. Hanva 
Kysharath l. Kisharaszt 
Kysheresthien l. Kisherestyén 
Kysholmoch, erdő 241 
KysIlmench l. Ilmic 
Kysk fia Péter, verbkai 980 
Kyskonzka, folyó 1060, 1070  
Kysles l. Kisles 
Kysleztemer l. Lesztemér 
Kysmerkocz l. Merkóc 
Kysmerkolch l. Merkóc 
Kyspankata 553  
Kyspetry l. Kispetri 
Kyspisulnuk l. Peselnek 
Kysponyla l. Panyola 
Kysrouazd l. Ravazd 
Kyssarlo l. Salló 
Kyssarlou l. Salló 
Kysselepchen l. Szelepcsény 
KysSelepchen l. Szelepcsény 
Kysserepchen l. Szelepcsény 
Kyssorlow l. Salló 
Kystapolchan l. Kistapolcsány 
KysTarian l. Tarján 
Kystarkan l. Tárkány 
Kystarnouch l. Tarnóc 
Kystarnuk l. Kistárnok 
KysTarnuk l. Kistárnok 
KysThopolchan l. Kistapolcsány 
Kysthornocz l. Tarnóc 
Kystopolchan l. Kistapolcsány 
Kystornouch l. Tarnóc 

Kysuarada l. Várda 
Kysuata l. Vata 
Kysuezciche l. Vescsica 
Kysuezcyche l. Vescsica 
Kysuoda 47 (Szatmár m.) 
Kysuray l. Uraj 
Kysvata l. Vata 
Kyswanye, berek 465 
Kyswarwo János, gávai jobbágy 34 
Kyswata l. Vata 
Kyswenchellew l. Vencsellő 
Kysyda l. Kisida 
Kyszelepchen l. Szelepcsény 
Kyusfalud l. Kisfalud 
Kyushomok  l. Kishomok 
Kyusuezciche l. Vescsica 
Kyvrth l. Kürt 
Kywhaza l. Kőháza 
Kywrth l. Kürt 
 

L 
L l. Lodoméria 
L’uborča l. Liborcsa 
L’uboreč l. Libercse 
L’uboriečka l. Libercse 
Laak l. Lak 
Laapus l. Lápos 
Laaz l. Láz 
Láb (Lop), Sz. 369 (Pozsony m.) 
láb [mérték] 178, 531, 668 
Labad (Labadwyz), folyó 442 
Labadwyz l. Labad 
Labarcz l. Laborc 
Laborc (Labarcz), folyó 34 
Lac l. Lak 
Lach l. Lak 
Lachaz 746 (Gömör m.) 
Lachk l. Lack 
Lachunch l. Losonc 
Lack (Lachk), Tema-i 945 
– (Lachk mester), [Kolos fia], Miklós 

apja, [szántói] 71, 125, 270, 311, 469, 
757, 879–880  

– (Lachk, László) mester, comes, István 
[szlavón] bán, Miklós és Pál ungi 
comes-ek apja 43, 206, 227, 502, 
696–697 

– (Lachk) fia János, ocskói 901 
– (Lachk) fia Lőrinc, kosztolányi 482, 687 
Lackfi András l. András erdélyi vajda 
– Dénes l. Dénes, István fia, erdélyi vajda 
– Imre l. Imre, István fia, királyi lovász-

mester 
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– István l. István, Lack fia  
– Miklós l. Miklós, István fia; Miklós, 

Lack fia; Miklós, Miklós fia 
– Pál l. Pál, Lack fia 
láda 142, 318, 324, 574 
Ladafalwa (Ladafolua) 26 (Vas m.) 
Ladafolua l. Ladafalwa 
Ladon l. Ládony 
Ládony (Ladon), ma Nemesládony 685 

(Sopron m.) 
Ladzany l. Ledény 
Lajos (Ludwig), I., magyar (H, U, V) 

király, I. Károly és Erzsébet fia, István 
fivére, Erzsébet férje 1–6, 8–9, 12–13, 
15, 21–23, 25–26, 29–31, 34, 36, 39–
40, 44–45, 49–51, 53, 55, 58, 62–63, 
65–67, 69–72, 74–77, 79, 81, 83–85, 
87–88, 90–92, 94–97, 99, 102–103, 
103–104 között, 104–109, 111–113, 
115, 121, 123–129, 131–133, 135–
137, 139–143, 145–146, 149–150, 
154–155, 157–159, 163, 166–168, 
171–176, 178–181, 185, 187–191, 
193–197, 200–201, 204–206, 211, 
215, 218–222, 224, 226–229, 236, 
239, 241–242, 245–246, 250–256, 
259–261, 265–266, 270, 272–274, 
279, 282, 284, 291, 295–305, 308–
311, 316–318, 324–326, 330, 334–
335, 341–342, 346, 349–354, 356, 
358–359, 361, 367, 367–368 között, 
369–370, 371, 374–378, 384, 387–
389, 392, 394, 397, 402, 415, 420–
424, 426–430, 435–438, 443–446, 
449–450, 452–453, 455–456, 460, 
462–463, 465–474, 477, 482, 484, 
488–492, 496, 500–503, 505, 510–
514, 516–520, 525, 529–532, 534, 
536, 539, 542–544, 547, 549–550, 
552, 561–562, 566, 568–575, 577–
579, 580–581, 588–589, 591, 593–
594, 612–613, 620, 623–624, 627–
637, 640–643, 645–649, 652–653, 
655–656, 659–667, 670–671, 674–
676, 678, 680, 682, 684, 687–688, 
690–692, 695–967, 702, 707–708, 
711–712, 720–721, 723–728, 730, 
732, 735–737, 739–741, 743, 746–
749, 752, 757, 760–762, 766–769, 

773–775, 779, 783, 786–794, 796–
800, 802, 804, 806–807, 809–814, 
819–820, 822, 824, 827, 829, 832, 
838, 840, 847, 850, 852–853, 855–
856, 860–864, 866, 870, 873–875, 
878–880, 883, 885, 891, 895–898, 
900, 903, 905, 918–929, 934, 936, 
938–943, 946–948, 950, 952, 955, 
957–959, 961, 963, 966, 968–969, 
971, 977–979, 982, 985–986, 988, 
991–994, 997, 1000–1002, 1004–
1006, 1008, 1010–1016, 1018–1019, 
1022–1023, 1026–1027, 1030, 1032–
1034, 1036, 1039–1040, 1044–1046, 
1052–1053, 1055, 1057–1059, 1062–
1064, 1066, 1068–1069, 1071–1074, 
1077–1078, 1080–1081, 1083, 1085, 
1086–1091, 1093–1094, 1096–1098, 
1101, 1104, 1106–1109, Apx.: 1–8 

– l. még Ludovico 
Lak (Laak) 260, 308, 359, 849, 894, 

942, 987 (Baranya m.) 
– (Laak, Lok, Look) 239, 353, 460 

(Bihar m.) 
– (Lok ) 712 (Bodrog m.) 
– (Laak, Lak S. Nicolai), districtus, ma 

Nagytótlak (Selo, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
– (Laak), ma Répcelak 398 (Vas m.) 
– (Laak, Lach), ma Kéttornyúlak 658, 

669, 1099, 1105 (Veszprém m.) 
– (Lac) 518 
– S. Nicolai l. Lak 
Lakach l. Lakács 
Lakács (Lakach), ma Lukáčovce, Sz. 

645–646 (Nyitra m.) 
Lakháza l. Lucsov 
Lakouch l. Lankouch 
Lam l. Lám 
Lám (Lan, Lam), ma Dacsólám (Dačov 

Lom, Sz.) 870, 969 (Hont m.) 
Lampert, Lampert fia, szepesi kanonok 

340, 357, 878, 1090 
–, Lampert apja 357, 878, 1090 
– fia Domokos, hangonyi 867 
– fia János, leszenyei 704 
– fia Mihály, tilaji 417 
Lampertszásza (Lumperthzaza, Lupprec-

záza, Lupprehtzaza, Lupprethzaza), 
város, ma Beregszász (Berehovo, 
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Ukr.) 19, 183–184, 208, 817, 964 
(Bereg m.) 

lampertszászai Szt. Szaniszló vértanú-

kolostor és apácái 817 
Lamprecht, speyeri püspök 194 
Lan l. Lám 
lándzsa 393, 834, 1018  
Langueus, László fia, tolcsvai 1055 
Lanik fia Miklós, uraji jobbágy 867 
Lankouch (Lakouch) 140 (Somogy m.) 
Lapanch 262 (Baranya m.) 
Lapis Refugii l. menedékkői 
Lapispatak (Lapospataka), ma Ploské, 

Sz. 816 (Sáros m.) 
Lapod, folyó 241 
Lapos l. Lápos 
Lápos (Lapus), ma Magyarlápos (Târgu 

Lăpuş, Ro.) 97 (Belső-Szolnok m.) 
– (Lapos, Laapus, Lapus) 266, 284, 

649, 788 (Fehér m.) 
– (Lapus), folyó 649 
Lapospataka l. Lapispatak 
Láposrév (Lapusreu) 945 (Nógrád m.) 
Lapus l. Lápos 
Lapusreu l. Láposrév 
Larencz l. Lőrinc 
Laskod (Laskud) 453 (Szabolcs m.) 
Laskud l. Laskod 
Lasonch l. Losonc 
Lastomír l. Lesztemér 
Lastovce l. Lasztóc 
László l. Bolgár László 
– l. Chene László 
– l. Cseh László 
– l. Darabos László 
– l. Henke László 
– l. Herceg László 
– l. Kecskés László 
– l. Kotan László 
– l. Kuthyur László 
– l. Moch László 
– l. Pozsár László 
– l. Szár László 
– l. Szarka László 
– l. Vas László 
– l. Vörös László  
– l. Zámbó László 
– 214 
– 858 
– 1111 

–, Agoch-i 1055 
–, bégányi 73 
–, bekecsi 125 
–, bolyi 80, 97–99, 753 
– mester, budai kanonok 316, 348, 712, 960 
–, csanádi kanonok 213 
–, domonkos provincialis perjel 48 
– mester, erdélyi kanonok 284 
–, erdélyi vajda, [Kán nembeli] 284  
–, famulus 947 
–, gutori 435 
–, havasalföldi vajda 898, 1033 
–, Hoshk-i 588 
–, Hoty-i 380 
–, kalocsai érsek 113  
–, kelecsényi 382 
–, komáromi perjel 784, 863–864, 928 
–, Koxo-i 463, 920, 929, 947 
–, leleszi konvent tagja 635 
–, I., magyar (V) király, Szt. 720–721 
–, IV., magyar (H) király 2, 47, 170, 769, 

1015, 1067 
–, mohalyi kenéz 347 
–, officialis 260 
– (Ulászló, Wladislaus), opuliai herceg 

176, 224, 259, 335, 356, 371, 389, 
449–450, 549, 593 

–, országbíró, [Kán nembeli] 260 
–, pannonhalmi apát 41, 69, 212, 313, 

374, 410, 436, 576, 606, 876, 949 
–, pap 113 
–, pap, káplán 55 
–, proskribált, almágyi 746 
–, sárogi 987 
– comes, sárosi szolgabíró 504  
–, soltész 154 
–, szatmári szolgabíró, vajai 39, 304 
–, szepesi kanonok 340 
–, szilvási officialis 973 
–, tyukodi 643, 664 
– mester, ugocsai főesperes, erdélyi 

püspöki vikárius 323  
–, ungi 171 
–, ungi várjobbágy, csicseri 170 
–, vági 431 
–, váradi karpap, oltárigazgató 353 
–, veszprémi püspök 2, 44, 67, 83–84, 

103–104 között, 106–107, 146, 190, 
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196–197, 219, 354, 367, 502, 547, 
606, 675–676, 682, 695–697, 711–
712, 741, 762, 779, 961, 1012–1013, 
1027, 1024 

–, zágrábi püspök 373 
–, Ábrahám fia, officialis 172–173 
–, András fia 259 
–, András fia 294 
–, András fia, bacskai 740 
–, András fia, csanádi kanonok, segesdi 

plébános 131–133, 244 
– mester, András fia, imregi 693 
–, András fia, peterdi 944 
–, András fia, vitkai 924 
– mester, András fia, Hontpázmány 

nembeli, Zalusan-i 808 
–, Antaleus fia, őri 36, 95 
–, Arnold fia, László apja, nádfői 303 
– mester, Balázs fia, tűri 97, 128, 1011 
–, Bálint fia, Nema-i 577–578, 804 
–, Barius fia, vadnai 1053 
–, Batiz fia, helmeci 170 
–, Beke fia, alacskai 399 
–, Beke fia, Beleser-i 851, 954 
–, Beke fia, budi 154 
–, Beke fia, iklódi 345, 347, 464, 634, 

1007, 1038 
–, Beke fia, zselizi 25 
–, Belyd fia 222 
–, Benedek fia, tuzséri 47 
–, Bereck fia, officialis 440 
–, Bod fia, tusai 774, 946 
–, Bodun fia, László apja 154 
–, Bogát fia 635 
–, Byler fia, Kara-i 281 
–, Castellan Péter fia, szentléleki 318–

321, 806, 988 
–, Chatou fia, fügei 996 
–, Danka fia, egyházas…..-i 791 
–, Demeter fia, cikmántori 325 
–, Dénes fia, szabolcsi szolgabíró 31 
–, Dezső fia, feledi 745, 889 
–, Dezső fia, losonci 97–99, 235, 536 
–, Domokos fia 852 
–, Domokos fia 895 
–, Domokos fia, csányi 1101 
–, Domokos fia, csebi 421 
–, Domokos fia, Hene-i 735 

–, Domokos fia, hidvégi 675–676 
–, Domokos fia, iklódi 464, 1007, 1038 
–, Domokos fia, keszi 960 
–, Domokos fia, királyi ifjú 1006 
–, Domokos fia, szodorói 635 
–, Egyed fia 769 
–, Egyed fia, csányi 689 
–, Fabus János fia 815 
– mester, Fanch fia 288  
–, Farkas fia, csákányi 858 
–, Farkas fia, Margit, Erzsébet, Katalin és 

Ilona apja 1042 
–, Fülöp fia 339 
– mester, Fülöp fia, szentgróti 388  
–, Gereu fia 349 
–, Gergely fia, jetyői 1052–1053, 1093, 1097 
–, Gergely fia, nátafalvi 946 
–, György fia, Chaphord-i 394 
–, Gyűrűs Benedek fia, nényei 870, 969 
–, Imre fia, ernyei 1035 
–, Ipolit fia, órévi 113 
–, István fia 154 
–, István fia 596 
–, István fia, ábrányi 268–269 
–, István fia, becskei 585 
–, István fia, Tamás és Miklós apja, berencsi 

31, 424, 670, 674, 708, 740, 811 
–, István fia, galsai 97, 733, 735 
–, István fia, örsi 703 
–, István fia, pásztói 700, 1077 
– mester, István fia, torockói 341 
–, István fia, vitkai 653, 924–925 
–, Iván fia, Brezouicha-i 734 
–, Iván fia, kállói 38, 1082 
–, Jakab fia, keserűi 840 
–, Jakab fia, kusalyi 625 
–, Jakab fia, szepesi kanonok 357, 878 
–, János fia 9 
–, János fia, almakeréki 788 
– mester, János fia, bátori 24, 56, 129, 

232, 237, 428, 453, 1000 
–, János fia, Belye-i 388 
–, János fia, csemernyei 84 
–, János fia, debreceni 965 
–, János fia, dengelegi 635 
– mester, János fia, dobokai 346, 634  
–, János fia, hosszúmezei 1110 
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– mester, János fia, körösi és rojcsai 
comes 856, 903, 1060 

–, János fia, madarászi 419 
–, János fia, Nyutho-i 58 
–, János fia, pelejtei 117, 268–269, 275, 

280, 285 
–, János fia, putnoki 1061 
–, János fia, Hontpázmány nembeli, ráhói 1109 
– mester, János fia, rozgonyi 47, 134, 

230, 296, 330, 414, 795, 895, 919  
–, János fia, simai 635 
– mester, János fia, somosi 747  
–, János fia, szentmártoni 1024 
–, János fia, Egyed és Langueus apja, 

tolcsvai 1055 
–, János fia, tóti 793, 827 
–, János fia, újfalvi 7 
–, János fia, zsegnyei 801  
–, Kelemen fia, patyi 395 
–, Klára fia 70 
– mester, Kövér János fia, velezdi 731  
–, László fia 154 
– mester, László fia, csetneki 744, 907  
– mester, László fia, erdélyi alvajdai 

helyettes 82, 968  
–, László fia, kolozsi comes 263, 839 
–, László fia, nádfői 303 
–, László fia, szarvadi 726 
–, László fia, szécsi 774 
–, László fia, Ilona, Margit, Katalin és 

Erzsébet apja, szentmiklósi 195 
–, László fia, szentmiklósi 635, 848 
–, Lőrinc fia, nagyfalvi 368 
–, Lőrinc fia, nagymihályi, tibai 172–

173, 206, 227, 302, 688, 730, 992, 
1094, 1112 

–, Magyar Pál fia 763 
–, Márk fia 823 
–, Márk fia, Nazdrok-i 980 
–, Márton fia, fehéri szolgabíró, tátéi 859 
–, Máté fia, regmeci, hangonyi 36, 166, 913 
–, Máté fia, tárkányi 647, 670, 711, 1000 
–, Mihály fia 769 
–, Mihály fia, szatmári szolgabíró, simai, 

szárazberki 39, 304, 664 
–, Mihály fia, szentpéteri 1015 
–, Miklós fia 329 
–, Miklós fia, dobokai 634 

–, Miklós fia, Mihály, Jakab és Miklós 
apja, gecsei 970 

–, Miklós fia, kendertói 1092 
–, Miklós fia, laki 712 
–, Miklós fia, lapispataki 816 
–, Miklós fia, lozsádi 250, 279, 312, 542, 1011 
–, Miklós fia, olgyai 1042 
–, Miklós fia, panyiti 755 
–, Miklós fia, pecöli 2 
–, Miklós fia, perényi 947  
–, Miklós fia, rozgonyi 47, 134, 895 
–, Miklós fia, salgói 331, 1029 
–, Moch fia, sarmasági 627 
–, Náta fia, nátafalvi 84, 170 
–, Pál fia, bolmányi 944 
–, Pál fia, butkai 34–35, 644, 943 
–, Pál fia, János apja, debreceni 965 
–, Pál fia, szuhai 941 
–, Pál fia, váradi kanonok és oltárigazgató, 

pap 560 
–, Péter fia 136 
–, Péter fia 293, 911–912 
–, Péter fia 294 
–, Péter fia 301 
–, Péter fia 1062–1063 
–, Péter fia, Arky-i 55 
–, Péter fia, babóti falunagy 432 
–, Péter fia, budatelkei 336 
–, Péter fia, dománhidai 635 
–, Péter fia, egri 21 
–, Péter fia, kalocsai prépost, királyi 

phisicus 492, 498, 656 
–, Péter fia, nagyfalvi 368 
–, Péter fia, panyolai 997  
–, Péter fia, sárói 289, 893 
–, Péter fia, sásvári jobbágy 722 
–, Péter fia, sebesi 707, 813 
–, Péter fia, semjéni 844 
–, Péter fia, szodorói 635 
–, Péter fia, tárnoki 635 
–, Péter fia, trocsányi 142, 832, 909, 923 
–, Pető fia 542 
–, Pető fia, miketei 84 
–, Pető fia, osgyáni 671 
–, Pósa fia, János apja, szeri 358, 472  
– mester, Renold nádor fia, Péter és 

János apja, rozgonyi 47  
–, Salamon fia, Zeud-i 7 
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–, Sándor fia, paposi 981 
– mester, Simon fia, károlyi 635, 924–926 
–, Simon fia, rátoni 627 
– mester, Szobonya fia, pozsonyi comes 

2, 44, 67, 83–84, 106–107, 190, 196, 
354, 367, 502, 547, 675–676, 682, 695–
697, 741, 762, 779, 1012–1013, 1027 

–, Tamás fia 1111 
–, Tamás fia, buclói 828 
–, Tamás fia, eszenyi 647 
–, Tamás fia, Jakoud-i 55 
–, Tamás fia, lévnai 259, 356  
–, Tamás fia, lövői 78 
–, Tamás fia, nyárádi 73, 1106 
–, Tamás fia, szentkirályi 941, 1075 
–, Tamás fia, telegdi 380 
–, Tekes fia, János apja 917 
– mester, Töttös fia, királyi lovag, becsei, 

budai, blinjai 9, 30, 75–76, 103, 160, 
169, 175, 191, 216, 226, 257, 308, 
314, 328, 359, 492, 592, 622, 712, 
760–761, 767, 798, 807, 819, 849, 
910, 942, 944, 975, 985, 991, 1003, 
1023, 1066, 1083  

– mester, Ugrin fia, al-országbíró 705 
–, Vanchuk fia, iskei 753 
–, Vas Tamás fia 1115 
–, Vecse Miklós fia, Mihály és János 

apja, putnoki 137, 293, 342, 750, 
886–888, 1010, 1061 

–, Vid fia, irinyi 635 
–, Vörös János fia, Benchench-i 260, 1073 
–, ..... litteratus fia 245 
–, István és László erdélyi alvajdai 

helyettesek apja 82 
–, Ubul és Mihály apja, kállói, semjéni 

177, 361, 418, 738 
–, László kolozsi comes apja 839 
–, Mihály apja, monoki 68, 125 
–, István és János apja, Nádasd nembeli, 

nádasdi 33, 156, 1020 
–, Mihály és János apja, patai 315, 911–912 
–, János és András apja, szántói 11, 170 
–, Lőrinc apja, vitézi 631–633, 825 
– fia Ábrahám, szenterzsébeti 293, 911 
– fia András, jobbágy 653 
– fia Beke, iklódi 345 
– fia Bereck, vajai 623 

– fia Domokos, geresdi 657 
– fia György, botházi 336 
– fia Imre, ládonyi 685 
– fia István, bábaréti 836 
– fia István, peleskei 16 
– fia István, szentimrei officialis 859 
– fia István, Tpunie-i 439 
– fia Jakab, körösi comes 781 
– fia János 172–173, 302, 333 
– fia János 316 
– fia János 1053 
– fia János, császlóci 59 
– fia János, esztergomi polgár 202 
– fia János, füssi 611 
– fia János, kalondai 733 
– fia János, mesteri 90, 163 
– fia János, mihályfalvi 635 
– fia János, penészleki 635 
– fia János, petri 222 
– fia János, somi 822 
– fia János, szelmenci 167, 170, 914 
– fia János, tornai 917 
– fia László, csetneki 744, 907 
– fia László, szécsi 774 
– fia László, szentmiklósi 195 
– fia Lukács 673 
– fia Mihály 1077 
– fia Mihály, dobokai 1020 
– fia Mihály, Tereztenye-i 10 
– fia Miklós 38 
– fia Miklós, krasznai vicecomes 242 
– fia Pál 781 
– fia Pál, mindszenti 388 
– fia Pál, peterdi 581 
– fia Péter, jobbágy 742 
– fia Péter, kisfaludi 635 
– fia Sebestyén, leszteméri739 
– fia Tamás 708 
– fia Tar János, csicsói 144 
– fiai: László és Miklós 201 
– fiai: János és György, egresi 722 
– fiai: Péter és Kölcse, mátyóci 170 
– fiai: Miklós óbudai várnagy, Márton és 

István, mezőlaki 179 
– fiai: Tamás és Benedek, rakonoki 456 
– fiai: Miklós és László, szarvadi 726 
– fiai: Miklós és László, szentmiklósi 

635, 848 
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– fiai: Miklós és Tamás, zsíri 154 
– l. még Lack 
Lasztóc (Laztolch), ma Lastovce, Sz. 68 

(Zemplén m.) 
Lasztomér l. Lesztemér 
Lathk l. Latk 
Lathow fia Péter, zamárdi 980 
Latk (Lathk) comes, Bulkuzlo fia, 

berstyanóci 749 
Láz (Laaz), hn. 753, 936 (Ung m.) 
Lázár mester, hangonyi 742, 889, 913 
– fia Miklós 316 
Lázi (Lazy) 896 (Veszprém m.) 
Lazon l. Lazony 
Lazony (Lazon), ma Ložín, Sz. 647 

(Zemplén m.) 
Laztolch l. Lasztóc 
Lazy l. Lázi 
leánynegyed 26, 55, 79, 102, 134, 164–

165, 170, 198, 240, 250, 277, 286, 
307, 316, 322–323, 343, 348–349, 
435, 469, 537, 542, 590, 597, 627, 
654, 660, 733, 755, 757, 821, 833, 
843, 851, 892, 895, 905, 917, 945, 
954, 976, 996, 999, 1038, 1042, 1061, 
1078, 1095, 1113, 1116 

Lebenye (Lybenye) 830–831 (Abaúj m.) 
Leche (Lechepathaka), folyó 442 
Lechepathaka l. Leche 
Lechinţa l. Lekence 
Ledény (Legen, Legyen), ma Ladzany, 

Sz. 808 (Hont m.) 
Lefantovce l. Elefánt 
lefejezés 341 
legátus l. pápai 
Legeen l. Legyn 
legelő (mezei föld) 388, 441, 590, 597, 

905, 987 
Legen l. Ledény, Légen 
Légen (Legen), ma Legii, Ro. 779 

(Kolozs m.) 
Legenye (Legunye), ma Luhyňa, Sz. 

166, 967 (Zemplén m.) 
Legii l. Légen 
Legunye l. Legenye 
Legyen l. Ledény 
Legyn (Legeen) 268–269  
Lehomér (Lyhomer), ma Lemerje, Szl. 

49 (Vas m.) 
Léka (Leuka), vár, Au. 689 (Vas m.) 
Lekche 75 (Bodrog m.) 

Lekence (Lekenche, Lekenchetw), ma 
Maroslekence (Lechinţa, Ro.) 247–
248, 263, 267, 642, 786 (Torda m.) 

Lekenche l. Lekence 
Lekenchetw l. Lekence 
Lekus l. Lökös 
lélekgondozás 219, 476, 480, 562, 608, 

610, 618, 782 
Leles l. Lelesz 
Lelesz (Lelez) 987 (Baranya m.) 
– (Leles, Lelez), ma Leles, Sz. 48, 261 

(Zemplén m.) 
leleszi notarius 73 
– őrkanonok 43 
– prépost l. János, Péter 
– Szt. Kereszt-monostor és premontrei 

rendi konventje 19, 21, 34–35, 39, 42, 
47, 56, 58–59, 68, 72–73, 77–78, 85, 
94–97, 118, 129, 136, 154, 166–167, 
170, 172–173, 183–184, 208, 215, 
230, 261, 304, 306, 329–330, 332–
333, 352, 386, 402, 414, 421, 428, 443, 
459, 543–544, 595, 623, 635, 643–
647, 653, 664, 681, 688, 693, 711, 722, 
730, 739, 751, 753, 774, 793, 817, 844, 
921–922, 924–926, 936, 940, 943, 
946, 967, 981, 990, 1000, 1017, 1055, 
1062, 1106 (Zemplén m.) 

Lelez l. Lelesz 
lelki üdv 88–89, 113, 142, 203, 232, 258, 

373, 720, 757, 763–754, 776 
Lemech (dict.) Tamás, proskribált 822 
Lemeche 482, 687 (Bars m.) 
Lemerje l. Lehomér 
Lénárddaróc l. Daróc 
Lendava l. Lendva 
Lendua l. Lendva 
Lendva (Lendua, Lendwa, Lindua, Lyndua, 

Lyndwa), ma Alsólendva (Lendava, 
Szl.) 371, 420, 629, 868 (Zala m.) 

– (Lindua, Lindva, Lindwa, Lyndua, 
Lyndwa), vár, ma Felsőlendva (Grad, 
Szl.) 5, 14, 26, 49, 741 (Vas m.)  

– (Lindua, Lindwa, Lyndua), folyó 49 
Lendvanemesd l. Németi 
Lendwa l. Lendva 
Lengel l. Lengyel 
Lengen l. Lengyel 
Lengentou l. Lengyeltó 
Lengyel (Lengel, Lengen dict.) János fia 

Lökös, semjéni 541, 1062–1063 
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lengyel 259, 356, 389 
– király l. Kázmér, III. 
– királyné l. Adelayd, Hedvig 
Lengyelország (P, regnum Polonie) 

101, 367–368 között, 371, 640–641, 
686, 870, 1090 

Lengyeltó (Lengentou), hn. 775 (Borsod m.) 
Leodiensis l. Liége-i 
Leonard, István fia, Bagow apja, zsuki 469 
Leonardus Dandulo, Andreas Dandulo 

velencei dózse fia 126, 145 
Leopoldov l. Galgóc 
Lepsény (Wepchen) 961 (Veszprém m.) 
Lepusbach (Lypospah), ma Loipersbach 

im Burgenland, Au. 597 (Sopron m.) 
Lesca, jobbágy 223 
Lesenice l. Leszenye 
Lesna l. Leszna 
Lesné l. Leszna 
Leszenye (Lezenye), ma Lesenice, Sz. 

704 (Hont m.) 
Leszna (Lesna, Lezna), ma Lesné, Sz. 

84, 946 (Zemplén m.) 
Lesztemér (Kysleztemer, Leztemer, 

Lezthemer), ma Lasztomér (Lastomír, 
Sz.) 421, 428, 644, 739, 774, 943, 
992, 1000 (Zemplén m.) 

Leta l. Léta 
Léta (Leta), ma Kisléta 541 (Szabolcs m.) 
Letenye (Lethene, Lethenie, Lethenye) 

783, 787, 873, 1013 (Zala m.) 
Lethene l. Letenye 
Lethenie l. Letenye 
Lethenye l. Letenye 
Leueu l. Lövő 
Leuka l. Léka 
Leukes l. Lökös 
Leukus l. Lökös 
Leukws l. Lökös 
Leuld l. Lövöld 
Leuna l. Lévna 
Leurek (Reuluk) fia István 851, 954 
Leurenczebenedekfelde l. Hermanfalva 
Leus l. Lős 
Leustac l. Leusták 
Leustach l. Leusták 
Leusták (Leustach), esztergomi bíró és 

esküdt polgár 202, 683 
– (Eustach, Leustac, Leustach), szlavón 

bán, [paksi] 103–104 között, 274, 
447, 769 

– (Leustach), Beke fia 209 

– (Leustach), Márton fia 273 
– (Lewstac) mester, Olivér fia 274  
– (Levstach, Leustach) mester, Péter fia 

746, 941 
– (Leustach, Leustaus, Lewstach), Simon 

fia, zebegénymonostori 268–269, 275, 
280, 285 

– (Leustach) fia Miklós 941 
– (Leustach) fia Miklós, vásárdi 901 
Leustaus l. Leusták 
Levanjska Varoš l. Nevna 
levelesítés l. proskribálás 
levéltár l. sekrestye 
Lévna (Leuna), ma Apátlévna (Livinské 

Opátovce, Sz.) 356 (Nyitra m.) 
Levstach l. Leusták 
Lewew l. Lövő 
Lewkus l. Lökös 
Lewpold l. Lipót 
Lewpolt l. Lipót 
Lewstac l. Leusták 
Lewstach l. Leusták 
Lezenye l. Leszenye 
Lezna l. Leszna 
Leztemer l. Lesztemér 
Lezthemer l. Lesztemér 
Liberche l. Libercse, Liborcsa 
Libercse (Liberche), ma Kis- és Nagy-

libercse (L’uboriečka és L’uboreč, 
Sz.) 45, 533–534 (Nógrád m.)  

libertinus 753 
Liborcsa (Liberche), ma Liborcsudvard 

(L’uborča, Sz.) 980, 1051, 1054 
(Trencsén m.) 

Liborcsudvard l. Liborcsa 
Liczkow l. Liszkó 
Liége-i (Leodiensis; Belgium) egyház-

megye (püspökség) 720–721 
Liesková l. Mogyorós 
liget (Ligeth, Lygeth) 34, 711, 753, 936 
Lilimperg l. Violahegy 
Lindua l. Lendva 
Lindva l. Lendva 
Lindwa l. Lendva 
Lipche l. Lipcse 
Lipcse (Lipche), ma Zólyomlipcse 

(Slovenská L’upča, Sz.) 768 (Zólyom m.) 
Lipót (Lypolt) 369 (Pozsony m.) 
– (Lewpold, Lewpolt), III., osztrák herceg 

115, 176, 187–189, 251, 194, 838 
Lipova l. Lippa 
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Lippa, ma Lipova, Ro. 678, 680, 692, 
1107 (Arad m.) 

Lippó (Lypon) 712 (Baranya m.) 
Liptó (Liptou, Luptov, Lyptouia) megye 1090 
– megye hatósága 393, 565 
liptói comes l. Bebek György 
– vicecomes l. János, Sándor fia 
Liptou l. Liptó 
Liska l. Liszka 
Liszka (Liska, Lyzka), ma Olaszliszka 

7, 917, 1111 (Zemplén m.) 
Liszkó (Liczkow, Lizkow, Lyzkou) 

196, 502, 547 (Valkó m.) 
Liszkói Pál l. Pál királyi asztalnokmester, 

liszkói 
liszt 116 
Litke (Lythke) 114 (Nógrád m.) 
litteratura 782 
litteratus 5, 15, 40, 56, 62, 74, 80, 92, 

106, 118, 137, 144, 154, 159–160, 
222, 237, 245, 292, 297, 299–300, 
316, 348, 388, 417, 447, 507, 542, 
596, 621, 683, 699, 712, 735, 753, 
781, 790, 799–800, 861–862, 874, 
896, 935, 944, 947–948, 952, 961, 
1010, 1025, 1055, 1071, 1093, 1098 

Litteratus l. Deák 
Litva (Haradnok, Haradnuk, Lythua, 

Lytua), vár, Sz. 808 (Hont m.) 
Livada l. Dengeleg 
Livinské Opátovce l. Lévna 
Lizkow l. Liszkó 
ló (csikó, ménes) 142, 144, 154, 177, 

320–321, 358, 387, 419, 547, 581, 
584, 624, 631–633, 667, 737, 773, 
806, 832, 888, 901, 949, 967, 975, 
988, 1005, 1024, 1057 

Lochonch l. Losonc 
Locsmánd (Luchmanuniensis), ma 

Lutzmannsburg, Au. 22 (Sopron m.) 
Lodan l. Ludány 
Lodomér fia Miklós, telekesi 858 
Lodoméria (L) l. királyi privilegiális 

intitulacio 
Lohouich 1023 (Zágráb m.) 
Loipersbach im Burgenland l. Lepusbach 
Lok l. Lak 
Lombard (dict.) Miklós fia Márton, patli 452 
Lona l. Lóna  

Lóna (Lona), ma Kendilóna (Luna de 
Jos, Ro.) 1007 (Doboka m.) 

Lončarevci l. Gerencsér 
Look l. Lak 
Lop l. Láb 
Lopus, hegy 316 
Lorand l. Roland 
Losad l. Lozsád 
Losonc (Lachunch, Lasonch, Lochonch, 

Losonch, Lossoncz, Lozunch, Luchonch, 
Luchunch, Lusunch, Lwsunch), ma 
Lučenec, Sz. 80, 91, 97–99, 235, 326, 364, 
521, 536, 650, 735, 1095 (Nógrád m.) 

Losonch l. Losonc 
Lossoncz l. Losonc 
Louetych 956 (Körös m.) 
lovag l. bizánci, királyi, királynéi  
lovagi fegyver(zet) 103, 455, 806, 988 
lóval tiprás (hurcolás) 154, 345 
lovas 178, 531, 805, 1018 
lovászmester l. királyi, királynéi 
Lovászpatona l. Patona 
Ložín l. Lazony 
Lozunch l. Losonc 
Lozsád (Losad, Lusad), ma Jeledinţi, 

Ro. 250, 279, 312, 542, 1011 (Hunyad m.) 
Lőcs l. Lős 
Lök (Luk), ma Tiszalök 738 (Szabolcs m.) 
Lökös l. Vas Lökös 
– (Leukus), Kara-i 281 
– (Leukus), mányai jobbágy 326 
– (Leukus, Leukws), András fia, 

szelepcsényi 57, 171, 586, 851 
– (Leukus), Bereck fia, Péter apja, bátori, 

rakamazi 24, 56, 237, 428, 453, 635, 1000 
– (Leukus), Gergely fia, dávodi 752 
– (Leukus), Gergely fia, széplaki 672 
– (Leukus), István fia, széplaki 419 
– (Lewkus) mester, István fia, Zemel-i 203 
– (Leukus), Ivánka fia, ivánkaházi 1049 
– (Leukus) mester, Lengyel János fia, 

semjéni 541, 1062–1063 
– (Leukes, Leukus) mester, Miklós fia, 

dobokai 634, 1020 
– (Leukus), Miklós fia, sági 191, 712 
– (Leukus), Niche fia, Magdolna, Margit 

és Ilona apja, szentmihályi 265 
– (Lekus, Leukus), Péter fia, szatmári 

vicecomes, panyolai 16, 223, 249, 
672, 713, 770 
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– (Leukus), Vas László fia, keszüi, 
szentegyedi 930, 972, 1037 

– fia Miklós 548 
– (Leukus) fiai: Bertalan, János és János, 

rakaszi 77 
Lőrinc l. Darabos Lőrinc 
– l. Fekete Lőrinc 
– l. Nagy Lőrinc 
– l. Szabó Lőrinc 
– 843 
–, Arky-i 55 
–, császári 930 
–, csúri 1055, 1082 
–, darnói prépost 1055 
–, dombrádi officialis 1017  
–, famulus 418 
–, gagyi 635 
–, győri káptalan klerikusa 1045 
–, kolozsmonostori konvent tagja 972 
–, leleszi konvent tagja 68, 352 
–, málasi 884 
– mester, pozsonyi kanonok 735  
–, sári 335, 799, 1087 
–, soproni comes 64 
–, váci káptalan klerikusa 582 
– comes, vörösmarti 835 
–, vörösmarti pap 113 
–, András fia, bői 877 
–, András fia, mindszenti 420, 629 
–, Balázs fia, récsei 627 
–, Bánk fia, döbrétei 1043 
–, Benedek fia, Chaphord-i 394 
–, Darabos István fia, döröskei 29 
–, Demeter fia, oroszi 668 
– mester, Domokos fia, pozsonyi vice-

comes, besenyői 369, 785 
–, Egyed fia 787 
–, Fülöp fia, Lőrinc és Péter apja, dági 597 
–, György fia, oroszi 400 
–, Imre fia, István zágrábi püspök és 

János varasdi comes apja, kanizsai, 
csornai 108–109, 339, 425, 502, 678, 900 

–, Imre fia, köcski 433 
–, István fia, bábaréti 384, 387, 724 
–, István fia, Fanchka-i 265 
– mester, István fia, István apja, Nádasd 

nembeli, nádasdi 33, 156 
–, István fia, Tiuised-i 635 

–, Jakab fia, Perem-i 772 
–, János fia, Bekatorok-i 113 
–, János fia, delnei 820 
–, János fia, lozsádi 279, 312 
–, János fia, Nema-i 789 
–, János fia, szentlőrinci 379–380 
–, János fia, telegdi 231, 239, 460, 353, 440 
–, János fia, tilaji 417 
–, Jóka fia, bossányi, divéki 551, 557, 563 
–, Kovács János fia, jobbágy 653 
–, Kozma fia, fügei 996 
–, Kozma fia, Jobustelk-i 256 
–, Lack fia, kosztolányi 482, 687 
– mester, László fia, vitézi 157–158, 180, 

204, 297–300, 384, 387, 504, 631–633, 
666–667, 723–725, 796–797, 800, 825, 
836, 920, 929, 1028  

–, Lőrinc fia, dági 597 
–, Lukács fia 201 
–, Miklós fia, perényi 947 
–, Péter fia 72 
–, Péter fia, Cytou-i 75 
–, Péter fia, lesznai 84 
–, Péter fia, meggyesi 905 
–, Péter fia, László apja, nagyfalvi 368 
– mester, Péter fia, rozgonyi 47, 134, 

230, 330, 795, 895 
–, Peth fia, hosdáti 931 
–, Tamás fia, aradi 140, 900 
–, Tamás fia, Miklós apja, dávodi 752 
–, Tatár György fia 52 
–, Tamás és János apja, telegdi 91, 231, 

239, 353, 379–380, 440, 460 
–, Miklós, László és György apja, nagy-

mihályi, tibai, lucskai 58, 72, 136, 
172–173, 206, 227, 301–302, 688, 
730, 992, 1094, 1112 

– fia András, alacskai 399 
– fia András, Tuznapola-i 999 
– fia Gergely, széplaki 419, 672 
– fia István, pátyodi 664 
– fia Jakab, papfalvi 1100 
– fia János, csenkeszi 791 
– fia János, forgolányfalvi 595 
– fia János, gencsi 396, 590 
– fia János, karácsondi 113 
– fia János, keresztúri 97, 1092 
– fia János, szentlőrinci 379–380 



595 

– fia Mihály 624 
– fia Miklós 439 
– fia Miklós 802 
– fia Miklós 1065 
– fia Miklós, görzsönyi 396 
– (Larencz) gróf fia Miklós, nagymartoni, 

fraknói 90, 147, 163, 455, 869 
– fia Pál, csebi 428 
– fia Péter, erdélyi őrkanonok, királyi 

káplán 12 
– fia Péter, legenyei 967 
– fia Péter, siraki 143, 159 
– fia Tamás, petri 1062–1063 
Lős (Leus), ma Lőcs 944 (Baranya m.) 
Lövő (Leueu), ma Nyírlövő 78 

(Szabolcs m.) 
– (Lewew), ma Zalalövő 367 (Zala m.) 
lövői Keresztelő Szt. János-kőegyház 367 
Lövöld (Leuld), ma Városlőd 577 

(Veszprém m.) 
lövöldi perjel 577 
Lövőpetri l. Petri 
Lucanus (Luchianus) de Grimaldis, 

királyi követ 855, 1059 
Lučenec l. Losonc 
Luchianus l. Lucanus 
Luchka l. Lucska 
Luchmanuniensis l. Locsmánd 
Luchonch l. Losonc 
Luchou l. Lucsov 
Luchunch l. Losonc 
Lúčky l. Lucska 
Lucou l. Lucsov 
Lucova l. Lucsov 
Luculin, Chamuk fia 754 
Lucska (Luchka), ma Vámoslucska 

(Lúčky, Sz.) 58, 72 (Ung m.) 
Lucsov (Lychow, Luchou, Lucou), ma 

Lakháza (Lucova, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Ludan l. Ludány 
Ludány (Lodan, Ludan), ma Ludány-

halászi 582, 704, 714 (Nógrád m.) 
Ludányhalászi l. Halászi, Ludány 
ludányi Szentlélek-egyház 582, 704, 714 
Ludbreg, Ho. 678 (Körös m.) 
Ludovico Gonzaga, mantovai 317 
Ludueg l. Ludvig 
Luduegfalua l. Ludvig 
Luduig l. Ludvig 
Luduik l. Ludvig 
Ludveg l. Ludvig 

Ludvig (Ludueg, Luduegfalua, Luduig, 
Luduik, Ludveg) 157–158, 180, 204, 
504, 723–725 (Szepes m.) 

Ludwig l. Lajos 
Lugas l. Lugos 
Lugoj l. Lugos 
Lugos (Lugas), ma Lugoj, Ro. 979 

(Temes m.) 
Lugret fia János, macsói bán 712 
Luhyňa l. Legenye 
Luk l. Lök 
Luka 68 (Zemplén m.) 
Lukačevci l. Lukasóc 
Lukachouch l. Lukasóc 
Lukáčovce l. Lakács 
Lukács l. Kecer Lukács 
–, jászói kanonok 261, 753, 946 
–, leleszi konvent tagja 739, 1000 
–, litteratus 944 
– mester, veszprémi kanonok 49, 53  
–, Benedek fia 97–99 
–, Benedek fia, tuzséri 47 
–, Csirke István fia 343 
–, Elek fia, zágrábi olvasókanonok, királyi 

káplán 12 
–, István fia, györkei jobbágy 154 
–, László fia 673 
–, Miklós fia 1025 
–, Miklós fia, Koch-i 136 
–, Miklós fia, nevickei várnagy 301 
– comes, Pál fia, szuhai 941  
–, Péter fia, kolontári 400 
–, Peteuk fia, döbrétei 1043 
–, Tamás fia, András apja, nyéki 222 
–, Erzsébet apja Apx.: 6 
–, Márton apja, Korouzeg-i 1054  
– fia Dénes, imolai 941 
– fia Dénes, kurityáni 1075 
– fia Gergely, jánosi jobbágy 951 
– fia Gergely, piricsei 352 
– fia György, Tetel-i 75, 944 
– fia István 805 
– fia János, szentgyörgyi 74 
– fia János, szentiváni 900 
– fia János, téti 31 
– fia Lőrinc 201 
– fia Márk, döbrétei 1043 
– fia Miklós 154 
– fia Pósa, zsédenyi 433 
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– fiai: Tamás, Péter, Jakab és Miklós, 
bossányi 224 

– fiai: Moch Benedek és Moch László, 
nádasdi 624 

– (Luka) fiai: Miklós, Mihály és Gergely, 
patyi, tömördi 395 

Lukácsfa l. Lukasóc 
Lukanénye l. Nénye 
Lukasóc (Lukasolch, Lukachouch), ma 

Lukácsfa (Lukačevci, Szl.) 26, 49 
(Vas m.) 

Lukasolch l. Lukasóc 
Lukurem, hegy 465 
Lula l. Lüle 
Lulye l. Lüle 
Lumperthzaza l. Lampertszásza 
Luna de Jos l. Lóna 
Luncani l. Gerend 
Lupbachipch György fiai: Jacomelus és 

Péter, zárai 282 
Lupo (dict.) Demeter 947 
Luppreczáza l. Lampertszásza 
Lupprehtzaza l. Lampertszásza 
Lupprethzaza l. Lampertszásza 
Luprethfalwa l. Rupertfalva 
Luprithfolua l. Rupertfalva 
Lupsa (Lwpsa), ma Nagylupsa (Lupşa, 

Ro.) 253 (Torda m.) 
Lupşa l. Lupsa 
Luptov l. Liptó 
Lusad l. Lozsád 
Lusunch l. Losonc 
Lutzmannsburg l. Locsmánd 
Lüle (Lylia, Lulye), ma Lula, Sz. 984, 

1087 (Bars m.) 
Lwpsa l. Lupsa 
Lwsunch l. Losonc 
Lybenye l. Lebenye 
Lychow l. Lucsov 
Lyd (dict.) Miklós 97 
Lyhomer l. Lehomér 
Lylia l. Lüle 
Lyndua l. Lendva 
Lyndwa l. Lendva 
Lyndwo (Lyndwow) 70 (Szepes m.) 
Lyndwow l. Lyndwo 
Lypolt l. Lipót 
Lypon l. Lippó 
Lypospah l. Lepusbach 
Lypouichapataka, folyó 1025 
Lyptouia l. Liptó 
Lypye 207 (Orbász m.) 
Lythke l. Litke 
Lythua l. Litva 

Lytua l. Litva 
Lyzka l. Liszka  
Lyzkou l. Liszkó 
 

M 
Maad l. Mád  
Macedonia (Machadonia, Machadonya), 

Ro. 1096  (Temes m.) 
Machadonia l. Macedonia 
Machadonya l. Macedonia 
Machala l. Mocsolya 
Macho l. macsói 
Machoiua l. macsói  
Machou l. macsói 
Machov l. macsói 
Machow l. macsói 
Mačov l. macsói 
Maçova l. macsói 
Macricha l. Mokrice 
macsói (Macho, Machou, Machov, 

Machow, Maçova, Machoiua; ma 
Mačov, Sze.) bán l. Domokos; János, 
Lugret fia; Miklós; Miklós, garai; Pál 

– báni ember 364, 712 
– báni közgyűlés 51 
Macsói Bánság l. macsói bán 
Mád (Maad) 28, 68 (Zemplén m.) 
Mada (Moda), ma Nyírmada 711 

(Szabolcs m.)  
Madaras (Modoros), Alberek fia, várnép 612 
Mădăras l. Madarász 
Madarász (Madaraz), ma Nagymadarász 

(Mădăras, Ro.) 419 (Szatmár m.) 
Madaraz l. Madarász 
Maertestorf l. Nagymarton 
Magar l. Magyar 
Magasheg l. Magashegy 
Magashegy (Magasheg, Mogasheg), 

hegy 1033 
Magasmajtény l. Hrussó 
Magasmarth (Magasmorth), rév 239, 460 
Magasmorth l. Magasmarth 
Magasrév l. Viszoka 
Magda, trocsányi Tivadar leánya 142 
Magdolna, szentmihályi Lökös leánya 265 
magistratus 210, 218–219, 471, 618 
Magna vallis l. Nagyvölgy 
Magnicaires l. György 
magnificus 2, 44, 67, 83–84, 106–107, 

120, 190, 196, 199, 247–248, 336, 
354, 367, 393, 502, 547, 649, 656, 
675–676, 682, 695–697, 712, 741, 
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762, 779, 847, 868, 894, 944, 979, 
1012–1013, 1027, 1033, 1098 

Magnus l. Nagy 
magnus Homok l. Nagyhomok 
Magou, Guze-i András felesége 103, 975 
Magy (Mogh, Moogh) 726, 848 

(Szabolcs m.) 
Magyar (Magar, Marchamagyar), ma 

Kis- és Nagymagyar (Malý Mager és 
Rastice, Sz.) 791, 1042 (Pozsony m.) 

– (dict.) Miklós, proskribált 822 
– (Magar dict.) Pál mester, László és 

Erzsébet apja, Margit férje 193, 412, 
545, 758, 763–764 

Magyarbénye l. Bénye 
Magyarbőd l. Bőd 
Magyarcserged l. Cserged 
Magyarforró l. Forró 
Magyarfráta l. Fráta 
Magyarherepe l. Herepe 
Magyarigen l. Igen 
Magyarjakabfalva l. Jakabfalva 
Magyarkapronca l. Kapronca 
Magyarkrucsó l. Krucsó 
Magyarlápos l. Lápos 
Magyarnádas l. Nádas 
Magyarország (H, Hungern, regnum 

Hungarie ~ Ungarie, U, V) 55, 48, 96, 
101, 111, 115, 126, 131, 145, 178, 188–
189, 213, 238, 251, 253, 270, 273, 282, 
317, 367–368 között, 370, 438, 440, 
447, 462, 466–468, 470–471, 486, 495, 
531, 567, 574, 613, 628, 677, 652, 659, 
662, 682, 686, 701, 715, 719, 746, 749, 
757, 792, 818, 822, 838, 850, 853, 902, 
937–938, 949, 1004–1005, 1008, 1015–
1016, 1034, 1039, 1057, 1069, 1089, 
1091, 1103; l. még király, királyi 
privilegiális intitulacio, királyné, nádor 

Magyarózd l. Ózd 
Magyarpolány l. Polány 
Magyarraszlavica l. Raszlavica 
Magyarsárd l. Sárd 
Magyarsülye l. Sülye 
Magyarszentpál l. Szentpál 
Magyarszombatfa l. Szombatfalva 
Magych, lazonyi Jakab leánya 647 
Măhal l. Mohaly 
Maia l. Mánya 
Majosháza (Moyushaza) 958–960 

(Fejér m.) 

Majtény (Mohtyn), ma Nagymajtény 
(Moftinu Mare, Ro.) 242 (Szatmár m.) 

makarskai (Ho.) püspök l. Bálint 
Mákfa (Maqua) 156 (Vas m.) 
– (Makua), folyó 20 
makk 903 
Mako l. Makó 
Makó (Makofalwa) 460 (Csanád m.) 
– (Mako), esztergomi esküdt polgár 683 
– (Makou), krucsói 47 
– (Mako), szinyei 154 
– (Makou), János fia, miketei 84 
– (Makou, Makow, Mokou) fia János, 

szentesi 261, 753, 793, 936, 940 
Makofalwa l. Makó 
Makou l. Makó 
Makow l. Makó 
Makrycha l. Mokrice 
Makszim (Makzeem) fiai: Kelemen és 

János, oláhok 964 
Makszimkenézi (Maximianikenezii, 

Maximianikenezy), kenézség 239, 
460 (Bihar m.) 

Makua l. Mákfa 
Makzeem l. Makszim 
Mala Bijhany l. Bégány  
– Dobrony l. Dobrony 
Malá Čalomija l. Csalomja 
– Ida l. Kisida 
Malachkapataka, folyó 369 
Mălâncrav l. Almakerék 
Malanik (Malannik, Malanyk, Malinyk) 

157–158, 180, 204 (Sáros m.) 
Malannik l. Malanik 
Malanyan l. Malonya 
Malanyk l. Malanik 
Malas l. Málas 
Málas (Kudymalus, Kudymalusy, Malas, 

Malos, Malus), ma Málaš, Sz. 335, 
799, 884 (Bars m.) 

Málaš l. Málas 
maláta 142 
Málca (Malcha, Malcza), ma Malčice, 

Sz. 34, 301 (Zemplén m.) 
Malcha l. Málca 
Malčice l. Málca 
Malcza l. Málca 
Malé Chrašt’any l. Kisherestyén 
– Chyndice l. Hind 
– Kozmálovce l. Koszmály  
– Ozorovce l. Azar  
– Raškovce l. Ráska 
– Trakany l. Tárkány 
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Malinyk l. Malanik 
Malistapataka, folyó 369 
Malnas l. Málnás 
Malnaş l. Málnás 
Málnás (Malnas, Molnas), ma Malnaş, 

Ro. 309, 376, 675 (Székelyföld) 
malom 14, 21, 26, 103–104 között, 144, 

186, 239, 278, 309, 339, 350, 353, 
376, 415, 423, 442, 460, 624, 639, 
694, 704, 706, 714, 763, 769, 779, 
789, 818, 877, 903, 936, 945, 957, 
1011, 1060, 1078, 1080–1081; l. még 
liszt, molnár, őrlés 

– adásvétele 460 
– adománya 370, 763 
– áthelyezése 116 
– bérlete 116 
– építése 116, 460, 639, 834 
– lerombolása 116, 146 
– pere 116 
– zálogosítása (kiváltása) 442, 553, 877 
malomárok 116 
malomgát 116 
malomház 763, 834 
malomhely 14, 26, 74, 141, 225, 309, 

350, 376, 639, 818, 834, 903, 1060, 
1078, 1080–1081 

malomkerék 116, 763, 834, 877 
malomkő 116, 146 
Malomszeg (Molunzegh, Molunzugh), 

utca 239, 460 
Malonya (Malanyan), ma Mlyňany, Sz. 

872 (Bars m.) 
Malos l. Málas 
Malus l. Málas 
Maly l. Mályi 
Malý Kazimír l. Kázmér  
– Mager l. Magyar 
Mályi (Maly) 26, 743, 775 (Borsod m.) 
Mănărade l. Monora 
Mand l. Mánd 
Mánd (Mand) 39, 623, 664 (Szatmár m.) 
Mandjelos l. nagyolaszi 
Mandula l. Ilona 
Maniga, ma Malženice, Sz. 1014 (Nyitra m.) 
Mantova, város, Olaszo. 317 
Manuel, V. János bizánci császár fia 569, 575 
Manya l. Mánya 
Mánya (Manya), ma Maia, Ro. 326 

(Belső-Szolnok m.) 
Maqua l. Mákfa 

Marác (Morauch), ma Alsómarác (Moravske 
Toplice, Szl.) 49 (Vas m.) 

– (Marouch), ma Felsőmarác 776 (Vas m.) 
maráci Szt. Erzsébet-egyház 776 
máramarosi (Maramoros) comes l. 

Miklós, István fia  
Maramoros l. máramarosi 
Maraz 208 (Szabolcs m.) 
Marcelhaza l. Marcellháza 
Marcell (Marzel) 170 
–, pap, káplán 113 
– fia János, lősi 944 
Marcellháza (Marcelhaza) 437, 971 

(Pozsony m.) 
Marchamagyar l. Magyar 
Marchia l. Szerémség 
Marcus Cornarius, velencei dózse 145, 

200, 503, 692, 855, 1058–1059, 1064 
Margit, bátori Miklós leánya 453 
–, bossányi Detre leánya 224, 259, 356 
–, cenki Adorján özvegye 953 
–, Domokos leánya 852 
–, gáldi Herbord leánya 250, 542 
–, György leánya 360 
–, Jakoud-i Péter leánya 55 
–, Magyar Pál özvegye 193, 412, 545, 

758, 763–764 
–, Pál leánya 92, 107 
–, Pethdend-i Mihály leánya 960 
–, rozgonyi Renold leánytetsvére 134 
–, Szarka Tamás leánya 230 
–, szentiváni Péter leánya 40 
–, szentmártoni Gergely leánya 345 
–, szentmihályi Lökös leánya 265 
–, szentmiklósi László leánya 195 
– (Margyth), tilaji Mihály özvegye 417 
–, trocsányi Tivadar leánya 832, 909 
–, úszori Domokos leánya 904 
Margitpataka (Margytapataka), patak 917 
Margitsziget l. Nyulak szigeti 
Margonya, ma Marhaň, Sz. 747 (Sáros m.) 
Margytapataka l. Margitpataka 
Margyth l. Margit 
Marhaň l. Margonya 
Máriakéménd l. Kéménd 
Mariasfalwa 70 (Szepes m.) 
Mariateleke 130 (Kolozs m.) 
Marinus Aradinis, raguzai polgár 221 
– de Mençe, raguzai polgár 1005, 1026 
Mark l. Márk, Márok 
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Márk (Mark) 177 (Szabolcs m.) 
– 225 
–, fehérvári őrkanonok 771 
–, leleszi konvent tagja 166 
–, pécsváradi konvent papja 581, 944 
–, proskribált 822 
–, Bor Péter fia, proskribált jobbágy 822, 841 
–, Gergely fia, tárnoki 712 
–, György fia 944 
–, István fia 332 
–, Lukács fia, döbrétei 1043 
–, Mok fia 1110 
–, Orbán fia 201 
– fia Domokos, hoportyi 970 
– fia Domokos, sepsi székely 415 
– fia György, gömöri szolgabíró, 

Beleser-i 746 
– fia István, szentiváni 15 
– fia István, velikei 769 
– fia János, nádfői 303 
– fia Máté, hidvégi 1110 
– fia Mihály, hódegyházi jobbágy 239, 460 
– fia Péter, gávai jobbágy 34 
– fia Pető 20 
– fia Petrezlaus, rojcsai comes terrestris 

365, 1060 
– fia Pintér Péter, kovácsi jobbágy 46 
– fiai: László és György 823 
– fiai: Péter és László, Nazdrok-i 980 
– l. még Marcus 
márka 6, 16, 22, 33, 46–47, 55, 86, 100, 

113–114, 116, 120, 122, 130, 134, 
136, 143–144, 148, 151, 166, 170, 
182, 186, 193, 207, 209, 216, 225, 
239, 243, 257, 262, 273, 277, 286, 
294, 324, 332, 337, 339, 345, 353, 
357, 361, 364–365, 368, 388, 395–
396, 404, 416, 420, 453, 457, 460, 
463, 476, 480, 506, 537, 548, 550–
551, 553, 556–557, 562, 564, 592, 
596, 605–606, 608, 610, 629, 635, 
657, 665, 679, 684, 705–706, 710, 
712, 716, 722, 737, 769, 772, 785, 
808, 818, 821, 823, 834, 843, 849, 
854, 860, 868, 872, 884, 890, 892, 
899, 901, 907, 909, 914, 941, 943–
944, 948, 955, 960, 976, 983, 986, 

991, 998, 1003, 1055, 1060, 1070, 
1082–1083, 1105, 1111 

–, budai 316 
–, [gyula]fehérvári 346 
–, kassai 47 
–, kereskedelmi 683 
–, nehéz súlyú 103, 103–104 között, 119, 580 
–, somogyi 442 
–, szepességi 878 
Márkcsemernye l. Csemernye 
Markišavci l. Markusóc 
Márkusháza l. Markusóc 
Markusóc (Markysolch, Markuzouch), 

ma Márkusháza (Markišavci, Szl.) 26, 
49 (Vas m.) 

Markuzouch l. Markusóc 
Markysolch l. Markusóc 
Marócsa (Moroucha), comitatus, ma 

Moravce, Ho. 139, 155, 805, 955 
(Körös m.) 

Márok (Mark), ma Hercegmárok 
(Gajić, Ho.) 113 (Baranya m.) 

Maros (Moris, Morus), folyó 239, 460, 
591, 660, 779 

Marosbogát l. Bogát 
Maroscsapó l. Csapó 
Maroscsúcs l. Csúcs 
Maroscsüged l. Csüged 
Marosdátos l. Dátos 
Marosdég l. Dég 
Marosgezse l. Gezse 
Maroslekence l. l. Lekence 
Marosújvár l. Újvár 
Marosvásárhely l. Székelyvásárhely 
Marosszentimre l. Szentimre 
Marót (Marouth), ma Hontmarót (Hontianske 

Moravce, Sz.) 808 (Hont m.) 
– (Morouth), ma Morović, Sze. Apx.: 8 

(Valkó m.) 
– (Marouth, Marowth), István fia, Egyed 

apja, nagyfalvi 368 
Marouch l. Marác 
Marouth l. Marót 
Marowth l. Marót 
Marseille-i (Massiliensis; Fro.) apát 614, 618 
Marthonus l. Martonos 
Martjanci l. Szentmárton 
Marton (Mortun) 854 (Vas m.) 
Márton l. Zukche Márton 
–, csázmai káptalan papja 1023 
–, hunyadi comes, dévai várnagy 338, 931 
–, kabalafalvi 727, 790 
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– mester, litteratus, kemecsei 874, 952 
–, pozsonyi prépost 127 
–, szentpéteri apát 113 
– mester, vasvári őrkanonok 120, 199, 

407, 590, 597  
–, Benedek fia, zágrábi kanonok, pap 

618–619 
–, Bogár fia, Gergely apja 506 
–, Bouz fia, Bozynch-i 14 
–, Cassan János fia 878 
–, Dénes fia 52 
–, Fülöp fia 339 
–, Fülöp fia, zsédenyi 433 
–, György fia 507 
–, György fia, pécsi kanonok, pozsegai 

oltárigazgató, pap 490–491 
–, György fia, petri 222, 861–862, 947, 

977–978 
–, Jakab fia, csúcsi 324, 343–344 
–, Jakab fia, Mihály és Jakab apja, 

szatmári szolgabíró, irinyi, porteleki 
99, 304, 635 

–, László fia, mezőlaki 179 
–, Lombard Miklós fia, patli 452 
–, Lukács fia, Péter és Miklós apja, 

Korouzeg-i 980, 1051, 1054 
–, Márton fia 785 
–, Mikó fia, Miklós, Pál, János és 

Demeter apja, keszi 757 
–, Pál fia, villányi 944 
–, Péntek fia, várnép 612 
–, Simon fia, fehérvári kanonok, nyitrai 

püspöki káplán, pap 605–606 
–, Zebyh fia 387 
–, Zekch fia 723–724, 800 
–, Miklós apja, bán 294 
–, István és Klára apja, jáki 433, 580, 596 
–, Simon és János apja, szentiváni 40, 

464, 973, 1037 
–, László és István apja, tátéi 243, 859, 871 
– fia András, mezősomlyói 1100 
– fia Bálint 769 
– fia István 225 
– fia István, zágrábi klerikus 782 
– fia János 985, 991 
– fia János 1028 
– fia János, Pachey-i officialis 364 
– fia János, tolmácsi 975 

– fia Leusták 273 
– fia Márton 785 
– fia Máté 998 
– fia Mihály, pozsegai vicecomes 404 
– fia Miklós 1055 
– fia Miklós, hőhalmi 502 
– fia Miklós, Janula-i 142 
– fia Pál, klerikus, Heztien-i 481 
– fia Péter, andrásfalvi 595 
– fia Péter, dobócai 746 
– fia Péter, rakonoki 373 
– fia Péter, szabói 701 
– fiai: György és Péter, csomaközi 635 
– fiai: András és Pető, osgyáni 671 
– fiai: Imre, Péter és István, ózdi 256 
– fiai: Péter és Miklós, zamárdi 980, 

1051, 1054 
– fiai: Balázs és Dénes, zsemberi 457 
Mártonfalva (Martunfalua, Martun-

folua, Mortonfalwa, Mortunfolua) 
26, 49 (Vas m.) 

Martonháza l. Ochtina 
Mártonhely l. Szentmárton 
Martonos (Martunus, Mortunus), Ponya 

fia, Miklós, István és Fülöp apja, 
várnép 612 

– (Martonus, Martunus, Mortunus), 
Zachud fia, zebegénymonostori 275, 
268–269, 280, 285 

– (Mortunus) fia Fülöp, zsédenyi 433 
– (Marthonus) fia Miklós, verbkai 980 
MartonSzentIván l. Szentiván 
Martonus l. Martonos 
Martonvásár (Mortunuasara) 958–959 

(Fejér m.) 
Martunfalua l. Mártonfalva 
Martunfolua l. Mártonfalva 
Martunus l. Martonos 
Marzel l. Marcell 
Masa 627 (Közép-Szolnok m.) 
Maslovce l. Vata 
Massiliensis l. Marseille-i 
Mat’ovce l. Mátyóc 
Máté (Mathe) 860 
– (Mathe), bujturi 542 
–, gerdei 9 
–, sebenicoi püspök 2, 44, 67, 83–84, 

103–104 között, 106–107, 190, 196, 
354, 367, 547, 675–676, 682, 695–
697, 741, 762, 779, 1012–1013, 1027 
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–, trencséni 367 
– (Mathyus), Albert fia, leszteméri 332, 774 
– (Mathey), Check fia, rojcsai nemes 

várjobbágy 365, 818 
–, Crissius fia, Dolch-i 207 
– (Mathius), Demeter fia, bogdányi 443 
– (Mathe), Felken fia, János apja, 

peselneki 860 
– (Mathius), Imre fia, sárosi szolgabíró, 

delnei 382, 820, 822 
–, János fia, nagyfalvi 177 
– (Mathyus), Márk fia, Benedek apja, 

hidvégi 1110 
–, Márton fia 998 
–, Miklós fia, László és Miklós apja, 

tárkányi 647, 670, 711, 1000 
–, Pál fia, András és Illés apja, Lypye-i 207 
–, Péter fia, famulus 624 
– (Mathe), Péter fia, proskribált 822 
– (Mathyus), Peteuk fia, döbrétei 1043 
–, Simon fia, zágrábi kanonok és 

oltárigazgató, pap, szentkereszti 609–
610, 765 

– (Mathius), Tamás fia, bárcai 831 
–, Vak Mihály fia, Lőrinc, Keth és 

Zsuzsanna apja, Jazormegy-i 141 
– (Mathius), Tamás és Gertrúd apja, 

besenyői 316, 348 
– (Mathius, Mathyus) fia János, baski 843 
– (Mathyus) fia László, regmeci, 

hangonyi 36, 166, 913 
– fia Miklós, Sebnycha-i 155 
– fia Pál, kálnói jobbágy 750, 887 
– fia Tamás 280, 268–269 
– fiai: Péter, András és Domokos, 

pányoki 879–880 
Mateuch l. Mátyóc 
Mathe l. Máté 
Mathey l. Máté 
Mathiuch l. Mátyóc 
Mathius l. Máté 
Mathou 822  
Mathyuch l. Mátyóc 
Mathyus l. Máté 
Mátraszele l. Szele 
Mátraverebély l. Verebély 
Mattersburg l. Nagymarton 
Matzenawer Miklós, körmöcbányai 

esküdt polgár 694 
Mátyás, borsai 1042 

–, Chygler-i 283 
–, váci főesperes és kanonok 534 
–, György fia, laki 1099 
–, János fia 154 
–, János fia, bajkai 30, 175, 592, 622, 890 
–, János fia, Gyurchke-i 427 
–, János fia, magyari 791 
–, János fia, nagyfalvi 368 
–, János fia, regmeci 36, 166 
–, Kozma fia, fügei 996 
–, Mátyás fia, egresdi 554, 915 
– fia Mihály, lozsádi 279, 312 
– fia Miklós, Sococh-i 143 
– fia Péter, géci 664 
– fiai: Mátyás és Jakab, egresdi 554, 915 
Mátyóc (Mateuch, Mathiuch, Mathyuch, 

Porchal, Porchar, Zygeth), ma 
Mat’ovce, Sz. 95, 170, 306, 1106 
(Ung m.) 

Maunkad l. Munkád 
Maximianikenezii l. Makszimkenézi 
Maximianikenezy l. Makszimkenézi 
Mazaondia l. Ond 
Mazthna, patak 49 
mecklenburgi (Németo.) herceg l. Albert 
Medgyes l. medgyesi 
medgyesi (Medgyes, Medies, Medyes, 

Megyes; ma Mediaş, Ro.) szász szék 
266, 284, 788, 1035, 1079 (Szászföld) 

– comes 284 
Mediaş l. medgyesi 
Medies l. medgyesi 
Medieşu Aurit l. Meggyes 
Medue l. Medve 
Medve (Medue, Medwe dict.) Mihály, 

János és Mihály apja, vajai 21, 215, 
352, 459, 543–544 

Medwe l. Medve 
Medyes l. medgyesi 
Megekerestwr l. Keresztúr 
Meger l. Megyer 
Megere l. Megyer 
Megery l. Megyer 
Meges l. Meggyes 
Megies l. Meggyes 
Megyakuth l. Megyekút 
megye l. Abaújvár, Arad, Bács, Baranya, 

Bars, Bereg, Bihar, Bodrog, Borsod, 
Csanád, Doboka, Esztergom, Fehér, 
Fejér, Gömör, Győr, Heves, Hont, 
Hunyad, Keve, Kolozs, Komárom, 
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Körös, Közép-Szolnok, Krassó, 
Kraszna, Liptó, Moson, Nógrád, 
Nyitra, Orbász, Pest, Pilis, Pozsega, 
Pozsony, Sáros, Somogy, Sopron, 
Szabolcs, Szepes, Szerém, Szolnok, 
Temes, Torda, Torna, Trencsén, 
Turóc, Ugocsa, Újvár, Ung, Valkó, 
Varasd, Vasvár, Veszprém, Zágráb, 
Zala, Zemplén 

– (mege) 225, 823 
– hatósága 749; l. még Abaújvár, Arad, 

Baranya, Bars, Bodrog, Borsod, 
Doboka, Fehér, Fejér, Gömör, Győr, 
Hont, Hunyad, Kolozs, Körös, Liptó, 
Moson, Nógrád, Nyitra, Pozsega, 
Pozsony, Sáros, Somogy, Sopron, 
Szabolcs, Szepes, Tolna, Torda, Torna, 
Trencsén, Ung, Vasvár, Veszprém, 
Zala, Zemplén 

– hatóságának embere 113, 223, 249, 
319–321, 359, 400, 504, 541, 666, 
670, 738, 867, 935, 942, 456 

megyei közgyűlés 113, 245, 352, 472, 547 
– törvényszék 844, 1024 
Megyekút (Megyakuth), kút 225 
Megyer (Megery) 712 (Bodrog m.) 
– (Meger, Megere) 408, 411, 578, 885 

(Győr m.) 
– (Harommeger, Harummeger, Harum-

megyer, Meger, Wosmeger, Wosmegery, 
Wosmegyer), ma Vasmegyer 352, 
544 (Szabolcs m.) 

Megyes l. medgyesi 
Meggyes (Megies), ma Aranyosmeggyes 

(Medieşu Aurit, Ro.) 492, 521, 528 
(Szatmár m.) 

– (Meges), ma Meggyeskovácsi 905 
(Vas m.) 

– (Meges dict.) Jakab, famulus 763 
Meggyesi Móric l. Móric, meggyesi 
Meggyeskovácsi l. Kovácsi, Meggyes 
méh 373 
Mehes l. Méhes  
Méhes (Mehes), ma Mezőméhes (Miheşu 

de Câmpie, Ro.) 642 (Kolozs m.) 
Méhi (Mehy), ma Včelínce, Sz. 141 

(Gömör m.) 
Mehy l. Méhi 
Melete l. Melléte 

Meliata l. Melléte 
Melléte (Melete), ma Meliata, Sz. 746 

(Gömör m.) 
Melpatak l. Mélypatak 
Melpotak l. Mélypatak 
Mélypatak (Melpatak), patak 795 
– (Melpotak), patak 1090 
Menard 949 (Sáros m.) 
– (Meynarth) fia Hetus, széki 773 
Mendsenth l. Mindszent 
Mendzend l. Mindszent 
Mendzendh l. Mindszent 
Mendzenth l. Mindszent 
menedékkői (Lapis Refugii) Keresztelő 

Szt. János-monostor 258 (Szepes m.) 
– perjel l. János 
menekülés 624, 732  
Menfew l. Ménfő 
Ménfő (Menfew), ma Ménfőcsanak 410, 

1105 (Győr m.) 
Ménfőcsanak l. Csanak, Ménfő 
Menteu l. Mentő 
Menteuu l. Mentő 
Mentew l. Mentő 
Mentő (Menteu, Menteuu, Mentew), 

vár, Ro. 97, 235, 536 (Torda m.) 
Mera l. Méra, Mérai 
Méra (Mera), ma Mera, Ro. 130 

(Kolozs m.) 
Mérai (Mera-i dict.) Pál, proskribált 822 
Mere l. Mére 
Mére (Mere, Meree), ma Kaposmérő 

146, 281, 355 (Somogy m.) 
Meree l. Mére 
Merenie l. Merenye 
Merenye (Merenie), ma Zalamerenye 

728 (Zala m.) 
mérföld 944 
Mérges (Merges dict.) Mihály, sárosi 

szolgabíró 822 
Merk l. Mérk 
Mérk (Merk) 34 (Szatmár m.) 
Merkelen, szőlő 144 
– fiai, esztergomi 144 
Merkóc (Kysmerkolch, Kysmerkocz, 

Merkocz, Myrcolz) 753, 936 (Ung m.) 
Merkocz l. Merkóc 
Merleg (Merlegh), Demeskfeulde-i 

officialis 318 
Merlegh l. Merleg 
mérőkötél 316, 851, 1011, 1021 
Merse 287, 581, 584 (Somogy m.) 
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mérték l. akó, asztag, csöbör, eke, ferto, 
font, garleta, hold, hordó, kasza, kepe, 
királyi, köböl, könyök, láb, márka, 
mérföld, mérőkötél, öl, szapú, talentum, 
tenyér, ujj 

Mertestorf l. Nagymarton 
Merthlin, Rechen-i 904 
Mester l. Mesteri 
Mesteri (Mester, Mestur) 65, 90, 163–

165, 433 (Vas m.) 
Mestur l. Mesteri 
Mészáros (Carnifex) István, svábi 

jobbágy 773 
mészárszék 103–104 között  
Meszespatak (Mezespataka), patak 917 
mészkő 658, 669 
metzi (Németo.) püspök l. Dietrich 
Meynarth l. Menard 
Mezei (Mezew, Mezey dict.) Péter, 

Vörös András fia, geleji 222 
Mezesomlio l. Mezősomlyó 
Mezespataka l. Meszespatak 
Mezeupetry l. Petri 
Mezeusomlou l. Mezősomlyó 
Mezeusomlyo l. Mezősomlyó 
Mezew l. Mezei, Mező 
Mezewlok l. Mezőlak 
Mezey l. Mezei 
Mező (Mezew) 6 (Zágráb m.) 
Mezőbottyán l. Battyán 
Mezőcsán l. Csán 
Mezőgecse l. Gecse 
Mezőhomok l. Homok 
Mezőkaszony l. Kaszony 
Mezőkeszü l. Keszü 
Mezőlak (Mezewlok) 179 (Veszprém m.) 
Mezőméhes l. Méhes 
Mezőpetri l. Petri 

Mezősomlyó (Mezesomlio, Mezeusomlou, 
Mezeusomlyo), ma Şemlacu Mare, 
Ro. 997, 1100 (Krassó m.) 

Mezőszabolcs l. Szabolcs 
Mezőszentmihály l. Szentmihálytelke 
Mezőtelegd l. Telegd 
Mezőtelki l. Telki 
Mezővár l. Tessanóc 
Mezőzáh l. Záh 
meztelenítés (vetkőztetés) 51, 142, 832 
Michael de Babalia (Babalio), raguzai 

polgár 1005, 1057 
Michalovce l. Nagymihály 
Michlaus, zsupán 847 
Mickcz l. Mikcs 

Miclosfalua l. Miklósfalva 
Micula l. Mikola 
Micuta l. Mikocsa 
Mihăieni l. Mihályfalva 
Mihăieşti l. Szentmihálytelke 
Mihálc (Myhalch) fia Miklós 805 
Mihálcfalva (Mihalchaza, Myhalch-

haza, Myhalchfolua), ma Mihalţ, Ro. 
243, 871 (Fehér m.) 

Mihalchaza l. Mihálcfalva 
Mihald l. Miháld 
Miháld (Mihald, Myhald) 81, 104 

(Somogy m.) 
– (Myhald), vár, Ro. 82, 979 (Szörényi 

Bánság) 
miháldi várnagy l. Imre, István fia, 

királyi lovászmester 
Mihalóc (Myhalolch) 156 (Vas m.) 
Mihalţ l. Mihálcfalva 
Mihály l. Chene Mihály 
– l. Cudar Mihály 
– l. Fekete Mihály 
– l. Füzéri Mihály 
– l. Henke Mihály 
– l. Kaza Mihály 
– l. Kötényes Mihály 
– l. Medve Mihály 
– l. Mérges Mihály 
– l. Orosz Mihály 
– l. Peres Mihály 
– l. Sike Mihály 
– l. Skoch Mihály 
– l. Szászi Mihály 
– l. Szűcs Mihály 
– l. Vak Mihály 
– l. Vörös Mihály 
– 860 
–, apoldi plébános, pap, gáldi 542, 859, 1011 
–, aranyi 312 
–, bácsi karpap 260 
–, bákai 47, 230 
–, Bay-i 75 
– mester, bicskei 134  
–, VIII., bizánci császár 568 
–, bordi 309–311, 376–378 
–, borostyáni várnagy 369 
–, budai kanonok 316, 348, 960 
–, csúri 1055 
– mester, egri kanonok 383 
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–, egri és váci püspök 2, 25, 44, 67, 83–
84, 103–104 között, 106–107, 142–
143, 159, 185, 190, 196, 354, 367, 
502, 547, 573, 675–676, 682, 695–
697, 733, 741, 762, 777, 779, 824, 
862, 1012–1013, 1027 

–, elefánti, lovag 492 
–, esztergomi esküdt polgár, kalmár 683 
–, famulus 345 
–, fehérvári karpap 280 
– mester, fehérvári olvasókanonok 613, 757  
–, Filgewar-i 260 
– mester, győri dékán és kanonok 758  
– mester, győri kanonok 545  
–, hidágai 987 
– mester, jászói notarius 68, 1094  
–, Jeui-i 154 
–, jobbágy 653 
–, litteratus 542 
–, pápai 140 
–, Pachey-i viceofficialis 364 
–, ravazdi plébános 441 
–, sági konvent káplánja és notarius-a, 

pap, litteratus 159, 798–799, 807, 1095 
–, sárosi comes 946 
–, scardonai püspök 2, 44, 67, 83–84, 103–

104 között, 106–107, 190, 196, 354, 
367, 502, 547, 675–676, 682, 695–697, 
741, 762, 779, 1012–1013, 1027 

–, Symse-i 941 
– mester, székelyi 177 
–, szentkereszti pálos perjel 113 
–, szentmiklósi 848 
–, tarcai főesperes, egri kanonok 25, 862 
–, várnép 798 
–, varsányi rector 961 
– mester, vasvári éneklőkanonok 120, 

163, 199, 590, 597  
–, vasvári káptalan klerikusa 596 
–, András fia, jókai 1042 
–, András fia, rákóci 921 
–, András fia, szántói 11, 167 
–, András fia, András és Gergely apja, 

szentiváni 40 
–, András fia, várnép 612 
–, Ányos fia, martoni 854 
–, Arnold fia, György apja, babócsai 442 
–, Balázs fia, Badar-i 316 

– mester, Balázs fia, királyi al-lovászmester 
és lovag, patonai officialis, récsei 627, 986  

–, Bede fia, rádi 352 
–, Beke fia, szátoki 999 
–, Bolyar fia, tárnoki 712 
–, Bod fia, nagyfalvi 368 
– comes, Dániel fia, kelneki 729 
–, Darabos János fia, maráci 776 
–, Dénes fia, Tamás apja, köcski 433 
–, Dénes fia, kölcsei 668 
–, Dezső fia 30 
–, Dezső fia 624 
–, Dezső fia, szárazberki 664 
–, Egyed fia, nagyfalvi 368 
–, Ernye fia, ramocsaházi 47 
–, Etele fia, sági 32, 79 
–, Fabus János fia 815 
–, Forró fia, sepsi székely 415 
– mester, Frank fia, sárosi vicecomes és 

várnagy, farkasfalvi 204, 258, 604, 
666, 707, 834  

–, Fülöp fia 485 
–, Gergely fia 506 
–, Gergely fia, Torde-i 894, 987 
– mester, György fia 822  
–, György fia, Balyar-i 270 
–, Imre fia, döbrétei 1043 
–, Ipolit fia, derzsenyei 982 
–, István fia 805 
–, István fia, hédervári 190  
–, István fia, körösmelléki 433 
–, István fia, maróti Apx.: 8 
–, István fia, sásvári 722 
–, István fia, tömördi 401 
–, Jakab fia 340 
–, Jakab fia, detrehemi 327 
–, Jakab fia, szászi 892 
–, Jakab fia, szentegyedi 930 
–, Jákó fia, Ilona és Erzsébet apja, 

jákófalvi 755 
–, János fia 428 
–, János fia, berencsi 506 
–, János bizánci császár fia 569, 575 
–, János fia, gömöri szolgabíró, tornaljai 746 
–, János fia, gúti 38, 738 
–, János fia, kemecsei 553–554 
–, János fia, nádfői 303 
–, János fia, szarvadi 726 
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– mester, János fia, szegi 611, 645–646 
–, János fia, proskribált, szuhavölgyi 746 
–, János fia, teszéri 289 
–, János fia, Veszkény nembeli 186 
–, Kalmer fia, Miklós és Katalin apja, 

geregyei 390 
–, Kilián fia 201, 241 
–, Kilián fia, almágyi 851, 954 
–, Kun Miklós fia, becskei 585 
–, Kunczlin fia, budai bíró 328 
–, Kuthmer fia, pataki polgár 1055 
–, Lampert fia, tilaji 417 
–, László fia 1077 
–, László fia, dobokai 1020 
–, László fia, gecsei 970 
–, László fia, kállói, semjéni 177, 361, 418 
– mester, László fia, Sandrin apja, 

monoki 28, 68, 125  
–, László fia, patai 315, 911 
–, László fia, putnoki 137, 293, 342, 750, 

886–888, 1010, 1061 
–, László fia, Tereztenye-i 10 
–, Lőrinc fia 624 
–, Lukács fia, patyi 395 
–, Márk fia, hódegyházi jobbágy 239, 460 
–, Márton fia, irinyi, porteleki 635 
–, Márton fia, pozsegai vicecomes 404 
–, Mátyás fia, lozsádi 279, 312 
–, Medve Mihály fia, vajai 21 
–, Mihály fia, hosdáti 931, 1021 
–, Mihály fia, lozsádi 279, 312 
–, Mike fia, Jenke-i 743, 775 
–, Miklós fia, dománhidai 756, 844 
–, Miklós fia, dubi 555 
–, Miklós fia, gyulai 717 
–, Miklós fia, kelneki 729 
–, Miklós fia, leszteméri 428 
–, Miklós fia, panyiti 755 
– mester, Miklós fia, szlavón báni 

prothonotarius 769, 775, 856, 903 
–, Pál fia, győri 119 
–, Pál fia, haranglábi 530 
–, Pál fia, szabolcsi szolgabíró, Zugh-i 674 
–, Péter fia 941 
–, Péter fia, csapói 642 
–, Péter fia, egyházas…..-i 791 
–, Péter fia, hosdáti 931 
–, Péter fia, jánosi jobbágy 951 

–, Péter fia, Jazormegy-i 141 
–, Péter fia, nádasdi 967 
–, Péter fia, szerdahelyi 717 
–, Péter fia, szodorói 635 
–, Péter fia, teleki jobbágy 239, 460 
–, Péter fia, vicai 1045 
–, Pósa fia, Balázs, Margit és Anchou 

apja, Pethdend-i 960 
–, Ramaz fia, pozsonyi kanonok, Zomlin-i 

602–603 
–, Roh János fia, dulói 540 
–, Simon fia, kápolnai 581, 584 
–, Simon fia, károlyi 635 
–, Simon fia, zebegénymonostori 268–

269, 275, 280, 285 
–, Szokolyi Beke fia, bajori 387, 632, 727 
– mester, Tamás fia 948  
–, Tompus Tamás fia, halászi, libercsei, 

ludányi 533, 582, 704, 714 
–, Vaguch Péter fia, Zagaryan-i 1098 
–, Vörös Tamás fia, Arpad-i 37, 537, 

588, 702 
–, Zolun fia, jobbágy 631–633 
–, ….. fia, Antal apja, Chaphord-i 394 
–, Péter erdélyi alvajda apja, járai 748, 779 
–, Antal, Gergely és Katalin apja, 

Gekcze-i 1116 
–, Nagy Ábrahám apja, vajai 443, 711 
– fia András, darai 623 
– fia Balázs, rákóci 921 
– fia Balázs, sepsi székely 415 
– fia Bereck, királynéi fegyvernök, szent-

jánosi 520 
– fia Fülöp 485 
– fia György, pribeli 704 
– fia István 642, 786 
– fia István, bicskei 134, 895 
– fia Jakab 499 
– fia Jakab, györki 159 
– fia Jakab, mátyóci 306 
– fia Jakab, szentkirályi 312 
– fia Jakab, szilkeréki 464, 932, 1007, 1038 
– fia János 1020 
– fia János, almási 1035 
– fia János, Berellew-i 1099 
– fia János, Chaphord-i 394 
– fia János, csekelakai 324, 343–344 
– fia János, györgyfalvi 566 
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– fia János, hahóti 360 
– fia János, kemecsei 31, 540, 915 
– fia János, lepsényi 961 
– fia János, leszteméri 421 
– fia János, pacsintai 416 
– fia János, szatmári szolgabíró, gúti 672 
– fia Kozma 673 
– fia László 769 
– fia László, szatmári szolgabíró, száraz-

berki, simai 39, 304, 664 
– fia Mihály, hosdáti 931, 1021 
– fia Mihály, lozsádi 279, 312 
– fia Miklós 185 
– fia Miklós 440 
– fia Miklós 918 
– fia Miklós, hangonyfői 586, 851, 954 
– fia Miklós, nyitrai és veszprémi kanonok, 

fehérvári 477 
– fia Miklós, örsi 274, 337, 703, 837 
– fia Miklós, sári 155 
– fia Miklós, sztárnyai 746 
– fia Miklós, vajai 223, 249, 665 
– fia Miklós, zágrábi prépost 87 
– fia Pál, Kara-i 281 
– fia Pál, marócsai 805 
– fia Péter 421 
– fia Péter, bánházi 94, 543 
– fia Péter, bossányi 563 
– fia Péter, lozsádi 279, 312 
– fia Péter, sámsoni 840 
– fia Péter, szabadi 728 
– fia Péter, szaniszlói, rakamazi 24, 56, 

237, 541 
– fia Péter, királyi ifjú, vidombáki 809 
– fia Simon 941 
– fia Tamás, jobbágy 577 
– fia Tamás, közjegyző, szentmihályi 949 
– fiai: Kozma és Miklós, bózsvai 382 
– fiai: Iván és Kónya, endrédi 884 
– fiai: Miklós és Antal, jáki 398 
– fiai: János és Jakab, koppándi 1104 
– fiai: István és Pál, kovácsi jobbágyok 46 
– fiai: Demeter és László, szentpéteri 1015 
– fiai: Bolgár László és János, tuzsoni 

642, 786 
– l. még Michael 

Mihályfalva (Myhalfalua), ma Kraszna-
mihályfalva (Mihăieni, Ro.) 635 
(Közép-Szolnok m.) 

Miheşu de Câmpie l. Méhes 
Mikch l. Mikcs 
Mikcs (Mickcz, Mikch, Mykch), lülei, 

bálványi 335, 799, 984, 1087 
– (Mychk), [szlavón] bán, Ákos, István 

és Roland apja 32, 151, 296, 456, 769, 
774, 822 

– (Mykch), Miklós fia 769 
Mike (Myke), Miklós fia, vági 431 
– (Myke) fia Mihály, jenkei 743, 775 
– fia Miklós, csergedi 642 
– fia Miklós, Hurow-i 237 
– (Myke) fia Pető 441 
– (Myke) fiai: Miklós és Gergely 198 
– (Myke) fiai: Kozma és János, döbrétei 1043  
Mikecz fia István, zágrábi szolgabíró, 

mezői 6 
Mikete (Mykete, Mykte) 84 (Zemplén m.) 
Miklós l. Ádám Miklós 
– l. Agg Miklós 
– l. Apród Miklós 
– l. Balog Miklós 
– l. Bodó Miklós 
– l. Chigla Miklós 
– l. Druget Miklós 
– l. Fehér Miklós 
– l. Fodor Miklós 
– l. Forgács Miklós 
– l. Garázda Miklós 
– l. Gubás Miklós 
– l. Igaz Miklós 
– l. Istenwerte Miklós 
– l. Kakas Miklós 
– l. Katho Miklós 
– l. Konc Miklós 
– l. Kont Miklós 
– l. Kövér Miklós 
– l. Kun Miklós 
– l. Kuthyur Miklós 
– l. Lombard Miklós 
– l. Lyd Miklós 
– l. Magyar Miklós 
– l. Matzenawer Miklós 
– l. Nemes Miklós 
– l. Német Miklós 
– l. Noesner Miklós 
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– l. Ősz Miklós 
– l. Péc Miklós 
– l. Peres Miklós 
– l. Smyd Miklós 
– l. Somogyi Miklós 
– l. Steyger Miklós 
– l. Sulyok Miklós 
– l. Szabó Miklós 
– l. Szarka Miklós 
– l. Szőke Miklós 
– l. Tompa Miklós 
– l. Tót Miklós 
– l. Tumluz-i Miklós 
– l. Varjú Miklós 
– l. Vas Miklós 
– l. Vecse Miklós 
– l. Vértesi Miklós 
– l. Vörös Miklós 
– l. Zeuner Miklós 
– l. Zolteh Miklós 
– l. Zupus Miklós 
– l. Zsoldos Miklós 
– 94 
– 432 
– 508 
– 882 
– Apx.: 6 
–, bártfai rector, Gepul-i alesperes, pap 142 
–, proskribált, bénai 746 
–, borsovai főesperes, egri kanonok 25, 862 
–, budai kanonok 316, 348, 960 
–, budai káptalan papja 316 
– comes 882 
–, csázmai főesperes, zágrábi kanonok 900 
–, csehi 787, 873 
–, egri al-őrkanonok, oltármester és 

karpap 28, 56, 775 
–, egri oltármester, pap 56 
–, egri püspök 142 
–, egyházas…..-i 791 
– mester, erdélyi alvajdai notarius 1036, 1086  
–, erdélyi káptalan karpapja 376–378 
–, esztergomi érsek és örökös comes, 

királyi kancellár és főkancellár, 
[apáti] 2, 12, 25, 44, 67, 83–84, 103–
104 között, 106–107, 121, 190, 196, 
210, 246, 354, 367, 468–469, 502, 
547, 573–574, 583, 604, 619, 636–

637, 675–676, 682, 695–697, 712, 
741, 762, 777, 779, 862, 878, 1012–
1013, 1022, 1027, 1090, Apx.: 1–8 

–, esztergomi érsek, [vásári] 33, 74  
–, famulus 345 
–, fehérvári dékán 771 
–, fehérvári éneklőkanonok 771 
–, gáldi 243 
– mester, gerendi 1041 
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–, Uza fia, László és Mihály apja, panyiti 755 
–, Vak Mihály fia, Konch, András, János, 

Ilona és Ilona apja, Jazormegy-i 141 
–, Vana fia, sallói jobbágy 884 
–, Weych fia, hosdáti 931 
–, Wlk fia, Dolch-i 207 
–, Zanchuk fia, István és Katalin apja, 

ebedeci 148, 168, 335, 799, 884, 983, 1087 
–, ….. fia 542 
–, ….. fia, beretkei 746 
–, János, Lökös és László apja, dobokai 

346, 634, 1020 
–, János, Miklós és Mihály apja, domán-

hidai 635, 756, 770, 826, 844, 997 
–, Gergely, János és István apja, 

hangonyi 867, 913 
–, Miklós királynéi ajtónállómester és 

István apja, hédervári 69, 190 
–, Demeter és István apja, kutasi 851, 

899, 954 
–, László és Miklós apja, lozsádi 250, 

279, 312, 542, 1011 
– (Nyclas), Miklós apja, gróf, nagy-

martoni 147, 869 
–, Egyed és Lökös apja, sági 191, 712, 944 
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–, Tivadar, Péter és György apja, 
trocsányi 142, 832–833, 909, 923 

– fia András, damonyai 877 
– fia András, elefánti 624 
– fia András, szentmihálytelki 82 
– fia Antal 805 
– fia Antal, famulus 933 
– fia Balázs 134 
– fia Balázs, csügedi 931, 1021 
– fia Balázs, szelei 704, 714 
– fia Beke, gömöri szolgabíró, mellétei 746 
– fia Benedek, helmeci 73 
– fia Benedek, óvári 29 
– fia Bereck 592, 613, 798 
– fia Bertalan, hosdáti 931 
– fia Demeter, székely 415 
– fia Domokos, csányi 1006, 1101 
– fia Domokos, gesztelyi 755 
– fia Domokos, pozsegai vicecomes 404 
– fia Domokos, zalatnatői 945 
– fia Egyed, budaméri 631 
– fia Egyed, merenyei jobbágy 728 
– fia Gál, moscsai 333, 751 
– fia Gergely, kovácsi jobbágy 46 
– fia Gergely, trocsányi 142 
– fia István 256 
– fia István, Bagya-i 192 
– fia István, izbugyai 58 
– fia István, sági 712 
– fia István, sásvári 722 
– fia István, szentiváni 97 
– fia István, szkárosi 135 
– fia István, Zynche-i 806 
– fia Iván, kamarcai 769 
– fia Ivánka, tárnoki 712 
– fia Jakab, bogáti 1062–1063 
– fia Jakab, helmeci 95 
– fia Jakab, hubói 757 
– fia Jakab, pozsonyi kanonok 513 
– fia Jakab, széplaki 331 
– fia János 333 
– fia János 582 
– comes fia János, alvinci 349  
– fia János, bacskai 261 
– fia János, Bergundy-i 113 
– fia János, bökényi 543 
– fia János, csatári 917 
– fia János, gömöri 746 

– fia János, királynéi fegyvernök, harkácsi 
520, 527 

– fia János, hartyáni 651 
– fia János, ivánci 1084 
– fia János, kaproncai 828 
– fia János, lapispataki 816 
– fia János, megyeri 352 
– fia János, moscsai 751 
– fia János, petri 222 
– fia János, szamosfalvi 82 
– fia János, szelepkai jobbágy 34 
– fia János, szentmiklósi 771 
– fia János, verbóci 941 
– fia János, zsegnyei 801, 822 
– fia László 70 
– fia László 329 
– fia László, kendertói 1092 
– fia László, lozsádi 542, 250, 1011 
– fia László, salgói 331, 1029 
– fia Lökös 191 
– fia Lukács, Koch-i 136 
– fia Lukács, nevickei várnagy 301 
– fia Mihály, leszteméri 428 
– fia Mikcs 769 
– fia Mike, vági 431 
– fia Miklós 394 
– fia Miklós, gerendi 254, 327 
– fia Miklós, hédervári 749, 811–812, 934 
– fia Ormos Pál, vajáni, csicseri 940, 990 
– fia Pál 757 
– fia Pál 769 
– fia Pál, béri 854 
– fia Pál, kálnói jobbágy 750, 887 
– fia Péter, Arky-i 948 
– fia Péter, jáki 596 
– fia Péter, petri 1055 
– fia Pető, petri 78 
– fia Sebestyén, málasi 884 
– fia Tamás 948 
– fia Tamás, esztergomi kanonok, köz-

jegyző, balogdi 777 
– fia Tamás, kéri 167 
– fia Tamás, ptruksai 386 
– fia Tamás, sárosi 851, 954 
– fia Tamás, szekszárdi monostor papja 949 
– fia Ugrin, mátyóci 170 
– fia Vörös István 296 
– fiai: Vörös Péter, Dezső, István és Pál 626 
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– fiai: Egyed és Demeter 981 
– fiai: János és Fülöp, bábai 899 
– fiai: István, János és Péter, bacskai 78 
– fiai: Jakab és Mihály, dubi 555 
– fiai: Tamás és László, gecsei 970 
– fiai: Jakab és Mihály, gyulai 717 
– fiai: Imre és Balázs, Iuach-i 431 
– fiai: István és Salamon, kelneki 243 
– fiai: Tamás és András, kisfaludi 386 
– fiai: Fülöp és László, lapispataki 816 
– fiai: György, Doncs és László, olgyai 1042 
– fiai: Szarka Miklós, István, László, 

Péter és Imre, pecöli 2 
– fiai: György és Miklós, telegdi 239, 

380, 460 
– fiai: Domokos és István, uzsai 277 
– fiai: Péter és Pál, Veszkény nembeli 186 
Miklósfalva (Gezlofalua, Gezloufalua, 

Gyurgfiamiklosfolua, Gyurgfiamyk-
lowsfalua, Myklosfalwa, Myklous-
falua, Myklousfolua)  26, 49 (Vas m.) 

– (Miclosfalua), ma Szentmiklósfa 763 
(Vas m.) 

Mikó (Mykow) 345 (Doboka m.) 
– l. Balog Mikó 
– (Mykou), proskribált 822 
– (Mykow), Ipolit fia 335 
– (Mikow), Vechk fia, kotessói 815 
– (Mykou) fia Jakab, kamarcai 769 
– (Mykuo) fia Jakab, székely 415 
– (Mykou) fia Márton, keszi 757 
– (Mykou) fiai: István és Miklós, bárcai 830 
Mikocha l. Mikocsa 
Mikocsa (Micuta, Mykocha) 946 
– (Mykolcha) fia Miklós, leleszi 987 
– (Mikocha) fia Miklós, királynéi 

fegyvernök, veszkényi 520, 522 
– (Mikocha, Mykocha) fia Pál 28, 68 
– (Mykocha) fia Pető 1053 
– (Mykocha) fiai: Pál, Péter és Dénes, 

kázméri 166 
Mikola (Mycola), ma Micula, Ro. 16 

(Szatmár m.) 
– (Mykola) comes 769 
– mester, dezméri 839 
Mikolčany l. Mikolcsány 
Mikolchan l. Mikolcsány 
Mikolcsány (Mykochan, Mikolchan), 

ma Mikolčany, Sz. 10 (Gömör m.) 

Mikow l. Mikó 
Mikud (Mykud) bán fiai: Péter és 

Miklós, dobokai 346, 634  
Mikus (Mykus), Péter fia 941 
Mile (Myle) nemzetség 769 
Milej (Myley), ma Milejszeg 1043 (Zala m.) 
Milejszeg l. Milej 
Milétosz, ma Töröko. 145, 855 
Millembach l. Sebes 
Miloan (Myloan) fia Kyrin 1023 
Minaj l. Ninaj 
Mindszent (Mendzenth) 353 (Bihar m.) 
– (Mendzenth), ma Érmindszent (Ady 

Endre, Ro.) 635 (Közép-Szolnok m.) 
– (Mendzenth) 388 (Zala m.) 
– (Mendsenth, Mendzend, Mendzendh) 

420, 629 (Zala m.) 
Mirkovci l. Szentszalvátor 
Mirse (Myrse) fiai: Iván és Iváhon 903, 1078 
mise (istentisztelet) 113, 373, 496, 510, 

516, 574, 718, 720 
Miseer (dict.) János, István fia 976, 995 
Misérd (Mysser), ma Nové Košariská, 

Sz. 436 (Pozsony m.) 
misérdi Szt. Márton-hitvalló egyház 436 
Miske 876 
– (Myske) fia Pál 92, 107 
Miskolc (Miskolch, Myskouch, Myskowch) 

26, 824 (Borsod m.) 
Miskolch l. Miskolc 
Miszlóka (Myzla), ma Myslava, Sz. 843 

(Abaúj m.) 
mitra 718 
Mixe fia Pál 295 
Mize fia Eyzech 712 
Mliečno l. Tejfalu 
Mlyňany l. Malonya 
Moch (dict.) Benedek, Lukács fia, 

nádasdi 624 
– (dict.) László, Lukács fia, nádasdi 624 
– fiai: László és János, sarmasági 627 
Mochola l. Mocsolya 
Močidl’any l. Mocsolya 
Mock l. Mocsk 
Mocricha l. Mokrice 
Mocsár (Mochar) 71 (Valkó m.) 
mocsár 122, 183, 239, 353, 368, 442, 

460, 769 
Mocsk (Mock) fia Domokos, királyi 

lovag 852 
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Mocsolya (Machala, Mochola), ma 
Erdőmocsolya (Močidl’any, Sz.) 822, 
841, 967 (Sáros m.) 

Moda l. Mada 
Moder l. Modor 
Modor (Moder), ma Modra, Sz. 1014 

(Pozsony m.) 
Modoros l. Madaras 
Modra l. Modor 
Modrý Kameň l. Kékkő 
Moftinu Mare l. Majtény 
Mog (Moógh) fia Benedek, kókai 32, 79 
– (Mogh) fia Péter, sárosdi 120, 199 
Mogasheg l. Magashegy 
Mogh l. Magy, Mog 
mogyoródi (Monyeroud) Szt. György 

vértanú-monostor 949 (Pest m.) 
– apát l. János 
Mogyorós (Monyoros, Monyorous), ma 

Ungmogyorós (Liesková, Sz.) 77, 332 
(Ung m.) 

– (Monyaros, Monyorospatak, Monyorous-
patak, Monyrospatak), ma Tapoly-
mogyorós (Skrabské, Sz.) 47, 296 
(Zemplén m.) 

Mogyorósd (Monyorosd), ma Őrimagyarósd 
776 (Vas m.) 

Mohal l. Mohaly 
Mohaly (Mohal, Muhal), ma Măhal, 

Ro. 347, 636–637 (Doboka m.) 
Mohtyn l. Majtény 
Mohy l. Muhi  
Mok, Koch fia, Márk apja 1110 
Moka (Mouka), Jákó fia, Miklós apja, 

Hontpázmány nembeli, ráhói 1109 
– fia Miklós 564 
Mokča l. Moscsa 
Mokcsa l. Moscsa 
Mokou l. Makó 
Mokrice (Macricha, Makrycha, Mocricha, 

Mokrycha), Ho. 318, 806, 1023 
(Zágráb m.) 

Moldava nad Bodvou l. Szepsi 
Molna, ma Molve, Ho. 769 (Körös m.) 
molnár 146, 639 
Molnas l. Málnás 
Molunzegh l. Malomszeg 
Molunzugh l. Malomszeg 
Molve l. Molna 
Mon, ma Nagymon (Naimon, Ro.) 625 

(Közép-Szolnok m.) 

Monakfalua (Monakfalwa, Monakfolua) 
26, 49 (Vas m.) 

Monakfalwa l. Monakfalua 
Monakfolua l. Monakfalua 
monasterium S. Benedicti l. garamszentbenedeki 
Monera l. Monora 
Monok (Monak) 28, 36, 68, 125, 1024 

(Zemplén m.) 
Monora (Monera, Munera), ma 

Mănărade, Ro. 882 (Fehér m.) 
monostor 497; l. még adonyi, almádi, béli, 

cikádori, Clairvaux-i, dombói, földvári, 
garábi, garamszentbenedeki, gotói, 
heiligenkreuzi, iváni, jászói, kapornaki, 
kerci, kolozsmonostori, kolozsvári, 
leleszi, menedékkői, mogyoródi, nagy-
olaszi, nagyszombati, pannonhalmi, 
pécsváradi, pilisi, Rudina-i, somogyi, 
szekszárdi, szentjakabi, szentlászlói, 
szentpéteri, szepesi, széplaki, tapolcai, 
telki, tihanyi, toplicai, váradelőhegyi, 
visegrádi, zágrábi, Zebegénymonostor, 
zobori 

mons Grech l. Gréc 
Monustur l. szentpéteri 
Monyaros l. Mogyorós 
Monyeroud l. mogyoródi 
Monyoros l. Mogyorós 
Monyorosd l. Mogyorósd 
Monyorospatak l. Mogyorós 
Monyorous l. Mogyorós 
Monyorouspatak l. Mogyorós 
Monyrospatak l. Mogyorós 
Moogh l. Magy 
Moógh l. Mog 
Morauch l. Marác 
Morava (Morwa), folyó 102 
Moravany l. Morva 
Moravce l. Marócsa 
Moravske Toplice l. Marác 
Morda (dict.) Péter, uraji 867 
Móric mester, fehérvári rector 55 
–, somogyi perjel, pap 442, 584, 638 
–, Herrand fia, Katalin apja, mesteri 65, 

164–165 
–, János fia, kajári jobbágy 961 
–, Simon és Anna apja, meggyesi 65, 

409, 431, 521, 789, 866 
– fia Bereck 295 
– fia Pál, garicsi 448 
– fiai: Bethlen és Szőke, várnép 612 
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Mórichida (Mourychhyda, pons Mauricii) 
409 (Győr m.) 

mórichidai prépost 409 
Moris l. Maros 
Moroucha l. Marócsa 
Morouth l. Marót 
Morović l. Marót 
Mortholf Henrik, pozsonyi polgár 904 
Mortonfalwa l. Mártonfalva 
Mortun l. Marton 
Mortunfolua l. Mártonfalva 
Mortunuasara l. Martonvásár 
Mortunus l. Martonos 
Mortunzenthyuana l. Szentiván 
Morua l. Morva 
Morulya 58 (Ung m.) 
Morus l. Maros 
Morva (Morua), ma Moravany, Sz. 774 

(Zemplén m.) 
morva őrgóf l. János 
Morwa l. Morava 
Moscsa (Mozcha), ma Mokcsa (Mokča, 

Sz.) 333, 751 (Ung m.) 
Mosinya l. Musina 
Mosnycha 9, 76 (Zágráb m.) 
Moson megye 435–438, 971 
– megye hatósága 438 
Mosonmagyaróvár l. Óvár 
Mošurov l. Ádámfölde 
Mosyna l. Musina 
Mothel (Muthel) János, körmöcbányai comes 694 
Mouka l. Moka 
Mounkad l. Munkád 
Mourychhyda l. Mórichida 
Moyushaza l. Majosháza 
Mozcha l. Moscsa 
Muhal l. Mohaly 
Muhi (Mohy) 222, 853 (Borsod m.) 
Munera l. Monora 
Munkád (Maunkad, Mounkad) 520, 

524 (Baranya m.) 
Mura, folyó 783, 787, 873 
– Mare l. Szederjes 
– Mică l. Szederjes 
Murafüzes l. Tropóc 
Murahalmos l. Kupsinc 
Murapetróc l. Petróc 
Muraszentes l. Szvetahóc 
Muraszombat (Beelmura, Murazombata, 

Murazumbata, Murazumbota), város, 
districtus, ma Murska Sobota, Szl. 26, 
49 (Vas m.) 

Muravárhely l. Gradistya 
Murazombata l. Muraszombat 

Murazumbata l. Muraszombat 
Murazumbota l. Muraszombat 
Murska Sobota l. Muraszombat 
Murski Petrovci l. Petróc 
Musee l. Muzsaly 
Musina (Mosinya, Mosyna, Musyna), 

ma Šandrovac, Ho. 856, 903, 1078, 
1080–1081 (Körös m.) 

– (Musyna) 1090 (Szepes m.) 
Musyna l. Musina 
Muthymer (Mythimer) fia Pál, Kobilyak-i 

225, 823 
Muzla 706 (Heves m.) 
Muzsaly (Musee), ma Nagymuzsaj 

(Muzsijevo, Ukr.) 817 (Bereg m.) 
Muzsijevo l. Muzsaly 
Mychk l. Mikcs 
Mycola l. Mikola 
Myhalch l. Mihálc 
Myhalchfolua l. Mihálcfalva 
Myhalchhaza l. Mihálcfalva 
Myhald l. Miháld 
Myhalfalua l. Mihályfalva 
Myhalolch l. Mihalóc 
Mykan, Poth fia, kálnói jobbágy 750, 887 
Mykch l. Mikcs 
Myke l. Mike 
Mykete l. Mikete 
Myklin, András fia 365 
Myklosfalwa l. Miklósfalva 
Myklousfalua l. Miklósfalva 
Myklousfolua l. Miklósfalva 
Myko l. Balog Mikó 
Mykocha l. Mikocsa 
Mykochan l. Mikolcsány 
Mykolcha l. Mikocsa 
Mykou l. Mikó 
Mykte l. Mikete 
Mykud l. Mikud 
Mykuo l. Mikó 
Mykus l. Mikus 
Mylay 70 (Szepes m.) 
Myle l. Mile 
Myley l. Milej 
Myloan l. Miloan 
Mylsid, hegy 98 
Myrcolz l. Merkóc 
Myrse l. Mirse 
Myske l. Miske 
Myskouch l. Miskolc 
Myskowch l. Miskolc 
Myslava l. Miszlóka 
Mysle 369 (Pozsony m.) 
Mysser l. Misérd 
Mythimer l. Muthymer 
Myzla l. Miszlóka 
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N 
N. l. Miklós 
Nábrád (Nabrag, Naprad) 21, 459 

(Szatmár m.) 
Nabrag l. Nábrád 
Nacina Ves l. Nátafalva 
Nad’sek l. Szeg 
Nadas l. Nádas 
Nádas (Nadas), ma Magyarnádas (Nădăşelu, 

Ro.) 1020, 1100 (Kolozs m.) 
nádas 182, 239, 260, 353, 460, 529 
Nadasd l. Nádasd 
Nádasd (Nadasd) 33, 156 (Vas m.) 
– (Nadasd) 179 (Veszprém m.) 
– (Nadasd) 624  
– (Nadasd) 967  
– (Nadasd) nemzetség 156 
Nădăşelu l. Nádas 
Nádaskóród l. Kóród 
Nádaspapfalva l. Papfalva 
Nádasszentmihály l. Szentmihálytelke 
Nadfeu l. Nádfő 
Nádfő (Nadfeu), ma Šarišská Trstená, 

Sz. 303 (Sáros m.) 
nádor 178, 352, 531, 543, 749; l. még 

Dózsa, Druget Vilmos, Kont Miklós; 
Miklós, Gilét fia; Renold 

nádori albíró l. alnádor 
– általános oklevél 1 évre 7, 57, 60–61, 

584, 638, 701 
– bírótársak (bárók, főpapok, nemesek) 

33, 47, 55, 68, 113, 156, 191, 294, 
329, 453, 712, 769, 884, 914, 941, 
945, 954, 1109 

– ember 7, 32, 47, 55, 57, 60–61, 68, 73, 
78–79, 113, 142, 170, 191, 230, 237, 
264, 268–269, 280, 285, 331–332, 
355, 382, 386, 416, 433, 441, 447, 
459, 533, 582, 584, 586, 595–597, 
611, 613, 638, 664, 668, 673, 685, 
701, 703–704, 712, 714, 769, 795, 
837, 843, 851, 876, 884, 894, 914, 
916–917, 941, 944–945, 954, 980–
981, 984, 987, 1017, 1029, 1051, 
1054, 1075, 1076 

– ember (speciális) 28, 56, 68, 447, 563, 
699, 808 

– közgyűlés 7, 47, 55, 79, 113, 134, 142, 
166, 174, 270, 273, 280–281, 283, 
285, 287–288, 308, 313, 332, 353, 

355, 374, 406–408, 409–413, 425, 
427, 431–439, 449–452, 455, 458, 
506, 540, 548–549, 553–555, 563, 
582–583, 592–593, 611–613, 622, 
650–652, 663, 671, 700, 707, 710, 
712, 733, 742, 744–746, 750, 757, 
772–773, 808, 811, 815–816, 820–
822, 828–833, 842–843, 890, 901, 
909, 915–916, 941, 945, 954, 971, 
997, 1109–1110 

– kúria 56, 68, 699 
– notarius (specialis) l. István, Lankouch-i; 

Nagy Péter 
– pecsét távolléte 37, 191 
– prothonotarius l. Jakab, Detre fia  
– szó 699 
Nagbachou l. Bacsó 
Nagbachow l. Bacsó 
Nagbossan l. Bossány 
Nagdemether l. Nagydemeter 
Nagfalou l. Nagyfalu 
NaghChepel l. Csepely 
Naghdemeter l. Nagydemeter 
Naghfalw l. Nagyfalu 
Nagtarnuk l. Nagytárnok 
Nagy (Magnus) Ábrahám, Mihály fia, 

vajai, laskodi 443, 453, 711, 713 
– (Magnus) András, Zalopnya-i 815 
– (Nog dict.) András fiai: Mátyás és 

Jakab, Chaphord-i 394 
– (Magnus) Illés fia Tamás, varsányi 404 
– (Magnus) Jakab, bethleni 97 
– (Magnus) János fia Sebestyén, királyi 

lovag, csaholyi 643–644, 664, 693, 
711, 922 

– (Magnus) Lőrinc fiai: András, Miklós, 
Anda és Benedek 710 

– (Magnus dict.) Pál, Anna apja, tarjáni 
441, 876, 916 

– (Magnus) Pál fia János, écsi 763 
– (Magnus) Péter 170 
– (Magnus) Péter mester, nádori notarius, 

litteratus, vasvári 28, 56, 68 
– (Magnus) Simon, zebegénymonostori 

268–269, 275, 280, 285 
Nagyazar l. Azar 
Nagybarcsa l. Barcsa 
Nagybégány l. Bégány 
Nagybereg l. Bereg 
Nagyberki l. Berki 
Nagyborsa l. Borsa 
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Nagycenk l. Cenk 
Nagycsalomja l. Csalomja 
Nagycseb l. Cseb 
Nagydemeter (Nagdemether, Naghdemeter, 

Noghdemeter), ma Dumitra, Ro. 529 
(Szászföld) 

Nagydevecser l. Devecser 
Nagydisznód l. Disznód 
Nagyesküllő l. Esküllő 
Nagyfalu (Nogfalu), ma Siklósnagyfalu 

113, 191 (Baranya m.) 
– (Eghazasnagfalw, Nagfalou, Naghfalw, 

Nogfalu, Noghfolu), ma Tiszanagyfalu 
78, 177, 368, 541, 1062–1063 (Szabolcs m.) 

nagyfalvi Boldogságos Szűz-egyház 368 
Nagygéc l. Géc 
Nagygerenda (Noggerunda) 769 (Körös m.) 
Nagygeresd l. Geresd  
Nagyhind l. Hind 
Nagyhomok (magnus Homok), hn. 241 

(Somogy m.) 
Nagyhöflány l. Höflány 
Nagyiklód l. Iklód 
Nagyjeszence l. Jeszence 
Nagykálló l. Kálló 
Nagykanizsa l. Kanizsa 
Nagykányó (NogKanyo), folyó 795 
Nagykapornak l. Kapornak 
Nagykapos l. Kapos 
Nagykapus l. Kapus 
Nagykároly l. Károly 
Nagykázmér l. Kázmér 
Nagykend l. Kend 
Nagykoszmály l. Koszmály 
Nagykutas l. Kutas 
Nagyles (Nogles), hegy 795 
Nagylibercse l. Libercse 
Nagylupsa l. Lupsa 
Nagymadarász l. Madarász 
Nagymagyar l. Magyar 
Nagymajtény l. Majtény  
Nagymarton (Maertestorf, Mertestorf, 

Nogmarton), ma Mattersburg, Au. 
147, 455, 869 (Sopron m.) 

Nagymartoni Pál l. Pál, Simon fia 
Nagymező (Nogmezew, Nogmezey) 

644, 1000 (Zemplén m.) 
Nagymihály (Nogmichal, Nogmihal, 

Nogmyhal), ma Michalovce, Sz. 136, 
227, 730, 992, 1094 (Zemplén m.) 

Nagymon l. Mon 
Nagymuzsaj l. Muzsaly 

nagyolaszi (Frankavilla; ma Mandjelos, 
Sze.) monostor 949 (Szerém m.) 

– apát l. János 
Nagypeleske l. Peleske 
Nagyrákó l. Rákó 
Nagyráska l. Ráska 
Nagyrév (Nogrew), rév 56 
Nagyrozvágy l. Rozvágy 
Nagysalló l. Salló 
Nagysár (Nogsar), kaszáló 316 
Nagysáros l. Sáros 
Nagyselyk l. Selyk 
Nagysink l. Sink 
Nagyszalánc l. Szalánc 
Nagyszarva l. Szarva 
Nagyszeben l. Szeben 
Nagyszederjes l. Szederjes 
Nagyszelmenc l. Szelmenc 

Nagyszombat (Ternavia, Tyrnauia, 
Thyrnauiensis, Tyrenensis, Tyrnensis), 
város, ma Trnava, Sz. 497, 548, 550, 
785, 1014 (Pozsony m.) 

nagyszombati monostor és apácái 497 
Nagyszőlő (Nogzeleu), szőlő 144 
Nagyszuha l. Szuha 
Nagytalmács l. Talmács 
Nagytárkány l. Tárkány 
Nagytárnok (Nagtarnuk, NagyTarnuk) 

239, 460 (Csanád m.) 
NagyTarnuk l. Nagytárnok 
Nagytelek (Nogteluk) 146, 197 (Fejér m.) 
– (Nogteluk), hn. 316 (Pest m.) 
– (Nogteluk) 142 (Sáros m.) 
Nagytilaj l. Tilaj 
Nagytó (Nogtow), tó 711 
Nagytótfalu l. Tótfalu 
Nagytóti l. Tóti 
Nagytótlak l. Lak 
Nagyugróc (Nogvgrouch, Nogwgrouch), 

ma Vel’ké Uherce, Sz. 449–450, 593 
(Bars m.) 

Nagyvárad l. Várad 
Nagyvarsány l. Varsány 
Nagyvég (Noguegh) 757 (Gömör m.) 
Nagyvisnyó l. Visnyó 
Nagyvitéz l. Vitéz 
Nagyvölgy (Magna vallis) 225 (Körös m.) 
Nagyvölgyfő (Nogvelgfev) 941 (Gömör m.) 
Naimon l. Mon 
Nak (Nook) 146, 197 (Tolna m.) 
Namény (Nomen), ma Vásárosnamény 

711 (Bereg m.) 
Nandoralbensis l. nándorfehérvári 
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nándorfehérvári (Nandoralbensis; ma 
Beograd, Sze.) electus l. Miklós 

– püspök l. János 
napidíj 1005 
Naporaz 356 (Nyitra m.) 
Naprad l. Nábrád 
Narad l. Nyárád 
Ňarád l. Nyárád 
Narbonensis l. Narbonne 
Narbonne (Narbonensis), Fro. 686 
Narras l. Nyáras 
Nastre l. Nasztraj 
Nasztraj (Nastre, Naztre), ma Gömör-

nánás (Gemerský Sad, Sz.) 10 
(Gömör m.) 

Nata l. Náta 
Náta (Nata, Natha), László, Bálint és 

Gergely apja, nátafalvi 77, 84, 170, 
739, 774, 946 

Natafalua l. Nátafalva 
Nátafalva (Natafalua, Nauolyad, Navalyad, 

Naualyad, Nawalyad), ma Nacina 
Ves, Sz. 84, 170, 739, 774, 946 
(Zemplén m.) 

Natha l. Náta 
Naualyad l. Nátafalva 
naumburgi (Németo.) püspök l. Gerhard 
Nauolad l. Nawalyad 
Nauolyad l. Nátafalva 
Navalyad l. Nátafalva 
Nawalyad (Nauolad) 946 
– l. Nátafalva 
Nazdrok 980 (Trencsén m.) 
Naztre l. Nasztraj 
Nedelkouch 49 (Vas m.) 
Neema l. Nema 
Neger l. Dál 
Negoninch 49 (Vas m.) 
Nema (Neema) 441, 577–578, 789, 794, 

804, 916 (Győr m.) 
Nemčavci l. Németi 
Nemčiňany l. Nemcsény 
Nemcsény (Nempchen), ma Nemčiňany, 

Sz. 870 (Bars m.) 
Nemepfalw l. Németfalu 
Nemes (dict.) István, pázmándi 794 
– (dict.) Miklós, Péter fia, asszonyfalvi 69 
nemes jobbágy 639 
– várjobbágy 352, 612, 818, 1060, 1070 
Nemescsó l. Csó 
Nemesgörzsöny l. Görzsöny 
nemesítés 253 

Nemeskolta l. Kolta 
Nemeskutas l. Kotessó 
Nemesládony l. Ládony 
Nemesvámos l. Vámos 
Német (Nemeth dict.) András 433 
– (Nemeth dict.) Jakab, proskribált 

jobbágy 746 
– (Nemeth dict.) Vörös (Rufus) Miklós, 

proskribált 746 
német 769 
Nemetfalu l. Németfalu 
Németfalu (Nemepfalw, Nemethfalu, 

Nemethfolu, Nemuthfalu, Nemuth-
folu), 26, 49 (Vas m.) 

– (Nemetfalu) 367 (Zala m.) 
Nemeth l. Német 
Nemethfalu l. Németfalu 
Nemethfolu l. Németfalu 
Németi (Nempty) 1006 (Baranya m.) 
– (Nempti, Nempty), ma Garamnémeti 

(Tekovské Nemce, Sz.) 168, 335, 799, 
884, 1087–1088 (Bars m.) 

– (Nempti, Nempty, Nympti), ma 
Sajónémeti 137, 342, 744, 750, 887, 
907, 1010 (Borsod m.) 

– (Nempty, Nempthy) 71 (Valkó m.) 
– (Nempty, Nemty), ma Lendvanemesd 

(Nemčavci, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Németország (Alamannia, Alemania) 

101, 715 
Német-Római Birodalom 194 
német-római császár l. Károly 
Nempchen l. Nemcsény 
Nempthy l. Németi 
Nempti l. Németi 
Nempty l. Németi 
Nemty l. Németi 
Nemuthfalu l. Németfalu 
Nemuthfolu l. Németfalu 
nemzetség (generacio) 84, 102, 252, 280, 

285, 472, 635, 712, 746, 766–767, 
822, 842, 931, 1092, 1110; l. még 
Hontpázmány, Mile, Szentemágocs, 
Veszkény 

Nenince l. Nénye 
Nénye (Eghazasnyenye, Falkusnyenye, 

Falkwsnyenye, Felseunyenye), ma 
Lukanénye (Nenince, Sz.) 870, 969  

Neradin l. Nyárád 
Nesete 564 (Bars m.) 
Neugrad l. Nógrád 
Neuichke l. Nevicke 
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Neurumbergh l. Nürnberg 
Neveletlenfalu l. Gyakfalva 
Nevicke (Neuichke, Nyuchke, Nyuichke), 

vár, Ukr. 301, 332, 1112 (Ung m.) 
nevickei várnagy l. Lukács, Miklós fia 
Nevna (Newna, Nywna), ma Levanjska 

Varoš, Ho. 1 (Valkó m.) 
Newgrad l. Nógrád 
Newna l. Nevna 
Nezele 1024 (Zala m.) 
Nezkene 896 (Veszprém m.) 
Niche fia Lökös, szentmihályi 265 
Niger l. Fekete 
Nigra silva l. Feketeerdő 
Nikkul l. Miklós 
Nin l. nonai 
Ninaj (Nyna), ma Minaj, Ukr. 73 (Ung m.) 
Nitra l. Nyitra 
Nitrianska Streda l. Szerdahely 
Nitriensis l. Nyitra 
Nittra l. Nyitra 
Nižná Šebastová l. Sebes 
Nižné Raslavice l. Raszlavica 
– Valice l. Vály 
Nižný Kručov l. Krucsó 
– Slavkov l. Szalók 
Noeleti Vilmos mester, Bayeaux-i éneklő-

kanonok, doctor utriusque iuris, pápai 
nuncius, káplán és ügyhallgató 690–
691, 715 

Noesner Miklós 835 
Nog l. Nagy 
Nogazar l. Azar 
Nogech l. Écs 
NogEch l. Écs 
Nogfalu l. Nagyfalu 
Noggerunda l. Nagygerenda 
Noghdemeter l. Nagydemeter 
Noghfolu l. Nagyfalu 
NogKanyo l. Nagykányó 
Nogles l. Nagyles 
Nogmarton l. Nagymarton 
Nogmezew l. Nagymező 
Nogmezey l. Nagymező 
Nogmichal l. Nagymihály 
Nogmihal l. Nagymihály 
Nogmyhal l. Nagymihály 
Nogond l. Ond 
Nogpechel l. Pécsely 
Nógrád (Neugrad), vár 652 (Nógrád m.) 
– (Neugrad, Newgrad) megye 582, 585, 

650–652, 663, 671, 714, 760–761, 
798, 945 

– megye hatósága 652, 671 
nógrádi főesperes 906 

Nograuazd l. Ravazd 
Nogrew l. Nagyrév 
Nogrouazd l. Ravazd 
Nogsar l. Nagysár 
Nogsemeien l. Semjén 
Nogsemien l. Semjén 
Nogsemyen l. Semjén 
Nogteluk l. Nagytelek 
Nogtow l. Nagytó 
Noguegh l. Nagyvég 
Noguezciche l. Vescsica 
Noguezcyche l. Vescsica 
Nogvelgfev l. Nagyvölgyfő 
Nogvgrouch l. Nagyugróc 
Nogwanye, berek 465 
Nogwgrouch l. Nagyugróc 
Nogzeleu l. Nagyszőlő 
Nomen l. Namény 
nonai (ma Nin, Ho.) püspök l. Demeter 
Noogrouazd l. Ravazd 
Nook l. Nak   
Noroieni l. Sár 
Norsinc (Norsynch, Norzynch), ma Új-

tölgyes (Noršinci, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Noršinci l. Norsinc 
Norsynch l. Norsinc 
Norzynch l. Norsinc 

Noszikfalva (Nozcykfalua, Nozyck-
folua, Nozykfalua, Nozykfolua), ma 
Dióslak (Nuskova, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

notarius 949; l. még dalmát-horvát báni, 
erdélyi alvajdai, esztergomi érseki, jászói, 
királyi, királynéi, körösi, leleszi, nádori, 
országbírói, sági, soproni, szepesi, velencei 

– specialis l. nádori, királyi 
Nou Român l. Újfalu 
– Săsesc l. Újfalu 
Nouak l. Novák 
Nouakfev l. Novák 
Nova curia l. Újudvar 
Nová Baňa l. Újbánya 
– Bašta l. Egyházasbást 
Novák (Nouak, Nouakfev) 941 (Gömör m.) 
Nové Košariská l. Misérd 
Novigrad Podravski l. Kamarca 
Novum Castrum l. Újvár 
Noygrouazd l. Ravazd 
Noyrouazd l. Ravazd 
Nozcykfalua l. Noszikfalva 
Nozyckfolua l. Noszikfalva 
Nozykfalua l. Noszikfalva 
Nozykfolua l. Noszikfalva 
nullius 41, 606 
Nuskova l. Noszikfalva 
Nürnberg (Neurumbergh), város, Németo. 682  
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Nyalka (Nylka) 896 (Győr m.) 
Nyarad l. Nyárád 
Nyárád (Narad), ma Neradin, Sze. 55 

(Szerém m.) 
– (Narad, Nyarad), ma Ungnyarád 

(Ňarád, Sz.) 73, 1106 (Ung m.) 
– (Narad) 712  
Nyáras (Narras), hn. 316 (Pest m.) 
Nyarreu l. Nyárrév 
Nyárrév (Nyarreu) 137, 342, 1010 

(Gömör m.) 
Nyclas l. Miklós 
Nyek l. Nyék 
Nyék (Eghazasnyek, Nyek), ma Nyék-

ládháza 222, 743 (Borsod m.) 
– (Nyek) 1040 (Pest m.) 
Nyékládháza l. Nyék 
nyelvváltság 955 
nyereg 563 
nyeregkészítő 353 
Nyésta (Nysta) 706 (Abaúj m.) 
nyestbőradó (marturina) 769 
Nyilas (Nylas) ….. 1106  
Nyílfaragó (Nylfaragow dict.) István fiai: 

János és Miklós, bábaréti 836 
nyíllövés 68, 177, 260, 442, 566, 624, 805 
Nyírábrány l. Ábrány 
Nyíradony l. Adony 
Nyírbátor l. Bátor 
Nyírbogát l. Bogát  
Nyírbogdány l. Bogdány 
Nyírcsaholy l. Csaholy 
Nyírcsászári l. Császári 
Nyírderzs l. Derzs 
Nyíresvölgy (Nyreswelg), völgy 941 
Nyírkarász l. Karász 
Nyírkércs l. Kércs 
Nyírlövő l. Lövő 
Nyírmada l. Mada 
Nyírpazony l. Pazony 
Nyírség (Nyr), comitatus, districtus 47, 323 
Nyírtét l. Tét 
Nyitra (Nitriensis, Nittra, Nytra), város, 

ma Nitra, Sz. 506, 537, 540, 549, 
553–555, 563, 710, 815, 915 (Nyitra m.) 

– megye 67, 144, 449, 506, 537, 540, 
549, 553–555, 563, 624, 710, 815, 915 

– megye hatósága 549 
Nyitradivék l. Divék 
nyitrai egyházmegye (püspökség) 949 
– káptalan 37, 153, 224, 259, 356, 389, 

475–477, 485, 506, 509, 517, 537, 

551, 554, 556–557, 564, 624, 645, 
710, 845, 915, 984, 1076 

– olvasókanonok l. János 
– őrkanonok l. Jakab 
– püspök l. István 
– püspöki káplán 604–608 
Nyitrakoros l. Koros 
Nyitraszerdahely l. Szerdahely 
Nykkel l. Miklós 
Nykkul l. Miklós 
Nyklin l. Miklós 
Nyklyn l. Miklós 
Nykus, István fia, harkai 446 
Nylas l. Nyilas 
Nylfaragow l. Nyílfaragó 
Nylka l. Nyalka 
Nympti l. Németi 
Nyna l. Ninaj 
Nyr l. Nyírség 
Nyreswelg l. Nyíresvölgy 
Nysta l. Nyésta 
Nytra l. Nyitra 
Nyuchke l. Nevicke 
Nyuichke l. Nevicke 
Nyul l. Nyúl 
Nyúl (Nyul) 408, 577–578, 885 (Győr m.) 
Nyulak szigeti (Insula leporum; ma Margit-

sziget, Budapest része) Boldogságos 

Szűz-kolostor és apácái 113, 260, 
287–288, 581, 584, 638, 682, 958–
960, 993–994, 1071–1074 (Pilis m.) 

Nyunsag l. Ság 
Nyutho 58  
Nywna l. Nevna 
 

O, Ö 
Oarda l. Váradja 
Óbars l. Bars 
Óbást l. Bást 
Obiurgynch 49 (Vas m.) 
Obran fia Gergely 1023 
Obranckoch 49 (Vas m.) 
Obrovnica l. Orbona 
Obrugh l. Abrud 
Óbuda (Vetus Buda), vár és város, ma 

Budapest része 178, 196, 531, 682, 
705, 766–767 (Pilis m.); l. még budai 

Óbudai (dict. de Veteri Buda) Péter 
mester, litteratus 316, 348 

óbudai Boldogságos Szűz-kolostor és 

klarissza apácái 44, 196, 435, 682, 
892, 791, 976 (Pilis m.) 

– várnagy l. Miklós, László fia 
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Obyce l. Ebedec 
Ochkou l. Ocskó 
Ochtina (Othyna), ma Martonháza 

(Ochtiná, Sz.) 746 (Gömör m.) 
Ochtiná l. Ochtina 
Ochwa l. Ácsva 
Očkov l. Ocskó 
Ocna Dejului l. l. Désakna 
– Mureş l. Újvár 
Ócsa (Olcha) 316 (Pest m.) 
Ocskó (Ochkou), ma Očkov, Sz. 901 

(Nyitra m) 
Odon l. Adony 
Odra, Ho. 373 (Zágráb m.) 
odrai Szt. György vértanú-plébánia 373 
Odunmonustra l. Adony 
Odurmunreyth, hegy 904 
officialis 13, 43, 59, 113, 143, 159, 173, 

211, 233, 242, 254–255, 260, 288, 
313, 318, 320–322, 360, 364, 366, 
370, 381, 392, 397, 426, 429, 430, 
440, 462, 547, 577, 579, 594, 655, 
662, 732, 738, 742, 766–767, 853, 
859, 864, 917, 948, 961, 968, 973, 
986, 1017, 1068 

officiolatus 159, 547 
officium 218–219, 618 
Ogh l. Agg 
Ogus, Pál fia, szuhai 941 
Ogya l. Olgya 
Ohorn l. Jávorhegy 
Ohtun l. Ajton 
oklevél l. még általános, bírság, egyezség, 

idéző, igazoló, kötelezvény, osztály, 
papír, perhalasztó, tilalmazó, tudomány-
vevő, ügyvédvalló, zálog 

– átadása (visszaadása) 554, 564, 679, 
734, 808, 818, 915, 948, 998, 1060, 
1065, 1070 

– díjazása 547 
– ellopása (elveszése) 121, 275, 345, 

495, 812  
– elvétele 428, 967 
– érvénytelenítése 33, 69, 100, 144, 156, 

188, 252, 277, 339, 367, 385, 399, 
422, 433, 619, 679, 694, 818, 880, 
886, 899, 904, 948, 995, 997–998, 
1023, 1043, 1056, 1060, 1070, 1077, 
Apx.: 1–8 

– hamisítása 438 
– őrzése 554, 1065–1066; l. még sekrestye 

– visszakérése (visszavétele) 469, 1000 
Ol’dza l. Olgya 
Olag l. Alag 
oláh 239, 351, 353, 460–461, 547, 636, 

729, 839, 964, 1100; l. még kenéz(ség) 
– vajda 347 
Oláhivánfalva l. Ivánfalva 
Oláhpéntek l. Péntek 
Olahtelek l. Oláhtelek 
Oláhtelek (Olahtelek, Olahteleke) 239, 

353, 460 (Bihar m.) 
Olahteleke l. Oláhtelek 
Oláhújfalu l. Újfalu 
Olaszfa l. Olaszka 
Olaszka (Olozka), ma Olaszfa 689 (Vas m.) 
Olaszliszka l. Liszka 
Olbenye l. Bénye 
Olcha l. Ócsa 
Olesnik l. Egres 
Olgya (Ogya), ma Ol’dza, Sz. 857, 1042 

(Pozsony m.) 
Oliber l. Olivér 
Olivér, Ányos fia 482 
– mester, István budai prépost, János 

somogyi comes, Roland, Miklós, Leusták 
és Ferenc apja, [paksi] 274, 447, 502 

– (Oliber) fia Demeter 922 
– fia György, patyi 395 
– fia Miklós, hosdáti 931 
Olkazmer l. Kázmér 
Olnad l. Ónod 
Olnod l. Ónod 
Olnuk l. Ónok 
Olozka l. Olaszka 
Olsinch, folyó 49 
Olsuk l. Szentmárton 
Olt, folyó 649 
oltár 28, 76, 142, 237, 353, 490–491, 535, 

560, 586, 609–610, 658, 668–669, 
728, 765, 827, 837, 848, 1066, 1086 

–, hordozható 496 
oltárigazgató 28, 237, 353, 490–491, 

535, 560, 609–610, 848 
oltármester 28, 56, 76, 241, 586, 658, 

668–669, 728, 765, 775, 827, 837, 
851, 1066, 1086 

Olteni l. Oltszem 
Olthemen l. Oltszem 
Olthzeme l. Oltszem 
Oltszem (Olthemen, Olthzeme), ma Olteni, 

Ro. 309, 376, 415, 675 (Szászföld) 
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olvasókanonok l. budai, egri, esztergomi, 
fehérvári, győri, nyitrai, pozsegai, 
szepesi, váci, váradi, zágrábi 

olvasókanonoki tizedrész 271 
Olyk, csoltói 941 
Olyuanth fia Demeter, szelestei 401 
Omiš l. Almissa 
Omode l. Amadé 
Ompod l. Ampod 
Ompud l. Ampod 
Ond (Mazaondia, Nogond) 28, 68 

(Zemplén m.) 
Ondrejovce l. Endréd 
Ónod (Olnad, Olnod) 783, 787 (Borsod m.) 
Ónok (Olnuk), ma Bărlea, Ro. 932 

(Doboka m.) 
Onth fia János, pécselyi 732 
Opatová l. Bálvány 
Opole l. opuliai 
Opolensis l. opuliai 
Opoy l. Apaj 
Oppeln l. opuliai 
oppelni l. opuliai 
Opulensis l. opuliai 
Opuliai László l. László opuliai herceg 
opuliai (Opolensis, oppelni, Opuliensis, 

Opulensis; ma Opole, Lo.) herceg l. 
László 

Opuliensis l. opuliai 
Ópusztaszer l. Szer 
Oradea l. Várad 
Óradna l. Radna 
Orbag 9 
Orbán, V., pápa 12, 17, 41, 87, 101, 110–

111, 131–133, 149–150, 217–220, 454, 
466–468, 470–471, 475–481, 488–491–
501, 505, 510–528, 558–562, 568–575, 
587, 598–610, 614–619, 640–641, 659, 
677, 686, 690–691, 715, 718–721, 765, 
777, 782, 850, 883, 906, 949, 962, 
1016, 1022, 1034 

– fia Márk 201 
– fia Pál 357 
– fiai, Wlencischa-i 207 
Orbász (Orbaz) megye 207 
Orbău l. Orbó 
Orbaz l. Orbász 
Orbo l. Orbó 
Orbó (Orbo, Varbo, Warbo, Warbou, 

Worbo), ma Tasnádorbó (Orbău, Ro.) 
726, 848 (Közép-Szolnok m.) 

Orbona (Orbouna, Orbowna), ma Obrovnica, 
Ho. 856, 903, 1078, 1080–1081 (Körös m.) 

Orbouna l. Orbona 
Orbowna l. Orbona 
Ordo l. Ardó 
Ordzovany l. Ragyolc 
Órév (Orew) 113 (Baranya m.) 
Orew l. Órév 
organista 683 
Orisya (Orysa) 318 (Körös m.) 
Orlat l. Váralja 
Orlát l. Váralja 
Orló (Orlow), ma Orlov, Sz. 1090 (Sáros m.) 
Orlov l. Orló 
Orlow l. Orló 
Ormán (Orman, Ormand, Vrmand) 

75, 191, 712 (Baranya m.) 
Orman l. Ormán, Ormánság 
Ormand l. Ormán 
Ormánság (Orman), districtus 810  
Ormos (dict.) Pál, Miklós fia, vajáni, 

csicseri 940 
Orod l. Arad 
Orogh, hn. 769 (Körös m.) 
Orol 585 (Nógrád m.) 
Orosz (Oruz dict.) Mihály, proskribált 

famulus 822 
– (Oroz) fia Miklós, Zaka-i 113 
orosz 696 
Oroszfalu (Wruzfalu), ma Ruşii Munţi, 

Ro. 97 (Torda m.) 
Oroszfalva (Orozfalwa) 34 (Zemplén m.) 
Oroszi (Orozy) 353 (Bihar m.) 
– (Vrusci) 668 (Bihar m.) 
– (Vruzzy) 400 (Veszprém m.) 
Oroszmező (Symisne, Wruzmezew), ma 

Rus, Ro. 97–98 (Belső-Szolnok m.) 
Oroz l. Orosz 
Orozfalwa l. Oroszfalva 
Orozvyzuka l. Viszoka 
Orozy l. Oroszi 
Orros (Orrus dict.) Benedek, famulus 345 
Orrus l. Orros 
Orsova (Orswa), ma Orşova, Ro. 898 

(Szörényi Bánság) 
Orşova l. Orsova 
Orswa l. Orsova 
ország szokás(jog)a 9–10, 22, 26, 45, 50, 

55, 60, 65, 70, 76, 79, 97, 102–103, 
113, 125, 146, 162, 166, 172–173, 
195, 197, 228, 235, 240, 254–256, 
259, 266, 270, 273, 276, 313, 316, 
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322–324, 331–332, 334, 343–344, 
353, 375, 388, 390, 408–409, 416, 
433, 441, 455, 458, 463, 566, 577, 
579, 581, 584, 596, 627, 634–635, 
638, 647, 655, 660, 662, 678, 711, 
726, 728, 732, 735, 753, 757, 768–
769, 801, 806, 808, 812, 824, 840, 
852–853, 848, 884, 916–917, 934, 
941, 944–946, 948, 954, 959, 961, 
969, 1038, 1055, 1061, 1073–1074, 
1078, 1087–1088  

országbíró 543, 749; l. még Bebek 
István, Druget Miklós; Miklós, Ugrin 
fia;  Pál, Simon fia; Sándor 

– kinevezése 635, 947 
országbírói általános oklevél 75 
– bírótársak (bárók, főpapok, nemesek) 

74, 141–142, 166–167, 352–353, 359, 
388, 624, 635, 753, 806, 885, 923, 
942, 946–948, 971, 988, 1055 

– honor üresedésben 353, 947 
– kúria 260 
– notarius l. Péter, Salamon fia 
– pecsét távolléte 891 
– prothonotarius l. István, Chernel fia 
Ortho, víz 332 
Orthon fia Tamás, szentiváni 900 
Ortolph mester 917 
Oruz l. Orosz 
Orws 75 (Bodrog m.) 
Orysa l. Orisya 
Osanna l. Zsuzsanna 
Osgyán (Ozdyan), ma Ožd’any, Sz. 671 

(Hont m.) 
Osl, János fia, vicai 390 
– (Osth) fia János, asszonyfalvi 90, 260, 

451, 455 
Osterreich l. Ausztria 
Ostffyasszonyfa l. Asszonyfalva 
Ostfi Domokos l. Domokos macsói bán 
– Miklós l. Miklós macsói bán 
Osth l. Osl 
ostya 373 
Osvarău l. Vasvári 
Ószelec l. Szék 
Oszkó (Eghazas Ozkow) 156 (Vas m.) 
osztálylevél 277, 1043 
osztrák herceg l. Albert, Lipót, Rudolf 
Otezlaus (Hotezlaus) fia András, garicsi 998 
Oth fia Domokos, balogi 745–746 

Othman fia Tamás, budaváraljai 960 
Othna l. Atyina 
Othouch l. Ottóc 
Othuz l. Atyusz 
Othyna l. Atyina, Ochtina 
Otovci l. Ottóc 
Ottho l. Ottó 
Ottó, brandenburgi őrgróf 194 
–, hesseni tartománygróf 194 
– (Ottho), kolozsmonostori apát 247–

248, 263, 267, 949 
–, visegrádi apát 949 
Ottóc (Othouch), ma Ottóháza (Otovci, 

Szl.) 49 (Vas m.) 
Ottóháza l. Ottóc 
Ouar l. Óvár 
Ouemberger l. Aranyosbánya 
Ouemperg l. Aranyosbánya 
Óvár (Owar), vár, ma Mosonmagyar-

óvár 411 (Moson m.) 
– (Ouar), ma Pinkaóvár (Burg, Au.) 29 

(Vas m.) 
óvári várnagy l. Wolphard 
Ovčie l. Vitéz 
Owar l. Óvár 
Owassan l. Varsány 
Owossan l. Varsány 
OWossan l. Varsány 
Ozd l. Ózd 
Ózd (Ozd), ma Magyarózd (Ozd, Ro.) 

256 (Fehér m.) 
Ožd’any l. Osgyán 
ózdi főesperes l. Miklós 
Ozdyan l. Osgyán 
Ozlar 638 (Somogy m.) 
Oztrapataka 822 (Sáros m.) 
ökör (gulya) 142, 148, 154, 316, 373, 

426, 594, 624, 716, 750, 832, 887, 
1024, 1035 

Ököritófülpös l. Fülpös 
öl (vlna) 316 
Ölbő (Vlbeu) 398 (Vas m.) 
Őr (Ewr) 36, 95 (Ung m.) 
– (Ewr) 1084 (Vas m.) 
őr 367 
Őrfalu l. Dankóc 
őrgróf l. brandenburgi, morva 
őri Szt. György vértanú-egyház 1084 
Őrimagyarósd l. Mogyorósd 
őrkanonok l. budai, csázmai, egri, 

erdélyi, fehérvári, győri, jászói, kői, 
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leleszi, nyitrai, pozsonyi, szepesi, 
váci, váradi, vasvári 

őrlés 370, 834  
örök hallgatás 11, 113, 309–311, 373, 

656, 712, 1055 
örökös nélkül elhunyt 26, 65, 99, 125, 

140, 144, 156, 170, 195, 203, 214, 
239, 251–252, 259, 324, 344, 359, 
367–368, 388, 422, 436, 460, 469, 
627, 678, 696, 763, 783, 787, 810, 
852, 840, 903, 942, 987, 1078 

örökösödési szerződés 189 
Örs (Ewrs) 274 (Tolna m.) 
– (Wrs), ma Alsó- és Felsőörs 337, 703 

(Zala m.) 
őrszerzetes l. kolozsmonostori, leleszi, 

pannonhalmi, zalai 
Ős (Ech) 353 (Bihar m.) 
Ősz (Euz dict.) Miklós fiai: Péter és Illés, 

szentiváni 900 
Ötösbánya l. Kotterbach 
ötvened l. juh 
öv 121; l. még eskü földre 
 
P 
P l. Lengyelország 
P. l. Péter 
Pabor (Pobor) 1015 (Valkó m.) 
– (Pabord) fia Miklós, adorjáni 113 
Pabord l. Pabor 
Pačetin l. Pacsinta 
Pachanta l. Pacsinta 
Pachey 364 (Szerém m.) 
Paczod 367 (Vas m.) 
Pacsinta (Pachanta), ma Pačetin, Ho. 

416 (Valkó m.) 
Padlusan (Pudkusan) 808 (Hont m.) 
Pakony (Pokon), ma Felsőpakony 316 

(Pest m.) 
Paksi Leusták l. Leusták, paksi 
– Olivér l. Olivér, paksi 
Pál l. Bökény Pál 
– l. Chunkur Pál 
– l. Gubás Pál 
– l. Kecer Pál 
– l. Kis Pál 
– l. Konyam Pál 
– l. Magyar Pál 
– l. Mérai Pál 

– l. Nagy Pál 
– l. Ormos Pál 
– l. Tiszai Pál 
– l. Torda Pál 
– l. Tót Pál 
– l. Tulok Pál 
– l. Vas Pál 
– 91 
–, almádi apát 949 
–, béli apát 381, 408–409, 441, 577–579, 

639, 698, 784, 789, 794, 804, 863–
864, 866, 876, 885, 916, 928, 949, 
961, 982, 986, 1065 

–, darázsi pap, zobori konvent káplánja 702 
–, dombói apát 949 
– mester, egri kanonok 954 
–, famulus 563 
–, famulus 624 
–, hajszentlőrinci káptalan vikáriusa, 

klerikus 113 
–, jobbágy 135 
–, jobbágy 653 
–, kajátai jobbágy 387, 667 
–, kamarcai főesperes 974 
–, keszi 353 
–, királyi asztalnokmester, liszkói 2, 44, 

67, 83–84, 103–104 között, 106–107, 
190, 196, 354, 367, 547, 675–676, 
682, 695–697, 741, 762, 779, 1012–
1013, 1027 

–, kovácsi hospes 209 
–, imolai falunagy 941 
–, pannonhalmi monostor papja 41, 69 
–, pécsi kanonok, pap, siklósi 490–491 
–, Sykat-i 58 
–, szaniszlói jobbágy 541 
–, szebeni prépost 968 
–, szekeres 121 
– mester, szenternyei kanonok 1015  
–, szepesi éneklőkanonok 340 , 357, 878, 1090 
–, szerdahelyi 624 
– comes, talmácsi 1041  
– mester, trencséni vicecomes 492–493, 

554, 915 
– mester, vasvári dékán 120, 199, 590, 

597, 905  
–, Aladár fia, Ilona apja, hátszegi 1100 
–, Albert fia, ibronyi 352 
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–, András fia, komoróci 795 
–, Bánk fia, döbrétei 1043 
–, Beke fia, ravazdi 119 
–, Bexe fia, kamarcai 769 
– comes, Beze fia, zalai szolgabíró, 

Nezele-i 1024  
–, Bodó fia, Seger-i 894, 987 
–, Boldizsár fia 542 
–, Bökény fia, németi 907 
–, Cristol fia, Bertalan apja 781 
–, Domokos fia, Belye-i 388 
–, Domokos fia, jobbágy 7 
–, Dózsa [nádor] fia, Gergely és László 

apja, debreceni 738, 965 
–, Fabus János fia 815 
– mester, Fanch fia 288  
–, Gergely fia, méhesi 642 
–, Gilét fia, Péter, János és Sinka apja, 

turóci 654 
–, György fia 365 
–, György fia, harapkói 724 
–, Him fia, Benedek bolgár bán és Péter 

apja, döbröntei 120, 199, 245–246, 
381, 502, 639, 680, 979, 1098, 1107 

–, István fia 837 
–, István fia, imolai 941 
–, István fia, kácsi 32, 79 
–, István fia, selypi 706 
– comes, István [szlavón] bán fia 734 
–, István fia, uzsai 277 
–, Iván fia, Ilona és Balázs apja, szelestei 307 
–, Izsép fia 785, spácai 785 
–, Jakab fia, hubói 757 
–, Jakab pozsonyi bíró fia 436 
–, János fia, delnei 820 
–, János fia, Erzsébet apja, fügei 996 
–, János fia, jobbágy 577 
–, János fia, Kara-i 281 
–, János fia, kidei 635 
– mester, János fia, Ond-i, Luka-i 28, 68  
–, Kilián fia, proskribált 822 
–, Kozma fia, szapi 405 
– mester, Lack fia, ungi, zempléni és 

beregi comes 43, 206, 227, 502, 696–
697, 709 

– mester, László fia, János és Miklós 
apja, litteratus 781  

–, László fia, mindszenti 388 

–, László fia, peterdi 581 
–, Lőrinc fia, csebi 428 
–, Márton fia, klerikus, Heztien-i 481 
–, Márton fia, keszi 757 
–, Máté fia, kálnói jobbágy 750, 887 
–, Mihály fia, Kara-i 281 
–, Mihály fia, kovácsi jobbágy 46 
–, Mihály fia, marócsai 805 
– mester, Miklós fia 626  
–, Miklós fia 757 
–, Miklós fia 769 
–, Miklós fia, béri 854 
– mester, Miklós fia, István, János, Péter, 

András és László apja, butkai 34–35, 
385, 644, 711, 943, 1055  

–, Miklós fia, kálnói jobbágy 750, 887  
–, Miklós fia, perényi, széplaki 297, 299–

300, 929, 947 
–, Miklós fia, Veszkény nembeli 186 
–, Mikocsa fia 28, 68 
–, Mikocsa fia, kázméri 166 
–, Miske fia, Margit és Katalin apja 92, 107 
–, Mixe fia 295 
–, Móric fia, garicsi 448 
–, Muthymer fia, Balázs apja, Kobilyak-i 

225, 823 
–, Orbán fia 357 
– mester, Pál bán fia, butkai 354, 693  
–, Péter fia 97 
–, Péter fia 141 
–, Péter fia, bánki 1082 
–, Péter fia, hosdáti 931 
–, Péter fia, lövői 78 
–, Péter fia, patyi 685 
– mester, Péter fia, pozsonyi kanonok, 

vatai 904  
–, Pető fia, németi 1006 
–, Petus fia, jobbágy 577 
– comes, Roland fia, soproni szolgabíró, 

damonyai 233, 877  
– comes, Simon fia, országbíró 141, 554, 

712, 877, 915 
–, Simon fia, szentszalvátori 294 
–, Tamás fia, somosi 382, 673 
–, Tamás fia, szentegyedi 900, 1037 
–, Tarmach fia, János apja, csomafájai 737 
–, Ugrin fia, István és János apja, 

keresztúri 1092 
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–, János és Balázs apja, bakaji 542, 1011 
–, István, Pál és Miklós apja, bán, butkai 

354, 385, 693, 428, 1000 
– fia András 611 
– fia Dénes, makói 460 
– fia Domokos, jánosi jobbágy 951 
– fia Domokos, palágyi 170 
– fia Domokos, penészleki 635 
– fia Gál, izbugyai 170 
– fia György, marcellházi 437, 971 
– fia István 860 
– fia István, esztergomi esküdt polgár 683 
– fia István, jánosi jobbágy 223, 249 
– fia István, jobbágy 653 
– fia István, kácsi 79 
– fia István, nyitrai és esztergomi kanonok, 

királynéi káplán 517 
– fia István, siklósi 910 
– fia István, szécsényi 32, 79 
– fia István, ungi szolgabíró, baranyai 301 
– fia Jakab, almágyi 851, 954 
– fia János 613, 1046 
– fia János 1111 
– fia János, Belye-i 388 
– fia János, bolyoki jobbágy 775 
– fia János, Chegle-i 164–165 
– fia János, esztergomi esküdt polgár 683 
– fia János, lozsádi 279, 312 
– fia János, pataki bíró 1055 
– fia János, pataki polgár 1055 
– fia János, ptruksai 77 
– fia János, szenterzsébeti 293, 911–912 
– fia János, vági 396, 431 
– fia László, bolmányi 944 
– fia László, váradi kanonok és oltár-

igazgató, pap 560 
– fia Márton, villányi 944 
– fia Mihály, haranglábi 530 
– fia Mihály, szabolcsi szolgabíró, Zugh-i 674 
– fia Miklós 329 
– fia Miklós, döbrétei 1043 
– fia Miklós, homoki 402 
– fia Miklós, királynéi asztalnokmester, 

pekri 502 
– fia Miklós, láposrévi 945 
– fia Miklós, magyari 1042 
– fia Miklós, simonyi 60 
– fia Péter, csipkereki 407 

– fia Péter, hunyadi szolgabíró, szent-
kereszti 338 

– fia Péter, kövesdi 703 
– fia Péter, reszegei 635 
– fia Péter, uraji 1047–1048 
– fia Péter, veszprémi 703, 837 
– fia Simon, újfalvi 144 
– fia Tamás 447 
– fia Tamás 722 
– fia Tamás, szentandrási 955 
– fia Tamás, vasvári 352 
– fiai: Péter és Jakab, egyházasgergei 

114, 122 
– fiai: János és Mihály, győri 119 
– fiai: János, György és Miklós, kéri 170 
– fiai: Máté és Miklós, Lypye-i 207 
– fiai: András és János, marcellházi 437, 971 
– fiai: Balázs és János, rádi 352 
– fiai: Péter és Bálint, rohonci 295 
– fiai: Lukács, Miklós, László, Albert és 

Ogus, szuhai 941 
– fiai, tiszai 472 
– l. még Paul, Paulus 
Palach, rét 260 
palacium 144 
Palack (Palazk dict.) István, budi 79 
Palagy l. Palágy 
Palágy (Palagy), ma Palagy, Ukr. 170 

(Ung m.) 
Palanapotaka, patak 753 
Palanka, hn. 941, 1075 (Gömör m.) 
Palást (Palasth), ma Pláštovce, Sz. 1095 

(Hont m.) 
Palasth l. Palást 
Palata l. Palota 
Palatha l. Palota 
Palazk l. Palack 
Pálca (Palcha dict.) István, roskoványi 264 
Palcha l. Pálca 
Palchuk fia János, Galguncha-i 769 
Páli (Paly) 763 (Sopron m.) 
pallosjog 341 
Pálmafa l. Pusóc 
Pálmezeje (Paulmeze, Paulmezee), mező 529 
Palocha l. Palocsa 
Palocsa (Palocha), vár, Sz. 834, 1032, 

1090 (Sáros m.) 
palocsai várnagy l. Jakab, Detre fia  
Palonca l. Plavnica 
pálosok 113, 677; l. még pápoci, szentkereszti 
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Palota (Palata, Palatha) 239, 353, 460 
(Csanád m.) 

palota 145, 604 
Paluagasa l. Pálvágása 
Pálvágása (Paluagasa, Palwagasa) 861–

862, 947 (Sáros m.) 
Palwagasa l. Pálvágása 
Paly l. Páli 
Palychna 1025 (Körös m.) 
–, folyó 1025 
Palyna l. Polona 
Panala l. Panyola 
páncél 922 
Páncélcseh l. Cseh 
Páncélos (Panchelus dict.) János, Páncélos 

Péter fia 322 
– Panchelus (dict.) Péter fia Páncélos 

János 322 
Panchelus l. Páncélos 
Pank l. Pányok 
Pankata l. pankotai 
pankotai (Pankata, Pankotha) főesperes 

l. Benedek 
Pankotha l. pankotai 
Pannonhalma l. Szentmárton 
pannonhalmi (Sacer mons ~ Mons ~ 

Sacermons Pannonie ~ Panonie) Szt. 

Márton-monostor és konventje 41, 69, 
109, 119, 193, 212, 313, 374, 413, 
436, 441, 455, 577–579, 606, 698, 
784, 789, 794, 863–864, 866, 876, 
885, 896, 916, 928, 949, 961, 986, 
1065 (Győr m.) 

– apát 193; l. még László, Szigfrid 
– éneklőszerzetes l. Kelemen 
– őrszerzetes l. János 
– perjel l. János 
– prépost l. Konrád 
Panth fia Balase, gosztolai 1067 
Panticeu l. Cseh 
Panula l. Panyola 
Panyit (Panyth), ma Uzapanyit (Uzovská 

Panica, Sz.) 755 (Gömör m.) 
– (Panyt, Panyth) fia Balázs, teszéri 289 
– (Ponyth) fia Péter 767 
Panyla l. Panyola 
Pányok (Pank) 879–880 (Abaúj m.) 
Panyola (Kysponyla, Panala, Panula, 

Panyla, Ponila, Ponola, Ponyla) 16, 
223, 249, 672, 713, 756, 770, 826, 
997 (Szatmár m.) 

Panyt l. Panyit 
Panyth l. Panyit 
pap 31, 34, 41, 55–57, 60–61, 74, 79, 

104, 113, 122, 131–133, 140, 142, 
144, 146, 168, 191, 217, 241, 279, 
313, 316, 335, 352–353, 355, 372–
373, 454, 464–465, 490–491, 500, 
514–515, 520, 525, 560, 562, 574, 
577–578, 581, 584, 586, 589, 597, 
604–606, 609–610, 618–619, 624, 
638, 644, 658, 669, 673, 680, 687, 
702, 711, 714, 720–721, 728, 732, 
739, 746, 765, 775, 798–799, 807, 
827, 837, 843, 851, 863–864, 866, 
885, 894, 896, 944, 948–949, 955, 
969, 973, 982, 1007, 1017, 1021, 
1023, 1029, 1051, 1054, 1070–1074, 
1079, 1084, 1095, 1101 

Papa l. Pápa 
Pápa (Papa) 140, 382 (Veszprém m.) 
pápa 495, 542, 902; l. még Ince, VI.; 

Orbán, V.; Sándor, IV. 
pápai adószedő 244, 686 
– audiencia 640 
– biztosítás, rezerválás (kanonokságot, 

plébániát, prebendát, tisztséget) 101, 
131, 149–150, 218–219, 244, 475–
476, 477–481, 490, 500–501, 512–
515, 517–519, 560–562, 602–610, 
618–619, 765 

– bűnbocsánat 492–495, 498–499, 510–
511, 516, 520–528, 558–559, 570–
571, 599–601, 614–617, 574, 719, 
721, 883 

– felmentés 110–111, 132–133, 640–641, 1016 
– kamara 101, 244, 686 
– kamarás 41 
– káplán l. Fülöp, Petrus, Noeleti Vilmos 
– kegy 718 
– kinevezés (jogvédőt, káplánt, püspököt) 

219, 454, 512, 906, 962 
– kúria 41, 210, 290, 640, 1016 
– legátus 568, 618 
– nuncius (követ) 466–468, 568–569, 

1016, 1022; l. még Arnoldus, Castelli 
Rudolf, Noeleti Vilmos 

– oltalom 677 
– szék l. apostoli szék 
– szokás 516, 640 
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– ügyhallgató l. Noeleti Vilmos 
Papfa l. Farnád 
Papfalva (Popfolua), ma Nádaspapfalva 

(Popeşti, Ro.) 1100 (Kolozs m.) 
Papfia (Popfya dict.) Imre, proskribált 822 
papíroklevél 10, 16, 18, 20, 24, 29, 34, 

37–38, 40, 43, 46–47, 50–51, 57–61, 
72, 76–78, 80, 82, 85, 88–89, 91, 94–
95, 99, 108, 127–129, 134–137, 141–
142, 146, 148, 154, 160–161, 163–
165, 168, 171, 175, 177, 180, 191–
192, 197, 204, 206, 208, 214–216, 
225, 227–228, 231, 233, 235–237, 
242–243, 245, 256, 261–263, 267, 
270, 273, 275–276, 278, 280, 283–
285, 287–289, 291–302, 311–312, 
315, 323–324, 330–333, 335, 337, 
342–344, 347, 359, 364, 366, 378–
380, 381, 386, 400, 402–403, 407–
410, 414, 416, 418, 420–421, 422, 
425, 428, 431–33, 438–441, 447, 451, 
453, 455–456, 458–460, 463, 472–
473, 504, 507–508, 536, 541, 543, 
548, 550–551, 553–554, 556–557, 
563–565, 577–586, 589, 591–592, 
595–596, 611–612, 621–622, 624, 
626–627, 629, 631–633, 638–639, 
642, 647, 651–652, 661, 664, 666–
667, 671–674, 681, 685, 688, 699, 
701, 705, 708–710, 714, 716, 728, 
730–732, 735–738, 744–745, 750–
751, 756, 768, 770, 772–774, 780, 
784–785, 788, 790–792, 797–798, 
801, 804–805, 807, 809, 813–814, 
815–817, 821–822, 825–827, 829–
834, 836–837, 841–844, 846–847, 
849, 859–860, 864, 866, 868, 881, 
887–888, 890–891, 893, 901, 907–
916, 918–923, 925–927, 933, 935, 
941, 944, 950, 953, 956, 958–959, 
961, 967–968, 972, 975, 981–983, 
985–986, 990–991, 1000–1002, 1010–
1011, 1015, 1020, 1024, 1029, 1031, 
1033, 1036–1037, 1041, 1046, 1050–
1051, 1054, 1062–1063, 1066, 1071, 
1073–1074, 1077, 1079, 1082, 1093–
1094, 1097–1101, 1105, 1111, 1113 

Papkeszi l. Keszi 

Pápoc (Papoch, Papuch, Papucz) 545, 
763–764 (Vas m.) 

Papoch l. Pápoc 
pápoci Krisztus Teste és Szt. Üdvözítő-

prépostság 545, 763–764 
– pálos Szűz Mária-kolostor 763–764 
– perjel 763 
– prépost 763–764; l. még István 
Papos 129, 981 (Szabolcs m.) 
Paptelke (Poptelke), ma Popteleac, Ro. 

345 (Doboka m.) 
Papuch l. Pápoc 
Papucz l. Pápoc 
párbaj (bajvívás) 103, 455, 806, 955, 

988; l. még bajvívó, hatalombaj 
párbajmező 455, 806, 988 
Pardan 948 (Valkó m.) 
Pardyw 874, 952 (Pest m.) 
Paris, Sándor fia 260 
– fia Fülöp 339 
– l. Párizs 
Párizs, város, ma Paris, Fro. 470–471 
párizsi egyetem 470–471 
– teológiai kar 471 
Parlagh 726, 848 (Szabolcs m.) 
– 442 
Parma l. Párma 
Párma (Parma), város, Olaszo. 211 
partes Bohemie l. Csehország 
– Bulgarie l. Bulgária 
– Croacie l. Horvátország 
– Egipti l. Egyiptom 
– Grecie l. Bizánci Birodalom 
– Maritime l. Dalmácia 
– Satalie l. Antalya 
– Syrie l. Szíria 
– Transsilvane l. Erdély 
Partizánske l. Simony 
Parvus l. Kis 
Pasa, András fia, szerdahelyi 1023 
Pasaga l. pozsegai 
Pastoch l. Pásztó 
Paszto l. Pásztó 
Pásztó (Pastoch, Paszto, Paztoh, Paztuh) 

700, 706, 1077 (Heves m.) 
pásztorbot 718 
Pata (Patha), ma Gyöngyöspata 315, 

700, 912 (Heves m.) 
– (Patha), ma Kolozspata (Pata, Ro.) 

566 (Kolozs m.) 
patai főesperes l. Miklós 
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Patak (Potak, Potok), város, ma Sáros-
patak 7, 43, 48, 332, 1055 (Zemplén m.) 

Pataki (Pathaki, Pathaky) 207 (Orbász m.) 
pataki bíró 43; l. még János, Pál fia 
Patana l. Patona 
patarénusok Apx.: 1–8 
Patha l. Pata 
Pathaki l. Pataki 
Pathaky l. Pataki 
Pathud l. Pátyod 
Patli (Pothl), ma Petőfalva (Pöttelsdorf, 

Au.) 452 (Sopron m.) 
Patona (Patana), ma Lovászpatona 986 

(Veszprém m.) 
Patozeg 875 (Pozsony m.) 
patróna 370 
patvarkodás 113, 148, 257, 663, 931, 1031 
Paty (Pogh, Poogh, Poty), ma Kőszeg-

paty 395, 685 (Vas m.) 
– (Pogh, Pot), ma Rábapaty 65, 657 (Vas m.) 
Pátyod (Pathud) 664 (Szatmár m.) 
Paul der Vrenawer, szolga 147 
Paulmeze l. Pálmezeje 
Paulmezee l. Pálmezeje 
Paulus de Blancardis, zárai polgár, 

pármai 211 
Pavlin Kloštar l. Sztreza 
Pavlovci l. Szentpéter 
Pázmánd (Paznan), ma Pázmándfalu 

763–794, 804 (Győr m.) 
Pázmándfalu l. Pázmánd 
Paznan l. Pázmánd 
Pazony (Pazun), ma Nyírpazony 56 

(Szabolcs m.) 
Paztoh l. Pásztó 
Paztuh l. Pásztó 
Pazun l. Pazony 
Péc (Peech dict.) Jakab, proskribált 746 
– (Peech dict.) Miklós, proskribált 746 
Pečarovci l. Pecsaróc 
Pécel (Pechul) 699 (Pest m.) 
Pech l. Pécs 
Pechel l. Pécsely, Pecöl 
Pechnarouch l. Pecsaróc 
Pechuarad l. pécsváradi 
Pechul l. Pécel, Pecöl 
Pechvarad l. pécsváradi 
Pechwarad l. pécsváradi 
Pečovská Nová Ves l. Újfalu 
Pecöl (Pechel) 2 (Vas m.) 

Pécs (Pech, Quinqueecclesie), vár és 
város 27, 113, 371, 518 (Baranya m.); 
l. még pécsi 

Pecsaróc (Pechnarouch, Pincrouch, 
Pychorouch, Pyncrouch), ma Szent-
sebestyén (Pečarovci, Szl.) 26, 49 
(Vas m.)  

Pécsely (Nogpechel, Pechel) 732 (Zala m.) 
pecsét l. még királyi 
– kiküldése 504, 867 
–, visszazáró (caput sigilli, pecsétfő) 97, 

142, 159, 175, 208, 335, 441, 447, 
586, 596, 651, 675–676, 750, 866, 
940, 948, 1015, 1029, 1066, 1097 

–, vörös viaszú 174, 210, 245, 254–255, 
291, 311, 328, 350–351, 358, 402, 
469, 484, 529, 627, 631–633, 636–
637, 642, 649, 749, 788, 809, 814, 
868, 964, 979, 997, 1001–1002, 
1062–1063, 1068–1069, 1098 

pécsi egyházmegye (Szt. Péter apostol-

püspökség) 203, 218–219, 479–480, 
490–491, 495, 518, 520, 524–525, 
562, 587, 949 

– káptalan 9, 75–76, 113, 191–192, 257, 
294, 315, 320, 490–491, 518, 561–
562, 592, 701, 712, 717, 769, 798, 
910, 951, 1031 

– Keresztelő Szt. János-káptalan 76, 518  
– püspök 562; l. még Vilmos 
– székesegyház 495 
– Szt. Bertalan-egyház 113 
– Szt. Gergely pápa-oltár 76 
Pécsújfalu l. Újfalu 
pécsváradi (Pechvarad, Pechuarad, 

Pechwarad, Peechwarad, váradi) Szt. 

Benedek-monostor és konventje 75, 
169, 203, 275, 308, 314, 359, 581, 
712, 849, 894, 910, 942, 944, 949, 
975, 985, 987, 991, 993–994, 1006, 
1071–1074, 1101 (Baranya m.) 

– apát l. Ulrik 
Peder 1113 (Vas m.) 
Peech l. Péc, Piricse 
Peechwarad l. pécsváradi 
Peel l. Pél 
Peker (Puker, Pukur), ma Pekerszerdahely 

(Donji Sredjani, Ho.) 502, 521, 523 
(Körös m.) 



631 

Pekerszerdahely l. Peker 
Pel l. Pél 
Pél (Peel, Pel), ma Alsó- és Felsőpél 

(Dolný és Horný Pial, Sz.) 30, 884 
(Bars m.) 

Pelehte l. Pelejte 
Pelehthe l. Pelejte 
Pelejte (Pelehte, Pelehthe), ma Plechotice, 

Sz. 117, 268–269, 275, 280, 285 
(Zemplén m.) 

Peleş l. Peleske 
Peleske, ma Kis- és Nagypeleske (Pelişor 

és Peleş, Ro.) 16 (Szatmár m.) 
–, ma Pölöske 151 (Zala m.) 
Peleznek l. Penészlek 
Pelis l. pilisi 
Pelişor l. Peleske 
Penészlek (Peleznek, Pyliznwk) 418, 

635 (Szatmár m.) 
pensa 16, 22, 100, 103, 120, 148, 209, 

257, 271, 337, 353, 400, 417, 457, 
580, 657, 716, 771, 849, 854, 872, 
892, 951, 960, 1014, 1093 

Péntek (Penthek), ma Oláhpéntek 
(Pintic, Ro.) 1007, 1038 (Belső-
Szolnok m.) 

– (Penthuk, Pentuk) fiai: Beuhtus és 
Márton, várnépek 612 

Penthek l. Péntek 
Penthuk l. Péntek 
Pentuk l. Péntek 
pénz 8, 16, 43, 55, 102–103, 113, 120, 

142, 160, 162, 166, 234, 240, 250, 
277, 343, 345, 366, 395, 417, 457, 
581, 584, 734, 824, 826, 902, 949, 
954–955, 1002, 1042, 1105; l. még 
dénár, dukát, forint, garas, gulden, 
perperum, phenning, solidus, velutum 

pénzhamisító 746 
per átküldése 29, 58, 228, 424, 462, 473, 

547, 708 
– átszállása 332, 334, 735 
– nehézsége 142, 1015 
Perbese 1113 (Vas m.) 
Pere (Twyssy) 170 (Abaúj m.) 
Perechke l. Perecske 
Perecske (Perechke), ma Bakonypölöske 

658, 669, 1099 (Veszprém m.) 
perelsőbbség 37, 182, 260, 296, 298, 

301, 507, 626, 653, 798, 837, 1073 

Perem 772  
Peren l. Perény 
Perendfalua l. Perindfalva 
Perény (Peren, Perien, Peruen), ma Perín, 

Sz. 157–158, 180, 204, 292, 298–299, 
463, 504, 723–725, 727, 797, 822, 
862, 920, 929, 947 (Abaúj m.) 

Perényi Miklós l. Miklós, Miklós fia, 
perényi 

Pererch l. Piricse 
Peres (dict.) Mihály 75 
– (dict.) Miklós, András fia, tuzséri 47 
Peresnye l. Peresznye 
Peresznye (Peresnye), ma Cinfalva 

(Siegendorf im Burgenland, Au.) 186, 
657 (Sopron m.) 

perhalasztás 37–39, 47, 59, 79, 97, 113, 
134–137, 140–141, 166, 182, 228, 
270, 292–293, 295–304, 315, 330, 
333, 342, 346, 447, 453, 463, 507, 
580, 611, 621, 623, 625–626, 635, 
653, 707, 712, 735–736, 751, 781, 
811, 859, 895, 907, 909–914, 916–
917, 919–927, 929, 931, 941, 946–
947, 971, 987, 990, 918, 1010, 1037, 
1055, 1109, 1114 

– királyi parancsból 47, 79, 166, 295, 332, 
353, 769, 815, 908, 913, 941, 954 

– királynéi parancsból 769 
perhalasztó oklevél 38–39, 46, 68, 134–

135, 137, 140–142, 166–167, 191, 
292–293, 295, 297, 299–300, 303–
304, 315, 329, 331, 333, 335, 342, 
346, 352–353, 403, 414, 463, 621, 
623–625, 635, 735–736, 751, 753, 
769, 780–781, 806, 808, 859, 890–
891, 910–913, 915, 918–920, 922, 
924–927, 929, 941, 943, 946, 947–
948, 955, 971, 1010–1011, 1023, 
1038, 1050, 1055, 1115 

Perien l. Perény 
Perín l. Perény 
Perindfalva (Perendfalua, Peryndfalua), 

ma Berencsfalu (Prenčov, Sz.) 808 
(Hont m.) 

perjel 949; l. még daróci, domonkos, 
fehérvári, jászói, komáromi, lövöldi, 
menedékkői, mórichidai, pannon-
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halmi, pápoci, somogyi, szentkereszti, 
szentlászlói, zobori 

Pernenichi l. Petánc 
perperum 1005, 1044, 1057 
personatus 618 
Pertheramus, soproni notarius 108 
Pertold l. Bertót 
Peruen l. Perény 
Peryndfalua l. Perindfalva 
Peselnek (Kyspisulnuk), ma Kézdikővár 

(Petriceni, Ro.) 648, 860 (Fehér m.) 
Pest (Pesth) megye 32, 79, 316, 348, 874, 

952, 958, 960 
Pesth l. Pest 
Pesthyan l. Pesthyen 
Pesthyen (Pesthyan) 533, 582 (Nógrád m.) 
Petánc (Pernenichi, Pethnenichi, Pethenychi), 

ma Szécsénykút (Petanjci, Szl.) 26 
(Vas m.) 

Petanjci l. Petánc 
Pete (Pethe), tárnoki 712 
– (Pethe) fia János, kazsoki jobbágy 581, 584 
– (Pethe) fiai: Antal, Miklós és János 323 
Petény (Pethyén), ma Alsó- és Felső-

petény 706 (Nógrád m.) 
Petenye, seredeni 627 
Péter l. Acél Péter 
– l. Besenyő Péter 
– l. Bok Péter  
– l. Bor Péter 
– l. Castellan Péter 
– l. Cerle-i Péter 
– l. Chertul Péter 
– l. Cudar Péter 
– l. Csirke Péter 
– l. Csöllei Péter 
– l. Deák Péter 
– l. Egri Péter 
– l. Garázda Péter 
– l. Herceg Péter 
– l. Katona Péter 
– l. Keserű Péter 
– l. Kis Péter 
– l. Mezei Péter 
– l. Morda Péter 
– l. Nagy Péter 
– l. Óbudai Péter 
– l. Páncélos Péter 
– l. Pintér Péter 

– l. Poháros Péter 
– l. Schewer Péter 
– l. Sipos Péter 
– l. Szabó Péter 
– l. Szakállas Péter 
– l. Székely Péter 
– l. Szemes Péter 
– l. Tar Péter 
– l. Vaguch Péter 
– l. Vörös Péter 
– l. Zolcha Péter 
–, Bay-i 75 
– (P.), boszniai püspök 2, 44, 67, 83–84, 

103–104 között, 106–107, 144, 190, 
196, 354, 367, 492, 502, 547, 675–
676, 682, 695–697, 712, 741, 762, 
779, 1012–1013, 1027  

– mester, budai éneklőkanonok, váradi 
kanonok 316, 348, 668, 960  

–, budai karpap 958–960 
– mester, budai őrkanonok 316, 348, 960  
–, ciprusi király 883 
–, csázmai karpap 305 
– mester, csesztvei 746  
–, csizéri 730 
–, litteratus, csóri 283 
–, dévai káplán, pap 1021 
– comes, eceli 266  
–, erdélyi káptalan karpapja 1079 
–, famulus 504 
–, fehérvári prépost 771 
–, Filykno-i jobbágy 299, 929 
–, forrói 324, 343–344 
–, hevesi főesperes, egri kanonok 25, 862 
–, hidegkúti 728 
–, kelecsényi 585 
–, képviselő 260  
–, keszi 283 
–, királyi káplán, párizsi lector, professor, 

verebélyi 470–471 
–, komáromi bíró 863–864 
–, körmöcbányai esküdt polgár, urburarius 694 
–, kuri püspök 194 
–, lapispataki 816 
–, leleszi konvent klerikusa 34, 230, 635, 1055 
–, leleszi konvent papja 34, 335, 352, 

635, 1055 
–, leleszi prépost 332, 793 
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– mester, macedoniai 1096 
–, marcellházi 437 
–, nábrádi 21 
–, pálos szerzetes 113 
–, pap 79 
–, pilisi 237 
–, Parlagh-i 726, 848 
–, relator 768  
–, sági konvent papja 714 
–, szabolcsi főesperes 25 
–, szatmári szolgabíró, géci 39, 304 
–, szemerei 596, 1087 
–, szentpéteri apát 113 
– mester, szepesi éneklőkanonok és al-

éneklőkanonok 1090, 1111 
–, szepesi olvasókanonok 340, 357, 878, 917 
–, szerviens 177 
–, váci éneklőkanonok 534 
–, váci kanonok, vályi 706 
– mester, vasvári kanonok 29 
– mester, veszprémi dékán 116  
–, veszprémi prépost, királyi káplán 266, 

284, 423, 465, 591 
–, vidini bíró 847 
–, zalai apát 358, 949 
–, zobori konvent papja 168, 1051, 1054, 

1087–1088 
–, Ábrahám fia 1042 
–, András fia 1023 
–, András fia, butkai jobbágy 34  
–, András fia, jetyői 1053 
–, András fia, szászi 1046 
–, András fia, szelepcsényi 57 
–, Balázs fia, garicsi 998 
–, Bánk fia, Margit apja, Jakoud-i 55 
–, Barius fia, vadnai 1053 
–, Bede fia, László és János apja, sárói 289 
–, Beke fia, László apja, budatelkei 336 
– mester, Benedek fia, csetneki 10, 746  
–, Benedek fia, Jakab, István, Ilona és 

Katalin apja, Kwtya-i 198 
–, Chunkur Pál fia, delnei 820 
–, Csák fia 689 
–, Csákó fia, leszenyei 704 
–, Demeter fia, keresztúri 840 
–, Dénes fia, söjtöri 787 
–, Derzs fia, Mihály apja, szerdahelyi 717 
–, Dezső fia, nagyteleki 146, 197 

–, Domokos fia, lesznai 84 
–, Doncs fia, galsai 733 
–, Ernye fia, ravazdi 374 
–, Fabus János fia 815 
–, Farkas fia, István és Farkas apja, 

szécsényi 422 
–, Gál fia 917 
–, Gál fia, bődmonostori jobbágy 56 
–, Gergely fia, kistapolcsányi, malonyai 

148, 716, 872, 884, 1087 
–, Gogan fia, kidei 635 
– mester, György fia, dobói 822 
–, György fia, fehérvári kanonok, nyitrai 

püspöki káplán, pap 604  
–, György fia, Orws-i 75 
– mester, György fia, váci kanonok, 

verebélyi 651  
–, György fia, vatai 892 
–, Györke fia 416 
–, Gyűrűs Benedek fia, nényei 870, 969 
–, Herceg Péter fia, szekcsői 257 
–, Herchek fia 941 
–, Imre fia, Klára apja, füssi 983 
–, Imre fia, Hene-i 1006, 1101  
–, Imre fia, pécsi kanonok 518  
–, Imre fia, vadasfalvi 1045 
–, István fia 769 
–, István fia, acsai 584, 638 
–, István fia, bábaréti 387, 632 
–, István fia, harkai 446 
–, István fia, királynéi lovászmester, 

dárói 502 
–, István fia, kisfaludi 884 
– mester, István fia, Korumzo-i 81, 354, 104 
–, István fia, mályi 743, 775 
–, István fia, mérei 355 
–, István fia, mesteri 164–165 
–, István fia, sallói 335, 799 
–, István fia, sásvári 722 
–, István fia, selypi 706 
–, István fia, uraji 426, 594, 1047 
–, Iván fia, litteratus, péceli, besenyői 699 
–, Jakab fia 315 
–, Jakab fia 955 
– mester, Jakab fia, gerendi 1104  
–, Jakab fia, kamarcai, Zela-i 769 
–, Jakab fia, szentiváni 900 
–, Jakab fia, szentjakabi 50–51 
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–, János fia 297–300 
–, János fia 332–333, 914, 990 
–, János fia 614, 617 
–, János fia, királyi ifjú, almakeréki 649, 788 
–, János fia, baski 843 
–, János fia, Chub-i 795 
–, János fia, famulus 1028 
–, János fia, Gyunu-i 201 
–, János fia, jáki 398 
–, János fia, Mihály, János, András és 

Gergely apja, jánosi jobbágy 951 
–, János fia, jobbágy 577 
–, János fia, kamarcai 769 
–, János fia, keresztúri 1092 
–, János fia, litteratus 751, 753 
–, János fia, mároki 113 
–, János fia, Mile nembeli 769 
–, János fia, nábrádi 459 
–, János fia, nagyfalvi 368 
–, János fia, oláhteleki jobbágy 239, 460 
– mester, János fia, somosi 747, 919 
–, János fia, szemerei 580 
–, János fia, szőledi 157, 180, 384, 631, 

723–725, 796–797 
–, János fia, Zelemer-i 385 
– mester, Kaba Demeter fia, János apja, 

bélai, csécsi 886, 1061 
– mester, Kecer Lukács fia 822 
– comes, Keled fia, Inche-i (dict.) János 

és Miklós apja, Inche-i 712  
–, Kelemen fia, Jobustelk-i 256 
–, Kilián fia, almágyi 586, 851, 954 
–, Konrád fia, adorjáni 315 
–, Kozma fia, falkosi jobbágy 34 
–, Kysk fia, verbkai 980 
–, László fia, jobbágy 742 
–, László fia, kisfaludi 635 
–, László fia, mátyóci 170 
– mester, László fia, Lőrinc és Miklós 

apja, rozgonyi 47  
–, László fia, tűri 1011 
–, Lathow fia, zamárdi 980 
– mester, Lökös fia, bátori, rakamazi 24, 

56, 237, 428, 453, 635, 1000  
–, Lőrinc fia, dági 597 
–, Lőrinc fia, erdélyi őrkanonok, királyi 

káplán 12 
–, Lőrinc fia, legenyei 967 

–, Lőrinc fia, siraki 143, 159 
–, Lukács fia, bossányi 224 
–, Lupbachipch György fia, zárai 282 
–, Márk fia, gávai jobbágy 34 
–, Márk fia, Nazdrok-i 980 
–, Márton fia, andrásfalvi 595 
–, Márton fia, csomaközi 635 
– mester, Márton fia, dobócai 746 
–, Márton fia, Korouzeg-i 980, 1051 
–, Márton fia, ózdi 256 
– mester, Márton fia, rakonoki 373  
–, Márton fia, szabói 701 
–, Márton fia, zamárdi 980, 1051, 1054 
–, Máté fia, pányoki 879–880 
–, Mátyás fia, géci 664 
–, Mihály fia, bánházi 94, 543 
–, Mihály fia, bossányi 563 
–, Mihály fia, Katalin és Skolasztika apja 421 
– mester, Mihály fia, erdélyi alvajda, járai 

40, 82, 97, 182, 228, 235, 243, 279, 
291, 312, 324, 343–344, 346–347, 
469, 536, 542, 591, 626, 634, 637, 
648–649, 656, 660–661, 729, 737, 
748, 779, 860, 871, 881–882, 898, 
930–932, 950, 968, 972, 1007, 1011, 
1020–1021, 1033, 1035–1038, 1041, 
1079, 1086, 1100, 1104, Apx.: 5  

–, Mihály fia, lozsádi 279, 312 
–, Mihály fia, rakamazi, szaniszlói 24, 

56, 237, 541 
–, Mihály fia, sámsoni 840 
–, Mihály fia, szabadi 728 
–, Mihály fia, királyi ifjú, vidombáki 809 
–, Miklós fia, Arky-i 948 
–, Miklós fia, bacskai 78 
–, Miklós fia, jáki 596 
–, Miklós fia, komáromi 579, 794, 864 
–, Miklós fia, pecöli 2 
–, Miklós fia, pétertelki 130 
–, Miklós fia, petri 1055 
–, Miklós [erdélyi] vajda fia, [sirokai] 908 
–, Miklós fia, János, László, Tamás és 

Péter apja, trocsányi 142, 832–833, 
909, 923 

–, Miklós fia, Veszkény nembeli 186 
–, Mikocsa fia, kázméri 166 
– mester, Mikud bán fia, Péter, János és 

Dávid apja, dobokai 346, 634  
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–, Mog fia, János apja, sárosdi 120, 199 
–, Ősz Miklós fia, szentiváni 900 
– mester, Pál fia 246, 680  
–, Pál fia, butkai 34–35, 644, 943 
–, Pál fia, csipkereki 407 
–, Pál fia, egyházasgergei 114, 122 
–, Pál fia, hunyadi szolgabíró, szent-

kereszti 338 
–, Pál fia, kövesdi 703 
–, Pál fia, reszegei 635 
–, Pál fia, rohonci 295 
–, Pál fia, turóci 654 
–, Pál fia, uraji 1047–1048 
–, Pál fia, veszprémi 703, 837 
–, Panyit fia 767 
–, Péter fia 346 
–, Péter fia 941 
–, Péter fia, bánki 177 
–, Péter fia, bogáti 256 
–, Péter fia, dobokai 634 
–, Péter fia, István apja, gencsi 396, 590 
–, Péter fia, Margit és Ilona apja, 

szentiváni 40 
– mester, Péter fia, szentgyörgyi 102, 

329, 875, 1017  
–, Péter fia, trocsányi 142, 861–862 
–, Pető fia, Lemeche-i 482, 687 
– mester, Petőcs fia 822  
– comes, Póka fia, Katus, Miklós és 

György apja, hubói 757  
–, Ratk fia 1023 
–, Roh János fia, dulói 540 
– mester, Salamon fia, országbírói 

notarius, laki 260, 308, 359, 849, 894, 
942, 987  

–, Salamon fia, sári 94, 543 
–, Sándor fia, gyúrói 958–959 
–, Sándor fia, hanvai 214, 252 
–, Sándor fia, pécselyi jobbágy 732 
–, Sinka fia, János, Miklós és László 

apja, sebesi 707, 813 
– mester, Tamás fia 948  
–, Tamás fia 961 
–, Tamás fia, libercsei 980, 1051, 1054 
– mester, Tamás fia, zágrábi főesperes, 

vikárius és kanonok, királyi speciális 
káplán 373, 856, 903, 1078, 1080–1081  

–, Usz fia, Chaphord-i 394 

–, Vajda Jakab fia 956 
–, Vak Mihály fia, Mihály, Dorottya és 

Katalin apja, Jazormegy-i 141 
–, Vida fia 815 
–, Vilmos fia, lozsádi 279, 312 
– mester, Vörös Tamás fia, vecsei 845  
–, ….. fia, Tombold, Crystol és György 

apja 214 
–, László kalocsai prépost apja 498 
–, Mihály, Leusták, Mikus, Jákó és Péter 

apja 746, 941 
–, Pál és Péter apja, bánki 177, 1082 
–, Bakó apja, csúcsi 344  
–, László, János és Lökös apja, semjéni, 

panyolai 249, 826, 844, 997, 1062–1063 
–, Miklós dalmát-horvát bán és Domokos 

erdélyi püspök apja, szécsi 14, 26, 
741, 1013 

– mester, Tamás, János és Péter apja, szent-
györgyi 102, 329, 386, 875, 1017  

–, Jakab és János apja, tarnóci 753, 936 
–, Miklós és Katalin apja, tilaji 417 
– fia Ádám 611, 613 
– fia András 154 
– fia András 507 
– fia András 935 
– fia András, királynéi fegyvernök, 

fraknói 520, 526 
– fia Barnabás, kamarcai 769 
– fia Barnabás, teleki jobbágy 239, 460 
– fia Benedek 137, 293, 315, 342, 769, 

911–912 
– fia Benedek, tordai bíró 375 
– fia Dacsó, ungi szolgabíró, tarnóci 301 
– fia Demeter, Kara-i 281 
– fia Dénes, kamarcai 769 
– fia Domokos 44 
– fia Egyed 769 
– fia Endre 769 
– fia Fülöp, sárosi szolgabíró 822 
– litteratus fia Fülöp, széplaki 154  
– fia György, csehi 143 
– fia György, kékkői 582, 704 
– fia György, székelyi 364 
– fia István 379–380 
– fia István 919 
– fia István, Jutas-i 728 
– fia István, váradi oltárigazgató 535 



636 

– fia Iwch, proskribált 746 
– fia Jakab, besenyői 316 
– fia Jakab, hatvani 635 
– fia Jakab, kamarcai 769 
– fia Jakab, toldalagi 40 
– fia János 804 
– fia János 920 
– fia János, bábai 899 
– fia János, battyáni 329, 386, 1017 
– fia János, csekelakai 324, 343–344 
– fia János, disznódi 502, 898, 1033 
– fia János, Gamas-i 1009 
– fia János, hatvani 635 
– fia János, lacházi 746 
– fia János, megyeri 352 
– fia János, teszéri 893 
– fia János, zágrábi kanonok és káplán, 

pap, pozsegai 514–515 
– fia Kopasz, Nema-i 441, 789, 794, 804, 916 
– fia László 136 
– fia László 294 
– fia László 301 
– fia László 911–912, 293 
– fia László, Arky-i 55 
– fia László, babóti falunagy 432 
– fia László, dománhidai 635 
– fia László, sárói 893 
– fia László, sásvári jobbágy 722 
– fia László, tárnoki 635 
– fia Lökös, Kara-i 281 
– fia Lőrinc 72 
– fia Lőrinc, lesznai 84 
– fia Lőrinc, meggyesi 905 
– fia Lőrinc, rozgonyi 230, 795, 895 
– fia Lukács, kolontári 400 
– fia Mihály, csapói 642 
– fia Mihály, egyházas…..-i 791 
– fia Mihály, nádasdi 967 
– fia Mihály, teleki jobbágy 239, 460 
– fia Miklós 805 
– fia Miklós, familiáris 945 
– fia Miklós, famulus 742 
– fia Miklós, jobbágy 889 
– fia Miklós, ludbregi 678 
– fia Miklós, selypi 155, 139, 305 
– fia Miklós, szenterzsébeti 912 
– fia Miklós, sztáncsi 709 
– fia Miklós, trocsányi 142 

– fia Miklós, vidombáki plébános 150 
– fia Pál 97 
– fia Pál 141 
– fia Pál, lövői 78 
– fia Pál, patyi 685 
– fia Pál, pozsonyi kanonok, vatai 904 
– fia Péter, bogáti 256 
– fia Péter, gencsi 396, 590 
– fia Péter, szentiváni 40 
– fia Székely János, szapi 405 
– fia Tamás 502 
– fia Tamás 948 
– fia Tamás, bolmányi 113 
– fia Tamás, komlósi 296 
– fiai: István és Tamás 769 
– fiai: Nemes Miklós és Balog János, 

asszonyfalvi 69 
– fiai: Lőrinc és Jakab, Cytou-i 75 
– fiai: Imre, László és János, egri 21 
– fiai: Tamás és Gergely, egyházas…..-i 791 
– fiai: János és Máté, famulus-ok 624 
– fiai: Pál, János és Mihály, hosdáti 931 
– fiai: Bod, László, István és Tamás, 

nagyfalvi 368 
– fiai: János és Lőrinc, nagyfalvi 368 
– fiai: Domokos, Mihály és László, 

szodorói 635 
– fiai: Domokos és István, tóti 229, 279, 312 
– fiai: Jakab és Mihály, vicai 1045 
– l. még Petrus 
Peterd (Petherd), ma Alsó-, Felső- és 

Középpeterd (Petreştii de Jos, de Sus 
és de Mijloc, Ro.) 1056 (Torda m.) 

– 581, 944, 987 (Baranya m.) 
Péterd (Peturd), ma Bakonypéterd 961 

(Veszprém m.) 
Peterke 769  
Peterteleke l. Pétertelke 
Petertelke l. Pétertelke 
Pétertelke (Peterteleke, Petertelke) 130 

(Kolozs m.) 
Péterülése (Peterwlese, Pethurylese, 

Peturillese, Peturylese) 239, 353, 
460 (Bihar m.) 

Peterwlese l. Péterülése 
Peteu l. Pető 
Peteuch l. Petőcs 
Peteuk fiai: Lukács, András és Máté, 

döbrétei 1043 
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Petew l. Pető 
Peth fia Lőrinc, hosdáti 931 
Pethdend 960  
Pethe l. Pete 
Pethech l. Petőcs 
Pethenychi l. Petánc 
Petherd l. Peterd 
Pethes, hospes 368 
Petheu l. Pető 
Pethew l. Pető 
Pethlend 323, 375, 589 (Torda m.) 
– 395 (Vas m.) 
Pethnenichi l. Petánc 
Pethurylese l. Péterülése 
Pethyén l. Petény 
Petlend 402 (Bereg m.) 
Pető (Peteu), bácsi 312 
– (Peteu), koloni 814 
– (Petheu), Sedelye-i 1006 
– (Peteu), Albert fia 914 
– (Peteu), Fodor János fia 1025 
– (Petew), Ivánka fia 289 
– (Peteu, Petu) mester, Márk fia 20 
– (Peteu, Pethew), Márton fia, László 

apja, osgyáni 671 
– (Petheu), Mike fia 441 
– (Peteu), Miklós fia, petri 78 
– (Peteu), Mikocsa fia, János apja 1053 
– (Peteu), Zsombor fia, Ilona apja 660 
– (Pethew), Demeter és Domokos apja, 

nagymezői 644, 1000 
– (Petheu) fia Balázs 611 
– (Peteu) fia György 140 
– (Petheu) fia György, Topolch-i 900 
– (Petew) fia István, famulus 1106 
– (Petheu) fia János, budai polgár 160 
– (Petheu) fia János, jetyői 1052, 1097 
– (Peteu, Petew) fia János, pányoki 879–880 
– (Petheu) fia János, szántói 453 
– (Petheu) fia János, szécsi officialis 426, 594 
– (Peteu) fia László 542 
– (Peteu) fia László, miketei 84 
– (Petew) fia Miklós, györgyfalvi 566 
– (Pethew) fia Miklós, Nádasd nembeli, 

nádasdi 33, 156 
– (Peteu) fia Pál, németi 1006 
– (Peteu, Petew) fia Péter, Lemeche-i 

482, 687 
Petőcs (Peteuch) fia János, szinyei 154 
– (Peteuch) fia Miklós 908 

– (Pethech) fia Péter 822 
Petőfalva l. Patli 
Petőszinye l. Szinye 
Petreni l. Sztrojafalva 
Petrény l. Sztrojafalva 
Petres, ma Petriş, Ro. 461 erdély 
Petreşti l. Petri 
Petreştii de Jos l. Peterd 
– de Mijloc l. Peterd 
– de Sus l. Peterd 
Petri (Petry, Pettry), ma Sajópetri 222, 

861–862, 947, 977–978 (Borsod m.) 
– (Petry, Pettri), ma Lövőpetri 78, 1055, 

1062–1063 (Szabolcs m.) 
– (Mezeupetry, Petry, Pettry), ma Mező-

petri (Petreşti, Ro.) 635 (Szatmár m.) 
Petriceni l. Peselnek 
Petrina l. Petrinja 
Petrinja (Petrina, Petryna), Ho. 766–

767, 819 (Zágráb m.)  
Petriş l. Petres 
Petróc (Petrolch, Petrouch), ma Mura-

petróc (Murski Petrovci, Szl.) 26, 49 
(Vas m.) 

Petrolch l. Petróc 
Petrouch l. Petróc 
Petrozlaus, Márk fia, rojcsai comes 

terrestris 365, 1060 
Petrus de Montillio, pozsegai prépost, 

pápai káplán 587 
– Jaurensis 176  
– Ligerii de Medio mester, zágrábi polgár, 

királyi követ 855, 1058–1059, 1064 
Petry l. Petri 
Petryna l. Petrinja 
Pettri l. Petri 
Pettry l. Petri 
Petu l. Pető 
Peturd l. Péterd 
Peturillese l. Péterülése 
Peturylese l. Péterülése 
Petus fia Pál, jobbágy 577 
Peuhul (dict.) István, soproni polgár-

mester 425 
Pezinok l. Bazin 
Pezkfalua (Pezkfalwa, Pezkfolua) 26, 

49 (Vas m.) 
Pezkfalwa l. Pezkfalua 
Pezkfolua l. Pezkfalua 
Peztuizfeu l. Peztuzfew 
Peztuzfew (Peztuizfeu, Peztwzfeo) 239, 

353, 460 (Arad m.) 
Peztwzfeo l. Peztuzfew 
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Pfafensyfh, folyó 1090 
phenning 869 
Philetus mester, csázmai őrkanonok 769 
Philipkue l. Fülöpkeve 
Philipkuue l. Fülöpkeve 
Philipp l. Fülöp 
Philpes l. Fülpös 
Philpus l. Fülpös 
phisicus l. királyi 
Phylup l. Fülöp 
piac 794, 863–864 
Pilis (Pilys, Pylis) 129, 237, 635 

(Szabolcs m.) 
– (Pylis) megye 758, 764 
pilisi (Pelis, Pilys) Szűz Mária-monostor 

és konventje 778 (Pilis m.) 
– apát l. Henrik 
– comes l. Miklós, Domokos fia  
Pilys l. Pilis, pilisi 
pince 393, 565 
Pincrouch l. Pecsaróc 
Pinkaóvár l. Óvár 
Pintér (Pynteer dict.) Péter, Márk fia, 

kovácsi jobbágy 46 
Pintic l. Péntek 
Piricse (Peech, Pererch) 352 (Szatmár m.) 
Planica (Plaunych), folyó 1090 
Pláštovce l. Palást 
Plaunych l. Plavnica 
Plavecký Štvrtok l. Csütörtökhely 
Plavnica (Plaunych), ma Palonca, Sz. 

1090 (Sáros m.) 
plébánia 101, 131–133, 244, 373, 574, 

864, 866, 885, 965 
plébános 113, 131–133, 142, 149–150, 

441, 578–579, 721, 769, 833, 859, 
876, 896, 917, 1011, 1055 

Plechotice l. Pelejte 
Ploské l. Lapispatak 
Pobor l. Pabor  
Pocre de Benessa 1039 
Pócs (Pouch), Benedek fia, rakamazi 24, 56 
Poduinya l. Podvinje 
Podvinje (Poduinya), ma Podvinje 

Miholečko, Ho. 318 (Körös m.) 
– Miholečko l. Podvinje 
Pogh l. Paty 
pohárnok l. esztergomi érseki, királyi 
pohárnokmester l. királyi 
Poháros (Poharus dict.) Péter fia Miklós, 

martonvásári 958–959 
Poharus l. Poháros 

Pojoga l. Pozsga 
Pok 1105 (Győr m.) 
Póka (Povka), kálnói 941 
– (Pouka) fia István 757 
– (Pouka) fia János, fügei 996 
– (Pouka) fia Péter, hubói 757 
– (Pouka) fia Simon, proskribált 822, 842 
Pokon l. Pakony 
Pol (Pool) János, pozsonyi polgár 22 
Pol’anovce l. Bábaréti 
Polana l. Polona 
Polány (Polyan), ma Magyarpolány 381 

(Veszprém m.) 
polgár (hospes) 13, 19–20, 22, 43, 61–

62, 83, 88–89, 96, 103–104 között, 
106, 108–109, 112, 145, 160, 183–
184, 202, 208, 328, 361, 366, 375, 
392, 397, 425, 429–430, 436, 444, 
455, 457–458, 462, 558–559, 589, 
597, 613, 634, 655, 662, 683, 758–
759, 762, 792, 820, 835, 863–864, 
904, 952, 964, 1005, 1014–1015, 
1041, 1055, 1058–1059, 1064, 1068–
1069, Apx.: 1; l. még esküdt polgár 

polgármester l. soproni, strassburgi, szebeni 
Polona (Palyna, Polyna), ma Vaspolony 

(Polana, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Polyan l. Polány 
Polyánfalu l. Bábaréti 
Polyanfalua l. Bábaréti 
Polyna l. Polona 
Pomath inferior l. Alsópomat 
Pongrác Apx.: 6 
–, János fia, dengelegi 635 
– fia Kelemen, telegdi 239, 460 
Ponila l. Panyola 
Ponola l. Panyola 
pons Mauricii l. Mórichida 
Ponya fia Martonos, várnép 612 
Ponyla l. Panyola 
Ponyth l. Panyit 
Poogh l. Paty 
Pool l. Pol 
Popeşti l. Papfalva 
Popfolua l. Papfalva 
Popfya l. Papfia 
Popouch 49 (Vas m.) 
Poprad l. Poprád 
Poprád (Poprad), folyó 1090 
Poprádófalu l. Sztára 
Popteleac l. Paptelke 
Poptelke l. Paptelke 
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Porch fia István, pásztói 1077 
Porchal l. Mátyóc 
Porchar l. Mátyóc 
Porostyan l. Borostyán 
poroszló 1096 
Porpah l. Purbach 
Porteke l. Portelek 
Portelek (Porteke, Porteleke, Porteluk), 

ma Portiţa, Ro. 39, 304, 635 (Szatmár m.) 
Porteleke l. Portelek 
Porteluk l. Portelek 
Portiţa l. Portelek 
Portiua, zenggi püspök 2, 44, 67, 83–84, 

103–104 között, 106–107, 190, 196, 
354, 367, 502, 675–676, 682, 695–
697, 741, 762, 779, 1012–1013, 1027 

Pós (Pous) mester, szabolcsi vicecomes 
31, 177, 541, 738 

Posa l. Pósa 
Pósa (Posa, Pousa), János fia, mokricei 

318–321, 806, 988 
– (Pousa), Lukács fia, zsédenyi 433 
– (Pousa) mester, László, Balázs, István 

és Miklós apja, szeri 358, 472, 529, 566 
– (Pousa) fia Mihály, Pethdend-i 960 
Posaga l. Pozsega, pozsegai 
Pósamező (Pousamezeu), mező 711 
Posar l. Pozsár 
Posega l. Pozsega, pozsegai 
Posegauar l. Pozsegavár 
Posfalua l. Pósfalva 
Pósfalva (Posfalua, Poufalua, Pous-

folua), ma Pušovce, Sz. 303, 822, 842 
(Sáros m.) 

Posga l. Pozsga 
Posoga l. pozsegai 
Poson l. Pozsony 
Posonium l. Pozsony 
Pot l. Paty 
Potak l. Patak 
Poth fia Mykan, kálnói jobbágy 750, 887 
Pothl l. Patli 
Potok l. Patak 
Poty l. Paty 
Pouch l. Pócs 
Poufalua l. Pósfalva 
Pouka l. Póka 
Pous l. Pós 
Pousa l. Pósa 
Pousamezeu l. Pósamező 
Pousfolua l. Pósfalva 
Povka l. Póka 
Poya 946 
Požega l. Pozsegavár 

poznani (Lo.) káptalan 17  
– éneklőkanonok 17 
Pozsár (Posar dict.) István, keresztúri 780 
– (Posar dict.) László, István fia, István 

apja, bényei 917 
Pozsega (Posaga, Posega) megye 514–515 
– megye hatósága 404 
pozsegai (Pasaga, Posaga, Posega, Posoga; 

ma Pozsegaszentpéter, Kaptol, Ho.) 

Szt. Péter-egyház káptalanja 23, 207, 
218–219, 225, 318, 320–321, 339, 
490–491, 562, 587, 806, 823, 939 
(Pozsega m.) 

– comes l. Vilmos 
– olvasókanonok l. Demeter 
– prépost 491, 562; l. még Petrus 
– Szűz Mária-oltár 490–491 
– vicecomes l. Domokos, Miklós fia; 

János; Mihály, Márton fia 
Pozsegaszentpéter l. pozsegai 
Pozsegavár (Posegauar), ma Požega, 

Ho. 479–480 (Pozsega m.) 
Pozsga (Posga), ma Pojoga, Ro. 239, 

353, 460 (Arad m.) 
Pozsony (Posonium, Prespurg), város, 

ma Bratislava, Sz. 13, 22, 83, 96, 112, 
435–438, 483, 531–532, 538–539, 
552, 892, 904, 971, 1046 (Pozsony m.) 

– (Poson) megye 44, 102, 205, 427, 435–
438, 538, 935, 971 

– megye hatósága 435–438, 785, 935, 971 
Pozsonyalmás l. Almás 
pozsonyi bíró l. Jakab, Jakus 
– comes 436; l. még Kónya; László, 

Szobonya fia 
– káptalan (Szt. Márton hitvalló-egyház) 

112, 137, 210, 329, 438, 475–476, 513, 
602–603, 735, 744, 791, 857, 875, 892, 
904, 907, 971, 976, 995, 1042 

– Keresztelő Szt. János-magistratus 210 
– őrkanonok l. János, Imre fia 
– prépost 210, 603; l. még Márton 
– vicecomes l. Lőrinc, Domokos fia 
Pölöske l. Peleske 
Pöttelsdorf l. Patli  
Prag l. Prága 
Praga l. Prága 
Prága (Prag, Praga), város, ma Praha, 

Cseho. 181, 187–189, 194, 251 
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Praha l. Prága 
Prasmar l. Prázsmár 
Prázsmár (Prasmar), ma Prejmer, Ro. 

350 (Szászföld) 
prebenda 12, 87, 131, 133, 218–219, 

475–478, 489–491, 500–501, 512–
515, 517–519, 560–562, 602–606, 
609, 618–619, 765 

prebendarius 30, 241, 535, 658, 668–
669, 728, 827, 837, 974 

preceptor l. johannita 
Predanóc (Predanouch, Predonolch), 

ma Rónafő (Predanovci, Szl.) 26, 49 
(Vas m.) 

Predanouch l. Predanóc 
Predanovci l. Predanóc 
predialis 365, 717, 1003 
prédikálás 574 
predium 26, 86, 753, 769, 868 
Predonolch l. Predanóc 
Prejmer l. Prázsmár 
Prelaka 23 (Zágráb m.) 
Premonstratensis l. Prémontré 
Premonstratum l. Prémontré 
Prémontré (Premonstratensis, Premonstratum), 

Fro. 902 
prémontréi apát l. János 
premontrei rend 48, 902; l. még leleszi 

konvent 
– rendi káptalan 902 
Prenčov l. Perindfalva 
prepositura 87 
prépost l. bácsi, bambergi, budai, csanádi, 

csázmai, Csoma, darnói, egri, erdélyi, 
esztergom-szentgyörgyi, esztergom-
szenttamási, fehérvári, garamszent-
benedeki, győri, hántai, jászói, kalocsai, 
kői, leleszi, mórichidai, pannonhalmi, 
pápoci, pozsegai, pozsonyi, sági, szebeni, 
szenternyei, szepesi, turóci, váci, 
váradi, vasvári, veszprémi, zágrábi 

préposti harmadrész 271 
prépostság l. győri, pápoci, veszprémi 
– alapítása (építése) 545, 763–764 
presbiter 237, 241, 610, 648, 714, 728, 

732, 798–799, 807, 827, 864, 866, 
876, 896, 1017, 1095 

préshely 119 
Prešov l. Eperjes 
Prespurg l. Pozsony 

Priba 583 (Bars m.) 
Pribel (Prybel), ma Fehérkút (Pribelce, 

Sz.) 704 (Hont m.) 
Pribelce l. Pribel 
Primichwr (dict.) György, vidini bolgár 445 
Prodauyz l. Prodaviz 
Prodauyze l. Prodaviz 
Prodaviz (Prodauyz, Prodauyze, Prodawyze), 

ma Virje, Ho. 769 (Körös m.) 
Prodawyze l. Prodaviz 
Prodna, hn. 769 (Körös m.) 
professor 454, 471, 690–691, 715 
promontorium prope muros Strigonii l. esztergom-

szenttamási 
proskribálás (levelesítés) 166, 245, 324, 

547, 652, 746, 822, 841–842 
prothonotarius l. erdélyi vajdai, nádori, 

országbírói, szlavón báni, zágrábi püspöki 
provincialis perjel l. László   
Prybel l. Pribel 
Psypukfeulde l. Püspökfölde 
Ptruksa (Puksa, Pukxa, Pupsa, Puxsa), 

ma Szirénfalva (Ptrukša, Sz.) 77, 170, 
386 (Ung m.) 

Ptrukša l. Ptruksa 
Pucafaluua l. Pucafolua 
Pucafolua (Pucafaluua, Puchahaza) 26, 

49 (Vas m.) 
Puchahaza l. Pucafolua 
Pudilychke, hn. 769 (Körös m.) 
Pudkusan l. Padlusan 
Puker l. Peker 
Puksa l. Ptruksa 
Pukur l. Peker 
Pukxa l. Ptruksa 
Puponch l. Pusóc 
Pupsa l. Ptruksa 
Purbach (Porpah), ma Feketeváros (Purbach 

am Neusiedler See, Au.) 425 (Sopron m.) 
– am Neusiedler See l. Purbach 
Pusóc (Puponch, Pusonch), ma Pálmafa 

(Puževci, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Pusonch l. Pusóc 
Pušovce l. Pósfalva 
Pusté Čemerné l. Csemernye 
Pusztacsalád l. Család 
Pusztacsán l. Csán 
Pusztaújlak l. Újlak 
Puthnuk l. Putnok 
Putnok (Puthnuk, Putnuk) 137, 342, 

750, 886–888, 1010, 1061 (Gömör m.) 
Putnuk l. Putnok 
Puxsa l. Ptruksa 
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Puževci l. Pusóc 
püspök l. boszniai, brixeni, csanádi, egri, 

erdélyi, fárói, friuli, győri, knini, 
korbáviai, korcsulai, krakkói, kuri, 
makarskai, metzi, nándorfehérvári, 
naumburgi, nonai, nyitrai, pécsi, 
scardonai, sebenicoi, speyeri, szerémi, 
traui, váci, váradi, veszprémi, verdeni, 
zágrábi, zenggi 

Püspökfölde (Psypukfeulde) 114 
(Nógrád m.) 

püspökség l. egyházmegye 
Pwd fia István, bényei 917 
Pwzegh 717 (Somogy m.) 
Pychorouch l. Pecsaróc 
Pylis l. Pilis 
Pyliznwk l. Penészlek 
Pyncrouch l. Pecsaróc 
Pynteer l. Pintér 
 

Q 
quartale 316, 904  
Quinqueecclesie l. Pécs 
 

R 
Ra l. Ráma 
Raad l. Rád 
Raak, famulus 947 
Raba l. Rába  
Rába (Raba), folyó 409, 763 
rábaközi (Rabakuz) főesperes l. Demeter 
Rabakuz l. rábaközi 
Rábapaty l. Paty 
Rábasebes l. Sebes 
Rábca (Rabcha), folyó 186 
Rabcha l. Rábca 
Rabe, erdő 20 
rablás (rabló) 95, 142–143, 146, 177–178, 

243, 254–255, 318, 325–326, 341, 358, 
387, 418–419, 426, 432, 531, 547, 594, 
624, 631–633, 655, 667, 723–725, 727, 
737, 746, 750, 796–797, 800, 805, 822, 
832, 853, 887, 924, 964, 967, 1035, 
1062–1063, 1079 

Rača l. Récse 
Rád (Raad), ma Tiszarád 352, 544 

(Szabolcs m.) 
Radákszinye l. Szinye 
Raden fia Illés, Brochyna-i 956 
Radich (Radych) 879 (Ung m.) 

Radna (Rodna, Rodwa), ma Óradna 
(Rodna, Ro.) 529 (Belső-Szolnok m.) 

Rado (Rodo) fia Miklós, palásti 533, 1095 
Radoan (Rodoan) fia Bogdány 1023 
Radóc (Rodohouch), ma Radófa (Radovci, 

Szl.) 49 (Vas m.) 
Radófa l. Radóc 
Radold, körmöcbányai polgár 694 
Radovci l. Radóc 
Radoya, Zwz István fia, Gergely apja, 

varsányi 404 
Radych l. Radich 
Ragal l. Ragály 
rágalmazás 438 
Ragály (Ragal) 941 (Gömör m.) 
Ragusina l. Raguza 
Ragusium l. Raguza 
Raguza (Ragusina, Ragusium), város, 

ma Dubrovnik, Ho. 221, 366, 759, 
847, 1030, 1039, 1085, 1089 

raguzai egyházmegye (érsekség) 574 
– érsek l. Illés 
– püspöki szék üresedésben 103–104 között  
– rector 221, 938, 1005, 1085, 1103 
– tanácsok (kisebb, nagyobb, rogatus-ok) 

486, 759, 938, 1004–1005, 1008, 
1026, 1039, 1044, 1057, 1085, 1089, 
1091, 1103  

Ragyóc l. Ragyolc 
Ragyolc (Ragyolch), ma Ragyóc (Ordzovany, 

Sz.) 141, 834 (Szepes m.) 
Ragyolch l. Ragyolc 
Ráhó (Hrahou, Hrahow), ma Rimaráhó 

(Hrahovo, Sz.) 1109 (Hont m.) 
Rajka (Resa, Reyka) 178, 531 (Moson m.) 
Rajnold l. Renold 
rák 639 
Rakamaz 24, 56, 237 (Szabolcs m.) 
Rakasz (Rakaz), ma Rokosziv, Ukr. 77 

(Ugocsa m.) 
Rakatya 367 (Zala m.) 
Rakaz l. Rakasz 
Rákó (Rakolch), ma Nagyrákó (Rakovo, 

Sz.) 553 (Turóc m.) 
Rákóc (Rakoch, Rakolch), ma Rakovec 

nad Ondavou, Sz. 921 (Zemplén m.) 
Rakoch l. Rákóc 
Rakolch l. Rákó, Rákóc 
Rakonok, ma Rakovec, Ho. 373, 456 

(Körös m.) 
Rakovec l. Rakonok 



642 

– nad Ondavou l. Rákóc 
Rakovo l. Rákó 
Ráma (Ra) l. királyi privilegiális intitulacio 
Ramachahaza l. Ramocsaháza 
Ramaz, Mihály és János apja, Zomlin-i 

602–603, 668 
Rami, erdő 241 
Ramocsa (Ramacha) 860 
Ramocsaháza (Ramachahaza) 47 (Szabolcs m.) 
Raphael, kércsi 1062–1063 
–, Gergely fia, szántói 11, 167 
– fia János 201 
Rapolch fia János, egyházasbásti jobbágy 746 
Rapolt l. Rápolt 
Rápolt (Rapolt) 643 (Szatmár m.) 
Rasinja l. Keresztúr 
Raska l. Ráska 
Ráska (Raska), ma Kis- és Nagyráska 

(Malé és Vel’ké Raškovce, Sz.) 34 
(Zemplén m.) 

Rastice l. Magyar 
Raszlavica (Razlauicha, Rozlauicha), ma 

Magyar- és Tótraszlavica (Nižné és 
Vyšné Raslavice, Sz.) 830, 861–862 
(Sáros m.) 

Rat l. Rát 
Rát (Rat, Rath), ma Ratyivci, Ukr. 879, 

1017 (Ung m.) 
Rath l. Rát 
Rathon l. Rátony 
Ratin l. Ráton 
Ratk fia Péter 1023 
Rátkalak l. Ratkóc 
Ratkóc (Ratkouch), ma Rátkalak 

(Ratkovci, Szl.) 49 (Vas m.) 
Ratkouch l. Ratkóc 
Ratkovci l. Ratkóc 
Ratnóc l. Rátony 
Ratnovce l. Rátony 
Ratolth l. Rátót 
Raton l. Ráton 
Ráton (Raton), ma Ratin, Ro. 627 

(Kraszna m.) 
Rátony (Rathon), ma Ratnóc (Ratnovce, 

Sz.) 588, 702 (Nyitra m.) 
Rátót (Ratolth), ma Vácrátót 1077 (Pest m.)  
Ratyivci l. Rát 
Ravasz (Rouaz) János mester, Roland 

fia, vasvári vicecomes 20 
Ravazd (Kysrouazd, Nograuazd, Nogrouazd, 

Noogrouazd, Noygrouazd, Noyrouazd, 

Rouazd) 69, 119, 374, 413, 441 
(Győr m.) 

ravazdi Szt. Márton-egyház 441  
Raymund, friuli püspök, teológiai mester 471 
– de Bellomonte, csurgói és újudvari 

johannita preceptor 868 
Raynaldus 570 
Răzbuneni l. Szinye 
Razlauicha l. Raszlavica 
Razloufalwa 312 (Hunyad m.) 
Reatatety 1023 (Zágráb m.) 
Recea l. Récse 
Recea-Cristur l. Keresztúr 
Reche l. Récse 
Rechen 904 (Pozsony m.) 
Rechnitz l. Rohonc 
reconciliacio 217 
rector [egyházé] 55, 142, 274, 370, 373, 

542, 578, 876, 955, 961, 1070 
– [településé] 254–255, 282, 392, 853, 

1005, 1068; l. még raguzai, zárai 
Récse (Reche), ma Krasznarécse (Recea, 

Ro.) 635 (Kraszna m.) 
– (Reche), ma Rača, Sz. 627 (Pozsony m.) 
Récsekeresztúr l. Keresztúr 
Redembah, folyó 1033 
Rediu l. Rőd 
Redmech l. Regmec 
Rednold l. Renold 
Régen (Regun), ma Szászrégen (Reghin, 

Ro.) 97–99 (Torda m.) 
Regew, famulus 631–633 
Reggio, város, ma Reggio Emilia, 

Olaszo. 317 
– Emilia l. Reggio 
Reghin l. Régen 
registrum 746, 763–764, 822, 842, 844, 

935, 1078 
Regmec (Feulredmech, Fulredmech, 

Redmech), ma Felsőregmec 36, 166 
(Abaúj m.) 

regnum Bozne l. Bosznia 
– Bulgarie l. Bulgária 
– Croacie l. Horvátország 
– Crouacie l. Horvátország 
– Dalmacie l. Dalmácia 
– Hungarie l. Magyarország 
– Polonie l. Lengyelország 
– Sclauonie l. Szlavónia 
– Sclauonye l. Szlavónia 
– Ungarie l. Magyarország 
Regosheg, hegy 316  
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regula 896 
Regun l. Régen 
Rekeszestó (Rekezeztuw), halászóhely 944 
rekeszték 260 
Rekezeztuw l. Rekeszestó 
relacio 548; l. még királyi kancelláriai 

jegyzet 
remeték 239, 454, 460; l. még pálosok  
remeteség (heremitorium) 71, 639 
Rengenkech l. Rengerkeh 
Rengerkeh (Rengenkech, Rengerkirch, 

Rengerkyrch) 881 (Fehér m.) 
Rengerkirch l. Rengerkeh 
Rengerkyrch l. Rengerkeh 
Rennold l. Renold 
Renold (Rednold), nádor, [hercegi] asztalnok-

mester, királyi lovászok comes-e, szabolcsi 
comes, László és Gyula apja, rozgonyi, 
básztélyi 47, 134  

– (Rajnold, Rennold), Vecse Miklós fia, 
Ilona apja, putnoki 1061 

– (Rennold) fia Miklós 32, 79 
Répcelak l. Lak 
Répceszemere l. Szemere 
Resa l. Rajka 
Resighea l. Reszege 
Reszege (Rezege), ma Resighea, Ro. 635 

(Szatmár m.) 
rét l. kaszáló 
Rétközberencs l. Berencs 
Reud l. Rőd 
Reuhel l. Révhely 
Reuhz, patak 1090 
Reuluk l. Leurek 
rév 199, 239, 260, 460, 591, 660, 753, 

783, 787, 794, 873, 936 
révész 660 
Revhel l. Révhely 
Révhely (Reuhel, Revhel), hn. 941, 

1075 (Gömör m.) 
révvám 409, 794 
Rewd l. Rőd 
Reyka l. Rajka 
Rezege l. Reszege 
Rhodus l. Rodosz 
Rikalf (Rykolph) fia Kelemen 822 
Rimaráhó l. Ráhó 
Rimasimonyi l. Simonyi 
Rimaszécs l. Szécs 
Rimavská Seč l. Szécs 
Rimavské Janovce l. Jánosi 
Rimetea l. Torockó 
Rinyaszentkirály l. Szentkirály 

Rinyaújlak l. Újlak 
Roandola l. Rudály 
Roch l. Roh 
Rochunch l. Rohonc 
Rodna l. Radna 
Rodo l. Rado 
Rodoan l. Radoan 
Rodohouch l. Radóc 
Rodosz (Rhodus), sziget 883 
Rodowanfalua l. Rupertfalva 
Rodowanfolua l. Rupertfalva 
Rodwa l. Radna 
Roh (Roch, Rooh dict.) János, Mihály, 

Miklós, Péter, Klára, Goldus és Ilona 
apja, dulói, gyánkfalvi 331, 540, 554, 
915, 1029 

– fia János 900 
Rohman l. Romhány 
Rohonc (Rohonch, Rohoncha, 

Rochunch), ma Rechnitz, Au. 46, 
295, 689, 918 (Vas m.) 

Rohonch l. Rohonc 
Rohoncha l. Rohonc 
Rohovce l. Szarva 
Rojcsa (Royche, Ryuche, Ryuiche, Ryuucha, 

Ryuuche, Rywche), districtus, ma 
Rovišće, Ho. 365, 818, 1060, 1070, 
1078, 1080–1081 (Körös m.) 

rojcsai comes l. László, János fia 
– comes terrestris l. Petrozlaus 
Rokosziv l. Rakasz 
Roland l. Kántor Roland 
– (Lorand) 170 
– (Lorand) comes, budai bíró és polgár 

160, 621, 952, 1040 
– (Lorand) mester, budai esküdt polgár 160  
– (Lorand), dobronyi 730 
– (Lorand), lapispataki 816 
– (Lorand), András fia, osgyáni 671 
– (Lorand), Balázs fia 387 
– (Lorand), Dénes fia 52 
– (Lorand), Domokos fia, gömöri szolga-

bíró, hanvai 746 
– (Lorand), János fia, Zyrk-i 579, 789, 

794, 804 
– (Lorand), Károly fia, berényi 798 
– (Lorand) mester, Mikcs [szlavón] bán 

fia, Miklós apja 32, 296, 822, 936 
– (Lorand) mester, Olivér fia, [paksi] 

274, 447 
– (Lorand), Pál apja, damonyai 877 
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– (Lorand), Ravasz János apja 20 
– (Lorand) fia Bertalan 264 
– (Lorand) fia Dénes 46, 918 
– (Lorand) fia János 643 
– (Lorand) fia János, besenyői 348, 699 
– (Lorand) fia Miklós, iskei 753 
– (Lorand) fia Tamás 961 
Rom l. Rum  
Róma, város, Olaszo. 1022 
római egyház 142, 569, 575, 606, 614, 

640, 1108 
– egyház egysége 505, 572–573, 575, 

691; l. még Bizánc 
– egyház rítusa 142 
– S. Maria in Cosmedin[-egyház] 659 
Roman fia Miklós 253 
Romhány (Rohman) 585, 955 (Nógrád m.) 
Rónafő l. Predanóc 
Ronyua, folyó 36 
Rooh l. Roh 
Rophayn mester, básti 746 
Roşia l. Vörösmart 
Roskovány (Roskuan, Rozkouan), ma 

Rožkovany, Sz. 264, 822 (Sáros m.) 
Roskuan l. Roskovány 
rosszhírű személy 949 
Rothomagensis l. Rouen 
Rouaz l. Ravasz 
Rouazd l. Ravazd 
Rouen (Rothomagensis), város, Fro. 659 
Rovišće l. Rojcsa 
Royche l. Rojcsa 
Rozgon l. Rozgony 
Rozgony (Rozgon, Ruzgun), ma Rozhanovce, 

Sz. 47, 134, 230, 296, 330, 414, 795, 
895, 919 (Abaúj m.) 

Rozhanovce l. Rozgony 
Rozkouan l. Roskovány 
Rožkovany l. Roskovány 
Rozlauicha l. Raszlavica 
Roznapataka (Rozwapathaka), patak 529 
Rozvágy (Ruzuad), ma Kis- és 

Nagyrozvágy 753 (Zemplén m.) 
Rozwapathaka l. Roznapataka 
Rőd (Reud, Rewd), ma Rediu, Ro. 97, 

589 (Kolozs m.) 
Rubertfolua l. Rupertfalva 
Rudal l. Rudály 
Rudály (Rudal), ma Roandola, Ro. 266 

(Fehér m.) 
Rudina-i monostor 562, 949 (Pozsega m.) 

Rudina-i apát 562; l. még Miklós 
Rudňany l. Kotterbach 
Rudolf l. Castelli Rudolf 
–, IV., osztrák herceg 176 
–, szász herceg 194 
–, verdeni püspök 194 
Ruffus mons l. Vörösmart 
Rufus l. Vörös 
ruha 154, 361, 624, 949; l. még köpeny, 

öv, süveg, tunika 
Rum (Rom, Rwm) 5, 15, 46, 49, 164 

(Vas m.) 
Rupertfalua l. Rupertfalva 
Rupertfalva (Luprethfalwa, Luprith-

folua, Rodowanfalua, Rodowan-
folua, Rubertfolua, Rupertfalua) 
26, 49 (Vas m.) 

Rus l. Oroszmező 
Ruşii Munţi l. Oroszfalu 
Ruzgun l. Rozgony 
Ruzuad l. Rozvágy 
Rwm l. Rum 
Rykolph l. Rikalf 
Ryuche l. Rojcsa 
Ryuiche l. Rojcsa 
Ryuucha l. Rojcsa 
Ryuuche l. Rojcsa 
Rywche l. Rojcsa 
 

S 
S. Andreas l. Szentandrás 
– Crux l. Szentkereszt, szentkereszti 
– Demetrius l. Szentdemeter 
– Egidius l. Szentegyed 
– Elisabeth l. Szenterzsébet 
– Emericus l. Szentimre 
– Emricus l. Szentimre 
– Gallus l. Szentgál 
– Georgius l. Szentgyörgy 
– Jacobus l. Szentjakab, szentjakabi 
– Johannes l. Szentjános 
– Ladizlaus l. Szentlászló, szentlászlói 
– Martinus l. Szentmárton 
– Mychael l. Szentmihály 
– Nicolaus l. Szentmiklós 
– Petrus l. Szentpéter, szentpéteri 
– Salvator l. Szentszalvátor 
– Simon l. Szentsimon  
Saag l. Ság 
Sáag l. Ság 
Saagh l. Ság, sági 
Saar l. Sár, Sári 
Saard l. Sárd 
Sabinov l. Szeben 
Săbolciu l. Szabolcs 
Săcel l. Feketevíz 
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Sacer mons Pannonie l. pannonhalmi 
– Mons Pannonie l. pannonhalmi 
– mons Panonie l. pannonhalmi 
Sacermons Pannonie l. pannonhalmi 
– Panonie l. pannonhalmi 
Şaeş l. Segesd 
Safar l. Sáfár 
Sáfár (Saphar dict.) András 355 
– (Safar dict.) András, nagyteleki 142 
sáfár 869 
Šafárikovo l. Tornalja 
Sag l. Ság 
Ság (Saag, Saagh, Sag) 191, 216, 226, 

712, 944 (Baranya m.) 
– (Nyunsag, Saagh, Sagag), ma 

Karancsság 114, 122, 533, 582, 945 
(Nógrád m.) 

– (Saag, Sáag), ma Tápióság 32, 79 (Pest m.) 
– (Salgh) 787 (Somogy m.) 
Sagag l. Ság 
Sagh l. sági 
sági (Saagh, Sagh; ma Ipolyság, Šahy, 

Sz.) Szűz Mária-egyház és konventje 
143, 159, 289, 335, 624, 663, 704, 
714, 761, 798–799, 807, 870, 872, 
893, 969, 1031, 1095, 1109 (Hont m.) 

– notarius 798, 807 
– prépost l. Gergely 
Šahy l. sági 
Sajó (Sajou), folyó 957 
Sajógömör l. Gömör 
Sajókaza l. Kaza 
Sajókeszi l. Keszi 
Sajónémeti l. Németi 
Sajópetri l. Petri 
Sajósenye l. Senye 
Sajószárnya l. Sztárnya 
Sajószentkirály l. Szentkirály 
Sajou l. Sajó 
Sajóvelezd l. Velezd 
Sajtosnagyút (Sohtusnogwth), út 465 
Sal l. Sál 
Sal. l. Salerno 
Sál (Saul), ma Hegyhátsál 29 (Vas m.) 
– (Sool, Swl), districtus, ma Sal (Šalovci, 

Sz.) 26, 49 (Vas m.) 
Šalamenci l. Salamonc 
Salamon 259 
–, Chegle-i 905 
– mester, erdélyi vikárius 322 
–, Demeter fia, János apja, salamonvári 367 
–, Miklós fia, kelneki 243, 729 
–, Miklós fia, laki 712 

– fia János, gúti 38, 738 
– fia László, Zeud-i 7 
– comes fia Miklós, kelneki 729 
– fia Péter, országbírói notarius, laki 260, 

308, 359, 849, 894, 942, 987 
– fia Péter, sári 94, 543 
– fia Sebestyén, teleki jobbágy 239, 460 
– l. Salamonc 
Salamonc (Salamonch, Solomonch), ma 

Salamon (Šalamenci, Szl.) 26, 49 
(Vas m.) 

Salamonch l. Salamonc 
Salamonfalua l. Salamonfalva 
Salamonfalva (Salamonfalua), ma Zsálmány 

(Želmanovce, Sz.) 303 (Sáros m.) 
Salamonuar l. Salamonvár 
Salamonuara l. Salamonvár 

Salamonvár (Harkal, Salamonuar, 
Salamonuara), ma Salomvár 367 
(Zala m.) 

salamonvári Szt. János-kőegyház 367 
Salathnia l. Szlatina 
Salathniakwta l. Szlatina 
Salathnyakuta l. Szlatina 
Salathyna l. Szlatina 
Salatinakuta l. Szlatina 
Salatyna l. Szlatina 
Saldinhowf (Saldinhuof) 49 (Vas m.) 
Saldinhuof l. Saldinhowf  
Salerno (Sal.), Olaszo. l. királyi privilegiális 

intitulacio 
Salgh l. Ság 
Salgó (Salgou), ma Svätoplukovo, Sz. 

509 (Nyitra m.) 
– (Solgou, Zalgou), ma Sebessalgó 

(Salgovík, Sz.) 331, 1029 (Sáros m.) 
Salgou l. Salgó 
Salgovík l. Salgó 
Salló (Kyssarlo, Sarlou, Sarlov), ma Kis- 

és Nagysalló (Tekovské Lužianky és 
Lužany, Sz.) 335, 799, 884, 982 (Bars m.) 

– (Kyssarlo, Kyssarlou, Kyssorlow, 
Sarlou), ma Garamsalló (Šalov, Sz.) 
663, 808, 1031 (Hont m.) 

Salomvár l. Salamonvár 
Šalov l. Salló 
Šalovci l. Sál 
Salycha, hn. 769 (Körös m.) 
Sambuk l. Zsámbok 
Sámbuk l. Zsámbok 
Sámson (Sanson), ma Szilágysámson (Şamsud, 

Ro.) 840 (Közép-Szolnok m.) 
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Şamsud l. Sámson 
Samul fia János 416 
Sâncraiu l. Szentkirály 
Sand (Sond) 787 (Somogy m.) 
Sand Jorgen l. Szentgyörgy 
Sándor, gergelylakai 861–862, 947 
– (Sandur), harkai 597 
–, IV., pápa 718 
–, pataki plébános 1055 
– (Sandur) mester, tordai szolgabíró, 

szindi 267, 1104  
–, Balázs fia, Benchench-i 260 
–, Cselen fia, Jakab apja, méhi, szalóki 

141, 746, 834 
–, Gút István fia, görgetegi 391 
–, Sándor fia 1062–1063 
– mester, Wlk fia, ajnácskői 733 
– mester, comes, országbíró, György 

apja, köcski 412, 433, 763  
–, János, András és Péter apja, szkárosi, 

hanvai 214, 252, 565, 593, 746 
– fia András, vönöcki 689 
– (Sandur) fia Balázs, Peder-i 1113 
– fia Balázs, reszegei 635 
– fia János, sági 114, 122, 512 
– fia László, paposi 981 
– fia Miklós, ciráki 548 
– fia Paris 260 
– fia Péter, gyúrói 958–959 
– (Sandur) fia Péter, pécselyi jobbágy 732 
– fia Sándor 1062–1063 
– (Sandur) fiai: Gergely, Miklós és 

Jakab, szentléleki 648, 860 
– fiai: Miklós és János, Veszkény 

nembeli 186 
Sandrin mester, Mihály fia, királyi 

pohárnok, monoki 125, 341 
– fia Gergely, tarnóci 114, 122 
Šandrovac l. Musina 
Sănduleşti l. Szind 
Sandur l. Sándor 
Sângătin l. Enyed 
Sanislău l. Szaniszló 
Sânmihaiu de Câmpie l. Szentmihálytelke 
Sânnicoară l. Szentmiklós 
Sânpaul l. Szentpál 
Sânpetru Almaşului l. Szentpéter 
– de Câmpie l. Szentpéter 
Sanson l. Sámson 
Sant Georgen l. Szentgyörgy 
Santău l. Szántó 

Sântejude l. Szentegyed  
Sântimbru l. Szentimre 
Sântioana l. Szentiván 
Sânzieni l. Szentlélek 
Sap l. Szap 
Saphar l. Sáfár 
Sar l. Sári 
Sár (Saar), hn. 941 (Gömör m.) 
– (Saar) 155 (Körös m.) 
– (Saar), ma Kissár (Noroieni, Ro.) 543 

(Szatmár m.) 
– (Saar) 116 (Veszprém m.) 
– (Saar), folyó 116, 771 
– (Saar), folyó 875  
– (Saar dict.) Tamás, péli 884 
Saracen l. Szerecsen 
Sarachen l. Szerecsen 
Sărăuad l. Szarvad 
Sard l. Sárd 
Şard l. Sárd 
Sárd (Saard, Sard), ma Şard, Ro. 656 

(Fehér m.) 
– (Sard), ma Magyarsárd (Şardu, Ro.) 

1020 (Kolozs m.) 
Şardu l. Sárd 
Sári (Sary) 910 (Baranya m.) 
– (Saar), ma Tajnasári (Tajná, Sz.) 335, 

799, 1087 (Bars m.) 
– (Sar, Sary) 316 (Pest m.) 
Šarišská Trstená l. Nádfő 
Šarišské Bohdanovce l. Bogdány 
– Sokolovce l. Tótsolymos 
Sarksáar l. Soroksár 
Sarlou l. Salló 
Sarlov l. Salló 
Sarmasag l. Sarmaság 
Sarmaság (Sarmasag), ma Sărmăşag, 

Ro. 627 (Közép-Szolnok m.) 
Sărmăşag l. Sarmaság 
Sarmisegetusa l. Britonya 
Sarno l. Zsarnó 
Sáró (Sarow), ma Šarovce, Sz. 289, 893 

(Bars m.) 
Sárog (Sarugh), ma Sárok 987 (Baranya m.) 
Sárok l. Sárog 
Sáros (Sarus) 861, 954 (Gömör m.) 
– (Sarus), vár és város, ma Nagysáros 

(Vel’ký Šariš, Sz.) 204, 444, 504, 
666, 822, 834 (Sáros m.) 

– (Sarus) megye, districtus 47, 74, 134, 
142, 166, 180, 414, 667, 707, 747, 790, 
796–797, 800, 808, 816, 820–822, 
828–833, 842–843, 909, 947, 1050 
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– megye hatósága 142, 158, 204, 384, 
504, 633, 666, 820, 822, 832, 834 

Sárosbogdány l. Bogdány 
Sárosbuják l. Buják 
Sárosd (Sarusd, Sarwsd), ma Szentimre-

falva 199 (Zala m.) 
– (Sarusd) 120  
– (Sarusd), folyó 199, 639 
sárosi alesperes l. Miklós 
– comes l. Kont Miklós, Mihály 
– szolgabíró l. Fülöp, Péter fia; Herceg 

László; Máté, Imre fia; Mérges Mihály 
– várnagy l. Mihály, Frank fia 
– vicecomes l. Dezső; Mihály, Frank fia 
Sárospatak l. Patak 
Šarovce l. Sáró 
Sarow l. Sáró 
Sárszentmiklós l. Szentmiklós 
Sartor l. Szabó 
Saruar l. Sárvár 
Sarugh l. Sárog 
Sarus l. Sáros 
Sarusd l. Sárosd 
Sárvár (Saruar) 47  
Sarwsd l. Sárosd 
Sarwth 791 (Pozsony m.) 
Sary l. Sári 
Sása l. Szász 
Sasateu 822 (Sáros m.) 
Sasuar l. Sásvár 
Sásvár (Sasuar), ma Tiszasásvár (Trosznyik, 

Ukr.) 722 (Ugocsa m.) 
Satahovci l. Szvetahóc 
sátor (szállás) 794, 864, 988 
Sátoraljaújhely l. Újhely 
Satu Lung l. Hosszúfalu 
Satul Mic l. Kisfalud 
Saul, Damand fia, saultelki 818 
– fia János, hatvani 635 
– l. Sál 
Saulousthyna l. Saultelke 
Saultelke (Saulousthyna, SaulTelke) 

365, 818 (Körös m.) 
SaulTelke l. Saultelke 
Saxarad l. szekszárdi 
Saxard l. szekszárdi 
Saxardia l. szekszárdi 
Scalanya l. Csalomja 
scardonai (ma Skradin, Ho.) püspök l. Mihály 
Scarus l. Szkáros 
Scebeborch l. Szembiborc 
Sceech l. Szécs 
Sceechy l. Szécs 
Scekel l. Székely 

Scenthbenedek l. Garamszentbenedek 
Scenthmartun l. Szentmárton 
Scenthtrinitas l. Szenttrinitás 
Scentmartun l. Szentmárton 
Scentmiclos l. Szentmiklós 
ScentMyhalteluky l. Szentmihálytelke 
Scepes l. szepesi 
Sceplak l. Széplak 
Scepsi l. Szepes, szepesi, Szepesség 
Scepsy l. szepesi, Szepsi 
Scepus l. Szepes, szepesi, Szepesség 
Sceukcheu l. Szekcső 
Schadendorf l. Somfalva 
Schattendorf l. Somfalva 
Schebniczczer János, szász provincialis 

bíró 835 
Schellenperg l. Sellenberk 
Schenk l. Sink 
Schewer Péter, erdélyi alvikárius, seges-

vári 729 
Sciluas l. Szilvás 
Scinman l. Szenna 
Scinnam l. Szenna 
Sclauonia l. Szlavónia 
Sclavus l. Tót 
Scochk l. Skoch 
Scochyk l. Skoch 
Scokch l. Skoch 
scolasticus 32, 466, 635, 763, 782, 948 
scriptor l. királyi 
Scuha l. Szuha 
Scyben l. Szeben 
Scyborium 694  
Scypsy l. Szepsi 
Se l. Szerbia 
Šebastovce l. Zsebes 
Sebe, szentiváni János leánya 40, 42 
–, szentmártoni Gergely leánya 345 
Sebeborci l. Szembiborc 
Sebenico, város, ma Šibenik, Ho. 211 
sebenicoi püspök l. Máté 
Sebes (Sebus), ma Alsó- és Felsősebes 

(Nižná és Vyšná Šebastová, Sz.) 707, 
813 (Sáros m.) 

– (Sebus), ma Rábasebes 763 (Sopron m.) 
– (Millembach), ma Szászsebes (Sebeş, 

Ro.) 729 (Szászföld) 
– (Sebus) mester, János és Miklós apja, 

bazini 102, 205, 369, 386, 735, 875 
Sebeş l. Sebes 
Sebesduna l. Duna 
sebesítés (sebzés) 90, 143, 154, 163, 177, 

217, 257, 345, 387, 401, 426, 455, 508, 
594, 624, 667, 723–725, 773, 924 
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Sebessalgó l. Salgó 
Sebestyén l. Chompo Sebestyén 
–, felistáli 904 
–, Balázs fia, Benchench-i 260  
–, Egyed fia, nagyfalvi 368 
–, János fia, Miklós apja, laki 712  
–, János fia, proskribált, szuhavölgyi 746 
–, László fia, leszteméri 739, 992, 1094 
–, Miklós fia, laki 712 
–, Miklós fia, málasi 884 
– mester, Nagy János fia, királyi lovag, 

csaholyi 443, 643–644, 664, 693, 711, 922 
–, Salamon fia, teleki jobbágy 239, 460 
– fia András, jeszencei 802 
– fia Benedek, Chaphord-i 394 
– fia István, csúri 1055 
– fia Jakab, Gamas-i 1009 
– fia Lőrinc 780 
– fia Miklós, ravazdi 413 
– fiai: András és Kelemen, Zulyanseg-i 1114 
Sebnycha 155 (Körös m.) 
Sebus l. Sebes, Sepsi 
Sebusi l. Sepsi 
Sebusy l. Sepsi 
Seç l. Szécs 
Sech l. Zekch 
Sečovce l. Szécs 
Secusigiu l. Székelyszeg 
Secz l. Szécs 
Sedelye 1006 (Baranya m.) 
Seden l. Zsédeny 
Sedun l. Zsédeny 
Seeç l. Szécs 
Seenk l. Sink 
Seez l. Szécs 
Seffred l. Szigfrid 
Seffrid l. Szigfrid 
Seffrig l. Szigfrid 
Sefred l. Szigfrid 
Sefrid l. Szigfrid 
Sefryd l. Szigfrid 
Segene l. Zsegnye 
Seger (Segur) 894, 987 (Baranya m.) 
Seges l. Segesd 
Segesd (Segusd), város 241 (Somogy m.) 
– (Seges), ma Şaeş, Ro. 131–133, 244 

(Szászföld) 
Segesvár (castrum Sches), ma Sighişoara, 

Ro. 729 (Szászföld) 
Segur l. Seger 
Segusd l. Segesd 
Sehre István, bujáki jobbágy 387 
Sehter l. Söjtör 

Şeica Mare l. Selyk 
Sekpataka, patak 36 
sekrestye (levéltár) 8, 25, 45, 153, 226, 

236, 275, 812, 934, 1066 
Selci Djakovački l. Szelce 
Seleeg l. Ilmic 
Selez l. Zseliz 
Selimbăr l. Sellenberk 
Selis l. Zselic 
Seliz l. Zselic 
Selk l. Selyk 
Selke, csoltói 941 
Sellenberk (Schellenperg), ma Selimbăr, 

Ro. 835 (Szászföld) 
Selmes l. Tótsolymos 
Selo l. Lak 
Selp l. Selyp 
Selpy l. Selyp 
Selyk (Selk), ma Nagyselyk (Şeica Mare, 

Ro.) 788 (Szászföld) 
selyki szász szék 788 
Selyp (Selp, Selpy) 154, 706 (Heves m.) 
– (Selp, Selpy) 139, 155  
Sember l. Zsember 
Semene (Tymnych), hegy 1090 
Semien l. Semjén 
Semjén (Nogsemeien, Nogsemien, Nog-

semyen, Semien, Semyen, Symien), 
ma Kállósemjén 16, 177, 223, 249, 
418, 541, 738, 844, 1062–1063 (Sza-
bolcs m.) 

– (Semien, Sempyen), Simon fia 642, 786  
Şemlacu Mare l. Mezősomlyó 
Semlyer 875 (Pozsony m.) 
Sempte (Sempthe), ma Šintava, Sz. 588 

(Nyitra m.) 
Sempthe l. Sempte 
Sempyen l. Semjén 
Semyen l. Semjén 
Senj l. zenggi 
Senk l. Sink 
Senke 1028  
Senné l. Szenna 
Senthtrinitas l. Szenttrinitás 
Senye (Sennye), ma Sajósenye 166 

(Borsod m.) 
Sennye l. Senye 
Sepsi (Sebus, Sebusi, Sebusy), székely 

szék, districtus 309–311, 377–378, 
415, 1108 (Székelyföld) 

Sereden (Seredyn), ma Şerediu, Ro. 627 
(Kraszna m.) 
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Şerediu l. Sereden 
Seredyn l. Sereden 
Serke l. Kapla 
serleg 144, 793, 1008 
Sernouicha l. Seronicha 
Seronicha (Sernouicha) 152, 1023 (Zágráb m.) 
Servacius, szebeni polgár 835 
servicium commune 27, 212–213, 238, 

546, 567, 937 
– consuetum 27, 212–213, 238, 546, 567, 937 
Seu l. Sew 
Seuerid l. Szigfrid 
Seulen (Sewlen) 61 (Bars m.) 
Sew (Seu) 760–761, 798, 807 (Nógrád m.) 
Sewlen l. Seulen 
Šibenik l. Sebenico 
Sibiu l. Szeben 
Sic l. Szék 
Siegendorf im Burgenland l. Peresznye 
Siffrid l. Szigfrid 
Sifrid l. Szigfrid 
Sighişoara l. Segesvár 
Sike (dict.) Mihály, hindi 984, 1076, 1087 
– (Syke) fia István, bujturi 250, 279, 542, 1011 
Siklós (Soclos, Soklous) 490–491, 910 

(Baranya m.) 
Siklósnagyfalu l. Nagyfalu 
Sile l. Sülye 
Şilea l. Sülye 
Silee l. Sülye 
Silivaş l. Szilvás 
Sima (Symay, Zima, Zyma), ma Csenger-

sima 39, 304, 635 (Szatmár m.) 
Simig l. Somogy, somogyi 
Simon l. Cudar Simon 
– l. Nagy Simon 
– l. Tompa Simon 
–, Bagyun-i 353 
–, besztercei polgár 762 
–, famulus 142 
–, famulus 504 
– mester, fehérvári polgár, litteratus 62, 106  
–, jobbágy 796–797, 800 
–, kajátai falunagy 387, 667 
–, királyi scriptor, litteratus 252–253, 

341, 351, 422, 627, 649, 1098 
–, korompai jobbágy 723–725 
– mester, krasznai főesperes, erdélyi 

kanonok 182  
– mester, királyi al-tárnokmester, zalai 

vicecomes, monoki 125, 1024  
–, officialis 948 

–, Balase fia, Balasefalua-i 75, 169, 191, 
308, 359, 712, 910, 985, 991, 942, 975 

–, Balase fia, gosztolai 1067 
–, Egyed fia, bertóti 74, 292, 908 
–, Fülöp fia 339 
–, Gergely fia, famulus 318–321 
–, János fia 46 
–, Márton fia 973 
–, Márton fia, szentiváni 464, 973, 1037 
–, Mihály fia 941 
–, Miklós fia, rozgonyi 134, 895 
– mester, comes, Móric fia, meggyesi 65, 

409, 431, 789, 866, 942  
–, Pál fia, újfalvi 144 
–, Póka fia, proskribált 822, 842 
–, Simon fia, nováki 941 
–, Tamás fia, eszenyi 34, 647 
– comes, Tóbiás fia, Miklós, Tamás, 

Simon és Dezső apja, nováki 941 
–, Usz fia, Anych apja, németi 71 
–, Vas László fia, keszüi 930, 972 
–, Anna apja, gecsei 340 
–, Mihály és László apja, károlyi 635, 

924–926 
– mester, Klára apja, libercsei 1095 
–, Pál országbíró apja, nagymartoni 877 
–, Dénes, Pál és János apja, szent-

szalvátori 192, 294 
–, Miklós és Gergely apja, vajda 79 
– fia András, Szentemágocs nembeli, 

kenézmonostori 113 
– fia Demeter, geresdi 395, 685 
– fia Demeter, ternyei 47 
– fia Illés, szennyesi 419, 672 
– fia Imre, kállói 780, 1082 
– fia István 891 
– fia István, proskribált, füzesi 746 
– fia Jakab, azari 262, 268–269, 275–

276, 280, 285 
– fia Jakab, hosdáti 931 
– fia János, Bodun-i 50 
– fia László, rátoni 627 
– fia Márton, fehérvári kanonok, nyitrai 

püspöki káplán, pap 605–606 
– fia Máté, zágrábi kanonok és oltár-

igazgató, pap, szentkereszti 609–610, 765 
– bán fia Miklós, darlaci 97, 1035  
– fia ....., szentgyörgyi 312 



650 

– fiai: Miklós és Sinka 941 
– fiai: Semjén és Tamás 642, 786 
– fiai: Miklós és Mihály, kápolnai 581, 584 
– fiai: Leusták és Mihály, zebegény-

monostori 275, 268–269, 280, 285 
simónia 949 
Šimonovce l. Simonyi 
Simony (Symoni), ma Partizánske, Sz. 

60 (Bars m.) 
Simonyi (Symoun), ma Rimasimonyi 

(Šimonovce, Sz.) 746 (Gömör m.) 
Sink (Schenk, Seenk, Senk), ma Nagy-

sink (Cincu, Ro.) 182, 350, 729 
(Szászföld) 

Sinka (Synka), Pál fia, turóci 654 
– (Symka), Simon fia 941 
– (Synka), Szokolyi Beke fia, bajori 727 
– (Synka) fia Péter, sebesi 707, 813 
Šintava l. Sempte 
Sipék (Sypyth), ma Šipice, Sz. 289 (Hont m.) 
Šipice l. Sipék 
Siplac l. Széplak 
Sipos (Fistulator) Péter 154 
Sirak (Syrak), ma Širákov, Sz. 143, 159 

(Hont m.) 
Širákov l. Sirak 
Širkovce l. Kapla 
Sirokai Miklós l. Miklós, Petőcs fia 
Skarbok 843  
Skarus l. Szkáros 
Skerešovo l. Szkáros 
Skoch (Scochk, Scochyk, Scokch dict.) 

Mihály, Malanyk-i jobbágy 157–158, 180 
Skolasztika, baski János leánya 843 
–, Péter leánya 421 
Skrabské l. Mogyorós 
Skradin l. scardonai 
Slančík l. Szalánc 
Slanec l. Szalánc 
Slepčany l. Szelepcsény 
Sliepkovce l. Szelepka 
Slovenská Kajňa l. Kányó 
– L’upča l. Lipcse 
Smyd (dict.) Miklós, újbányai comes 694 
só 792, 1107 
Soclos l. Siklós 
Sococh 143  
Sodišinci l. Szodesinc 
Sohtusnogwth l. Sajtosnagyút 
sókamara-alispán l. királyi 
sókamara-ispán l. királyi 
Soklous l. Siklós 

Sokolníky l. Szalakusz 
Soldus l. Zsoldos 
Solgou l. Salgó 
solidus 212, 348, 567, 937 
Solivar l. Sóvár 
Solmus l. Solymos, Tótsolymos 
Solomonch l. Salamonc 
soltész(ség) 154, 878, 1090 
solvit 30, 37, 34, 73, 91, 137, 142, 192, 

292, 294–296, 300–302, 327, 330, 
332, 342, 347, 407, 414, 418, 432, 453, 
540, 592, 596, 621–622, 685, 750, 
751, 780, 798, 815, 837, 866, 890, 
907–912, 918–919, 921, 925–926, 
964, 967, 981, 1050, 1054, 1071, 1073 

Solymos (Solmus), ma Gyöngyössolymos 
700 (Heves m.) 

Sólyomkő (Solyumkw, Solywmkw), vár, 
Ro. 310, 377, 676 (Fehér m.) 

Solyumkw l. Sólyomkő 
Solywmkw l. Sólyomkő 
Som (Sum), ma Felsősom (Drienica, Sz.) 

822 (Sáros m.) 
Sombor l. Zsombor 
Someşeni l. Szamosfalva 
Somfalva (Schadendorf), ma Schatten-

dorf, Au. 869 (Sopron m.) 
Somlóvásárhely l. Vásárhely 
Somlyó (Sumulyo), ma Kissomlyó 763 

(Vas m.) 
– (Somlyou) 961 (Veszprém m.) 
Somlyou l. Somlyó 
Somodi (Sumugy), ma Drienovec, Sz. 

829 (Abaúj m.) 
Somogh l. Somogyi 
Somogy (Sumugi) 521 
– (Simig, Symig) megye 81, 140, 201, 

241, 281, 287–288, 313, 355, 442, 
581, 810, 911–912; l. még márka 

– megye hatósága 313, 576 
Somogyacsa l. Acsa 
Somogyi (Somogh-i dict.) Miklós fia 

János, panyiti 755 
somogyi (Simig, Symig) Szt. Egyed-

monostor és konventje 140, 281, 293, 
360, 442, 584, 638, 806, 911–912, 
949 (Somogy m.) 

– apát l. Domokos 
– comes l. János, Olivér fia  
– főesperes l. Miklós 
– perjel l. Móric 
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Somogyszil l. Szil 
Somogyszob l. Szob 
Somogyvár (Symig, Sumuguar, Sumug-

war, Symugwar) 287–288, 281, 313, 
355, 769 (Somogy m.) 

Somogyviszló l. Viszló 
Somos (Somus, Sumos, Sumus), ma 

Drienov, Sz. 382, 673, 747, 919, 1050 
(Sáros m.) 

Somrak fia János, borsai 312 
Somus l. Somos 
Sond l. Sand 
Sool l. Sál 
Sopron (Supron, Suprun), város 108–

109, 425, 446, 455, 458, 597, 768 
(Sopron m.) 

– (Soprun, Suppron, Supron, Suprun) 

megye 163, 233, 425, 431–434, 451–
452, 455, 548, 580, 657, 685, 763 

– megye hatósága 233, 432–433, 439, 
452, 455, 580, 657, 877 

soproni bíró 108, 455, 458; l. még János 
– comes l. Lőrinc 
– főesperes l. Domokos 
– notarius 108 
– polgármester l. Peuhul István 
– szolgabíró l. Pál 
– vicecomes l. János, csúzi 
Sopronkeresztúr l. Keresztúr 
Soprun l. Sopron 
Sorban (István), oláh, ácsvai 351 
Soroksár (Sarksáar) 32, 79 (Pest m.) 
Sorwkw l. Szarvkő 
Sós (Sous dict.) Domokos 80 
Sóshartyán l. Hartyán 
Sóskút (Soskuth), kút 566 
Soskuth l. Sóskút 
Sospatak l. Sóspatak 
Sóspatak (Sospatak), patak 589 
Sóstófalva l. Hoporty 
Souar l. Sóvár 
Sous l. Sós 
Sóvár (Souar), ma Tótsóvár (Solivar, 

Sz.) 142 (Sáros m.) 
Söjtör (Sehter) 589 (Torda m.) 
– (Sehter, Zehter) 787 (Zala m.) 
Spáca (Spacha), ma Ispáca (Špačince, 

Sz.) 785 (Pozsony m.) 
Spacha l. Spáca 
Špačince l. Spáca 

Spalato (Spaletum), város, ma Split, 
Ho. 282, 1030 

spalatoi egyházmegye (érsekség) 488, 574 
– érsek l. Ugulin 
Spaletum l. Spalato 
speyeri (Németo.) püspök l. Lamprecht 
Spišská Kapitula l. szepesi 
– Sobota l. Szentgyörgy 
Spišské Podhradie l. Váralja 
Spišský Hrhov l. Görgő 
Središče l. Szerdahely 
Sremska Mitrovica l. Szentdemeter 
Sriberfalua 772 (Szepes m.) 
Stájerország (Stiria) 115, 176, 187–

189, 194, 989 
Stallo 671 (Hont m.) 
stallum 12, 624 
Stâna de Mureş l. Csúcs 
Stanča l. Sztáncs 
Stanch l. Sztáncs 
Stara l. Sztára 
Stará Bašta l. Bást 
Staré l. Sztára 
Starina l. Sztára 
Starna l. Sztára 
Štarňa l. Sztárnya 
Starnafolua l. Sztárnya 
Starý Tekov l. Bars 
statutum 219, 373, 501, 603, 619 
Stefkfalva (Stepfolua, Stephfolua) 834 

(Szepes m.) 
Stepfolua l. Stefkfalva 
Stephanfolua l. Istvánfalva 
Stephfolua l. Stefkfalva 
Steyger Miklós, körmöcbányai esküdt 

polgár 694 
Stiria l. Stájerország  
Štítnik l. Csetnek 
Stoob l. Csáva 
Strasbourg l. Strassburg 
Strassburg, város, ma Strasbourg, Fro. 251 
strassburgi polgármester l. Konrad 

Müller 
Streseuchpotoka l. Tresewch 
Streza l. Sztreza 
Strezich 1003 (Zágráb m.) 
Striežovce l. Sztrizs 
Strigonium l. Esztergom 
Striz l. Sztrizs 
Stroya l. Sztroja 
Stroyafolwa l. Sztrojafalva 
Strukovci l. Sztrukóc 
Stupini l. Füzes 
sub castro Budensi l. Buda 
subnotarius 40, 70, 790, 800  
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Sudurău l. Szodoró 
suffraganeus 574 
Sugud l. Csüged 
Sukorou, hegy 193 
Sul (Zul) 1114 (Zala m.) 
Suluk l. Sulyok 
Sulukfalua l. Sulyokfalva 
Sulukfolua l. Sulyokfalva 
Sulyok (Suluk dict.) Miklós, nényei 870 
Sulyokfalva (Sulukfalua, Sulukfolua, 

Sulyukfalua, Sulyukfolua, Swlyuk-
falwa) 26, 49 (Vas m.) 

Sulyukfalua l. Sulyokfalva 
Sulyukfolua l. Sulyokfalva 
Sum l. Som 
Sumos l. Somos 
Sumugi l. Somogy 
Sumuguar l. Somogyvár 
Sumugwar l. Somogyvár 
Sumugy l. Somodi 
Sumulyo l. Somlyó 
Sumurducu l. Szomordok 
Sumus l. Somos 
Sunisnicha 1 (Valkó m.) 
Suplacu de Barcău l. Széplak 
Suppron l. Sopron 
Supron l. Sopron 
Suprun l. Sopron 
Suran l. Surány 
Surány (Suran), ma Vassurány 891 

(Vas m.) 
Susa 913 (Gömör m.) 
Suza l. Csúza 
Sülye (Sile, Silee, Syle, Sylee), ma 

Magyarsülye (Şilea, Ro.) 243, 309–
311, 859 (Fehér m.) 

Sűrűház l. Sztrukóc 
süveg 723–725, 796–797, 800 
Sváb (Swap), ma Svábfalva (Švábovce, 

Sz.) 773 (Szepes m.) 
Svábfalva l. Sváb 
Švábovce l. Sváb 
SvarczWazer l. l. Feketevíz 
Svätoplukovo l. Salgó 
Svätuše l. Szentes 
Svatý Jur l. Szentgyörgy 
Svinica l. Szinye 
Svodov l. Szodó 
Swap l. Sváb 
Swk l. Zsuk 
Swl l. Sál 
Swlyukfalwa l. Sulyokfalva 
Swn 652 (Nógrád m.) 
Sycuba 1088 (Bars m.) 
Syffrid l. Szigfrid 

Syfogel (Syzfogel dict.) Ulrik, körmöc-
bányai polgár 694 

Sygnye l. Zsegnye 
Sykat 58 (Ung m.) 
Syke l. Sike 
Syle l. Sülye 
Sylee l. Sülye 
Symay l. Sima 
Symien l. Semjén 
Symig l. Somogy, somogyi, Somogyvár 
Symisne l. Oroszmező 
Symka l. Sinka 
Symoni l. Simony 
Symoun l. Simonyi 
Symse 941 (Gömör m.) 
Symugwar l. Somogyvár 
Synka l. Sinka 
Sypyth l. Sipék 
Syrak l. Sirak 
Syrim l. Szerém  
Sythniche, folyó 1031 
Sythwe l. Zsidve 
Sytuateu l. Zsitvatő 
Sytuatev l. Zsitvatő 
Syzfogel l. Syfogel 
szabad falu 254–255, 392, 547, 680, 746, 

818, 822, 853, 1068 
Szabadbattyán l. Battyán 
Szabadi (Zabadi), ma Szentkirály-

szabadja 728 (Veszprém m.) 
Szabar (Zabor), ma Zalaszabar 1114 

(Zala m.) 
Szabó (Zabo) 701 (Baranya m.) 
– (Sartor) Lőrinc 943, 1055 
– (Sartor) Miklós, döbrétei 1043 
– (Sartor) Péter, Karan-i famulus 313 
szabó 683, 694 
Szabolcs (Zaboch, Zabouch), ma Mező-

szabolcs (Săbolciu, Ro.) 239, 353, 
460 (Bihar m.) 

– (Zaboch, Zabolch, Zabouch, Zaboulch) 

megye 34, 47, 129, 368, 352, 544, 
708, 811, 1082 

– megye hatósága 31, 177, 352, 424, 
473, 541, 670, 674, 708, 738, 1055 

Szabolcsbáka l. Báka 
szabolcsi comes l.  Renold 
– főesperes l. Péter 
– szolgabíró l. János, Lukács fia; János, 

Mihály fia; László, Dénes fia; Mihály, 
Pál fia; Szaniszló, Domokos fia 

– vicecomes l. Pós 
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Szádelő (Zadeley), ma Zádiel, Sz. 833 
(Torna m.) 

szakadár 680 
szakáll 51 
Szakállas (Zakalus dict.) Jakab 143, 159 
– (Zakalus dict.) Péter, patonai famulus 986 
Szakony (Zakon) 877 (Sopron m.) 
Szalakusz (Zalakuz), ma Sokolníky, Sz. 

624 (Nyitra m.) 
Szalánc (Eghazaszalanch, Ighazaszalanch, 

Ighasazsalanch, Zalanch), ma Kis- 
és Nagyszalánc (Slančík és Slanec, 
Sz.) 47 (Abaúj m.) 

Szalmaszigete (Zalmaszygethe), hn. 316 
(Pest m.) 

Szalók (Inferior Zalouk et antiqua, Zalok, 
Zalouk), ma Alsószalók (Nižný 
Slavkov, Sz.) 834 (Sáros m.)  

– (Zalouk), folyó 834 
szalonna 142, 832 
Szalonta (Zalanta), ma Hejőszalonta 222 

(Borsod m.) 
Szamos (Zamus, Zomus), folyó 97–98, 

370, 529, 668 
Szamosdara l. Dara 
Szamosfalva (Zamusfalua, Zomusfolua), 

ma Someşeni, Ro. 82, 566, 839 
(Kolozs m.) 

Szamosszentmiklós l. Szentmiklós 
Szaniszló (Zanislou, Zanizlou), ma 

Sanislău, Ro. 24, 541 (Szabolcs m.) 
– comes, familiáris 350 
– (Ztanyzlou), hosszúmezei 964  
–, Cassan János fia 878 
–, Domokos fia, szabolcsi szolgabíró, 

kenézi 31, 424, 708 
szántás 308, 316, 318, 407, 581, 584, 

590, 639, 701, 709 
Szántó (Felzanto, Felzanthow, Feul-

zanthow, Fulzanto, Fulzantow), ma 
Abaújszántó 11, 167, 170 (Abaúj m.) 

– (Zanthou), ma Tasnádszántó (Santău, 
Ro.) 453 (Közép-Szolnok m.) 

szántóföld 20, 26, 32, 56, 74, 97, 117, 
130, 144, 161, 197–199, 209, 225, 
260, 274, 278, 284, 307–309, 316, 
318, 339, 348, 350, 365, 368, 376, 
388, 398, 400, 404, 415–416, 441, 
529, 581, 584, 586, 590, 597, 635, 

639, 658, 668–669, 700, 702, 704, 
709, 714, 758, 764, 769, 775–776, 
798, 818, 834–835, 851, 869, 876, 
894, 896, 903, 905, 931, 936, 944–
945, 948, 987, 1021, 1043, 1060, 
1078, 1080–1081 

Szántói Lack l. Lack, Kolos fia 
Szap (Zapy, Zopy), ma Sap, Sz. 405, 

791 (Pozsony m.) 
szapú 373 
Szár (Zaar dict.) László fia Miklós, 

Gerekmezeu-i 51 
szaracénok 883 
Szárazberek (Zarrazberek), ma Bercu, 

Ro. 664 (Szatmár m.) 
szárazság (kiszáradás) 1055 
Szárhegy (Zarhegh), hegy 941 
Szarka (Zarka dict.) László mester, János 

fia, Turuk-i 678–679 
– (Zarka dict.) Miklós, Miklós fia, 

esztergomi érseki pohárnok, pecöli 2 
– (Zarka dict.) Tamás, Jakab és Margit 

apja 230, 330 
Szarva (Zarus, Zorus), ma Nagyszarva 

(Rohovce, Sz.) 44 (Pozsony m.) 
Szarvad (Zaruad), ma Tasnádszarvad 

(Sărăuad, Ro.) 726 (Közép-Szolnok m.) 
Szarvkő (Sorwkw), vár, Au. 494 (Sopron m.) 
szarvkői Szt. Anna-egyház 494 
Szász (Zaaz, Zaz), ma Sása, Sz. 892, 

976, 1046 (Pozsony m.) 
szász 97, 266, 284, 310, 312, 323–326, 

343–346, 461, 649, 656, 788, 835, 
1032, 1035, 1079 

– bíró 835 
– herceg l. Rudolf 
– provincialis 835 
– szék 502, 835; l. még medgyesi, selyki, 

szebeni 
– székbíró 788 
– vikárius l. Vilmos pécsi püspök 
Szászbogács l. Bogács 
Szászcegő l. Cegő 
Szászi (Zaaz-i dict.) Mihály, Miklós apja 

976, 995 
Szászrégen l. Régen 
Szászsebes l. Sebes 
Szásztörpény l. Törpény 
Szászugra l. Ugra 
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Szászújfalu l. Újfalu 
Szászzalatna l. Zalatna 
Szatmár (Zathmar, Zothmar) megye 34, 

385, 459, 643, 664, 844, 997 
– megye hatósága 16, 39, 223, 249, 304, 

419–419, 665, 672, 713, 756, 770 
Szatmárcseke l. Cseke 
szatmári comes l. Miklós, István fia; Ubul 
– szolgabíró l. Jakab, szennyesi; János, 

Mihály fia; László, vajai; László, Mihály 
fia; Márton, porteleki; Péter, géci  

– vicecomes l. Lökös 
Szátok (Zatok) 999 (Nógrád m.) 
Száva (Zaua, Zawa), folyó 373, 903 
Szávaszentdemeter l. Szentdemeter 
szavatolás (szavatosság) 22, 26, 47, 79, 

102, 113, 141, 144, 166, 193, 207, 209, 
281, 316, 346, 442, 457, 537, 551, 663, 
683, 689, 755, 757–758, 766–767, 
795, 821, 836, 875, 892, 899, 917, 941, 
948, 951–952, 960, 996, 1007, 1042, 
1061, 1065, 1078, 1081 

szavatoló (szavatos) 79, 346 
Szeben (Scyben), város, ma Kisszeben 

(Sabinov, Sz.) 444 (Sáros m.) 
– (Cibin, Cybin), város, ma Nagyszeben 

(Sibiu, Ro.) 462, 729, 835 (Szász-
föld); l. még szebeni 

szebeni bíró 462 
– jog 462 
– királybíró l. András 
– polgármester l. Hentzmanisse Jakab 
– prépost 133; l. még Pál 
– szász szék 788 
Szebenkákova l. Kákova 
Széchén l. Szécsény 
Szechena (Bzechena), folyó 753 
Szécs (Sceech, Sceechy, Seç, Secz, Seeç, 

Seez, Zech, Zechy, Zeech, Zuech), 
ma Rimaszécs (Rimavská Seč, Sz.) 2, 
5, 14, 26, 44, 49, 53, 66–68, 83–84, 
103–104 között, 106–107, 124, 138, 
190, 196, 354, 350, 366–367, 415, 
426, 474, 502, 547, 594, 630, 635, 
649, 656, 675–676, 682, 695–697, 
712, 741, 743–744, 762, 767, 769, 
779, 783, 787, 856, 873, 889, 903, 
947, 955, 966, 1012–1013, 1018–

1019, 1027, 1078, 1080–1081, 1098 
(Gömör m.) 

– (Zeechy), ma Gálszécs (Sečovce, Sz.) 
774 (Zemplén m.) 

Szecsel l. Feketevíz 
Szécsény (Szeech, Széchén, Zechen) 32, 

79, 422 (Nógrád m.) 
Szécsényi Kónya l. Kónya 
– Mihály l. Mihály egri püspök 
– Tamás l. Tamás erdélyi vajda, szécsényi 
Szécsénykút l. Petánc 
Szécsi András l. András erdélyi püspök 
– Dénes l. Dénes szörényi bán, szécsi 
– Domokos l. Domokos, Péter fia, szécsi 
– Miklós l. Miklós, Péter fia, szécsi 
Szederjes (Zederyes), ma Kis- és 

Nagyszederjes (Mura Mică és Mare, 
Ro.) 642 (Torda m.) 

Szeech l. Szécsény 
Szeg (Zeegh, Zegy), ma Egyháznagy-

szeg (Nad’sek, Sz.) 611, 645–646 
(Nyitra m.) 

szegény(ség) (szükség) 55, 113, 195, 203, 
234, 306, 344–345, 370, 457, 551, 
758, 782, 785, 1047, 1061 

Szék (Zeek) 175 (Bars m.) 
– (Zekakna), ma Sic, Ro. 423, 465 

(Doboka m.) 
– (Felzeek), ma Ószelec (Hozelec, Sz.) 

773 (Szepes m.) 
– (Zeek) 709 (Zemplén m.) 
Szekcső (Sceukcheu, Zekcheu, Zekchew), 

ma Dunaszekcső 103, 257, 1083 
(Baranya m.) 

Székely (Zekel) 177 (Szabolcs m.) 
– (Zekul) 364 (Szerém m.) 
– (Zekel, Zekul dict.) Gergely, Miklós és 

János apja, gicei 10, Apx.: 6  
– (Scekel, Zekel, Zekul dict.) György, 

szentmáriai 39, 67, 304, 922 
– (Zekul dict.) István, keresztúri 627 
– (Zekul dict.) János, Péter fia, szapi 405 
– (Zekul dict.) Péter, patonai famulus 986 
székely 97, 309–312, 323–326, 343–346, 

377–378, 415, 649 
– kiváltság 309 
– szék l. Csík, Sepsi 
Székelyföld (terra Siculorum) 503 
székelyi Szt. Mihály arkangyal-egyház 177  
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székelyispán l. Miklós, István fia 
Székelyszeg (Zekulzegh), ma Székeskút 

(Secusigiu, Ro.) 779 (Csanád m.) 
Székelyvásárhely (Wasarhel, Zekel-

uasarhel, Zekuluasarhel), ma Maros-
vásárhely (Târgu Mureş, Ro.) 415, 
529–530, 536 (Székelyföld) 

szekér 13, 51, 662, 682, 1014 
szekeres 121, 684 
székesegyház 674; l. még pécsi, zágrábi 
Székesfehérvár l. Fehérvár 
Székeskút l. Székelyszeg 
Széki (Zeky, Zyky) 30, 592, 622, 890 

(Bars m.) 
szekszárdi (Saxarad, Saxard, Saxardia) 

Szt. Üdvözítő-monostor és konventje 
75, 81, 104, 212, 262, 275–276, 308, 
359, 942, 949, 1083 (Tolna m.) 

– apát l. Jordan, Tamás 
Szelce (Zelyche), ma Selci Djakovački, 

Ho. 1 (Valkó m.) 
Szele (Zele), ma Mátraszele 704, 714 

(Nógrád m.) 
Szelepcsény (Kysselepchen, KysSelepchen, 

Kysserepchen, Kyszelepchen), ma 
Slepčany, Sz. 57, 171, 984, 1076 
(Bars m.) 

Szelepka (Zelepka), ma Dénesújfalu 
(Sliepkovce, Sz.) 34 (Zemplén m.) 

Szeleste (Zeleste) 307, 401, 685 (Vas m.) 
Szelmenc (Zelemench), ma Nagyszelmenc 

(Vel’ké Slemence, Sz.) 167, 914 (Ung m.) 
Szembiborc (Scebeborch, Zebepurch), 

ma Szentbibor (Sebeborci, Szl.) 26, 
49 (Vas m.) 

Szemenye (Zemenye) 407 (Vas m.) 
Szemere (Zemere), ma Répceszemere 

186, 580, 596, 657 (Sopron m.) 
– (Zemere) 1087  
Szemerefalva (Zemerefalwa, Zemere-

folua) 26 (Vas m.) 
Szemes (Zemes dict.) Péter, szentmártoni 345 
széna 51, 581, 584, 699, 1007, 1055 
Szenna (Scinman, Scinnam, Zenna), 

ma Ungszenna (Senné, Sz.) 879 (Ung m.) 
szent kenet 373 
Szent Korona 65, 75, 113, 253, 324–326, 

341, 351–352, 374, 410–412, 435–
438, 452, 462, 472, 547, 549, 593, 

612, 636, 652, 671, 746, 753, 773, 
783, 787, 820, 822, 829, 832, 936, 
971, 1078, 1109 

– Miklos l. Szentmiklós 
– Sír 614 
Szenta (Zentha) 868 (Somogy m.) 
Szentandrás (S. Andreas) 955 (Körös m.) 
Szentangyalhegy (mons S. Angeli), Olaszo. 

l. királyi privilegiális intitulacio 
Szentbibor l. Szembiborc 
Szentdemeter (S. Demetrius), város, ma 

Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica, 
Sze.) 364, 712,  1015 (Szerém m.) 

szentdemeteri bíró 1015 
Szentegyed (S. Egidius), ma Vasas-

szentegyed (Sântejude, Ro.) 626, 930, 
932, 972–973, 1037 (Doboka m.) 

– (Szenthegyed) 79 (Pest m.) 
szentelés 149, 177, 218–219, 373, 489, 765 
szentély 56, 776 
Szentemágocs (Zenthwmaguch) nemzetség 113 
szenternyei káptalan 55, 294, 364, 1015 

(Szerém m.) 
– prépost l. Albert 
Szenterzsébet (S. Elisabeth) 79 (Pilis m.) 
– (Zenthelzebet, Zenthelzebeth, Zenth-

elyzabeth) 293, 911–912 (Somogy m.) 
– (villa Humberti), ma Guşteriţa, Ro. 

835 (Szászföld) 
– (Zenthelesebeth) 793, 827  
Szentes (Zentes, Zenthus, Zentus), ma 

Bodrogszentes (Svätuše, Sz.) 261, 
753, 793, 936, 940 (Zemplén m.) 

Szentföld 570–571, 574, 883 
Szentgál (S. Gallus) 810 (Somogy m.) 
Szentgrót (Zenthgerolth, ZenthGerolth), 

ma Zalaszentgrót 388 (Zala m.) 
Szentgyörgy (Zenthgyurgh) 97 (Belső-

Szolnok m.) 
– (Zengurg) 312 (Hunyad m.) 
– (S. Georgius) 484 (Komárom m.) 
– (S. Georgius, Sand Jorgen, Sant 

Georgen), ma Svatý Jur, Sz. 102, 
329, 386, 484, 838, 875, 1017 
(Pozsony m.) 

– (Zengergh, Zenthgyurgh), ma Gombos-
szentgyörgy (Hubošovce, Sz.) 74, 
861–862 (Sáros m.) 
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– (Zengyurg, Zenthgyurg, Zenthgyurgh) 
141, 834 (Szepes m.) 

– (Zenthgyurgh), ma Szepesszombat 
(Spišská Sobota, Sz.) 773 (Szepes m.) 

Szenthegyed l. Szentegyed 
Szentimre (S. Emericus ~ Emricus), 

ma Marosszentimre (Sântimbru, Ro.) 
40, 182, 324, 343–344, 346–347, 626, 
737, 859, 871, 930–931, 1011, 1020, 
1035–1038 (Fehér m.) 

Szentimrefalva l. Sárosd 
Szentistvánbaksa l. Baksa 
Szentiván (Zenthyuan) 464, 1037 (Belső-

Szolnok m.) 
– (Zenthiuan, Zenthyuan, Zenthywan), 

ma Vasasszentiván (Sântioana, Ro.) 
97, 930, 972 (Doboka m.) 

– (Zenthyuan), ma Győrszentiván 789 
(Győr m.) 

– (Zenthyuan) 900 (Körös m.) 
– (MartonSzentIván, Mortunzenthyuana, 

SzentIván, Zenthyuan), ma Vajdaszent-
ivány (Voivodeni, Ro.) 40, 42 (Torda m.) 

– (ZenthIuan) 15 (Vas m.) 
SzentIván l. Szentiván 
Szentjakab (S. Jacobus) 50–51 (Szerém m.) 
szentjakabi (S. Jacobus) Szt. Jakab-

monostor 717, 949 (Somogy m.) 
– apát l. István  
Szentjános (S. Johannes) 520 
Szentkereszt (S. Crux), ma Cserna-

keresztúr (Cristur, Ro.) 338 (Hunyad m.) 
– (S. Crux) 765 (Zágráb m.) 
szentkereszti (Duna-szigeti, S. Crux, 

Kerezthwr) Szt. Kereszt-kolostor és 

pálos remetéi 113 (Baranya m.) 
– perjel l. András, Gergely, István, Mihály 
Szentkirály (Zenkyral, Zenkyralu), ma 

Sajószentkirály (Král’, Sz.) 941, 1075 
(Gömör m.) 

– (Zenkyral, Zenthkyral), ma Sâncraiu, 
Ro. 312, 1021 (Hunyad m.) 

– (Zenthkyral), ma Rinyaszentkirály 
442 (Somogy m.) 

Szentkirályfalva (villa S. regis Stephani) 
144 (Esztergom m.) 

Szentkirályszabadja l. Szabadi 
Szentlászló (S. Ladizlaus, Zenthlachlou) 

313, 576 (Somogy m.) 

szentlászlói (S. Ladizlaus) monostor 949 
(Baranya m.) 

– perjel 949 
Szentlélek (Zenthlelyuk) 806 (Körös m.) 
– (Zenthleluk), ma Kézdiszentlélek 

(Sânzieni, Ro.) 860 (Szászföld) 
Szentlőrinc (Zenthlerench, Zenthleurench) 

379–380 (Csanád m.) 
– (Zenleurench, Zenthleurynch), ma 

Szepesszentlőrinc (Brvtovce, Sz.) 
141, 834 (Szepes m.) 

Szentmargita (Zenthmargytha) 313 
(Somogy m.) 

Szentmária (villa B. virginis) 393, 565 
(Liptó m.) 

– (Zenthmaria) 67  
Szentmárton (Zenthmartun) 345 

(Doboka m.) 
– (Olsuk), ma Pannonhalma 579, 864, 

866, 876, 885 (Győr m.) 
– (Zenthmarton) 621 (Pest m.) 
– (S. Martinus) 162 (Pozsega m.) 
– (S. Martinus, Scenthmartun, Scent-

martun, Zentmarton, Zenthmartun), 
districtus, ma Mártonhely (Martjanci, 
Sz.) 26, 49 (Vas m.) 

– (Zenthmartun), ma Tótszentmárton 
1024 (Zala m.) 

– (Zentmarton) 367 (Zala m.) 
szentmártoni Szt. Márton-kolostor 367 

(Zala m.) 
– Szűz Mária-egyház 579, 876 (Győr m.) 
Szentmártonvölgy (vallis B. ~ S. Martini), 

völgy 144, 683 
Szentmihály (ZentMihal) 265 (Zala m.) 
– (S. Mychael) 949  
Szentmihálytelke (ScentMyhalteluky), 

ma Nádasszentmihály (Mihăieşti, Ro.) 
82 (Kolozs m.) 

– (Zenthmihalfolua, Zenthmihaltelke, 
Zentmihalteluk, Zenthmyhaltelke), 
ma Mezőszentmihály (Sânmihaiu de 
Câmpie, Ro.) 97, 99 (Kolozs m.) 

Szentmiklós (Zenthmiklos, Zenthmiklous, 
Zenthmiklows, Zenthmyklos, Zenth-
myklous), ma Csinagyijovo, Ukr. 
766–767 (Bereg m.) 
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– (S. Nicolaus), ma Aranyosszentmiklós 
(Sânnicoară, Ro.) 930 (Doboka m.) 

– (Zenthmiclos) 195 (Fehér m.) 
– (S. Nicolaus, Scentmiclos, Zenth-

myclos), ma Sárszentmiklós 771 
(Fejér m.)  

– (Szent Miklos), ma Szamosszent-
miklós (Sânnicoară, Ro.) 839 (Kolozs m.) 

– (Zenthmiklos, Zenthmiklous, Zenth-
myklous) 635, 848 (Közép-Szolnok m.) 

Szentmiklósfa l. Miklósfalva 
szentmiklósi Szt. Miklós hitvalló-

kőegyház 771 (Fejér m.) 
Szentpál (Zentpal), ma Magyarszentpál 

(Sânpaul, Ro.) 130 (Kolozs m.) 
Szentpéter (Zenthpetur), ma Füzes-

szentpéter (Sânpetru Almaşului, Ro.) 
345 (Doboka m.) 

– (S. Petrus, Zentpetur, Zenthpetur), 
ma Uzdiszentpéter (Sânpetru de 
Câmpie, Ro.) 336, 642 (Kolozs m.) 

– (S. Petrus), ma Pavlovci, Sze. 1015 
(Szerém m.) 

szentpéteri (Monustur, S. Petrus) Szt. 

Péter apostol-monostor és konventje 
113 (Bodrog m.) 

– apát l. András, Márton, Péter 
Szentsebestyén l. Pecsaróc 
szentség 373, 721 
Szentsimon (Zenthsimon) 867 (Gömör m.) 
– (S. Simon) 974 (Zágráb m.) 
Szentszalvátor (S. Salvator), ma 

Mirkovci, Ho. 192, 294 (Valkó m.) 
Szenttrinitás (Senthtrinitas) 360 

(Somogy m.) 
– (Scenthtrinitas, Zenthtrinitas, Zent-

trinitas) 26, 49 (Vas m.) 
Szennyes (Zenies, Zenyes) 419, 672, 

981 (Szatmár m.) 
Szepes (Scepsi, Scepus) megye 37, 70, 

772–773 
– megye hatósága 773 
Szepesdaróc l. Daróc 
Szepesi Jakab l. Jakab, Detre fia, szepesi  
szepesi (Cipsen prope S. Martinum) 

monostor és apátja 17 (Szepes m.) 
– (Scepes, Scepsi, Scepsy, Scepus; ma 

Szepeskáptalan, Spišská Kapitula, 
Sz.) Szt. Márton-egyház és káptalanja 

8, 70, 74, 141–142, 174, 264, 258, 
292, 297–300, 303, 340, 357, 382, 
384, 387, 463, 554, 631, 666–667, 
673, 724, 727, 747, 752, 754, 790, 
800–801, 828, 836, 878, 908–909, 
915, 917, 919–920, 923, 929, 936, 
947, 990, 1028, 1032, 1050, 1090, 
1111 (Szepes m.) 

– al-éneklőkanonok l. István, Péter 
– éneklőkanonok l. István, Pál, Péter 
– notarius l. Tamás 
– olvasókanonok l. Péter 
– őrkanonok l. János 
– prépost l. Benedek 
– subnotarius l. Tamás 
Szepeskáptalan l. szepesi 
Szepeskárolyfalva l. Kalyava 
Szepesség (Scepsi, Scepus, terra 

Scepsiensis) 1032; l. még márka 
Szepesváralja l. Váralja 
Szepesszentlőrinc l. Szentlőrinc 
Szepesszombat l. Szentgyörgy 

Szepetnek (Zepethnek, Zepethnuk) 
1024 (Zala m.) 

Széplak (Sceplak, Siplac, Zeplak), ma 
Abaszéplak (Krásna nad Hornádom, 
Sz.) 17, 154, 297, 331, 830–831, 949 
(Abaúj m.); l. még széplaki 

– (Zeplak), ma Berettyószéplak (Suplacu 
de Barcău, Ro.) 419, 672 (Bihar m.) 

– (Zeplak), ma Fertőszéplak 451 (Sopron m.) 
széplaki (Sceplak, Siplac) monostor és 

konventje 17, 831, 949  
– apát l. 17; l. még Demeter 
Szepsi (Scepsy, Scypsy), város, ma Moldava 

nad Bodvou, Sz. 829 (Abaúj m.) 
Szer (Zeer, Zer, Zur, Zuur), ma 

Ópusztaszer 358, 472, 529, 566, 1061 
(Csongrád m.) 

Szerbia (Se) l. királyi privilegiális intitulacio 
Szerdahely (Zeredahel), ma Nyitra-

szerdahely (Nitrianska Streda, Sz.) 
624 (Nyitra m.) 

– (Zerdahely) 717 (Somogy m.) 
– (Zeredahel) 90, 163, 455 (Sopron m.) 
– (Zerdahel, Zeredahel), ma Kisszerda-

hely (Središče, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
– (Zredahel) 1023 (Zágráb m.) 
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Szerecsen (Saracen, Sarachen) mester, 
harmincadszedő, désaknai és dési 
királyi kamaraispán és sókamara-
ispán 397, 792, 1107 

Szerém (Syrim) megye 50, 55, 364 
szerémi comes l. Miklós macsói bán, garai 
– káptalan l. szenternyei 
– püspök l. Demeter 
Szerémség (Marchia) 759 
Szerencs (Zerench) 28, 68 (Zemplén m.) 
– (Zerench), víz 28 
szerencsi apát l. János 
Szeretva (Zerthua), folyó 936 
Szeri Pósa l. Pósa, szeri 
szerviens 47, 177, 864, 1055 
szerzetes 41, 113, 928, 949, 1087–1088; 

l. még éneklő-, konvent, őr-, pálosok 
szerződés 189, 1039  
– (szövetség) felmondása 115, 176, 194 
Sziget (Zygeth) 121 (Zala m.) 
Szigetbecse l. Becse 
Szigetegyház (Zygethighaz, Zygeth-

yghaz) 738 (Szabolcs m.) 
szigetfői (Zygethfew) főesperes l. Miklós 
Szigeti István l. István nyitrai püspök 
Szigfrid (Seffrid, Seffrig, Sefred, Sefrid, 

Sefryd, Seuerid, Sifrid, Syffrid), 
garamszentbenedeki apát 57, 60–61, 
86, 168, 335, 799, 872, 949, 984, 
1087–1088 

– (Seffred, Siffrid, Syffrid), pannonhalmi 
apát 69, 410, 413 

Szik (Zeek), mocsár 368 
Szil (Zyl), ma Somogyszil 581, 584 

(Tolna m.) 
Szilágyfőkeresztúr l. Keresztúr 
Szilágysámson l. Sámson 
Szilitelke (Zylitelke) 345 (Doboka m.) 
Szilkerék (Zilkerek), ma Corneni, Ro. 

464, 932, 1007, 1038 (Belső-Szolnok m.) 
Szilköz (Zylkuz) 71 (Valkó m.) 
Szilvás (Zilua, Zylua, Zylwa, Ziluas) 

766–767 (Bereg m.) 
– (Sciluas, Ziluas), ma Vízszilvás 

(Silivaş, Ro.) 465, 973 (Doboka m.) 
Szilvásvárad l. Várad 
Szind (Zeynd, Zynd), ma Sănduleşti, 

Ro. 267, 1104 (Torda m.) 

Szinye (Zenye, Zynie), ma Petőszinye 
(Svinica, Sz.) 154 (Abaúj m.) 

– (Zynye), ma Radákszinye (Răzbuneni, 
Ro.) 326 (Belső-Szolnok m.) 

Szirénfalva l. Ptruksa 
Szíria (partes Syrie) 145 
Szirmabesenyő l. Besenyő 
Szkáros (Izkarus, Scarus, Skarus), ma 

Skerešovo, Sz. 135, 252, 746 (Gömör m.) 
Szlatina (Salathnia, Salathniakwta, 

Salathnyakuta, Salathyna, Salatinakuta, 
Salatyna) 239, 353, 460 (Arad m.) 

Szlaveca (Alsozcheueche, Alsosoloucha, 
Alsozoloucha, Felseueche, Felseu-
ueche, Felzeuzalocha, Felsozaloucha, 
Wyzaloucha), ma Alsó- és Felső-
csalogány (Dolnji és Gornji Slaveči, 
Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

szlavón al-bán l. János, Miklós fia  
– alvikárius l. György körösi comes 
– bán 749; l. még Csák, Henrik; Henrik, 

Henrik fia; István; János, Henrik bán 
fia; Leusták, Mikcs; Miklós, lendvai; 
Miklós, Amadé fia; Miklós, Péter fia 

– báni ember (speciális) 805, 856, 903, 
955, 1080–1081 

– báni honor üresedésben 741 
– báni prothonotarius l. Mihály, Miklós fia 
– vikárius l. István, Lőrinc fia, zágrábi 

püspök 
– vikáriusi ember 955 
szlavón-horvát bán l. Miklós, Péter fia 
Szlavón Bánság (banatus regni Sclauonie) 

741, 805 
Szlavónia (regnum Sclauonie ~ Sclauonye, 

Sclauonia) 3–4, 447, 701, 766–767, 
1023 

Szob (Zub, Zwb) 178, 531 (Hont m.) 
– (Zoob), ma Somogyszob 201, 241 

(Somogy m.) 
Szobonya (Zobonia, Zobonya), László 

pozsonyi comes és Jakab apja 67, 83, 
190, 354, 432, 502, 547, 675–676, 741 

Szodesinc (Zudisinch, Zudysinch), ma 
Bírószék (Sodišinci, Szl.) 49 (Vas m.) 

Szodó (Zada, Zoda), ma Svodov, Sz. 
335, 799 (Bars m.) 
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Szodoró (Zodorou, Zudura), ma 
Érszodoró (Sudurău, Ro.) 635 
(Közép-Szolnok m.) 

szokás 97, 178, 531, 684, 804, 903, 955, 
960; l. még egyház, erdélyi, falu, 
káptalan, ország, pápai, város 

Szokolyi (Zokol-i dict.) Beke, György, 
Mihály és Sinka apja, bajori 387, 632, 727 

szolga/nő (szolgaság) 147, 337, 570, 
574, 577, 753 

szolgabíró 166, 323–326, 345–346, 374; 
l. még fehéri, gömöri, hunyadi, kolozsi, 
körösi, megye hatósága, sárosi, soproni, 
szabolcsi, szatmári, tordai, ungi, zágrábi, 
zalai 

szolgálat (érdem) 3–5, 26, 47, 65, 71, 82, 
86, 99, 125, 139–140, 147, 155, 182, 
185, 199, 239, 253, 271, 295, 341, 351, 
365, 367, 371, 373, 388, 412, 422, 429, 
441, 460, 462, 484, 536, 577, 614, 627, 
636, 640, 643, 649, 652, 678, 696, 
760–761, 766–767, 769, 779, 783, 
787, 810, 840, 869, 875, 879–880, 
1012–1013, 1023, 1027, 1032, 1036–
1037, 1078, 1095, 1096 

Szolnok (Zolnok, Zolnuk, Zonuk) megye 
726, 840; l. még erdélyi vajda 

szolnoki comes l. erdélyi vajda 
– főesperes 133; l. még György, Miklós 
Szombatfalva (Zumbuthfalua, Zumbuth-

folua), ma Magyarszombatfa 49 (Vas m.) 
Szomordok (Zumurduk), ma Sumurducu, 

Ro. 130, 323, 375 (Kolozs m.) 
Szomoró (Zumuro) fia János, tordai bíró 375 
Szomorófalva (Zomorofalua, Zomoya-

falwa, Zomoyafolua, Zomoyiafolua) 
26, 49 (Vas m.) 

Szomszéd (Zomzed, Zumzed), vár, Ho. 
52, 487 (Zágráb m.) 

szomszédsági jog 10, 122, 141, 162, 585, 
824, 831, 834, 1040 

Szőce (Zelche) 776 vas 
szőcei Szt. András-egyház 776 
Szőke (Zeuke), Móric fia, várnép 612 
– (Zeuke) fia János 592, 890 
– (Zeuke dict.) János fia András, daróci 1053 
– (Zeuke dict.) Miklós 1110 

– (Zeuke dict.) Miklós mester, döbröközi 
várnagy, litteratus 92, 107 

szökés 320–321, 793, 949; l. még 
jobbágy 

Szőled (Zeuled, Zeleud) 47, 157, 384, 
631, 723, 796–797 (Abaúj m.) 

szőlő 11, 14, 26, 36, 43, 119, 144, 160–
161, 186, 193, 211, 232, 284, 307, 
408, 441, 597, 649, 677, 764, 778, 
818, 876, 903–904, 916, 960–961, 
974, 1043, 1060 

– adásvétele 119, 209, 683, 904, 951, 998 
– adománya 193, 232 
– adóztatása 961, 1014 
– elfoglalása 410 
– telepítése 778, 961 
szőlőhely 1043 
szőlőművelés (metszés, kapálás) 1014; l. 

még szüret 
Szőlős (Zeuleus, Zewleus), ma Herceg-

szőllős (Kneževi Vinogradi, Ho.) 113 
(Baranya m.) 

– (Zeuleus, Zewlews) 875 (Pozsony m.) 
Szőlősegres l. Egres 
szörényi bán l. Dénes, szécsi; István, 

Dénes fia 
Szt. Antal hitvalló-egyház 274 (Fejér m.) 
– Egyed apát-egyház 32 (Pest m.) 
– Lukács evangélista-egyház 717 

(Somogy m.) 
– Tamás vértanú-egyház 717 (Somogy m.) 
– .....-egyház 955 (Körös m.) 
Sztáncs (Stanch), ma Isztáncs (Stanča, 

Sz.) 709 (Zemplén m.) 
Sztára (Stara), ma Poprádófalu (Starina, 

Sz.) 1090 (Sáros m.) 
– (Starna), ma Staré, Sz. 1094 (Zemplén m.) 
Sztárnya (Starnafolua), ma Sajószárnya 

(Štarňa, Sz.) 746 (Gömör m.) 
Sztreza (Streza, Ztresa, Ztreza), ma 

Pavlin Kloštar, Ho. 1078, 1080–1081 
(Körös m.) 

sztrezai Boldogságos Szűz-kőegyház 
1078, 1080–1081 

Sztrizs (Striz), ma Eszterézs (Striežovce, 
Sz.) 941 (Gömör m.) 

Sztroja (Stroya), kenéz 279, 312 
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Sztrojafalva (Stroyafolwa), ma Petrény 
(Petreni, Ro.) 279, 312 (Hunyad m.) 

Sztrukóc (Ztrikolch, Ztrykolch, Ztripp-
kouch, Ztrypkouch), ma Sűrűház 
(Strukovci, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

Szuha (Zuha), ma Alsószuha 399, 941 
(Gömör m.) 

– (Scuha, Zuha), ma Nagyszuha (Vel’ká 
Suchá, Sz.) 54, 808, 1109 (Hont m.) 

Szuhavölgy (Zuhaweulgh) 746 (Gömör m.) 
Szúnyog (Zunyug), várnép 612 
Szűcs (Zuch, Zwch) 239, 353, 460 

(Csanád m.) 
– (Zuch dict.) Mihály, ábrányi jobbágy 56 
szűcs 683 
szüret 577, 903–904, 1014 
Szvetahóc (Zetekolch, Zethekolch, Zuethe-

houch), ma Muraszentes (Satahovci, 
Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

 
T 
Taar l. Tar 
Ţaga l. Cege 
Tajná l. Sári 
Tajnasári l. Sári 
talentum 538 
Tălmaciu l. Talmács 
Talmács (Tolmach), ma Nagytalmács 

(Tălmaciu, Ro.) 1041 (Szászföld) 
Tama 161 (Tolna m.) 
Tamás l. Bozsoki Tamás 
– l. Fehérvári Tamás 
– l. Henke Tamás 
– l. Kwrten Tamás 
– l. Lemech Tamás 
– l. Sári Tamás 
– l. Szarka Tamás 
– l. Thako Tamás 
– l. Tompus Tamás 
– l. Vas Tamás 
– l. Vörös Tamás 
–, bégányi jobbágy 402 
– mester, boszniai káptalan scolasticus-a 948  
–, csizéri 72 
–, dági jobbágy 597  
–, erdélyi vajda, [szécsényi] 247–248, 

263, 267 
–, esztergomi érseki notarius, litteratus 74 

–, esztergom-szenttamási prépost 205, 
369, 906 

–, Herman-i 416 
–, kalocsai érsek, [telegdi] 2, 25, 44, 67, 

83–84, 103–104 között, 106–107, 
190, 196, 354, 367, 502, 547, 567, 
573–574, 598, 675–676, 682, 695–
697, 741, 762, 779, 862, 878, 937, 
949, 1012–1013, 1022, 1027, 1090 

–, kelecsényi 386  
–, korcsvai 688 
–, leleszi konvent papja 1017 
–, mikolai 16 
–, nagyfalvi pap 191 
–, officialis 360 
–, rápolti 643 
–, szekszárdi apát 212 
– mester, szenternyei kanonok 1015 
– mester, szepesi káptalan notarius-a és 

subnotarius-a, litteratus 70, 790, 800, 936  
–, szerémi püspök 103–104 között 
–, tornai plébános 917 
–, túri 55 
– mester, zempléni vicecomes 206, 709  
–, András fia 393 
–, András fia, ….. apja, Ky.....r-i 825 
–, Anthaleus fia, Chegle-i 905 
–, Anthaleus fia, őri 95 
–, Barthus fia, zábláti 980 
–, Beke fia, kamarcai 769 
–, Besenyő András fia 565 
–, Blagana fia, kamarcai 769 
– mester, Bökény fia, németi 137, 342, 

744, 907, 1010  
–, Csépán fia 307 
– mester, Dénes fia, István és Tamás 

apja, régeni, losonci 80, 91, 97–99, 
235, 650, 735  

–, Derzs fia, István apja 54 
–, Derzs fia, István és Demeter apja, 

Hontpázmány nembeli 808 
–, Domokos fia, agostyáni 334 
– mester, Domokos fia, vezsenyi 403  
–, Elek fia, András apja, györki 143 
–, Elekes fia, kajári jobbágy 961 
–, Farkas fia, csákányi 858 
–, Fodor János fia 1025 
–, Gál fia, Kara-i 281 



661 

–, György fia 360 
–, Herman fia, csépánfalvi 70 
–, Illés fia, Brochyna-i 956 
–, Jakab fia, harkai 953 
–, Jakab fia, kamarcai, Zela-i 769 
–, Jakab fia, soroksári 32, 79 
–, János fia, nagyfalvi 368 
–, János fia, szárazberki 664 
–, János fia, szederjesi 642 
–, János fia, szentiváni 900 
–, János fia, szepesi kanonok 878, 1090 
–, János fia, terehegyi 9, 76 
– mester, János fia, tornaljai 746 
–, János fia, vönöcki 689 
–, Károly fia, berényi 798 
–, Katho Miklós fia 763 
–, Kázmér fia, tarnóci 73, 1106 
–, László fia, berencsi 708, 740, 811 
–, László fia, rakonoki 456 
–, László fia, zsíri 154 
–, Lőrinc fia, petri 1062–1063 
– mester, Lőrinc fia, László és Ferenc 

apja, telegdi 91, 231, 239, 353, 379–
380, 440, 460  

–, Lukács fia, bossányi 224 
–, Máté fia, ábrányi 268–269, 280 
–, Máté fia, Miklós, Ilona és Annus apja, 

besenyői 316, 348 
–, Mihály fia, jobbágy 577 
–, Mihály fia, köcski 433 
–, Mihály fia, közjegyző, szentmihályi 949 
–, Miklós fia 948 
–, Miklós fia, esztergomi kanonok, 

közjegyző, balogdi 777 
–, Miklós fia, gecsei 970 
–, Miklós fia, kéri 11, 167 
–, Miklós fia, kisfaludi 386 
–, Miklós fia, ptruksai 386 
–, Miklós fia, raszlavicai 830 
–, Miklós fia, sárosi 851, 954 
–, Miklós fia, szekszárdi monostor papja 949 
–, Nagy Illés fia, varsányi 404 
–, Orthon fia, Csók és Pál apja, szent-

iváni 900 
–, Othman fia, budaváraljai 960 
–, Pál fia 447 
–, Pál fia 722 
–, Pál fia, szentandrási 955 

–, Pál fia, Miklós és János apja, vasvári 
21, 352, 459, 543–544 

–, Péter fia 769 
–, Péter fia, bolmányi 113 
–, Péter fia, egyházas…..-i 791 
–, Péter fia, János királyi ajtónállómester, 

Péter és Mihály apja, gönyűi 502, 
547, 948 

–, Péter fia, komlósi 296 
–, Péter fia, nagyfalvi 368 
– (Thoman) mester, Péter fia, szent-

györgyi 102, 386, 838, 875, 1017  
–, Péter fia, Miklós apja, trocsányi 142, 

832–833, 909, 923 
–, Roland fia 961 
–, Simon fia 642, 786 
–, Simon fia, nováki 941 
–, Tamás fia, aradi 140, 900 
–, Tamás fia, füssi 611 
– mester, Tamás fia, Dénes apja, losonci, 

régeni 97–98, 235, 356, 735  
–, Tekus fia, Bik-i 793 
–, Tiba fia, Miklós apja, kéri 11 
–, Tóbiás fia, nováki 941 
–, Vesszős fia 175, 592, 622 
–, Vörös Miklós fia, salgói 509 
–, Wlk fia 1023 
–, Lőrinc, Bertalan és Tamás apja, aradi 140 
–, Klára apja, baracskai 286 
–, Simon és László apja, eszenyi 34, 647 
–, István és János apja, ravazdi 119, 374 
– fia Anda, várnép 612 
– fia Benedek, hrabói 485 
– fia Dénes, kéméndi 55 
– fia György 33 
– fia György, sepsi székely 415 
– fia István, aradi vicecomes 472 
– fia István, borsodi vicecomes, szuhai 399 
– fia István, kendi 325 
– fia János 231, 239 
– fia János, kosztolányi 482 
– fia János, lozsádi 279, 312 
– fia János, vicai 1045 
– fia János, zsámboki 32 
– fia László 1111 
– fia László, buclói 828 
– fia László, Jakoud-i 55 
– fia László, lévnai 259, 356  
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– fia László, nyárádi 73, 1106 
– fia László, szentiváni 930, 972, 1037 
– fia László, szentkirályi 941, 1075 
– fia Lőrinc, dávodi 752 
– fia Lukács, nyéki 222 
– fia Miklós, budai polgár 160 
– fia Miklós, gombai 81, 104 
– fia Miklós, kéri 167 
– fia Miklós, nyéstai 706 
– fia Miklós, raszlavicai 861–862 
– fia Miklós, sári 116 
– fia Miklós, tanai 164 
– fia Miklós, varsolci 242 
– fia Péter 961 
– fia Péter, libercsei 980, 1051, 1054 
– fia Tamás, füssi 611 
– fiai: Endre és Péter zágrábi főesperes 

856, 903, 1078, 1080–1081 
– fiai: Máté és István, bárcai 831 
– fiai: Miklós és Farkas, bresztovci 162, 234 
– fiai: Bálint és János, csajági 961 
– fiai: László és Beke, lövői 78 
– fiai: János és Pál, somosi 382, 673 
Tămaşda l. Tamáshida 
Tamashaza l. Tamásháza 
Tamásháza (Tamashaza, Thamashaza) 

26 (Vas m.) 
Tamáshida (Tamashyda), ma Tămaşda, 

Ro. 361 (Bihar m.) 
Tamashyda l. Tamáshida 
Tamási (Thamasy) 442 (Somogy m.) 
Tamaspataka l. Tamáspataka 
Tamáspataka (Tamaspataka), patak 182 
Tana, ma Tanakajd 164 (Vas m.) 
Tanakajd l. Tana 
tanítás (tanítvány, tanuló) 87, 470–471, 624 
tanúállítás 113, 547 
tanúsítás (tanúskodás) l. tudományvétel 

közgyűlésen 
Tapalóc (Thopolouch), vár, Ho. 365 

(Körös m.) 
– (Thopolouch), folyó 818 
Tapey 271 (Tolna m.) 
Tápióbicske l. Bicske 
Tápióság l. Ság 
Tapolca (Tapulcha, Thapolcha), ma 

Teplicske (Teplička, Sz.) 808 (Hont m.) 
tapolcai (Tapolcha) Szt. Péter-monostor 

26 (Borsod m.) 
Tapolcha l. tapolcai 

Tapoloch l. Topolóc 
Tapoly (Thupol, Topol), folyó 795, 947 
Tapolybánya l. Jesztreb 
Tapolyizsép l. Izsép 
Tapolykomlós l. Komlós 
Tapolymogyorós l. Mogyorós 
Tapulcha l. Tapolca 
Tar (Tor) 700 (Heves m.) 
– (Taar dict.) János mester, László fia, 

csicsói 144 
– (Taar) János, esztergomi polgár 683 
– (dict.) Péter fia Jakab 554, 915 
Tarcadobó l. Dobó 
Tarcafő (Tarcha, Tarchafeu), districtus 

142 (Sáros m.) 
tarcafői alesperes l. Kozma 
tarcai (Tarcha) főesperes l. Mihály 
Tarcha l. Tarcafő, tarcai 
Tarchafeu l. Tarcafő 
Tard (Tord) 26 (Borsod m.) 
– (Tord), ma Klisa, Ho. 260 (Valkó m.) 
Târgu Lăpuş l. Lápos 
– Mureş l. Székelyvásárhely 
Tarian l. Tarján 
Tarján (KysTarian, Tarian, Taryan) 

441, 698, 876, 916 (Győr m.) 
– (Toryan), ma Gyöngyöstarján 700 

(Heves m.) 
Tarkan l. Tárkány 
Tárkány (Kystarkan, Tarkan, Tarnuk), 

ma Kis- és Nagytárkány (Malé és 
Vel’ké Trakany, Sz.) 635, 647, 670, 
711, 1000 (Zemplén m.) 

Tarkő (Torku), ma Kamenica, Sz. 142 
(Sáros m.) 

Tarmach fia Pál, csomafájai 737 
Tarnóc (Tarnouch), ma Ipolytarnóc 

114, 122 (Nógrád m.) 
– (Kystarnouch, Kysthornocz, Kystornouch, 

Tarnolch, Thornouch, Tornoch), ma 
Ungtarnóc (Tarnyivci, Ukr.) 73, 95, 
301, 753, 936, 1106 (Ung m.) 

Tarnok l. Tárnok 

Tárnok (Tarnok, Tarnuk, Tarnuk-
munustura, Tharnok), ma Csátalja 
308, 359, 712, 942 (Bodrog m.) 

tárnokmester l. királyi, királynéi 
Tarnolch l. Tarnóc 
Tarnouch l. Tarnóc 
Tarnuk l. Tárkány, Tárnok 
Tarnukmunustura l. Tárnok 
Tarnyivci l. Tarnóc 
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Tarow fia Farkas 875 
Tarpa (Torpa) 964 (Szatmár m.) 
Tărpiu l. Törpény 
tartománygróf l. hesseni 
Taryan l. Tarján 
Taskand 776 (Zala m.) 
Tasnádorbó l. Orbó 
Tasnádszántó l. Szántó 
Tasnádszarvad l. Szarvad 
Tataar l. Tatár 
Tatamerikenezii l. Tatamérkenézi 
Tatamérkenézi (Tatamerikenezii, Tata-

myrkenezy), kenézség 239, 460 
Tatamyrkenezy l. Tatamérkenézi 
Tatár (Tataar dict.) György fia Lőrinc 52 
Tataraspataka, erdő 239, 460 
tatárok 495 
Táté (Tatey, Thate, Thatee, Thete), ma 

Totoiu, Ro. 243, 859, 871 (Fehér m.) 
Tatey l. Táté 
Tăuteu l. Tóti 
Tege 400 (Veszprém m.) 
tehén 144, 148, 432, 716 
Tejfalu (Teyfalu), ma Mliečno, Sz. 391 

(Pozsony m.) 
Teke fia Miklós, hollóházi 154 
Tekes (Tekus) fia László 917 
– (Tekus) fia Tamás, Bik-i 793 
– (Thekus) fiai: János és András, 

kamarcai 769 
Tekovská Nová Ves l. Újfalu 
Tekovské Lužany l. Salló 
– Lužianky l. Ssalló 
– Nemce l. Németi 
Tekus l. Tekes 
Telechiu l. Telki 
Telegd (Telekd, Thelegd, Telugd), ma 

Mezőtelegd (Tileagd, Ro.) 91, 231, 
239, 353, 379–380, 440, 460 (Bihar m.) 

Telegdi Csanád l. Csanád esztergomi érsek 
– Tamás l. Tamás kalocsai érsek 
telek 34, 56, 69, 102, 117, 130, 144, 186, 

225, 239, 260, 274, 277, 284, 307, 
309, 316, 339, 344, 365, 393, 404, 
441, 460, 557, 590, 597, 639, 658, 
669, 694, 702, 722, 728, 758, 775–
776, 818, 834–835, 857, 869, 876, 
878, 903, 936, 944–945, 948, 1021, 
1035, 1072, 1078–1080, 1099 

– átadása (visszaadása) 69, 117, 277, 281, 
307, 309, 658, 669, 675, 876, 1116 

– iktatása 309, 376, 658, 669, 675, 876 
– létrehozása 186, 460 
–, üres 260, 393, 658, 669 
– zálogosítása 391, 442, 857 
Telekd l. Telegd 
Telekes (Telekus) 858 (Vas m.) 
telekhely 56, 130, 186, 239, 352, 368, 

388, 460, 590, 764, 894, 905, 931, 
948, 987 

Teleki (Theluky) 288 (Somogy m.) 
Telekus l. Telekes 
Teleky l. Telki 
Telki (Teleky, Telky, Theleky, Thelky, 

Teluky), ma Mezőtelki (Telechiu, 
Ro.) 239, 353, 460 (Bihar m.) 

telki (Telky) monostor 949 (Pilis m.) 
– apát l. Demeter 
Telky l. Telki, telki 
Telugd l. Telegd 
Teluky l. Telki 
Tema 945 (Nógrád m.) 
– (Thema) 100 (Vas m.) 
Temerd l. Tömörd 
Temes, folyó 350 
– megye 246 
Temeselui l. Temeshely 
Temeshely (Temeselui) 979 (Szörényi Bánság) 
temesi comes l. Dénes, István fia 
Temesuar l. Temesvár 
Temesvár (Temesuar, Temeswar, Temus-

war, Themeswar, Themuswar), ma 
Timişoara, Ro. 874, 879–880, 939, 
1001–1002 (Temes m.) 

Temeswar l. Temesvár 
temető (temetés) 144, 177, 217, 260, 373, 721 
Temuswar l. Temesvár 
Tengermellék l. Dalmácia 
Tengurd 961 (Veszprém m.) 
tenyér [mérték] 639 
Teodor l. Tivadar 
teológiai kar l. párizsi 
– mester 470–471 
Teplička l. Tapolca 
Teplicske l. Tapolca 
Terebes (Therebes), ma Tőketerebes (Trebišov, 

Sz.) 34, 206, 709 (Zemplén m.) 
Terebk l. Trepk  
Terechen l. Kelecsény 
Terehegy (Vruus) 9, 76 (Baranya m.) 
Tereztenye 10 (Gömör m.) 
térítés 470–471 
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természetjog 198, 917, 1056, 1061 
Terňa l. Ternye 
Ternavia l. Nagyszombat 
Terney l. Ternye 
Ternye (Terney), ma Terňa, Sz. 47, 822. 

(Sáros m.) 
Terpenie l. Törpény 
Terpenye l. Törpény 
terra Scepsiensis l. Szepesség 
– Siculorum l. Székelyföld 
– Transsilvana l. Erdély 
– Uzure l. Bosznia 
– Vzore l. Bosznia 
– Vzure l. Bosznia 
– Wzure l. Bosznia 
– Zaguriensis l. Varasd 
Tešanovci l. Tessanóc 
Tesáre l. Teszér 
tesaurum 282 
Teser l. Teszér 
Tessanóc (Tysanch, Tyssanouch), ma 

Mezővár (Tešanovci, Szl.) 26, 49 
(Vas m.) 

Teszér (Tezer), ma Barstaszár (Tesáre, 
Sz.) 872, 893 (Bars m.) 

– (Deser, Teser, Tezer), ma Hontianske 
Tesáre, Sz. 289, 808 (Hont m.) 

Tét (Theth), ma Nyírtét 31 (Szabolcs m.) 
Tetel (Tetul) 75, 944 (Bodrog m.) 
Teteteus l. Töttös 
Teteus l. Töttös 
Tetis (Tytis), Bednye-i György leánya 679 
Tetreh l. Detrehem 
Tetul l. Tetel 
Tetus l. Töttös 
Teuel l. Tevel 
Teulghbirch l. Tölgybérc 
Teuteus l. Töttös 
Teutews l. Töttös 
Teutheus l. Töttös 
Teuthus l. Töttös 
Teutus l. Töttös 
Tevel (Teuel), ma Adásztevel 381 

(Veszprém m.) 
Tewteus l. Töttös 
Tewtews l. Töttös 
Teyfalu l. Tejfalu 
Tezer l. Teszér 
Thako (dict.) Tamás fia János, zsámboki 79 
Thamashaza l. Tamásháza 
Thamasy l. Tamási 
Thapolcha l. Tapolca 
Tharnok l. Tárnok 
Thate l. Táté 
Thatee l. Táté 

Thekus l. Tekes 
Thelegd l. Telegd 
Theleky l. Telki 
Thelky l. Telki 
Theluky l. Teleki 
Thema l. Tema 
Themeswar l. Temesvár 
Themuswar l. Temesvár 
Theodor l. Tivadar 
Theodoric (Theodric), pécsváradi konvent 

papja 1071–1074, 1101 
Theodric l. Theodoric 
Therebes l. Terebes 
Thete l. Táté 
Thetes l. Töttös 
Theteus l. Töttös 
Theth l. Tét 
Theughtermch l. Tölgybérc 
Theuteus l. Töttös 
Theutus l. Töttös 
Thevkes l. Tőkés 
Thewkes l. Tőkés 
Thewthus l. Töttös 
Tholchwa l. Tolcsva 
Thold l. Told  
Tholdalag l. Toldalag 
Tholhalma, domb 368 
Tholmach l. Tolmács 
Tholnavar l. Tolnavár 
Tholosanus l. Toulouse-i 
Thomade (Thomadey) fiai: András és 

Wlkech, rojcsai nemes várjobbágyok 
365, 818 

Thomadey l. Thomade 
Thoman l. Tamás 
Thomoy 533 (Nógrád m.) 
Thomplin 1002  
Thoplica l. toplicai 
Thopolouch l. Tapalóc 
Thorda l. Torda 
Thordas l. Tordas 
Thornea 965 (Bihar m.) 
Thornouch l. Tarnóc 
Thotfalu l. Tótfalu 
Thothfalw l. Tótfalu 
Thoti l. Tóti 
Thoty l. Tóti 
Thouth l. Tót 
Threthewl l. Treutul 
Thupol l. Tapoly 
Thurcz l. turóci 
Thurucz l. turóci 
Thuur l. Túr, Túri 
Thuznapola l. Tuznapola 
Thyak 763 (Sopron m.) 
Thybana fia István 769 
Thykud l. Tyukod 
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Thylichke l. Tilicske 
Thyrnauiensis l. Nagyszombat 
Thytews l. Töttös 
Thythus l. Töttös 
Thyuodorch l. Tivadarfalva 
Thyur l. Tűr 
Tiba (Tyba), ma Tibava, Sz. 688 (Ung m.) 
– (Tyba) fia András 402 
– (Tyba) fia Tamás, kéri 11 
Tibava l. Tiba 
Tibor, királynéi ifjú 318, 806 
– fia Beke 142 
Tiborfa l. Tivadarfalva 
Ticia l. Tisza 
Ţigau l. Cegő 
Ţigmandru l. Cikmántor 
tihanyi (Tykon) monostor és konventje 

116, 1009 (Zala m.) 
– apát l. Miklós 
Tikud l. Tyukod 
Tilaj (Tylay), ma Nagytilaj 417 (Pilis m.) 
– (Tylay) 388 (Zala m.) 
tilalmazás (tiltakozás, ellentmondás) 7, 9–

10, 24, 30, 50, 61, 70, 73–74, 76, 79, 
97, 104, 108–109, 113, 137, 140, 146, 
161, 164–166, 168, 170, 172–173, 
175, 186, 192, 197, 206, 208, 223–
224, 227, 229–231, 260–261, 264–
265, 274, 278–279, 281, 287–289, 
303, 308, 312, 314, 327, 330, 332, 335, 
342, 346, 352, 355–356, 360, 364, 
375, 379–381, 387–388, 398, 407–
409, 425, 431, 433–434, 440–441, 
444, 447, 453, 464, 540, 542, 577, 579, 
582–586, 591, 595, 611, 634–635, 
638, 644–646, 651, 667, 688, 693, 
699–701, 709, 711–713, 728, 732, 
738, 740, 745, 753, 757, 784, 798–
799, 801, 824–826, 830–831, 833, 
836–837, 839, 844, 848, 851, 861, 
885, 891, 896, 902, 916–917, 941, 
933, 936, 944, 947–948, 953–956, 
959, 961, 964, 973, 976, 980, 987, 
1009–1011, 1017, 1023, 1029, 1037–
1038, 1047–1048, 1068, 1071, 1074, 
1092, 1099, 1106, 1112 

tilalmazólevél 166, 277, 554, 644, 693, 
712, 915, 1092 

Tileagd l. Telegd 
Tilicske (Thylichke), ma Tilişca, Ro. 

898 (Fehér m.) 

Tilişca l. Tilicske 
Timişoara l. Temesvár 
Tinnye (Tynne) 758, 864 (Pilis m.) 
Tisina (Tysene, Tysine, Tyssina), ma 

Csendlak (Tišina, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Tišina l. Tisina 
Tisza (Ticia, Tiza, Tycia, Tycya, Tyza), 

folyó 47, 56, 261, 368, 472, 711, 722, 1055 
Tiszaadony l. Adony 
Tiszabercel l. Bercel 
Tiszadada l. Dada 
Tiszai (Tycia-i dict.) Pál, Chente-i 

viceofficialis 948 
Tiszalök l. Lök 
Tiszanagyfalu l. Nagyfalu 
Tiszarád l. Rád 
Tiszasásvár l. Sásvár 
Tiszaújfalu l. Újfalu 
Tisztesvölgy l. gotói 
titkos kancellár l. királyi 
Tiuised 635 (Közép-Szolnok m.) 
Tiur l. Tűr 
Tivadar (Teodor, Theodor, Tyodor), 

Miklós fia, András, István, Miklós, 
Else, Magda, Margit és Anna apja, 
trocsányi 142, 832–833, 909, 923 

Tivadarfalva (Thyuodorch, Tyuodorch, 
Tyuodorfolua, Tywodorfalwa), ma 
Tiborfa (Vadarci, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

Tiza l. Tisza 
tized 122, 271, 408, 441, 578, 635, 639, 

677, 778, 789, 961 
– bérlete 22, 578 
tizedkés 22 
tizedszedő 778 
Tóbiás fia Jakab 154 
– fiai: Simon és Tamás, nováki 941 
Tokaj (Tokay), ma Kistokaj 26 (Borsod m.) 
Tokay l. Tokaj 
Tolchua l. Tolcsva 
Tolchwa l. Tolcsva 
Tolcsva (Tholchwa, Tolchua, Tolchwa) 

1055 (Zemplén m.) 
Told (Thold) 867, 996, 1047–1048 (Bihar m.) 
Toldal l. Toldalag 
Toldalad l. Toldalag 
Toldalag (Tholdalag, Toldalad), ma 

Toldal, Ro. 40, 42 (Torda m.) 
Tolke 355 (Somogy m.) 
Tolmach l. Talmács, Tolmács 
Tolmács (Tolmach) 975 (Bács m.) 
– (Tholmach) 650 (Nógrád m.) 
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Tolna megye hatósága 161 
tolnai comes l. Eyze; Miklós, Miklós fia 
– vicecomes l. Miklós, Domokos fia 
Tolnavár (Tholnavar), ma Tolna 161 

(Tolna m.) 
tolvaj rejtegetője 746, 822 
tolvaj/lás (lopás) 121, 128, 178, 245, 

264–255, 341, 392, 531, 547, 563, 
655, 738, 746, 793, 822, 853, 867, 
964, 1024, 1106 

Tombold, Péter fia 214 
Tompa 367 (Zala m.) 
– (Tumpa dict.) Beke, moscsai 333, 751 
– (Tumpa dict.) János mester, erdélyi 

havasok comes-e, ecsellői 350, 898, 
1036, 1086 

– (Tumpa dict.) Miklós, Kuncheg fia, 
halasi 169 

– (Tumpa) Simon, moscsai 751 
Tompus (dict.) Tamás, Mihály, Falkos és 

János apja, halászi, ludányi, libercsei 
45, 533–534, 582, 704, 714  

Topârcea l. Toporcsa 
Toplica l. toplicai 
toplicai (Thoplica, Toplica; ma Topusko, 

Ho.) Szűz Mária-monostor 515, 610, 
1003 (Zágráb m.) 

– apát 515, 610, 782; l. még Guido 
Topol l. Tapoly 
Topol’čianky l. Kistapolcsány 
Topolch 900 (Körös m.) 
Topolóc (Tapoloch, Topoloch), ma 

Jegenyés (Topolovci, Sz.) 49 (Vas m.) 
Topoloch l. Topolóc 
Topolovci l. Topolóc 
Toporcsa (Czappirscha), ma Topârcea, 

Ro. 835 (Szászföld) 
Topusko l. toplicai 
Topya (dict.) György, proskribált 822 
Tor l. Tar 
Tord l. Tard 
Torda (Thorda), város, ma Turda, Ro. 

97, 256, 266, 291, 309–312, 322–327, 
336, 341, 343–347, 349, 375, 542, 
589 (Torda m.) 

– (Thorda) megye 247–248, 263, 267, 
323, 327, 642, 786, 1056 

– megye hatósága 248, 267 
– (dict.) Pál, bírságszedő 935 

tordai bíró 589; l. még Benedek, Péter fia; 
János, Imre fia; János, Szomoró fia 

– comes l. Túri János  
– szolgabíró l. Herceg Péter, Sándor 
Tordas (Thordas) 958–960 (Fejér m.) 
Tordatúr l. Túr 
Torde 894, 987 (Baranya m.) 
Torku l. Tarkő 
Torna, ma Turnianska Podhradie, Sz. 

917, Apx.: 7 (Torna m.) 
– megye 733, 742, 744–746, 750, 757, 

941, 954 
– megye hatósága 757 
Tornalia l. Tornalja 
Tornalja (Tornalia, Tornallya, Tornalya), 

ma Šafárikovo, Sz. 733, 742, 744–
746, 750, 755, 757, 833, 867, 888, 
941, 954, 996, 1047–1048 (Gömör m.) 

Tornalya l. Tornalja 
Tornallya l. Tornalja 
Tornoch l. Tarnóc 
Torockó (Torozkow), ma Rimetea, Ro. 

341 (Torda m.) 
Torozkow l. Torockó 
Torpa l. Tarpa 
Tortlont, folyó 350 
tortosai (Dertusensis; Spanyolo.) egyház-

megye (püspökség) 101 
Toryan l. Tarján 
Torzal, hegy 232 
Tot l. Tóti 
Tót (Sclavus) Bereck 37 
– (Toth dict.) János, csomafájai 375, 589 
– (Thouth, Toth dict.) Miklós mester, 

Gergely fia, szomszédi 52, 487 
– (Sclavus) Pál fiai, Jordan-i 153 
Tótfalu (Thotfalu, Thothfalw) 203 

(Baranya m.) 
– (Totfalu), ma Kis- és Nagytótfalu 191, 

910 (Baranya m.) 
– (Tothfalw) 34 (Szatmár m.) 
Totfalu l. Tótfalu 
Toth l. Tót 
– Domanyk l. Domanyik 
Tothfalw l. Tótfalu 
Tothselmes l. Tótsolymos 
Toti l. Tóti 
Tóti (Toty), ma Tăuteu, Ro. 779 (Bihar m.) 
– (Thoti, Thoty, Toti, Toty, Touty) 191, 

226, 236, 712, 944, 985, 991, 1066 
(Bodrog m.) 
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– (Thoty), ma Nagytóti (Totia, Ro.) 229, 
279, 312 (Hunyad m.) 

– (Tot) 793, 827 (Zemplén m.) 
tóti Szt. Mihály arkangyal-kőegyház 712  
Totia l. Tóti 
Totkuta l. Tótkútja 
Tótkútja (Totkuta), kút 260 
Totoiu l. Táté 
Tótraszlavica l. Raszlavica 
Tótselymes l. Tótsolymos 
Tótsolymos (Selmes, Solmus, Tothselmes), 

ma Tótselymes (Šarišské Sokolovce, 
Sz.) 74, 264, 822 (Sáros m.) 

Tótsóvár l. Sóvár 
Tótszentmárton l. Szentmárton 
Toty l. Tóti 
Toulouse-i (Tholosanus; Fro.) érsek l. István 
Touth Damanyk l. Domanyik 
Toutwereb l. Verebély 
Touty l. Tóti 
Tőkés (Thewkes, Thevkes, Tukas) 529 

(Doboka m.) 
Tőkésújfalu l. Újfalu 
Tőketerebes l. Terebes 
Tölgybérc (Teulghbirch, Theughtermch), 

hegy 529 
Tömörd (Temerd) 395, 401 (Vas m.) 
Töre (Ture), ma Turá, Sz. 335, 799, 

1087 (Bars m.) 
Törökország (Turchia) 145 
törökök 145, 220, 503, 570–574, 692, 

855, 883 
– elleni hadjárat 570–571, 574 
Törpény (Terpenie, Terpenye), ma Szász-

törpény (Tărpiu, Ro.) 529 (Szászföld) 
Töttös (Teteteus, Teteus, Tetus, Teuteus, 

Teutews, Teutheus, Teuthus, Teutus, 
Tewteus, Tewtews, Thetes, Theteus, 
Theuteus, Theutus, Thewthus, Thytews, 
Thythus, Tuteus, Tuthus, Tutos, Twteus, 
Twtevs, Twtews, Tywtheus) mester, 
Imre fia, László és Miklós apja, 
becsei 9, 30, 75–76, 103, 160, 169, 
175, 191, 216, 226, 257, 308, 314, 
328, 359, 492, 592, 622, 671, 712, 
760–761, 767, 798, 807, 819, 849, 
910, 942, 944, 975, 985, 991, 1003, 
1023, 1066, 1083 

Tpunie 439 
Tragur l. Trau 
trágyázott föld 776, 987 

Transalpinus l. havasalföldi 
Trau (Tragur), város, ma Trogir, Ho. 963 
traui comes l. Franciscus 
– püspök l. Miklós 
Trávnica l. Füss 
Trebišov l. Terebes 
Trenchen l. Trencsén 
Trenčín l. Trencsén 
Trencsén (Trenchen, Trynchin), város, 

ma Trenčín, Sz. 367, 710 (Trencsén m.) 
– (Trinchin, Trinchyn, Trunchin, Trynchin) 

megye 506, 540, 549, 553–555, 563, 
710, 815, 915, 1051, 1054 

– megye hatósága 554, 710, 915 
trencséni vicecomes l. Pál 
Trencsénjánosi l. Verbka 
Trepk (Terebk) fia Miklós 5, 15, 769 
Tresewch (Streseuchpotoka), folyó 225 
Treuthul l. Treutul 
Treutul (Threthewl, Treuthul dict.) János 

mester, Miklós apja, királyi lovag 1, 
874, 952 

Trhovište l. Vásárd 
Trinchin l. Trencsén 
Trinchyn l. Trencsén 
Tritenii de Jos l. Detrehem 
Trnava l. Nagyszombat 
Tročany l. Trocsány 
Trochan l. Trocsány 
Trocsány (Trochan), ma Tročany, Sz. 

142, 268–269, 832–833, 861–862, 
923, 947 (Sáros m.) 

Trogir l. Trau 
Tropóc (Tropoch, Tropolch), ma Mura-

füzes (Tropovci, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 
Tropoch l. Tropóc 
Tropolch l. Tropóc 
Tropovci l. Tropóc 
Trosznyik l. Sásvár 
Trunchin l. Trencsén 
Trynchin l. Trencsén 
Tubul l. Kapi 
tudományvétel 9, 21, 31, 50–51, 72, 75–

76, 90, 95, 113, 142–143, 146, 154, 
157–158, 163, 172–173, 180, 197, 
204, 206, 222, 247–248, 261, 263, 
267–269, 275–276, 308, 310, 318–
321, 359, 361, 373, 387, 402, 418–
419, 426, 456, 504, 578, 581, 584, 
594, 624, 631–633, 635, 638, 666–
667, 672, 685, 701, 704, 714, 723–
725, 727–728, 730, 732, 738, 790, 
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794, 796–797, 800, 805–806, 864, 
876, 921, 936, 940, 942, 949, 958, 
961, 967, 979, 980, 1024, 1035, 1041, 
1051–1053, 1079, 1088, 1090, 1093, 
1097–1098, 1106 

– közgyűlésen 113, 280, 285, 308–309, 
311, 324–326, 352, 374, 410–413, 
435–438, 449–450, 452, 472, 549, 
593, 612, 652, 671, 712, 773, 811, 
820, 829, 832, 971, 1109 

–, közös 75, 113, 243, 308, 359, 635, 
753, 926, 942, 955, 1055, 1109 

tudományvevő oklevél 46, 75, 121, 142, 
151, 266, 277, 298, 320–321, 359, 
399, 455, 624, 666, 710, 713, 734, 
806, 942, 986, 988, 1043 

Tuertco l. Tvrtko 
Tukas l. Tőkés 
Tulok (Tuluk dict.) Pál, agostyáni 334 
Tuluk l. Tulok 
Tumbuz l. Tumluz 
Tumluz-i (Tumbuz-i dict.) Miklós, 

kemecsei 239, 460 
Tumpa l. Tompa 
tunella l. hordó 
tunika 723–725, 796–797, 800 
Tur l. Túr 
Túr (Twr) 55 (Szerém m.) 
– (Thuur, Twr), ma Tordatúr (Tureni, 

Ro.) 267, 323, 375, 589, 1056, 1104 
(Torda m.) 

– (Tur), folyó 21 
Tura 32 (Pest m.) 
Turá l. Töre 
Turch l. turóci 
Turcheş l. Türkös 
Turchfalua l. Türkös 
Turchia l. Törökország 
Turda l. Torda 
Ture l. Töre 
Tureni l. Túr 
Túri (Thuur-i dict.) János mester, tordai 

comes, túri 267, 375, 589, 1056, 1104 
Turnianska Podhradie l. Torna 
Turóc (Turuch), folyó 553 
– (Turuch) megye 654 
Turoch l. turóci 
turóci (Thurcz, Thurucz, Turch, Turoch, 

Turuch, Turucz) Szűz Mária-egyház 

és konventje 152, 331, 482, 554, 556, 
654, 687, 710, 802, 915, 1029 (Turóc m.) 

– prépost l. Egyed 
Turopolje (campus Zagrabiensis) 373, 

734 (Zágráb m.) 
Turuch l. Turóc, turóci, Turuk 
Turucz l. turóci 
Turuk (Turuch) 207, 679 (Körös m.) 
Turul mester, erdélyi káptalan oltár-

mestere 1086 
Tusa, ma Tušice, Sz. 946 (Zemplén m.) 
Tuser l. Tuzsér 
Tušice l. Tusa 
Tušická Nová Ves l. Újfalu 
Tuşinu l. Tuzson 
Tusund l. Tuzson 
Tusyr l. Tuzsér 
Tuteus l. Töttös 
Tuthus l. Töttös 
Tutos l. Töttös 
Tuzan (dict.) János, budai polgár 758 
Tuznapola (Thuznapola) 999 (Nógrád m.) 
Tuzsér (Tuser, Tusyr) 47, 230, 330 

(Szabolcs m.) 
Tuzson (Tusund), ma Tuşinu, Ro. 642, 

786 (Kolozs m.) 
Tűr (Thyur, Tyr, Tywr), ma Tiur, Ro. 

97, 128, 1011 (Fehér m.) 
Türkös (Turchfalua), ma Turcheş, Ro. 

350 (Fehér m.) 
Tvrtko (Tuertco), bosnyák bán 200 
Twr l. Túr 
Twteus l. Töttös 
Twtevs l. Töttös 
Twtews l. Töttös 
Twyssy l. Pere 
Tyak l. Ják 
Tyba l. Tiba 
Tycia l. Tisza, Tiszai 
Tycya l. Tisza 
Tykon l. tihanyi 
Tyl, prázsmári 350 
Tylay l. Tilaj 
Tymnych l. Semene 
Tynin l. Knin 
Tynne l. Tinnye 
Tyodor l. Tivadar 
Tyr l. Tűr 
Tyrenensis l. Nagyszombat 
Tyrnauia l. Nagyszombat 
Tyrnensis l. Nagyszombat 
Tysanch l. Tessanóc 
Tysene l. Tisina 
Tysine l. Tisina 
Tyssanouch l. Tessanóc 
Tyssina l. Tisina 
Tytis l. Tetis 
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tyúk 904 
Tyukod (Thykud) 353 (Bihar m.) 
– (Thykud, Tikud, Tyvkud) 635, 643, 

664 (Szatmár m.) 
Tyuodorch l. Tivadarfalva 
Tyuodorfolua l. Tivadarfalva 
Tyvernshof 869 (Sopron m.) 
Tyvkud l. Tyukod 
Tywodorfalwa l. Tivadarfalva 
Tywr l. Tűr 
Tywtheus l. Töttös 
Tyza l. Tisza 

 
U, Ü 
U l. Magyarország 
Ubul (Vbul) mester, László fia, szatmári 

comes, kállói, semjéni 16, 223, 249, 
361, 738 

udvarbíró l. váradi püspöki 
udvarmester l. királyi 
udvarnok 437, 875  
udvarnokföld 971 
Uglin l. Ugulin 
Ugocsa (Hugacha, Wgacha) megye 997 
ugocsai comes l. Miklós, István fia 
– főesperes 133; l. még László 
Ugod (Wgud) 837 (Veszprém m.) 
Ugra (Vgra), ma Szászugra (Ungra, Ro.) 

649 (Szászföld) 
Ugrin, Miklós fia, mátyóci 170 
– fia László, al-országbíró 705 
– fia Miklós, országbíró 26, 353, 635, 

926, 947 
– fia Pál, keresztúri 1092 
Ugulin (Hugolin, Uglin, Vglin, Vgulin, 

Wglin, Wgulin, Wgulyn), spalatoi érsek 
2, 44, 67, 83–84, 103–104 között, 106–
107, 190, 196, 354, 367, 502, 547, 574, 
675–676, 682, 695–697, 741, 762, 
779, 1027 

Uileacu de Criş l. Újlak 
Uioara de Jos l. Csongva 
Újbánya (Kunygsperg), ma Nová Baňa, 

Sz. 694 (Bars m.) 
újbányai comes l. Smyd Miklós 
Újfalu (Wyfalw), ma Garamújfalu (Tekovská 

Nová Ves, Sz.) 583 (Bars m.) 
– (Wyfalu) 752 (Bodrog m.) 
– (Wyfolu), ma Nyergesújfalu 127 

(Esztergom m.) 

– (Hunffolua), ma Apaújfalu (Nou 
Săsesc, Ro.) 1035 (Fehér m.) 

– (Vyfalu), ma Oláhújfalu (Nou Român, 
Ro.) 809 (Fehér m.) 

– (Vyfalu, Wyfolu), ma Tőkésújfalu 
(Klátova Nová Ves, Sz.) 144, 551, 
556–557 (Nyitra m.) 

– (Wyfalu), ma Pécsújfalu (Pečovská 
Nová Ves, Sz.) 822 (Sáros m.) 

– (Vyfollu, Wyfalu), ma Szászújfalu 
(Nou Săsesc, Ro.) 266, 1079 
(Szászföld) 

– (Dormanouch, Wyfalw) 55 (Szerém m.) 
– (Vyfalu, Wyfalu), ma Maroskövesd 

(Pietriş, Ro.) 97 (Torda m.) 
– (Wyfalu), ma Tiszaújfalu (Tušická 

Nová Ves, Sz.) 1110 (Zemplén m.) 
– (Wyfalu), ma Vámosújfalu 7 (Zemplén m.) 
Újhely (Wyheel), ma Sátoraljaújhely 43 

(Zemplén m.) 
ujj [mérték] 639 
Újlak (Wylak), ma Pusztaújlak (Uileacu 

de Criş, Ro.) 239, 353, 460 (Bihar m.) 
– (Wylak), ma Rinyaújlak 442 (Somogy m.) 
– (Wylak), város, ma Ilok, Ho. 26 

(Valkó m.) 
Újlakerdő (Wylakerdei), erdő 192 
Újtölgyes l. Norsinc 
Újudvar (Nova curia) 868 (Zala m.) 
Újutca (Wyulcha), adonyi utca 56 
Újvár (Wyuar), ma Marosújvár (Ocna 

Mureş, Ro.) 346 (Fehér m.) 
– (Novum Castrum, Wyuar) megye 754, 808 
Újvároska l. Galgóc 
Ulászló l. László 
Ulreich l. Ulrik 
Ulrik l. Syfogel Ulrik 
– (Ulreich), gróf, cillei 838 
–, Helfenstein grófja, Augsburg hely-

tartója 483 
–, pécsváradi apát 949 
Ung (Wngh), vár, ma Ungvár (Uzshorod, 

Ukr.) 170 (Ung m.) 
– (Vngh) 171 
– (Hung, Hwngh, Vng, Vngh, Wng, 

Wngh) megye 73, 170, 206, 332, 753, 
879–880, 940, 936, 1110 

– megye hatósága 58, 85, 173, 227, 301 
Ungcsepely l. Csepely 
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ungi comes l. Miklós, Lack fia; Pál, Lack fia 
– főesperes l. Miklós 
– szolgabíró l. Dacsó; Gergely, Dénes 

fia; István, Pál fia 
– vicecomes l. György, Lőrinc fia 
Ungmogyorós l. Mogyorós 
Ungnyarád l. Nyárád 
Ungra l. Ugra 
Ungszenna l. Szenna 
Ungtarnóc l. Tarnóc 
Ungtelek (Vnghtelek, Vngthelek, Vng-

teluke, Wngthelek, Wngteluke) 102, 
329, 1017 (Szabolcs m.) 

Ungvár l. Ung 
Uraj (Kysuray, Vra, Vray, Wra, Wray) 

426, 594, 775, 867, 1047–1048 (Gömör m.) 
urbura 628 
urburarius 694 
Úrdomb l. Fakóc 
úriszék 254–255, 313, 547, 655, 742, 

867, 964 
Uroi l. Arany 
Úrréte (Vrrethe), rét 763 
Usz (Wz) fia János 822 
– (Wz) fia Péter, Chaphord-i 394 
– (Vz) fia Simon, németi 71 
Uszfalva (Wzfalua), ma Uzovce, Sz. 

727 (Sáros m.) 
Úszor (Wzwr), ma Kvetoslavov, Sz. 904 

(Pozsony m.) 
út 28, 32, 130, 142, 183, 199, 209, 223, 

225, 239, 241, 260, 316, 320–321, 
368–369, 393, 441–442, 460, 465, 
487, 529, 535, 566, 574, 581, 584, 
586, 590, 597, 624, 635, 658, 668–
669, 701, 706, 711, 739, 744, 769, 
776, 795, 804, 818, 829, 832, 851, 
869, 876, 884, 887, 894, 941, 955, 
982, 1007, 1021, 1043, 1102 

– készítése 704, 714 
utca 24, 34, 56, 144, 186, 232, 237, 239, 

436, 460, 597, 658, 669, 775, 776, 
948, 1043 

Uza (Vza) fia Imre 7 
– (Vza) fia Miklós, panyiti 755 
Uzapanyit l. Panyit 
Uzdiszentpéter l. Szentpéter 
Uzovce l. Uszfalva 
Uzovská Panica l. Panyit 
Uzsa (Vsa) 277 (Zala m.) 
Uzshorod l. Ung 

ügyvédvallás 80, 94, 543, 976, 995 
ügyvédvalló levél 26, 28–29, 33, 37–40, 

46–47, 55–56, 59, 68–69, 74–75, 79, 
97–99, 101, 103, 113, 134–137, 140–
142, 166–167, 169–171, 182, 191, 
237, 243, 260, 273, 281, 283, 287–
288, 292–304, 313, 315, 329–330, 
332–335, 342, 346, 352–353, 355, 
359, 361, 364, 375, 388, 395, 414, 
416, 420, 433, 447, 453, 463, 506, 
543, 583, 592, 621, 623–625, 635, 
644, 653, 657, 708, 710, 712, 722, 
726, 735, 744–745, 750–751, 753, 
755, 769, 775, 780, 798, 806, 815, 
834, 837, 859, 866, 876, 884, 886, 
890–892, 895–896, 901, 907, 909–
929, 941–948, 954–955, 971, 975–
976, 985, 987, 990–991, 995, 1010, 
1020, 1023, 1031, 1037–1038, 1050, 
1054–1055, 1071, 1073, 1077, 1082–
1083, 1109–1110 

ügyvivő 37, 296, 298, 301, 507, 626, 653 
üldözés 624 
 
V 
V l. Magyarország 
Vaári l. Vári 
Vác 651, 887 (Nógrád m.) 
Váchartyán l. Hartyán 
váci egyházmegye (püspökség) 949 
– éneklőkanonok l. Péter 
– főesperes l. Mátyás 
– káptalan (Boldogságos Szűz-egyház) 32, 

45, 79, 403, 533–534, 582, 585, 706 
– olvasókanonok l. János 
– őrkanonok l. Domokos 
– prépost l. Miklós 
– püspök l. Boleszló, János 
Vácrátót l. Rátót 
Vadarci l. Tivadarfalva 
Vadasfalva (Wadasfolua), ma Vadosfa 

1045 (Sopron m.) 
Vadna (Wodna) 1052–1053, 1093, 1097 

(Borsod m.) 
Vadosfa l. Vadasfalva 
Vadus (dict.) Domokos, proskribált 746 
Vág (Wagh) 396, 431 (Sopron m.) 
Vágszabolcs l. Záblát 
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Vaguch (dict.) Péter fiai: János és Mihály, 
Zagaryan-i 1098 

Vágvecse l. Vecse 
Vágzamárd l. Zamárd 
Vaida-Cămăraş l. Kamarás 
Vaja (Vaya, Voya, Waya, Woya) 21, 

39, 223, 249, 304, 352, 443, 459, 543, 
623, 665, 713 (Szabolcs m.) 

Vaján (Voyan), ma Vojany, Sz. 940 
(Ung m.) 

Vajas (Woyas, Woyas mortua), halászó-
hely 712 

Vajasvata l. Vata 
Vajda (Wayda, Woyda), ma Krasznok-

vajda 808 (Abaúj m.) 
– (Vayda), ma Vajdácska 1055 (Zemplén m.) 
– (Voyuoda dict.) Jakab fia Péter 956 
vajda l. erdélyi, havasalföldi, oláh, Simon 
Vajdácska l. Vajda 
Vajdahágása (Waydahagasa), hegy 589 
Vajdahunyad l. Hunyad 
Vajdakamarás l. Kamarás 
Vajdaszentivány l. Szentiván 
Vajdaútja (Woydauta), út 589 
Vajna l. Vajnatina 
Vajnatina (Vaynatinatiba Vaynatynatyba, 

Waynatyna, Waynatynatyba, Woyna-
tina, Wynatina), ma Vajna (Vojnatina, 
Sz.) 172–173, 206, 227, 302, 363, 
1112 (Ung m.) 

Vajta (Woytha) 271 (Fejér m.) 
Vak (Vok dict.) Ádám fia Vrguan, 

proskribált 822 
– (Cecus) Mihály, Máté, Miklós, János, 

István, Péter, Bertalan és Hank apja, 
Jazormegy-i 141, 834 

Valchid l. Váldhíd 
Váldhíd (Walthyd, Walthyda, Walthydy, 

Walthug), ma Valchid, Ro. 266, 284, 
649, 788 (Szászföld) 

Vălenii Lăpuşului l. Dánpataka 
Valkam l. Valkan 
Valkan (Valkam, Walkan) fia András, 

Lemeche-i 482, 687 
Valkász (Walkouch, Wolkoch), ma Valk-

ház (Vlkas, Sz.) 884, 1087 (Bars m.) 
Valkház l. Valkász 
Valko l. Valkó 
Valkó (Valko, Volkou, Walko, Walkow, 

Wolkou, Wolkow) megye 1, 51, 71, 
948, 993–994, 1071, 1074 

valkói főesperes 491 
vallis B. ~ S. Martini l. Szentmártonvölgy 
Valth l. Vát 
Valy l. Vály 
Vály (Valy), ma Alsó- és Felsővály (Nižné 

és Vyšné Valice, Sz.) 706 (Gömör m.) 
vám 5, 13, 26, 49, 96–97, 108–109, 196, 

239, 325, 350, 353, 392, 430, 460, 
579, 662, 682, 684, 750, 763, 784, 
804, 829, 863, 873, 928, 982, 1014–
1015; l. még hegyvám, révvám 

– adománya 108–109, 196, 425, 684, 794 
– cseréje 196 
– elfoglalása 409, 425, 794, 863–864, 928 
– elvétele 178, 531 
– jogtalan beszedése 744, 864 
vámhely 13, 96, 178, 430, 531, 662, 804, 

829, 982, 1015 
– kikerülése 804, 829, 982 
vámmentesség 13, 83, 96, 178, 430, 531, 1015 
Vámos (Wamus), ma Nemesvámos 337 

(Veszprém m.) 
Vámoscsalád l. Család 
Vámosgyörk l. Györk 
Vámoslucska l. Lucska 
Vámosújfalu l. Újfalu 
vámrendelet (vámszabályozás) 96, 178, 

531, 539, 662, 682 
vámszedő 13, 96, 178, 430, 531, 579, 

662, 682, 794, 822, 989 
Vana (Wama) 1092 (Fejér m.) 
– (Wana) fiai: Jakab és Miklós, sallói 

jobbágyok 884 
Vanča Vas l. Iváncfalva 
Vanchuk fia László, iskei 753 
vár 570, 574, 678, 746, 822, 968; l. még 

Ajnácskő, Almissa, Bajmóc, Bátorkő, 
Berstyanóc, Borostyán, Buda, Detrekő, 
Déva, Diósgyőr, Dobra, Döbrököz, 
Drégely, Éleskő, Gimes, Görgény, 
Haram, Idecs, Kapi, Kapu, Karánsebes, 
Kasza, Kecskés, Keselőkő, Kljucs, 
Léka, Lendva, Litva, Mentő, Miháld, 
Nógrád, Nevicke, Óbuda, Orsova, Óvár, 
Palocsa, Pécs, Sáros, Sólyomkő, 
Szarvkő, Szomszéd, Tapalóc, Ung, 
Veszprém, Visegrád, zárai 

– adománya 5 
– becslése 97, 235 
– cseréje 26, 749 



672 

– elfoglalása 310 
– építése 97 
– iktatása 5, 49, 310, 376, 676, 741 
– osztálya 536 
– visszaadása 310 
Varad l. Várad 
Várad (Warad, Waradinum), város, 

ma Nagyvárad (Oradea, Ro.) 217, 
232, 361, 558–559 (Bihar m.); l. még 
váradelőhegyi, váradi 

– (Varad, Warad), ma Szilvásvárad 26 
(Borsod m.) 

– (Varad) 442 (Somogy m.) 
váradelőhegyi Szt. István első vértanú-

monostor 353 
váradi Boldogságos Szűz-oltár 353 
– egyházmegye (püspökség) 217, 560, 602 
– éneklőkanonok l. István 
– főesperes l. Miklós, János fia 
– káptalan 38, 231–232, 237, 239, 304, 

346, 353, 361, 379–380, 383, 385, 
453, 460, 512, 535, 560–562, 635, 
656, 660, 668, 708, 726, 780, 826, 844, 
848, 865, 924–926, 1049, 1063, 1082 

– konvent l. pécsváradi  
– monostor l. pécsváradi 
– olvasókanonok l. Benedek 
– őrkanonok l. Gergely; Miklós, János fia  
– őrkanonokság üresedésben 232, 383, 668 
– prépost 937; l. még Fülöp 
– püspök l. Demeter 
– püspöki udvarbíró l. Jakcs 
– Szt. András-kápolna 561–562 
– Szt. Anna-monostor és klarissza apácái 232 
– Szt. György-oltár 237 
– Szt. János evangélista-oltár 353 
– Szt. Katalin szűz és vértanú-oltár 535, 

560, 668 
– Szt. Kozma és Damján vértanú-oltár 848 
– Velenceiek utcája (vicus Veniciarum) 232 
Varadia l. Váradja 
Váradja (Varadia, Waradia), ma 

Oarda, Ro. 591, 660, 950, 968, 1041, 
1100, 1104 (Fehér m.) 

Váralja (Waralya) 731 (Borsod m.) 
– (Waralia, Waraliafalu, Winsperg), 

ma Orlát (Orlat, Ro.) 898, 1033 
(Fehér m.) 

– (Waralya) 808 (Hont m.) 

– (Varalya) 816 (Sáros m.) 
– (Varalya), város, ma Szepesváralja 

(Spišské Podhradie, Sz.) 772–773 
(Szepes m.) 

– (Warallya) 97 (Torda m.) 
Váraljafalu (Waralyafalu, Waralya-

falw, Waralyafolu) 26, 49 (Vas m.) 
Váraljakörnyéke (Waralyakurneky, War-

alyakurniky), districtus 49 (Vas m.) 
Varalya l. Váralja 
Varasd (terra Zaguriensis, Vorosd, Worosd, 

Zaguria, Zegorya) megye 371, 416, 678 
varasdi comes l. István, Miklós bán fia; 

János, Lőrinc fia; János, Miklós bán fia 
– várnagy l. János, Lőrinc fia 
Varbo l. Orbó 
Várda (Kysuarada), ma Kisvárda 681 

(Szabolcs m.) 
– (Warda) fia György, váti 891 
várföld 273, 810, 879 
Vargony (Wargon), ma Varhaňovce, 

Sz. 816 (Sáros m.) 
Varhaňovce l. Vargony 
Várhely l. Britonya 
Vari l. Vári 
Vári (Vaári, Vary), ma Vari, Ukr. 19, 

183, 964 (Bereg m.) 
várjobbágy 170, 400; l. még nemes 
Varjú (Voryu, Waryu, Worryou, Woryu 

dict.) Benedek mester, megyeri 408, 
441, 578, 885 

– (Wario, Voryou dict.) Miklós 744, 907 
Varjúvölgye (Waryuueulge) 651 (Nógrád m.) 
várnagy 13, 96, 242, 254–255, 392, 430, 

547, 662, 853, 961, 989, 1068; l. még 
almissai, bajmóci, bátorkői, borostyáni, 
detrekői, dévai, döbröközi, harami, 
István, karánsebesi, miháldi, nevickei, 
óbudai, óvári, palocsai, sárosi, varasdi, 
visegrádi 

várnép 332, 352, 612, 652, 753, 760–
761, 798, 1090, 1096 

város 211, 254–255, 392, 547, 570, 574, 
680, 746, 822, 853, 1068; l. még 
Aachen, Alexandria, Augsburg, 
Avignon, Bács, Bajmóc, Bamberg, 
Bars, Bát, Beszterce, Bologna, Buda, 
Eperjes, Esztergom, Fehérvár, Genova, 
Gréc, Győr, Gyulafehérvár, Hátszeg, 
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Kassa, Knin, Kolozsvár, Komárom, 
Korpona, Köln, Körmöcbánya, Kőszeg, 
Lampertszásza, Mantova, Muraszombat, 
Nagyszombat, Nürnberg, Nyitra, Óbuda, 
Párizs, Párma, Patak, Pécs, Pozsony, 
Prága, Raguza, Reggio, Róma, Rouen, 
Sáros, Sebenico, Segesd, Sopron, 
Spalato, Strassburg, Szeben, Szent-
demeter, Szepsi, Torda, Trau, Trencsén, 
Újlak, Várad, Váralja, Vasvár, Velence, 
Verona, Veszprém, Vidin, Visegrád, 
Zágráb, Zára 

– kiváltsága (szabadsága) 13, 20, 103–
104 között, 429–430, 444, 458, 462, 
655, 662, 762, 682, 1001, 1014, 1069 

– szokása (joga) 43, 103–104 között, 
160, 211, 444, 462, 694, 1039 

városfal 478, 782 
városi bíráskodás 462, 458 
városkapu 682 
Városlőd l. Lövöld 
Varreas, erdő 388 
Varsány (Wossian) 961 (Győr m.) 
– (Owassan, Owossan, OWossan, 

Vossyan, Wyuossan, Wywassan, 
Wywossan, WyWossan), ma Kis- és 
Nagyvarsány 644, 664, 693, 711 
(Szatmár m.) 

– (Vorsan, Worsaan) 404  
Varsolc (Vossolch), ma Vârşolţ, Ro. 242 

(Kraszna m.) 
Vârşolţ l. Varsolc 
Vary l. Vári 
Vas (Vos, Wos dict.) Dezső (Deseu, 

Desew) mester, királyi lovag, szent-
egyedi, cegei 347, 636–637, 737, 973, 1037 

– (Wos dict.) István mester, szentegyedi 973 
– (Wos dict.) László mester, Vörös 

Tamás fia, szentegyedi, szentiváni 
626, 930, 972–973, 1037  

– (Wos dict.) László fiai: Simon és 
Lökös, keszüi 930, 972 

– (Wos dict.) Lökös (Leukes) mester, 
szentegyedi 973  

– (Wos dict.) Miklós 352  
– (Wos dict.) Pál mester, szentegyedi 973 
– (Rufus, Wos dict.) Tamás fiai: János és 

László 626, 1115 

vásár 46, 75, 113, 371, 579, 581, 584, 
763, 768, 773, 794, 864, 1062–1063; 
l. még piac 

– adománya 75, 371 
– áthelyezése 75, 794 
– pere 75, 257 
Vasard l. Vásárd 
Vásárd (Vasard), ma Alsóvásárd 

(Trhovište, Sz.) 901 (Nyitra m.)  
Vasarhel l. Vásárhely 
Vásárhely (Vasarhel), ma Somlóvásárhely 

400 (Veszprém m.) 
vásárhely 804 
Vásári Miklós l. Miklós esztergomi érsek 
vásáron kikiáltás 113, 353, 635, 982 
Vásárosnamény l. Namény 
vásárvám 794, 863–864, 928, 1001 
Vasasszentegyed l. Szentegyed 
Vasasszentiván l. Szentiván 
Vashidegkút l. Hidegkút 
Vaska l. vaskai 
vaskai (Vaska, Waska) főesperes l. János 
Vaskorpád l. Koprinik 
Vaskovácsi l. Kovácsfalva 
Vasmegyer l. Megyer 
Vasnyíres l. Brezóc 
Vaspolony l. Polona 
Vassurány l. Surány 
Vasuar l. Vasvári 
Vasvár (Castrumferreum, Wosuar), 

város 20, 277, 398, 406–407 (Vas 
m.); l. még vasvári 

– megye 2, 5, 14–15, 20, 26, 49, 53, 65, 
100, 156, 307, 395, 398, 406–407, 
433, 689, 741, 763, 776, 891, 1012 

– megye hatósága 20, 29 
Vasvári (Vasuar, Vosuar, Wosuar, 

Woswar), ma Batizvasvári (Osvarău, 
Ro.) 21, 56, 352, 459, 543–544 
(Szatmár m.) 

vasvári bíró l. Vörös Jakab 
– dékán l. Pál 
– éneklőkanonok l. Mihály 
– káptalan 2, 29, 33, 46, 90, 100, 120–

121, 151, 156, 163–165, 199, 233, 
295, 307, 390, 395–396, 401, 406–
407, 417, 433, 455, 519, 580, 590, 
596–597, 657, 685, 776, 787, 854, 
858, 873, 891, 905, 918, 953, 1013, 
1043, 1084, 1113  

– őrkanonok l. Márton 
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– prépost l. István 
– vicecomes l. Ravasz János 
Vasvecsés l. Vecseszlófalva 
Vát (Valth) 533 (Nógrád m.) 
– (Walth) 891 (Vas m.) 
Vata (Bankwata, Kysuata, Kysvata, 

Kyswata, Wata), ma Bél- és 
Vajasvata (Vojtechovce és Maslovce, 
Sz.) 435, 892, 904, 976 (Pozsony m.) 

Vaya l. Vaja 
Vayda l. Vajda 
Vaynatinatiba l. Vajnatina 
Vaynatynatyba l. Vajnatina 
Vbul l. Ubul 
Včelínce l. Méhi 
Veča l. Vecse 
Vece (Wezche, Vezke), ma Ipolyvece 

808 (Hont m.) 
Vecerd l. Vecsérd 
Večeslavci l. Vecseszlófalva 
Vecezlowfalwa l. Vecseszlófalva 
Vech l. Vécs 
Vechche l. Vecse 
Veche l. Vecse 
Vechea l. Bodonkút 
Vechenhowf (Wechenhowf, Werzen-

hof, Wezenhof) 26, 49 (Vas m.) 
Vecherd l. Vecsérd 
Vechk fia Mikó, kotessói 815 
Vechul, hegy 378 
Vécs (Vech) 154 (Heves m.) 
– (Weych) fia Miklós, hosdáti 931 
Vecse (Vechche), ma Vágvecse (Veča, 

Sz.) 845 (Nyitra m.) 
– (Veche, Wece dict.) Miklós, László, 

János és Renold apja, putnoki 886, 
888, 1061 

Vecsérd (Vecherd, Wecherd), ma 
Vecerd, Ro. 182 (Fehér m.) 

Vecseszlófalva (Wecezloufolua, Vecezlow-
falwa), ma Vasvecsés (Večeslavci, 
Szl.) 26 (Vas m.) 

végrendelet 103, 113, 148, 258, 620, 716, 
753, 757, 824, 974 

Vejszetó (Veyzehtou), halászóhely 944 
Vel’ká Čalomija l. Csalomja 
– l. Felka 
– Suchá l. Szuha 
Vel’ké Chyndice l. Hind 
– Kapušany l. Kapos 
– Kozmálovce l. Koszmály 
– Ozorovce l. Azar 
– Raškovce l. Ráska 

– Slemence l. Szelmenc 
– Trakany l. Tárkány 
– Uherce l. Nagyugróc 
Vel’ký Blh l. Balog 
– Kazimír l. Kázmér 
– Šariš l. Sáros 
Velchene l. Velkenye 
Velemér (Welemer), districtus 49 (Vas m.) 
– (Welemer), völgy 49 
Velence, város, ma Venezia, Olaszo. 68, 

126, 145, 200, 211, 855 
velencei dózse l. Andreas Dandulo, 

Marcus Cornarius 
– követ 126, 1058–1059 
– notarius 1058–1059 
– tanács 126, 145, 855 
Velezd (Welezd), ma Sajóvelezd 731 

(Borsod m.) 
Velika l. Velike 
– Bijhany l. Bégány 
Velike (Velyke), ma Velika, Ho. 225, 

823 (Pozsega m.) 
– (Velyka, Velyke, Welyke) 155, 769 

(Zágráb m.) 
Velkenye (Welkenye), ma Vlkyna, Sz. 

886 (Gömör m.) 
– (Welchenye, Wlchenye) 141, 834 

(Szepes m.) 
– (Velchene), folyó 141 
Velpreth l. Verpelét 
velutum 1008 
Velyka l. Velike 
Velyke l. Velike 
Véménd l. Émen 
Vencel (W.), IV. Károly fia, cseh (Bo) 

király, brandenburgi őrgróf 111, 123, 
181, 189, 194, 251, 317 

Vencsellő (Kyswenchellew, Wenchellew), 
ma Gávavencsellő 56 (Szabolcs m.) 

vencsellői Szt. György vértanú-fakápolna 56 
Venezia l. Velence 
Venzyk l. Vönöck 
Verbény (Verbin), ma Vrbany, Sz. 356 

(Nyitra m.) 
Verbin l. Verbény 
Verbka (Vorpka), ma Trencsénjánosi 

(Hanzlíková, Sz.) 980 (Trencsén m.) 
Verbóc (Verbolch), ma Kisverbóc 

(Vrbovec, Sz.) 941 (Ung m.) 
Verbolch l. Verbóc 
verdeni (ma Verdun, Fro.) püspök l. Rudolf 
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vérdíj 358, 842, 899; l. még élődíj 
Verdun l. verdeni 
Verebel l. Verebély 
Verebély (Toutwereb, Wereb), ma Mátra-

verebély 651 (Nógrád m.) 
– (Verebel) 470–471 
Veres l. Vörös 
verés 46, 51, 75, 90, 142–143, 154, 257, 

318, 326, 345, 401, 418, 455, 504, 
624, 832, 924, 980 

Veresmart l. Vörösmart 
Vernher, kapornaki apát 949 
Verona (Veronensis), város, Olaszo. l. dénár 
Veronensis l. Verona 
Verpelét (Velpreth) 700 (Heves m.) 
Verseg l. Versegd 
Versegd, ma Verseg 706 (Pest m.) 
Vértes (Werthus), hegység 1058–1059, 1064  
Vértesi (Wertus-i dict.) Miklós 947 
Veščica pri Murski Soboti l. Vescsica 
Vescsica (Kysuezciche, Kysuezcyche, 

Kyusuezciche, Noguezciche, Noguez-
cyche, Wezchycha), ma Falud (Veščica 
pri Murski Soboti, Szl.) 26, 49 (Vas m.) 

Vesen l. Vezseny 
Vesprimium l. Veszprém 
Vessceus l. Vesszős 
Vesscews l. Vesszős 
Vesseus l. Vesszős 
Vessev l. Vesszős 
Vessews l. Vesszős 
Veszkény (Vezeken) 186, 520, 522 

(Sopron m.) 
– (Vezeken) nemzetség 186 
Veszprém (Vesprimium, Wesprim, 

Wesprimium), vár és város 591, 703, 
837 (Veszprém m.) 

– (Wesprim) megye 116, 144, 179, 639, 
703, 705, 728, 961, 986 

– megye hatósága 400 
Veszprémgalsa l. Galsa 
veszprémi comes l. János, Miklós nádor fia  
– dékán l. Péter 
– egyházmegye (püspökség) 218–219, 

477, 511, 604–606, 619, 718–719, 
765, 771, 777, 949 

– káptalan 5, 15, 26, 49, 53, 69, 116, 
146, 201, 209, 240–241, 274, 337, 
477, 658, 669, 689, 703, 728, 732, 
741, 793, 827, 837, 961, 1012, 1099 

– Mindenszentek-egyház [prépostság] 
266, 284, 423, 465, 591 

– prépost l. János, Péter 
– püspök 442, 489; l. még László 
– Szt. Affra vértanú-oltár 241, 827 
– Szt. Kereszt-oltár 658, 669, 837 
– Szt. Márton hitvalló-oltár 728 
– vicecomes l. Falkos 
– vikárius l. János veszprémi prépost 
Vesszős (Vessceus, Vesscews, Vesseus, 

Vessev, Vessews, Vezzeus, Wessceus, 
Wesseus, Wezeus, Wezzeus) mester, 
Imre fia, János, Tamás és Vesszős 
apja, becsei 30, 175, 202, 270, 273, 
592, 613, 622, 652, 663, 671, 712, 
760–761, 798, 807, 890, 951, 1031 

– (Vesseus, Vezzeus, Wessceus), 
Vesszős fia 175, 592, 622 

vesztegetés 178, 531, 682 
vetélés 345 
vetés 122, 308, 441, 551 
Vetus Buda l. Óbuda, Óbudai 
Veyzehtou l. Vejszetó 
Vezeken l. Veszkény 
Vezend, ma Vezendiu, Ro. 635 (Szatmár m.) 
Vezendiu l. Vezend 
Vezke l. Vece 
Vezzeus l. Vesszős 
Vezseny (Vesen) 403 (Szolnok m.) 
Vglin l. Ugulin 
Vgra l. Ugra 
Vgulin l. Ugulin 
Vica (Vicha, Wycha) 390, 1045 (Sopron m.) 
Vicatelke (Vichateluke) 763 (Sopron m.) 
vicecomes l. aradi, borsodi, gömöri, 

krasznai, liptói, megye hatósága, 
pozsegai, pozsonyi, sárosi, soproni, 
szabolcsi, szatmári, tolnai, trencséni, 
ungi, vasvári, veszprémi, zalai, 
zempléni 

vicecomitissa 493 
viceofficialis 364, 948 
Vicha l. Vica 
Vichateluke l. Vicatelke 
vicus Veniciarum l. váradi 
Vid, csúri 1055 
– fia János 379–380 
– fia János 624 
– fiai: László és András, irinyi 635 
Vida fia Péter 815 
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Vidaegyház (Wydaeghaz) 1096 (Keve m.) 
Vidin (Bidin, Bodognion, Bodon, 

Budin, Budun), város és districtus, 
Bu. 65, 82, 445, 656, 847, 979, 1001–
1002, 1005, 1037 

vidini bán l. Benedek, Pál fia 
– bíró 847 
– kapitány l. Benedek, Pál fia; Dénes, 

István fia; Imre, István fia  
Vidini Bánság 847 
Vidombák (Wydembach, Wydenbach), 

ma Ghimbav, Ro. 149–150, 809 
(Szászföld) 

Vidonci l. Bükalja, Vidonyafalva 
Vidoniafalwa l. Vidonyafalva 
Vidonyafalva (Bidoniafalua, Bidonia-

folua, Vidoniafalwa, Wydomafolua, 
Wydoniafalua, Wydoniafolua, Zuteska), 
ma Vidorlak (Vidonci, Szl.) 26, 49 
(Vas m.) 

Vidorlak l. Bükalja, Vidonyafalva 
Vienna l. Bécs 
Vieska nad Žitavou l. Kisfalud 
vikárius 317, 579, 659; l. még egri 

püspöki, erdélyi, erdélyi püspöki, 
hajszentlőrinci, kalocsai érseki, szász, 
szlavón, veszprémi, zágrábi püspöki 

Vilka l. Felka 
villa B. virginis l. Szentmária  
– Batizy l. Batizfalva 
– Botizi l. Batizfalva 
– Humberti l. Szenterzsébet 
– S. regis Stephani l. Szentkirályfalva 
Villány (Villyan) 944 (Baranya m.) 
Vilmos l. Druget Vilmos 
– l. Noeleti Vilmos 
– (G.), pécsi püspök (electus confirmatus), 

királyi kápolnaispán és titkos 
kancellár, pozsegai comes, erdélyi 
vikárius 2, 27, 33, 44, 67, 83–84, 91, 
100, 103–104 között, 106–107, 120–
121, 156, 174, 190, 196, 203, 272, 
314, 354, 367, 404, 420, 443, 453, 
495, 502, 547, 573, 592, 629, 644, 
675–676, 682, 695–697, 711, 729, 
740–741, 762, 779, 890, 895, 943, 
947–948, 954, 977–978, 1012–1013, 
1027, 1046, 1077 

–, S. Maria in Cosmedin[-egyház] 
kardinális diakónusa, pápai kamarás 
41, 659, 850 

– fiai: Péter és András, lozsádi 279, 312 
Villyan l. Villány 
Vince, János fia, nagyfalvi 368 
– (Vinche, Vynce, Vynche, Wynce, 

Winche, Wynche) mester, Miklós fia, 
perényi 157–158, 180, 204, 292, 298, 
463, 504, 723–725, 727, 790, 796–
797, 800, 822, 861–862, 947 

Vinche l. Vince 
Vincló (Vynchlou) fia Gyarman, patyi 395 
Vinodol (Vynodol) 9, 76 (Zágráb m.) 
Vinţu de Jos l. Alvinc 
Violahegy (Lilimperg, Wiolaheg), hegy 649 
Virje l. Prodaviz 
Vis (Visse), sziget, Ho. 897 
Visegrad l. Visegrád 
Visegrád (Visegrad, Vissegrad, Vysegrad, 

Vyssegrad, Wisegrad, Wissagrad, 
Wissegrad, Wysegrad, Wyssegrad) 
vár és város 1, 3–6, 9, 13–15, 19, 21–
23, 37–39, 45–47, 55, 58, 62–63, 65, 
68, 71–73, 77–81, 121, 134–137, 
140–142, 156–158, 166–167, 169–
175, 178–179, 191, 193, 195, 201–
202, 205, 210, 215–216, 221, 226, 
242, 272, 292–304, 313, 315, 328–
329 között, 329–335, 342, 352–353, 
359, 362, 367–368 között, 382, 385–
388, 403, 414, 416, 418–420, 424, 
447, 453, 459, 463, 482, 502, 511, 
531–533, 621, 623–625, 635, 653, 
684–685, 689, 698, 703–704, 708, 
712, 723–725, 727, 730, 735–736, 
740, 743, 747–749, 751–753, 769, 
774, 780, 783–784, 787, 798, 791–
794, 804, 806, 809–812, 814–815, 
817, 846, 890–891, 895, 907–929, 
941–943, 945–948, 954, 967, 971, 
975, 977–978, 980, 981, 983–988, 
990–991, 1000, 1006, 1009–1010, 
1023, 1028, 1046, 1050, 1052–1053, 
1055, 1062–1063, 1068–1069, 1077–
1078, 1080–1083, 1096, 1098, 1106 
(Pilis m.) 

visegrádi apát l. Ottó 
– Boldogságos Szűz Mária-kápolna 510–511 
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– Szt. András-monostor 949 
– várnagy l. István; Miklós, Domokos fia 
Visi (Wys-i dict.) János, szerviens 1055 
visitacio 902, 949, 1034 
Visnyó (Vysnio, Vysnyo, Vyssinio, Wysnio, 

Wysniow), ma Nagyvisnyó 26, 775 
(Borsod m.) 

Visonta (Visunta) 154 (Heves m.) 
Visse l. Vise 
Vissegrad l. Visegrád 
Visul l. Vizsoly 
Visunta l. Visonta 
Visz (Wyz) 288 (Somogy m.) 
Viszló (Vizlou), ma Somogyviszló 313 

(Somogy m.) 
Viszoka (Orozvyzuka, Vyzakna, Vyzoka, 

Vyzuka, Wyzoka, Wyzuka), ma Magas-
rév (Vysoká nad Uhom, Sz.) 753, 936 
(Ung m.) 

Vít’az l. Vitéz 
Vitez l. Vitéz 
Vitéz (Vitez, Vyteez, Vytez, Vythez, 

Wytez), ma Kis- és Nagyvitéz (Ovčie 
és Vít’az, Sz.) 157–158, 180, 204, 
297–300, 384, 387, 504, 631–633, 
666–667, 723–725, 797, 825, 836, 
920, 929, 1028 (Sáros m.) 

– János, selypi 706 
Vitka (Vithka, Vythka) 215, 635, 711, 

924–925 (Szatmár m.) 
vízjel 881 
Vizlou l. Viszló 
vizsga 471 
vizsgáztató 782 
Vizsoly (Visul) 711 (Abaúj m.) 
Vízszilvás l. Szilvás 
Vlbeu l. Ölbő 
Vlkas l. Valkász 
Vlková l. Farkasfalva 
Vlkyna l. Velkenye 
Vng l. Ung 
Vngh l. Ung 
Vnghtelek l. Ungtelek 
Vngteluke l. Ungtelek 
Vngthelek l. Ungtelek 
Voćin l. Atyina 
Voivodeni l. Szentiván 
Vojany l. Vaján 
Vojnatina l. Vajnatina 
Vojtechovce l. Vata 
Vok l. Vak 
Volkou l. Valkó 
Vorchtenstein l. Fraknó  

Vorosd l. Varasd 
Vorpka l. Verbka 
Vorsan l. Varsány 
Vorsarer, hn. 316 (Pest m.) 
Voryou l. Varjú 
Voryu l. Varjú 
Vos l. Vas 
Vossolch l. Varsolc 
Vossyan l. Varsány 
Vosuar l. Vasvári 
Voya l. Vaja 
Voyan l. Vaján 
Voyuoda l. Vajda 
Völgyes l. Dolina 
Vönöck (Venyzk) 689 (Vas m.) 
Vörös (Werus) 121 (Zala m.) 
– (Rufus) András fia Mezei Péter, geleji 222 
– (Rufus) Benedek, György fia, ptruksai 77 
– (Rufus) Gergely 903 
– (Rufus) István 47, 895 
– (Rufus) István, esztergomi esküdt 

polgár 683 
– (Veres dict.) István, famulus 801 
– (Rufus) István, Miklós fia 296 
– (Rufus) Jakab, vasvári bíró 20, 406, 412 
– (Rufus) János 185 
– (Rufus) János 342, 1010 
– (Rufus) János, László és Jakab apja, 

Benchench-i 260, 993, 1071, 1073 
– (Rufus) László, proskribált 746 
– (Rufus) Mihály mester, János fia, János 

apja, bicskei 895 
– (Rufus) Miklós, István fia, hátszegi 1100 
– (Rufus) Miklós, litteratus 5, 15 
– (Rufus) Miklós, proskribált 746 
– (Rufus) Miklós fiai: Tamás, András és 

János, salgói 509 
– (Rufus) Péter 548 
– (Veres dict.) Péter, jobbágy 867 
– (Rufus) Péter, Gertrúd apja 772 
– (Rufus) Péter mester, Miklós fia, szent-

egyedi 626, 930, 972–973, 1037 
– (Rufus) Péter, Tengurd-i 961 
– (Rufus) Tamás, István, Péter és Mihály 

apja, Arpad-i, vecsei 37, 537, 588, 
702, 845 

Vörösmart (Weresmorth, Werusmorth), 
ma Zmajevac, Ho. 113 (Baranya m.) 

– (Ruffus mons), ma Veresmart (Roşia, 
Ro.) 835 (Szászföld) 

Vra l. Uraj 
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Vray l. Uraj 
Vrbany l. Verbény 
Vrbovec l. Verbóc 
Vrguan, Vak Ádám fia, proskribált 822 
Vrmand l. Ormán 
Vrrethe l. Úrréte 
Vrusci l. Oroszi 
Vruus l. Terehegy 
Vruzzy l. Oroszi 
Vsa l. Uzsa 
Vurpăr l. Borberek, Hőhalom 
Vurpód l. Borberek, Hőhalom 
Vyde (Wyde) 766–767 (Bereg m.) 
Vydriapataka, patak 769 
Vyenner, ilmici jobbágy 233 
Vyfalu l. Újfalu 
Vyfollu l. Újfalu 
Vynce l. Vince 
Vynche l. Vince  
Vynchlou l. Vincló 
Vynodol l. Vinodol 
Vysegrad l. Visegrád 
Vyšná Šebastová l. Sebes 
Vyšné Raslavice l. Raszlavica 
– Valice l. Vály 
Vysnio l. Visnyó 
Vyšný Žipov l. Izsép 
Vysnyo l. Visnyó 
Vysoká nad Uhom l. Viszoka 
Vyssegrad l. Visegrád 
Vyssinio l. Visnyó 
Vyteez l. Vitéz 
Vytez l. Vitéz 
Vythez l. Vitéz 
Vyzakna l. Viszoka 
Vyzoka l. Viszoka 
Vyzow (dict.) Borthte 941 
Vyzuka l. Viszoka 
Vz l. Usz 
Vza l. Uza 
 

W 
W. l. Vencel 
Wadasfolua l. Vadasfalva 
Wagh l. Vág 
Walchefalwa l. Walsefolua 
Walkan l. Valkan 
Walko l. Valkó 
Walkouch l. Valkász 
Walkow l. Valkó 
Walsefolua (Walchefalwa) 26 (Vas m.) 
Walter (Woltyr) fia Illés, forrói 343–344 
Walth l. Vát 
Walthug l. Váldhíd 
Walthyd l. Váldhíd 
Walthyda l. Váldhíd 
Walthydy l. Váldhíd 

Wama l. Vana 
Wamus l. Vámos 
Wana l. Vana 
War 787 (Zala m.) 
Warabuk l. Warbok 
Warad l. Várad 
Waradia l. Váradja 
Waradinum l. Várad 
Waralia l. Váralja 
Waraliafalu l. Váralja 
Waralya l. Váralja 
Waralyafalu l. Váraljafalu 
Waralyafalw l. Váraljafalu 
Waralyafolu l. Váraljafalu 
Waralyakurneky l. Váraljakörnyéke 
Waralyakurniky l. Váraljakörnyéke 
Warallya l. Váralja 
Waranou (Waranow) 878 (Szepes m.) 
Waranow l. Waranou 
Warbo l. Orbó 

Warbok (Warabuk, Warbuk, Worbuch 
nova) 808 (Hont m.) 

Warbou l. Orbó 
Warbuk l. Warbok 
Warda l. Várda 
Wargon l. Vargony 
Warwcha, utca 34 
Waryu l. Varjú 
Waryuueulge l. Varjúvölgye 
Wasarhel l. Székelyvásárhely 
Waska l. vaskai 
Wata l. Vata 
Waya l. Vaja 
Wayda l. Vajda 
Waydahagasa l. Vajdahágása 
Waynatyna l. Vajnatina 
Waynatynatyba l. Vajnatina 
Wece l. Vecse 
Wecezloufolua l. Vecseszlófalva 
Wechenhowf l. Vechenhowf  
Wecherd l. Vecsérd 
Wel mester, somodi 829 
Welchenye l. Velkenye 
Welemer l. Velemér 
Welezd l. Velezd 
Welkenye l. Velkenye 
Welyke l. Velike 
Wenchellew l. Vencsellő 
Wepchen l. Lepsény 
Wereb l. Verebély 
Weremwelge, mező 1021 
Weresmorth l. Vörösmart 
Werthus l. Vértes 
Wertus l. Vértesi 
Werus l. Vörös 
Werusmorth l. Vörösmart 
Werzenhof l. Vechenhowf 
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Wesprim l. Veszprém 
Wesprimium l. Veszprém 
Wessceus l. Vesszős 
Wesseus l. Vesszős 
Wezche l. Vece 
Wezchycha l. Vescsica 
Wezenhof l. Vechenhowf 
Wezeus l. Vesszős 
Wezhzodozinch (Wezhzodozynch) 26 

(Vas m.)  
Wezhzodozynch l. Wezhzodozinch  
Wezzeus l. Vesszős  
Wgacha l. Ugocsa 
Wglin l. Ugulin 
Wgud l. Ugod 
Wgulin l. Ugulin 
Wgulyn l. Ugulin 
Wien l. Bécs 
Wienn l. Bécs 
Wienna l. Bécs 
Winche l. Vince 
Winsperg l. Váralja 
Wiolaheg l. Violahegy 
Wirnech 778 (Esztergom m.) 
Wisegrad l. Visegrád 
Wissagrad l. Visegrád 
Wissegrad l. Visegrád 
Wladislaus l. László 
Wlchak fia Antal, Lohouich-i 1023 
Wlchech, Iván fia, Brochyna-i 956 
Wlchenye l. Velkenye 
Wlchk, famulus 318–321 
Wlchychafalua (Wlcychafolua) 49 (Vas m.) 
Wlchyzlow fiai: Imre és Benedek, 

nagyvölgyi 225 
Wlcychafolua l. Wlchychafalua  
Wlencischa 207 (Orbász m.) 
Wlk, Fábián fia, Miklós és István apja, 

Dolch-i 207 
– fia Sándor, ajnácskői 733 
– (Wolk) fia Tamás 1023 
Wlkech, Thomade fia, István, Balázs, 

Dénes, Imre és András apja, rojcsai 
nemes várjobbágy 365, 818 

Wlkozlau l. Bulkuzlo 
Wlthyzlohegyre, hn. 225 (Pozsega m.) 
Wluespatakaberch, hegy 130 
Wmbod fia János, Chaphord-i 394 
Wng l. Ung 
Wngh l. Ung 
Wngteluke l. Ungtelek 
Wngthelek l. Ungtelek 
Wodna l. Vadna 
Wody 154  

Wolk l. Wlk 
Wolkoch l. Valkász 
Wolkou l. Valkó 
Wolkow l. Valkó 
Wolphard, óvári várnagy 411 
Wolth, patak 1090 
Woltyr l. Walter 
Worbo l. Orbó 
Worbuch nova l. Warbok 
Worosd l. Varasd 
Worryou l. Varjú 
Worsaan l. Varsány 
Woryu l. Varjú 
Wos l. Vas 
Wosmeger l. Megyer 
Wosmegery l. Megyer 
Wosmegyer l. Megyer 
Wossian l. Varsány 
Wosuar l. Vasvár, Vasvári 
Woswar l. Vasvári 
Wotha (dict.) János, proskribált, famulus 822 
Woya l. Vaja 
Woyas l. Vajas 
– mortua l. Vajas 
Woyda l. Vajda 
Woydauta l. Vajdaútja 
Woykteluke 627 (Közép-Szolnok m.) 
Woynatina l. Vajnatina 
Woytha l. Vajta 
Wra l. Uraj 
Wratisa fiai 955 
Wratisynch 955 (Körös m.) 
Wratizlaus fiai, varsányi 404 
Wray l. Uraj 
Wrkund fia János 771 
Wrolingus, Hank fia 878 
Wrs l. Örs 
Wruzfalu l. Oroszfalu 
Wruzmezew l. Oroszmező 
Wthul, dági jobbágy 597 
Wycha l. Vica 
Wyczna 218–219  
Wydaeghaz l. Vidaegyház 
Wyde l. Vide 
Wydembach l. Vidombák 
Wydenbach l. Vidombák 
Wydomafolua l. Vidonyafalva 
Wydoniafalua l. Vidonyafalva 
Wydoniafolua l. Vidonyafalva 
Wyfalu l. Újfalu 
Wyfalw l. Újfalu 
Wyfolu l. Újfalu 
Wyheel l. Újhely 
Wylak l. Újlak 
Wylakerdei l. Újlakerdő 
Wynatina l. Vajnatina 
Wynce l. Vince 
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Wynch l. Alvinc 
– inferior l. Alvinc 
Wynche l. Vince 
Wys l. Visi 
Wysegrad l. Visegrád 
Wysniceodala, hegy 941 
Wysnio l. Visnyó 
Wysniow l. Visnyó 
Wyssegrad l. Visegrád 
Wytez l. Vitéz 
Wyuar l. Újvár 
Wyulcha l. Újutca 
Wyuossan l. Varsány 
Wywassan l. Varsány 
Wywossan l. Varsány 
WyWossan l. Varsány 
Wyz l. Visz 
Wyzaloucha l. Szlaveca 
Wyzoka l. Viszoka 
Wyzuka l. Viszoka 
Wz l. Usz 
Wzfalua l. Uszfalva 
Wzwr l. Úszor 
 

Y 
Yelceukw l. Jelcenkw 
Ykloud l. Iklód 
Ymola l. Imola 
Yosteleke 256 (Fehér m.) 
Yska l. Izsáka 
Ysyp l. Izsép 
 

Z 
Zaahtelke l. Záh 
Zaar l. Szár 
Zaaz l. Szász, Szászi  
zab 13 
Zabadi l. Szabadi 
zabla 563 
Záblát (Zabrath), ma Vágszabolcs (Záblatie, 

Sz.) 980 (Trencsén m.) 
Záblatie l. Záblát 
Zabo l. Szabó 
Zaboch l. Szabolcs 
Zabolch l. Szabolcs 
Zabor l. Szabar 
Zabouch l. Szabolcs 
Zaboulch l. Szabolcs 
Zabrath l. Záblát 
Zachud (Zachyud) fia Martonos, zebegény-

monostori 268–269, 275, 280, 285 
Zachyud l. Zachud  
Zada l. Szodó 
Zadar l. Zára 
Zadeley l. Szádelő 
Zádiel l. Szádelő 

Zadur (Zadwr), sziget 239, 460 
Zadwr l. Zadur 
Zagareyan l. Zagaryan 
Zagarian l. Zagaryan 
Zagaryan (Zagareyan, Zagarian) 1098 

(Krassó m.) 
Zágráb (Zagrabia), város, ma Zagreb, 

Ho. 373, 373, 782, 792, 805, 856, 
955, 1058–1059, 1064 (Zágráb m.) 

– megye 3, 1023 
zágrábi alesperes l. Dezső 
– apát 501, 515, 608, 782 
– dékán l. Dénes 
– egyházmegye (püspökség) 373, 500–

501, 515, 523, 607–610, 618, 765, 782 
– éneklőkanonok 782 
– főesperes l. Péter, Tamás fia 
– főesperesség 373 
– káptalan 6, 12, 23, 52, 87, 321, 373, 

487, 489, 500–501, 507, 514–515, 
609–610, 618–619, 679, 765, 767, 
769, 782, 805, 819, 900, 955–956, 
974, 1023 

– olvasókanonok l. Lukács, Elek fia 
– prépost 489, 782; l. még Jakab; Miklós, 

Mihály fia 
– püspök 765, 782; l. még István, Lőrinc 

fia; László 
– püspöki prothonotarius l. Jakab 
– püspöki vikárius l. Péter, Tamás fia 
– székesegyház 494  
– szolgabíró l. István, Mikec fia 
– Szt. Imre-plébánia 373 
– Szt. Lőrinc-oltár 609–610, 765 
– Szűz Mária-monostor 501, 515, 608, 782 
Zaguria l. Varasd 
Zagyva, folyó 706 
Záh (Zaahtelke, Zahtelke), ma Mezőzáh 

(Zau de Câmpie, Ro.) 195 (Torda m.) 
Zahtelke l. Záh 
Zaka 113 (Baranya m.) 
– 100 (Vas m.) 
Zakal 901 (Nyitra m.) 
Zakalus l. Szakállas 
Zakalyahege, hegy 917 
zaklatás 788, 906, 1055, 1068 
Zakon l. Szakony 
Zakrapina 52 (Zágráb m.) 
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Zala megye 120, 144, 199, 639, 732, 776, 
783, 787, 873, 1043 

– megye hatósága 1024 
– fia György, Seronicha-i 1023 
– l. Zalai 
Zalacsány l. Csány 
Zalaegerszeg l. Egerszeg 
zalai (ma Zalavár) Szt. Adorján vértanú-

monostor és konventje 140, 265, 277, 
381, 388, 420, 442, 629, 949, 1067, 
1114 (Zala m.) 

– apát l. Péter 
– comes l. János, Miklós nádor fia  
– főesperes l. Balázs 
– őrszerzetes l. Miklós 
– szolgabíró l. Pál, Beze fia 
– vicecomes l. Simon 
Zalai (Zala-i dict.) András 961 
Zalakuz l. Szalakusz 
Zalalövő l. Lövő 
Zalamerenye l. Merenye 
Zalanch l. Szalánc 
Zalanta l. Szalonta 
Zalaszabar l. Szabar 
Zalaszentgrót l. Szentgrót 
Zalathna l. Zalatna 
Zalathnapataka l. Zalatnapataka 
Zalatna (Zalathna), ma Abrudbánya 

(Abrud, Ro.) 628 (Fehér m.) 
– (Zalathna), ma Szászzalatna (Zlagna, 

Ro.) 182 (Fehér m.) 
Zalatnapataka (Zalathnapataka), patak 182 
Zalatnatő (Zalatnatu) 945 (Nógrád m.) 
Zalatnatu l. Zalatnatő 
Zalavár l. zalai 
Zaldabus, erdő 130 
Zaldubuspataka, patak 377 
Zalgou l. Salgó 
Zalmaszygethe l. Szalmaszigete 
záloglevél 147, 1077 
Zalok l. Szalók 
Zalopnya 815 (Nyitra m.) 
Zalouk l. Szalók 
Zalusan 808 (Szepes m.) 
Zamar l. Zamárd 
Zamard l. Zamárd 
Zamárd (Zamar, Zamard), ma Vág-

zamárd (Zamarovce, Sz.) 980, 1051, 
1054 (Trencsén m.) 

Zamarovce l. Zamárd 
Zambo l. Zámbó 

Zámbó (Zambo) László, esztergomi 
esküdt polgár 683 

Zamus l. Szamos 
Zamusfalua l. Szamosfalva 
Zanchek l. Zanchuk 
Zanchoch l. Zanchuk 
Zanchok l. Zanchuk 
Zanchuk (Zanchek, Zanchoch, Zanchok) 

fia Miklós, ebedeci 335, 799 
Zanislou l. Szaniszló 
Zanizlou l. Szaniszló 
Zank (dict.) János, petri 222 
Zanthou l. Szántó 
Zapula, folyó 388 
Zapy l. Szap 
Zára (Jadra, Jadria), város, ma Zadar, 

Ho. 66, 96, 124, 211, 282, 366, 474, 
630, 737, 963, 966, 1018–1019 

zárai comes 211; l. még Miklós, Péter fia 
– egyházmegye (érsekség) 574 
– érsek l. Miklós 
– rector 211 
– Szt. Mihály-vár 211 
– tanács 211 
Zarand l. zarándi 
zarándi (Zarand) comes l. András, Dénes fia  
zarándok 178, 531 
Zarhegh l. Szárhegy 
Zarka l. Szarka 
Zarky 701 (Baranya m.) 
Žarnov l. Zsarnó 
Zarrazberek l. Szárazberek 
Zaruad l. Szarvad 
Zarus l. Szarva 
Zatha 367 (Zala m.) 
Zathmar l. Szatmár 
Zatiszivka l. Csomafalva 
Zatok l. Szátok 
Zatyo fia Beke 957 
Zau de Câmpie l. Záh 
Zaua l. Száva 
Zawa l. Száva 
Zay (dict.) Demeter, Kozma fia, alagi 1040 
Zayhan, Konrád fia, adorjáni 315 
Zaz l. Szász 
Žbince l. Cseb 
Zbudza l. Izbugya 
Zdenkóc (Zdenkolch), ma Zoltánháza 

(Zenkovci, Szl.) 49 (Vas m.) 
Zdenkolch l. Zdenkóc 
Zebegen l. Zebegénymonostor 
Zebegenmonostora l. Zebegénymonostor 
Zebegenmonostra  l. Zebegénymonostor 
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Zebegénymonostor (Zebegen, Zebegen-
monostra, Zebegenmonostora, Zebegun, 
Zebegunmonustura, Zebegyn, Zebegyn-
monustura), monostor és birtok 262, 
268–269, 275–276, 280 (Baranya m.) 

Zebegun l. Zebegénymonostor 
Zebegunmonustura l. Zebegénymonostor 
Zebegyn l. Zebegénymonostor 
Zebegynmonustura l. Zebegénymonostor 
Zebenye 842 (Abaúj m.) 
Zebepurch l. Szembiborc 
Zebus l. Zsebes 
Zebyh fia Márton 387 
Zech l. Szécs 
Zeche, erdő 260 
Zechen l. Szécsény 
Zechy l. Szécs 
Zederyes l. Szederjes 
Zeech l. Szécs 
Zeechy l. Szécs 
Zeegh l. Szeg 
Zeek l. Szék, Szik 
Zeer l. Szer  
Zegeu l. Cegő 
Zegorya l. Varasd 
Zegre 331 
Zegy l. Szeg 
Žehňa l. Zsegnye 
Zehter l. Söjtör 
Zekakna l. Szék 
Zekch (Sech) fia Márton 723–724, 800 
Zekcheu l. Szekcső 
Zekchew l. Szekcső 
Zekel l. Székely 
Zekeluasarhel l. Székelyvásárhely 
Zekul l. Székely 
Zekuluasarhel l. Székelyvásárhely 
Zekulzegh l. Székelyszeg 
Zeky l. Széki 
Zela 769 (Zágráb m.) 
Zelche l. Szőce 
Zelchen 870 (Bars m.) 
Zele l. Szele 
Zelemen, hn. 225, 823 (Pozsega m.) 
Zelemench l. Szelmenc 
Zelemer 385 (Szabolcs m.) 
Zelepka l. Szelepka 
Zeleste l. Szeleste 
Zeleud l. Szőled 
Zelezna 980 (Trencsén m.) 
Želiezovce l. Zseliz 
Zélle (Zili), ma Alsó- és Felsőzélle (Dolné 

és Horné Zelenice, Sz.) 845 (Nyitra m.) 
Želmanovce l. Salamonfalva 
Zely 683  

Zelyche l. Szelce 
Zember l. Zsember 
Žemberovce l. Zsember 
Zemdyfelde (Zemdyfeulde, Zendyfeulde) 

1006, 1101 (Baranya m.) 
Zemdyfeulde l. Zemdyfelde 
Zemel 203 (Baranya m.) 
Zemenye l. Szemenye 
Zemerdek, hn. 769 (Körös m.) 
– (Zemerdekpataka, Zemernek), folyó 769 
Zemerdekpataka l. Zemerdek 
Zemere l. Szemere 
Zemerefalwa l. Szemerefalva 
Zemerefolua l. Szemerefalva 
Zemernek l. Zemerdek 
Zemlen l. Zemplén 
Zemler l. Zsemlér 
Žemliare l. Zsemlér  
Zemlin l. Zemplén 
Zemlyn l. Zemplén 
Zemplen l. Zemplén 
Zemplén (Zemlen, Zemlin, Zemlyn, 

Zemplen, Zemplin, Zemplyn) megye 7, 
34, 47, 125, 206, 296, 332, 780, 917, 
936, 946, 957, 1055, 1110 

– megye hatósága 172, 206, 709 
zempléni comes l. Miklós, Lack fia; Pál, 

Lack fia  
– főesperes l. Miklós 
– vicecomes l. Tamás 
Zemplénkelecsény l. Kelecsény 
Zemplin l. Zemplén 
Zemplínsky Branč l. Barancs 
Zemplyn l. Zemplén 
Zemptiche, patak 369 
Zendyfeulde l. Zemdyfelde 
Zengergh l. Szentgyörgy 
zenggi (ma Senj, Ho.) püspök l. Portiua 
Zengurg l. Szentgyörgy 
Zengyurg l. Szentgyörgy 
Zenies l. Szennyes  
Zenigetepataka, völgy 130 
Zenk l. Cenk 
Zenkovci l. Zdenkóc 
Zenkyral l. Szentkirály 
Zenkyralu l. Szentkirály 
Zenleurench l. Szentlőrinc 
Zenna l. Szenna 
Zentes l. Szentes 
Zenthbenduk l. Garamszentbenedek 
Zenthbenedek l. Garamszentbenedek 
Zenthbeneduk l. Garamszentbenedek 
Zenthelesebeth l. Szenterzsébet 
Zenthelzebet l. Szenterzsébet 
Zenthelzebeth l. Szenterzsébet 
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Zenthelyzabeth l. Szenterzsébet 
Zenthgerolth l. Szentgrót 
ZenthGerolth l. Szentgrót 
Zenthgyurg l. Szentgyörgy 
Zenthgyurgh l. Szentgyörgy 
ZenthIuan l. Szentiván 
Zenthiuan l. Szentiván 
Zenthkyral l. Szentkirály 
Zenthlachlou l. Szentlászló 
Zenthleluk l. Szentlélek 
Zenthlelyuk l. Szentlélek  
Zenthlerench l. Szentlőrinc 
Zenthleurench l. Szentlőrinc 
Zenthleurynch l. Szentlőrinc 
Zenthmargytha l. Szentmargita 
Zenthmaria l. Szentmária 
Zenthmarton l. Szentmárton 
Zenthmartun l. Szentmárton 
Zenthmiclos l. Szentmiklós 
Zenthmihalfolua l. Szentmihálytelke 
Zenthmihaltelke l. Szentmihálytelke 
Zenthmiklos l. Szentmiklós 
Zenthmiklous l. Szentmiklós 
Zenthmiklows l. Szentmiklós 
Zenthmyclos l. Szentmiklós 
Zenthmyhaltelke l. Szentmihálytelke 
Zenthmyklos l. Szentmiklós 
Zenthmyklous l. Szentmiklós 
Zenthpetur l. Szentpéter 
Zenthsimon l. Szentsimon 
Zenthtrinitas l. Szenttrinitás 
Zenthus l. Szentes 
Zenthwmaguch l. Szentemágocs 
Zenthyuan l. Szentiván 
Zenthywan l. Szentiván 
Zentmarton l. Szentmárton 
ZentMihal l. Szentmihály 
Zentmihalteluk l. Szentmihálytelke 
Zentpal l. Szentpál 
Zentpetur l. Szentpéter 
Zenttrinitas l. Szenttrinitás 
Zentus l. Szentes 
Zenye l. Szinye 
Zenyes l. Szennyes 
Zepethnek l. Szepetnek 
Zepethnuk l. Szepetnek 
Zeplak l. Széplak 
Zer l. Szer 
Zerdahel l. Szerdahely 
Zerdahely l. Szerdahely 
Zeredahel l. Szerdahely 
Zerench l. Szerencs 
Zerthua l. Szeretva 
Zetekolch l. Szvetahóc 
Zethekolch l. Szvetahóc 
Zetohneche l. Zuetehnafolua 
Zeud 7 (Zemplén m.) 
Zeuke l. Szőke 
Zeuled l. Szőled 

Zeuleus l. Szőlős 
Zeuner (dict.) Miklós comes 1041 
Zewleus l. Szőlős 
Zewlews l. Szőlős 
Zeynd l. Szind 
Zeyr l. Zsír 
Zili l. Zélle 
Zilkerek l. Szilkerék 
Zillingdorf (Czilgendorf), Au. 147 

(Sopron m.) 
Zilua l. Szilvás 
Ziluas l. Szilvás 
Zima l. Sima 
zirci (Zyrch; Veszprém m.) apát l. Egyed 
Žírovce l. Zsír 
Zkledra (Zkledre) 26 (Vas m.) 
Zkledre l. Zkledra 
Zlagna l. Zalatna 
Zlanfalua 350 (Fejér m.) 
Zmajevac l. Vörösmart 
Zoárd (Zorad, Zouard) fia János, királyi 

ifjú, izsákai 266, 284 
Zobhomoka, domb 1055 
Zobonia l. Szobonya 
Zobonya l. Szobonya  
Zobordarázs l. Darázsi 
zobori (ma Nyitra része, Sz.) Szt. Ipolit 

vértanú-monostor és konventje 37, 57, 
60–61, 86, 168, 304, 335, 588, 646, 
702, 710, 815, 901, 922, 949, 980, 
1051, 1054, 1087–1088 (Nyitra m.) 

– apát l. András 
Zobud (Zubud) 941, 1075 
Zoda l. Szodó 
Zodorou l. Szodoró 
Zokol l. Szokolyi 
Zolcha (dict.) Péter, ábrányi jobbágy 56 
Zoler András, körmöcbányai bíró 694 
Zolin l. Zomlin 
Zolm l. Zomlin 
Zolnok l. Szolnok 
Zolnuk l. Szolnok 
Zoltan (dict.) János, proskribált 746 
Zoltánháza l. Zdenkóc 
Zolteh (dict.) Miklós, mogyorósi jobbágy 296 
Zolum l. Zomlin 
Zolun fia Mihály, jobbágy 631–633 
Zólyomlipcse l. Lipcse 
Zombor (dict.) János 28 
Zomlin (Zolin, Zolm, Zolum) 602–603, 

668 (Bihar m.) 
Zomolya 650 (Nógrád m.) 
Zomorofalua l. Szomorófalva 
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Zomoyafalwa l. Szomorófalva 
Zomoyafolua l. Szomorófalva 
Zomoyiafolua l. Szomorófalva 
Zomus l. Szamos  
Zomusfolua l. Szamosfalva 
Zomzed l. Szomszéd 
Zongyresberch, hegy 465 
Zonuk l. Szolnok 
– mediocris l. Közép-Szolnok 
Zoob l. Szob 
Zopy l. Szap 
Zorus l. Szarva 
Zothmar l. Szatmár 
Zouard l. Zoárd 
Zredahel l. Szerdahely 
Ztanehnafalua (Ztaneznafolua, Ztrahona-

falua) 49 (Vas m.) 
Ztaneznafolua l. Ztanehnafalua 
Ztanyzlou l. Szaniszló 
Ztrahonafalua l. Ztanehnafalua 
Ztresa l. Sztreza 
Ztreza l. Sztreza 
Ztrikolch l. Sztrukóc 
Ztrippkouch l. Sztrukóc 
Ztrykolch l. Sztrukóc 
Ztrypkouch l. Sztrukóc 
Zub l. Szob 
Zubud l. Zobud 
Zubugya l. Izbugya 
Zuch l. Szűcs 
Zucus, hn. 369 (Pozsony m.) 
Zudakhaza (Zudokhaza) 316 (Pest m.) 
Zudar l. Cudar 
Zudisinch l. Szodesinc 
Zudokhaza l. Zudakhaza 
Zudor l. Cudar 
Zudura l. Szodoró 
Zudysinch l. Szodesinc 
Zuech l. Szécs 
Zuetehnafolua (Zetohneche, Zwetehna-

falua) 26, 49 (Vas m.) 
Zuethehouch l. Szvetahóc 
Zugh 674 (Szabolcs m.) 
Zuha l. Szuha 
Zuhaweulgh l. Szuhavölgy 
Zukche (dict.) Márton 384 
Zul l. Sul 
Zulek (dict.) János, adonyi jobbágy 56 
Zulyanseg 1114 (Zala m.) 
Zumbuthfalua l. Szombatfalva 
Zumbuthfolua l. Szombatfalva 
Zumurduk l. Szomordok 
Zumuro l. Szomoró 
Zumzed l. Szomszéd 
Zunyug l. Szúnyog 
Zupurberch, hegy 566 

Zupus (dict.) Miklós 375 
Zur l. Szer 
Zuteska l. Vidonyafalva 
Zuur l. Szer 
Zwb l. Szob 
Zwch l. Szűcs 
Zwerteluk 627 (Közép-Szolnok m.) 
Zwetehnafalua l. Zuetehnafolua 
Zwz (dict.) István fia Radoya, varsányi 404 
Zygeth l. Mátyóc, Sziget 
Zygethfew l. szigetfői 
Zygethighaz l. Szigetegyház 
Zygethyghaz l. Szigetegyház 
Zyhtwan, halászóhely 368 
Zyky l. Széki 
Zyl l. Szil 
Zylinfalua 944 (Baranya m.) 
Zylitelke l. Szilitelke 
Zylkuz l. Szilköz 
Zylua l. Szilvás 
Zylwa l. Szilvás 
Zyma l. Sima 
Zynche 806 (Körös m.) 
Zynie l. Szinye 
Zynk l. Cenk 
Zynye l. Szinye 
Zyrak l. Cirák 
Zyrch l. zirci 
Zyrk 579, 589, 794, 804 (Győr m.) 
Zsáka l. Izsáka 
Zsálmány l. Salamonfalva 
Zsámbok (Sambuk, Sámbuk) 32, 79 

(Pest m.) 
Zsámboki (Gilétfi) János l. János, Miklós 

nádor fia 
– (Gilétfi) László l. László veszprémi püspök 
– (Gilétfi) Miklós l. Miklós, Gilét fia 
zsámboki Szt. Márton hitvalló-egyház 32 
Zsarnó (Sarno), ma Žarnov, Sz. 829 

(Torna m.) 
Zsebes (Alzebes, Fyzi, Fyzy, Zebus), 

ma Šebastovce, Sz. 754 (Abaúj m.) 
Zsédeny (Seden, Sedun) 398, 433 (Vas m.) 
– (Sedun) fia Domokos, zsédenyi 433 
Zsegnye (Segene, Sygnye), ma Žehňa, 

Sz. 801, 822 (Sáros m.) 
Zselic (Selis, Seliz) 717 (Somogy m.) 
zselici Szt. Balázs-egyház 717 
zselicszentjakabi l. szentjakabi 
Zseliz (Selez), ma Želiezovce, Sz. 25 

(Bars m.) 
Zsember (Sember, Zember), ma Žemberovce, 

Sz. 457 (Bars m.) 
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Zsemlér (Zemler), ma Žemliare, Sz. 60 
(Bars m.) 

Zsidve (Sythwe), ma Jidvei, Ro. 256 
(Küküllő m.) 

zsinat 87, 677, 949 
Zsír (Zeyr), ma Žírovce, Sz. 154 (Abaúj m.) 
Zsitvatő (Sytuatev, Sytuateu) 178, 531 

(Komárom m.) 
Zsoldos (Soldus dict.) Balázs, dadai 

officialis, szigetegyházi 738 
– (Soldus dict.) György, proskribált 746 
– (Soldus dict.) Miklós, proskribált 746 
Zsombor (Sombor) 310, 377, 676 

(Fehér m.) 
– (Sombor) fia Pető 660 
Zsuk (Swk), ma Jucu, Ro. 263, 469 

(Kolozs m.) 
zsupán 847 
Zsuzsanna (Osanna), Jazormegy-i Máté 

leánya 141 
 
[nő], agostyáni Miklós leánya 334 
–, acsai Berend felesége 1045 
–, ajkai Egyed leánya 705 
–, ajkai Miklós leánya 240 
–, ajnácskői Sándor leánya 733 
–, András jobbágy felesége 940 
–, András jobbágy özvegye 403 
–, Anna anyja, losonci 521 
–, bátori Miklós leánya 56 
–, bátori Miklós özvegye 453, 695 
–, beleznai János felesége 140 
–, beleznai János leánya 140 
–, Benedek nagyanyja 905 
–, besenyői Máté leánya 348 
–, bicskei Vörös Mihály nagyanyja 895 
–, csajági Bende özvegye 961 
–, Csák bán leánya 64 
–, csákányi Achyntus felesége 858 
–, csávai János özvegye 233 
–, csehi Chenthe János leánya 322 
–, csicseri László özvegye 170 
–, csúcsi Jakab leánya 324 
–, csúcsi Jakab özvegye 324 
–, dági Lőrinc leánya 597 
–, dobokai László özvegye 634 
–, Egyed özvegye 170 
–, elefánti Mihály felesége 492 

–, fáji Egyed özvegye 821 
–, filefalvi Hank özvegye 357 
–, girincsi György leánya 957 
–, Guze-i András felesége 985, 991 
–, Igaz Miklós anyja 627 
–, jákófalvi Mihály felesége 755 
–, Jakoud-i Domokos felesége 55 
–, János leánya 805 
–, János özvegye 785 
–, Jazormegy-i Vak Mihály özvegye 141 
–, kállói Ubul felesége 361 
–, kalondai Imre leánya 945 
–, kamarcai Jakab felesége 769 
–, kaplati János leánya 537 
–, kázméri Dénes felesége 166 
–, kelneki István özvegye 243 
–, kenézmonostori András anyja 113 
–, kenézmonostori András felesége 113 
–, keresztesi Demeter anyja 1037 
–, Kont Miklós nádor anyósa 497 
–, laki György özvegye 1105 
–, László felesége 492 
–, ludbregi Miklós felesége 678 
–, Lukács leánya Apx.: 6 
–, Marcell felesége 170 
–, Merleg felesége 318 
–, mesteri Móric leánya 164–165 
–, mesteri Móric özvegye 164 
–, Miklós leánytestvére 805 
–, mindszenti András özvegye 420, 629 
–, mocsolyai Bálint özvegye 841 
–, nagyfalvi Balasey özvegye 368 
–, Orisya-i Dávid özvegye 318 
–, Ortolph leánya 917 
–, peterdi János nagyanyja 1056 
–, Pető felesége 660 
–, salamonvári János leánya 367 
–, Simon vajda leánytestvére 79 
–, siraki János özvegye 143, 159 
–, szátoki Beke felesége 999 
–, szécsényi István leánya 422 
–, szekcsői Herceg Péter özvegye 75, 

113, 257, 1083 
–, szentlőrinci Lőrinc anyja 379–380 
–, telegdi János özvegye 460 
–, tornai János özvegye 917 
–, tornaljai András felesége 888 
–, Töttös leánya 103 
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–, trocsányi Tivadar leánya 142 
–, úszori Margit leánya 904 
–, vatai György testvére 892 
–, vatai István felesége 435 
–, váti Domokos leánya 891 
–, vicai Tamás özvegye 1045 
–, vitézi Lőrinc felesége 1028 
–, vörösmarti Lőrinc felesége 835 
–, Zoltan János felesége, proskribált 746 
 
10. és 9. rész 59, 385, 665, 731, 872 
 
….. (dict.) János 43 
….. (dict.) János 791 
….., Jakab fia 955 
….., János fia, kidei 635 
….., János fia, marócsai 955 
….., Kántor ….. fia, jánosi 215 
....., Simon fia, szentgyörgyi 312 
….., Tamás fia, Ky.....r-i 825 
….. mester, Tamás fia, losonci 80 
….. fia András 924 
….. fia Dezső, mesteri 433 
….. fia János 433 
….. fia János, csomafalvi 459 
..... litteratus fia László 245 
….. fia Mihály, Chaphord-i 394 
….. fia Miklós 542 
..... fia Miklós, beretkei 746 
….. fia Péter 214 



687 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
INDEX ABBREVIATIONUM 
Rövidítések jegyzéke………………………………………………………………. 

 
5 

 
DOCUMENTA……………………………………………………………............ 

 
15 

 
APPENDIX  
I. Lajos király megerősítő záradékai ………………………………………………. 

 
 

481 
 
INDEX NOMINUM ET RERUM 
Név- és tárgymutató………………………………………………………………... 

 
 

485 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: Szegedi Középkorász Műhely 
Technikai szerkesztés: Tóth-Révész Éva 

Nyomdai kivitelezés: Innovariant Nyomda Kft., Algyő 
 

A szerző az MTA-HIM-SZTE-MNL 
Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tagja. 

 



 

 
 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

borító_1366 168x238.pdf   1   2020.06.29.   11:56:32


	01 1366_2
	02 1366 index_2



