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In huius seriei tomis omnes fontes archivorum reperiuntur, qui a 

primo die mensis Ianuarii anni 1301 usque ad trecesimum diem 

mensis Martii anni 1387 conscripti erant et ad territorium regni 

Hungariae aetatis Andegavensium pertinent. Item in his tomis 

omnes litterae communicantur – plerumque in forma regestorum –, 

sive ipsae iam prelo emissae, aut adhuc ineditae sunt. Sermo 

regestorum lingua Hungarica est, at quaedam artium vocabula et 

partes textuum, ubi ascriptio diei assignatur, lingua genuina 

scripturarum interpretantur. In regestis quaeque nomina 

personarum vocabulaque locorum continentur, quae res quaslibet 

Hungaricas attingunt. In fine singulorum tomorum indices 

inveniuntur. 

 

E sorozat köteteiben mindazon levéltári források helyet kapnak, 

amelyek 1301. január 1. és 1387. március 30. között keletkeztek, s az 

Anjou-kori Magyarország területére vonatkoznak. A kötetek 

minden egyes okmányt közölnek – jobbára regeszta formájában –, 

függetlenül attól, hogy már megjelent nyomtatásban vagy sem. A 

regeszták nyelve magyar, bizonyos szakkifejezések és a keltezésre 

vonatkozó rész az irat eredeti nyelvén szerepelnek. A regeszták az 

oklevél minden egyes személy- és helynevét tartalmazzák, 

amennyiben azoknak magyarországi vonatkozásuk van. A kötetek 

mindegyikét mutató zárja. 
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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 Kegl. = Acta Keglevichiana. Zagrabiae, 1917. 
AHA. = Arhiv Hrvatske Akademije. Zagreb (Zágráb). 
AL. =  Akadémiai Levéltár. Bucureşti (Bukarest) és Cluj-Napoca (Kolozsvár). 
Alsószlavónia = Thallóczy Lajos–Horváth Sándor: Alsó-Szlavóniai okmánytár (Dubicza, 

Orbász és Szana vármegyék). Codex diplomaticus partium regno Hungariae 
adnexarum (Comitatuum Dubicza, Orbász et Szana). 1244–1718. Bp., 1912. 

AM. = Archiv mesta. 
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum 

Andegavensium illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–. 
Apponyi = A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi levéltárában 

őrizett oklevelei. I. 1241–1526. Bp., 1906. 
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. 
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. 
Bars = Botka Tivadar: Bars vármegye hajdan és most. I. Regesták és okmányok. II. osztály. 

Latin okmányok. Pest, 1868. 
Bedy = Bedy Vincze: A pápóczi prépostság és perjelség története. Győr, 1939.  
BFL. = Bencés Főapátság Levéltára. Pannonhalma. 
BLÉ. = Borsodi Levéltári Évkönyv 1977–. 
Bónis, SZR. = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történe-

téhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. Szeged, 1997. 
Bossányi, Reg. Suppl. = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. I–II. 1342–1394. Bp., 

1916–1918. 
Breslau = Georg Korn: Breslauer Urkundenbuch. Breslau, 1870. 
C. Tóth N., Ugocsa m. = C. Tóth Norbert: Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290–

1526). Nyíregyháza, 2006. 
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. 
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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) Bucureşti, 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.  
Dreska G., Pannonhalmi konvent I. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi 

működésének oklevéltára I. (1244–1398) Győr, 2007. 
Engel, Arch. = Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II. Bp, 1996.  
EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár. 
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 

oklevélregesztái 1001–1387. Bp.–Szeged, 2019. 
Érszegi = Érszegi Géza: Eredeti pápai oklevelek Magyarországon. Bp., 1989. (kézirat) 
F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Budae, 

1829–1844. 
Fejér m. Tört. Évk. = Fejér Megyei Történeti Évkönyv. Székesfehérvár, 1968–. 
Fejérm. Szfv. Évk. = A Fejérmegyei és Székesfehérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet 

Évkönyve. Székesfehérvár, 1885–1893. 
Feňarová = Magda Feňarová: Spišské prepoštsvo. Stredoveké listiny 1248–1526. Bratislava, 1964. 
Forgách = Bártfai Szabó László: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család története. 

Esztergom, 1910. 
Fraknói, Oklevéltár = Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez. 

Bp., 1899.  
Fraknói, Szekszárd = Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság története. Bp., 1879. 
Frangepán = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: Codex diplomaticus comitum de 

Frangepanibus. A Frangepán család oklevéltára. I–II. 1135–1527. Bp., 1910–1913. 
Gábor, Megye = Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos 

alatt. Bp., 1908. 
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., Szlavón = Halász Éva: A szlavón hercegek és bánok 14. századi oklevéladó 

tevékenysége (1323–1381). PhD-értekezés. Bp., 2008. 
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Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1–7., II. rész 1–6. Sopron, 
1921–1943. 

HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb. 
Hermannstadt = Handel und Gewerbe in Hermannstadt und in den Sieben Stühlen 1224–

1579. Hrsg. Monica Vlaicu. Hermannstadt/Sibiu–Heidelberg, 2003. 
HHStA. = Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. 
HML. = Heves Megyei Levéltár. Eger. 
HO. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Győr–Bp., 1865–1891. 
HOkl. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Bp., 1879. 
HZ. = Historijski Zbornik. Zagreb, 1948–. 
Iványi, Bártfa = Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319–1526. Bp., 1910. 
JAMÉ = A Jósa András Múzeum Évkönyve. Nyíregyháza. 
Juhász, Aradi reg. = Juhász Kálmán: Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi 

regeszták 1229–1552. Gyula, 1962.  
Juhász, Csanádi székeskápt. = A csanádi székeskáptalan a középkorban 1030–1552. Makó, 1941. 
Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. I–II. Bp., 1943. 
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. 
Komárom vm. = Alapi Gyula: Komárom vármegye levéltárának középkori oklevelei. 

Komárom, 1917. 
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. 

Középkori históriák = Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket válo-
gatta, az előszót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár. 1. Szeged, 1992. 

Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III–IV. Oklevéltár. Bp., 1882–1883. 
Kurz, Albrecht = Franz Kurz: Oesterreich unter Herzog Albrecht III. I. Linz, 1827.  
Kurz, Rudolph = Franz Kurz: Oesterreich unter Herzog Rudolph IV. Linz, 1821. 
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–. 
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LTR. = Horváth Sándor: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz. Bp., 1904. 
Lucius = J. Lucius: De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Amsterdami, 1676. 
Lünig = Das Teutsche Reichs-Archiv. XIV. Hrsg. Johann Christian Lünig. Leipzig, 1714.  
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. 
MaZsO. = Magyar-Zsidó Oklevéltár. V/1. Bp., 1959. 
MCV. = Monumenta Croatica Vaticana I–II. Zagreb–Rim, 1996. 
MNy. = Magyar Nyelv. Bp., 1905–. 
Mon. Vat. Boh. III. = Monumenta Vaticana. Res gestas Bohemicas illustrantia. III. Acta 

Vrbani V. (1362–1370) Praha, 1944. 
MTA. Kvt. = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Bp. 
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934. 
Múz. Ta. = Múzeumi Törzsanyag. 
Neumann T., Bereg m. = Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299-

1526). Nyíregyháza, 2006. 
NRA. = Neoregestrata acta. 
OL-adatbázis = https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ 
Ortvay, Pozsony = Ortvay Tivadar: Pozsony város története. I–III. Pozsony, 1892–1894. 
OSZK. = Országos Széchényi Könyvtár, Bp. 
P. = Erdélyi László–Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. 

I–XII/B. Bp., 1902–1916. 
Palásthy = Palásthy Pál: A Palásthyak. I–III. Bp., 1890–1891. 
Perényi = Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526. Bp., 2008.  
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. 
Rábik, Diplomatarium = Vladimír Rábik: Diplomatarium Sancto-Albertinum. Stredovenské 

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

Egyesület Levéltárában (1181) 1214–1543. Capitulum VII. Szeged, 2010.  
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. 
RD. = Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke  

Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk. Zsoldos Attila. Bp. 2008. 
Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegy-

zéke. Regesta regum stirpis Arpadianae criticodiplomatica. I–II. Bp., 1923–1987.  
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Reg. Aven. = Registra Avenionensia. 
Reg. Vat. = Registra Vaticana. 
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. 
Rhody, Bártfa = Rhody Alajos: Régi érdekes okmányok sz. kir. Bártfa városa levéltárából. 

Bártfa, 1899. 
ŠA. = Štátny oblastný archiv. 
Savaria = Tóth Endre–Zágorhidi Czigány Balázs: Források Savaria-Szombathely történetéhez 

a római kortól 1526-ig. Acta Savariensa 9. Szombathely, 1994. 
Schönvitzky = Schönvitzky Bertalan: A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története. 

Pozsony, 1896.  
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. 
Starine = Starine Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–XL. Zagreb, 1869–1939. 
ŠÚA. = Štátny ústredný archiv. 
Száz. = Századok. Pest–Bp., 1867–. 
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. 
Szerdahelyiek = Timár Péter: A Győr nembeli Szerdahelyi család története, birtokai és 

okmánytára. Szeged, 2016. 
Szőcs T., Nádor = Szőcs Tibor: Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai 

jegyzéke. Bp., 2012. 
SzSzBSz = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Nyíregyháza. 
Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I–II. Bp., 

1887–1889. 
T. = Turul. Bp., 1883–1950., 1992–. 
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. 

Temes = Pesty Frigyes–Ortvay Tivadar: Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város 
történetéhez. I. 1183–1430. Pozsony, 1896. 

Theiner = Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. 
I–II. Romae, 1859–1860. 
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Theiner, CD. II. = Augustin Theiner: Codex diplomaticus dominii temporalis S. sedis. II. 
(1335–1389) Romae, 1862. 

Theiner, Mon. slav. merid. = Augustinus Theiner: Vetera monumenta Slavorum 
meridionalium historiam illustrantia. I–II. Romae–Zagrabiae, 1863–1875. 

TML. = Tolna Megyei Levéltár. Szekszárd. 
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. 
Végh, Buda = Végh András: Buda város középkori helyrajza. II. Bp., 2008. 
VEML. = Veszprém Megyei Levéltár. 
Verbőtzi = Horváth István: Verbőtzi István emlékezete. II. Pest, 1819. 
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. 
Visegrád = Mészáros Orsolya: A késő középkori Visegrád város története és helyrajza. 

Visegrád, 2009. 
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. 
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. 
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 
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 
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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 
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 
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1. 1365. jan. 1. Visegrád 
Miklós néhai nádor fia: János királyi tárnokmester, zalai és Wesprim-i comes az esztergomi 
(Strigonium) bírónak, esküdteknek és polgároknak: elpanaszolták az esztergomi egyház 
kanonokai a királynak és a királynénak, hogy a címzettek makacsul nem teljesítették a 
vásárvám ügyében hozott ítéletet és a 160 márka kifizetését, amit 1364. szept. 29-én (in fe. 
Mychaelis anno prox. transacto) kellett volna leróniuk a budai káptalan tanúsága előtt, 
ezért a király és a királyné utasította a tárnokmestert, hogy a polgárok részéről a mondott 
vám és a 160 márka kifizetése ügyében az esztergomi kanonokoknak adjon elégtételt. 
Ezért a tárnokmester utasítja a címzetteket, hogy az összeg kifizetését a kanonokoknak 
teljesítsék a jelen oklevél kiadásától számított 8. napig, az oklevelet pedig annak elolvasása 
után adják vissza a kanonokoknak. D. in Wyssegrad, in die Strennarum, a. d. 1365. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 24. 2. 10. (Df. 236 304.) Hátlapján azonos 

kéztől címzés, újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
2. 1365. jan. 1. 
Az egri káptalannak Chapouhaza-i Chapou fia: Miklós bemutatta [I.] Lajos király oklevelét 
(1364. dec. 11., l. Anjou-oklt. XLVIII. 969. szám), aminek megfelelően a sekrestyéjükben 
elhelyezett oklevelek között megkeresték 1324. évi privilégiumukat Legenye és Redemech 
birtokok negyedéről, amiken Chapou lakott (l. Anjou-oklt. VIII. 589. szám), és azt átírták 
Miklós számára (az eredetit visszahelyezve sekrestyéjükbe) függőpecsétes, chirographált 
oklevelükben, János prépost, István olvasó-, György éneklő-, Miklós őrkanonok, Domokos 
Borsua-i, Miklós Zemplyn-i, János borsodi, Miklós Vngh-i, Miklós Patha-i, Péter Zabouch-i, 
Mihály Tarcha-i, Illés Heues-i főesperes jelenlétében. D. in die Circ. d., a. eiusdem 1365., 
amikor [I.] Lajos király (H), Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek, Mihály egri püspök.  
 
E.: Dl. 41 610. (Múz. Ta. Nagy I.) Alul chirographált (ABC). Függőpecsét vörös fonata. 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés.  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
3. 1365. jan. 2. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Nagy (Magnus) Miklós egy-
kori Pozdych-i várnagy fia Domokos fia: László megvallotta, hogy bár ő néhai Erzsébet 
nemes asszony (ezen Miklós leánya, Buthka-i Miklós fia: Pál mester felesége) hitbére és 
jegyajándéka ügyében Pál ellen pert indított, de miután megkapott tőle a konvent előtt 14 
forintot, Pált ezek kapcsán örökre nyugtatja jelen oklevéllel. D. crastina die diei 
Strennarum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 66 819. (Dessewffy cs. margonyai lt. 39.) Hátlapján pecsét körvonala. 
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4. 1365. jan. 2. 
Péter [prépost és] a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Wyf[olu]-i Mihály fia: 
János megvallotta, hogy Benedek Scepus-i prépost Liska-n lakó jobbágya vérdíja 
(homagium) ügyében a prépost officialis-ával v. képviselőjével úgy egyezett meg, hogy 
febr. 9-én (oct. Purif. virg. glor.) 6 forintot fizet Benedeknek a konvent előtt, s ha ezt elmu-
lasztja, kétszeresen fizessen majd neki. D. 2. die …… Strennarum, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 11. (Df. 219 534.) Hiányos és foltos. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint János Wyfolu-i), valamint záró-pecsét nyoma. 
 
 
5. 1365. jan. 4. Kapos 
Vngh megye szolgabírói jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfele-
lően (1364. dec. 11., l. Anjou-oklt. XLVIII. 971. szám) megtudták, miszerint Paloch-i Máté 
fiai: Péter és András a vicecomes notarius-át: Simont gyalázó szavakkal illették a 
vicecomes és a szolgabírók szégyenére (dedecus), emiatt Simon távozott a  megye notaria-
járól (notaria eiusdem et nostra), majd Vince papot, plébánost, Kapus-i alesperest [lehúzva: 
valamint klerikusát: Jánost], akit Lőrinc fia: György hívott ítélőszékükre (sedes iudiciaria), 
ott szintén káromolták. D. in Kapus, sab. p. Circ. d., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 85 363. (Sztáray cs. lt. 148.) Papír. Hátlapján azonos (…pro Georgio filio Laurencii 

de Nogmichal vicecomite comitatus de Vngh…) és újkori kéztől tárgymegjelölés, 
valamint 2 zárópecsét töredéke, 2 körvonala. 

 
 
6. 1365. jan. 4.  
A pozsonyi káptalan előtt Margit nemes asszony (József fia András leánya, Rete-i Pál fia 
György felesége) és Tukulchen-i Dénes fia: Mihály a Borsa-n levő birtokrészből nekik járó 
hitbér, jegyajándék és leánynegyed ügyében Petheu ~ Pethew fiait: Mihályt, Jánost és Balázst, 
Borsa-i Anda fiait: Mihályt és Pétert, valamint örököseiket nyugtatták, így őket többé ezek 
ügyében nem zaklathatják. D. sab. an. Epif. d., a. eiusdem 1365. 
 
Á.: Nádasdi Tamás országbíró, 1548. jún. 11. Dl. 37 372. (Szüllő cs. lt.) 
 
 
7. 1365. jan. 4. Zára 
A. d. 1365., ind. 3., die 4. Jan., [I.] Lajos király (V), Nicolaus de Matafarro decretorum 
doctor, zárai érsek és Seç-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja (banus generalis), zárai 
comes idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 416–417. (Posedarjai mlt.-ban volt E.-je alapján.) 
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8. 1365. jan. 5. Visegrád 
[I.] Lajos király minden, régtől fogva hadköteles [Vng] megyei főpapnak, apátnak, pré-
postnak, perjelnek, valamint bárónak, comes-nek, várnagynak, nemesnek, birtokosnak és 
más, bármiféle helyzetű és előmenetelű embernek: néhai [Sándor] havasalföldi 
(Transsalpinus) vajda, elfeledkezve a királytól kapott jótéteményekről, még életében hálát-
lanul és vakmerően felmondta a hűséget, valamint a királlyal kötött egyezségekről és a 
neki járó adókról (census) kiadott oklevelet, halála után pedig fia: László a király – az ő 
természetes ura, akitől hatalmi jelvényei (insignia) függnek – megkérdezése nélkül Havas-
alföldön, mely a jog és a születés rendje szerint Lajost illeti, kitalált címet felvéve az ottani 
oláhok (Olachi) és lakosok támogatásával és akaratából átvette apja uralmát. A király ezen 
földje visszaszerzése és az ország határaihoz való visszacsatolása érdekében utasítja a cím-
zetteket, hogy lovaikat és fegyvereiket mindannyian készítsék elő, hogy febr. 24-én (in fe. 
Mathye) Themeswar-on késlekedés nélkül csatlakozzanak a királyhoz, hogy ezen ellensége 
és lázadója letörése érdekében az uralkodó és Szent Koronája iránti hűségüket és szolgála-
taikat kimutassák. Arra az esetre, ha közülük egyesek koholt okokból távol maradnának a 
király seregétől, megparancsolja tisztségük elvesztése büntetésének terhe alatt az Vng me-
gyei comes-nek és szolgabíróknak, hogy a megye minden efféle nemes és más helyzetű 
hadakozó emberéről kedvezés nélkül tegyenek jelentést, akik büntetéséről a király maga 
határoz majd. Mindezt a megyében hirdessék ki. D. in Wissegrad, in vig. Epyph. d., a. 
eiusdem 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 19. (Df. 219 542.) Hiányos és foltos papír. 

Hátlapján János prépost és a Lelez-i konvent fogalmazványának pár sora (benne Talya-i 
Pál fia: Miklós névalak), ill. a király Lelez-i konventnek küldött oklevele kezdőszavainak 
kortárs másolata.  

Má.: Ue. jelzet alatt, 1811. évi. 
K.: Wenzel G., MTT. 2 (1855) 186–187; Densuşianu I/2. 92–93; Doc. Rom. Hist. D. I. 78–

80; Doc. Rom. Hist. C. XII. 386–388. (utóbbiak román fordítással) 
R.: F. IX/3. 470; Foltíny J., Száz. 1871. 615; Erdélyi Okm. IV. 355. szám. 
 
 
9. 1365. jan. 5. 
Péter fia: János mester pozsonyi vicecomes-nek és várnagynak elpanaszolták Ágnes asszony 
(Gutakarcha-i Demeter fia László özvegye) és a fiai: János és András nevében, hogy 
Chenkezeti-i Pouch fia: János és Igruchfalua-i Tamás fia: Mihály 1364. dec. 19-én (f. V. 
an. Nat. d., in anno prox. elapso) Gutakarcha-i János fiai: Péter és Miklós megbízásából 
felfegyverkezve Zerdahel faluba mentek, ahol ezen László szállása volt, őt életveszélyesen 
megsebesítették, és mikor László halálfélelmében a háza felé akart menekülni, őt 
Chenkezeti-i Miklós fia: Pál, Poldeti-i János fia: Mihály és Legerteyed-i Miklós fia: János 
(a Gutakarcha-i János fiai iránti kedvezésből) üldözték, és emiatt, valamint a sebzés miatt 
László ott kilehelte lelkét. Ezért a vicecomes kéri a pozsonyi káptalant, hogy küldjék ki 
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tanúságukat, akivel embere: István tudja meg minderről az igazságot, majd a káptalan tegyen 
jelentést. D. domin. an. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 28. 1. 61. (Df. 226 997.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
10. 1365. jan. 6. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Lyndwa-i néhai Miklós bán fia: István mester, a királyi aula lovagja (miles) a maga és 
fivérei: János mester, Miklós és László nevében bemutatta a Boszniában (in Vzura) ellopott 
nagypecsétjével ellátott, 1362. jan. 13-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét a Zala megyei 
Markfeulde, Chernech és Chernefeulde birtokok bejárásáról és iktatásáról (l. Anjou-oklt. 

XLVI. 11. szám). Kérésére az uralkodó az oklevelet a birtokok iktatásával együtt királyi 
hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti nekik és örököseiknek, 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. 1365., VIII. Id. Jan., 
uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatoi, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, 
Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, 
Demeter szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai 
szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós 
Machow-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzkow-i Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5110. (NRA. 540. 18.) Hátlapján kortárs kéztől: cor. et col., valamint középkori 

kéztől tárgymegjelölés (Markfelde és Chernefelde névalakokkal). Hiányos függőpecsét 
és vörös-zöld fonata. 

 
 
11. 1365. jan. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Wolffurt-i Eglolff-nak, Weruskw urának: elpanaszolták neki a nagy-
szombati (Tirnauia) királyi polgárok, hogy őket és a hozzájuk tartozókat Eglolff területein 
(tenutis tui dominii), főleg Ciffer faluban a vám okán jogtalanul zaklatják, az áruik (res 
venales) után járó jogos és szokásos vámmal meg nem elégedve Eglolff vámszedői a 
lovaglókat arra kényszerítik, hogy önmaguk és a lovuk után is vámot fizessenek, a polgárok 
régi kiváltságának (libertas) sérelmére. Mivel a király nem akarja, hogy e polgárokat régi 
kiváltságuk ellenére bárki is zaklassa, utasítja Eglolff-ot, hogy a polgárokat v. a hozzájuk 
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tartozó embereket, akik Eglolff vámszedő helyeihez, főleg Ciffer faluhoz érkeznek, a 
továbbiakban ne merészelje jogtalan többletvám kivetésével a vámszedői és officialis-ai 
által zaklatni, hanem a polgárokat, akik a saját ügyeikben lovon eljárva Eglolff területeire 
érnek, ott, főleg a mondott falun engedje szabadon áthaladni, akadály és vámszedés nélkül, 
megelégedve azzal a vámmal, amit a polgárok a velük vitt portékáik (res mercimoniales) 
után a szokás szerint kell fizessenek. D. in Wissegrad, in fe. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: ŠA. Bratislava. Pobočka Trnava. Nagyszombat város lt. Nagyszombat város tanácsa. 

Diplomata 13. (Df. 279 573.) Előlapja alján kis pecsét töredékei alatt: relacio Francisci 
[phisici] domini regis. Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. 

 
 
12. 1365. jan. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-aiknak és más, bármiféle helyzetű, állapotú és előmenetelű embereknek, akiknek 
vámjaik vannak, valamint vámszedőiknek és helyetteseiknek: elpanaszolták neki Nagy-
szombat (Tyrnauiensis) királyi város polgárai és hospesei, hogy a címzettek valamely tör-
vénytelen (abusiva) újdonságtól vezérelve a polgároktól és társaiktól, amikor a címzettek 
vámszedő helyein lovon átkelnek saját ügyeik intézésére, szüntelenül vámot szed(et)nek. 
Mivel ez jogtalan, megparancsolja a címzetteknek, hogy mostantól ezen jogtalan vámot a 
lovon haladó mondott polgároktól és hospesektől a vámszedő helyeiken ne merészeljék 
beszedni, őket e vám kifizetésére soha ne kényszerítsék, hanem e lovasokat bármiféle vám 
beszedése nélkül mindig engedjék szabadon áthaladni vámszedő helyeiken. D. in 
Wysegrad, in fe. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: ŠA. Bratislava. Pobočka Trnava. Nagyszombat város lt. Nagyszombat város tanácsa. 

Diplomata 14. (Df. 279 574.) Előlapja alján kis pecsét töredékei alatt: relacio Francisci 
[phisici] domini regis. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

 
 
13. 1365. jan. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Zenthgyurgh-i, Bozyn-i, Weresku-i és Modur-i comes-eknek, vala-
mint azon embereknek, akik területein és földjein a nagyszombati (Tirnauiensis ~ 
Tyrnauiensis ~ Tirnauia) királyi polgároknak és hospeseknek szőlőik vannak, továbbá a 
Modor-i bírónak, esküdteknek, polgároknak és hospeseknek: elpanaszolták neki a nagy-
szombati polgárok és hospesek, hogy amikor a címzetteknek ki akarják fizetni azokat az 
adókat (dacia, census, debita), amikkel a szőlőik után tartoznak, hogy azok művelését a 
megfelelő időben szabadon végezhessék, a címzettek ezen adókat nem akarják beszedni 
tőlük, de azt sem engedik, hogy szőlőiket a kellő időben műveljék és szüreteljék, azt állítván, 
hogy a polgárok nem akarnak adót fizetni, holott ezt épp a címzettek halogatják elfogadni, 
emiatt a szüret és a szőlőik művelése gyakran elmarad és a polgároknak ezért káruk származik. 
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Mivel a király nem akarja, hogy a nagyszombati polgárok jogtalan károkat szenvedjenek 
el, ezért utasítja a címzetteket, hogy ezentúl amikor e polgárok és hospesek ki akarják 
fizetni szokott adóikat, amikkel a címzettek területein levő szőlőik után tartoznak, tőlük 
ezeket kötelesek elfogadni kifogás nélkül (omni tergiversacione et occasione postergata), 
ami után e polgárokat és hospeseket minden évben a kellő időben engedjék szőlőiket békésen 
és szabadon művelni és szüretelni. D. in Wysegrad, in fe. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
Á.: 1. Zsigmond király, 1402. okt. 6. > Nagylucsei Orbán kincstartó, 1487. dec. 8. Dl. 

12 795. (NRA. 100. 1.) 
2. Á. 1. > Szapolyai István nádor, 1492. nov. 12. ŠA. Bratislava. Pobočka Trnava. 
Nagyszombat város lt. Nagyszombat város tanácsa. Diplomata 198. (Df. 279 761.) El-
térő névalakjai: Zenthgergh, Wereskew, Thyrnauiensis ~ Thyrnauia, Wyssegrad. 
3. Á. 1. > II. Ulászló király, 1508. jún. 19. Uo. 229. (Df. 279 792.) Eddigiektől eltérő 
névalakja: Zentgyurgh. Eszerint titkospecsétes oklevél volt. 
4. Á. 3. > II. Lajos király, 1523. máj. 24. Uo. 278. (Df. 279 841.) Eddigiektől eltérő 
névalakjai: Zenthgyewrg, Vereskew. 

 
 
14. 1365. jan. 6. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Gyouro-i Benedek fia: István 
mester nevében, hogy annak 50 ménesbeli lovát az elmúlt nyáron Nyek-i Lőrinc a Zergen-i 
jobbágyaival a mezőről a Fertew tó mocsaraiba hajtatva megölette, István joga nagy sérelmére. 
Ezért a nádor kéri a győri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Zyrak-i Evz (dict.) 
Péter v. Zyrak-i Polcha (dict.) Pál v. Cheer-i Lukács nádori ember tudja meg erről az igazsá-
got, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, in fe. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
Á. és Má.: a 42. számú oklevélben. 
 
 
15. 1365. jan. 7.  
A pozsonyi káptalan előtt elmondta a Vesprim megyei Aka-i Iwanch fia: István litteratus, 
hogy a szülei és saját lelke üdvéért a Raba folyó melletti, a győri káptalan szintén Germolt 
nevű birtokával határos, Győr megyei Germolt nevű szerzett és vásárolt birtokát minden 
tartozékkal (telekhelyek, művelt és nem művelt szántóföldek, mezők, rétek, kaszálók, vizek, 
malomhelyek, halászóhelyek, cserjések) eddigi határai alatt a győri káptalannak adta örök 
birtoklásra, ráruházva minden jogot és tulajdont ezekben, átadva a birtokról kiadott okleveleit 
is, és amiket ezek közül megtartott, azok érvénytelenek. Ezen adományt sem ő, sem 
generacio-ja közelebbi tagjai nem vonhatják vissza, és ellenükben szavatosságot vállalt a 
győri káptalan felé. Erről a pozsonyi káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált 
privilegális oklevelet bocsát ki. D. 2. die Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
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E.: Győri Egyházmegyei Lt. Cimeliotheca et Theca. Cth. 9. 644. (Df. 278 054.) Felül 
chirographált (ABC). Hátlapján középkori (Germolth névalakkal) és újkori kezektől 
tárgymegjelölések. Függőpecsét hártyaszalagja. 

 
 
16. 1365. jan. 8. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) az egri káptalannak: elmondták neki Dob-i István özvegye nevében, 
hogy annak fia: Durugh egykor a Dob és Kool nevű birtokait e nemes asszonynak adta az 
iránta érzett szeretet miatt a káptalan oklevelével, ami elveszett. Ennek par-ja a káptalan 
sekrestyéjében v. levéltárában a szokás szerint el van helyezve, és erre az asszonynak 
jelenleg nagy szüksége van. Ezért a király utasítja a káptalant, hogy ezen oklevél par-ját 
sekrestyéjükben keressék meg, és annak tartalmát, ha az asszonyt a mondott módon érinti, 
neki átiratban adják ki, ha pedig nem tudják azt fellelni, akkor miként minderről a kápta-
lannak tudomása van, azt a királynak írják meg, csalárdság nélkül. D. in Vissegrad, 3. die 
Epiph., a. d. 1365. 
 
Á.: a 132. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 389–390. (román fordítással) 
 
 
17. 1365. jan. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Ida-i Churke (dict.) Tamás fia: 
Péter mester nevében, hogy Zumur fia: …….., Pobor (dict.) Miklós, György fia: Fábián és 
Fekethe ([dict.]) Márton fia: László (Kapproncha-i Ite fia János fia: János famulus-ai) ezen 
uruk parancsából [1364.] dec. 9-én (2. die Conc. virg. glor.) Kaproncha faluból felfegyver-
kezve kimenve a közúton haladó Lazk fia: Jánost – Zudar (dict.) Péter mester Rodoma-i 
jobbágyát, aki Churke (dict.) Péter officiolatus-a alatt van – megtámadták, kegyetlenül 
megverték és életveszélyesen megsebesítették, a lovát hatalmaskodva elvették, és meg is 
ölték volna Jánost, ha el nem menekül. Tették mindezt úgy Péter mester joga sérelmére, 
hogy per van függőben Péter mester és János fia: János között. Ezért a nádor kéri a Lelez-i 
egyház prépostját és konventjét, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kuzunch-i György v. 
Kelechen-i Donch nádori ember tudja meg erről nyíltan és titokban az igazságot, majd a 
konvent tegyen jelentést. D. in Wisegrad, f. IV. p. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 20. (Df. 219 543.) Kissé hiányos. Hátlap-

ján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
18. 1365. jan. 8.  
……………… Fel…….-i Gergely fia: Raphayn ………… Buthka-i Miklós fia: …….  bár 
…….. nemes asszony, Kallo-i ……. felesége hitbére és jegyajándéka ….. Semyen-i László fiai: 
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……………. ellenében pert ….. indítottak, végül …….. megfelelő elégtételt kapva László 
fiait: Ubul és Mihály mestereket a mondott Byri-i Tamás birtokaiból v. birtokrészeiből ezen 
asszonynak járó hitbér és jegyajándék ügyében Pál személyesen, Raphayn pedig képviselői 
hatáskörrel Jakch mondott fivérei nevében nyugtatták. D. oct. diei Strennarum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 66 818. (Dessewffy cs. margonyai lt. 38.) Erősen hiányos.  
Megj.: OL-adatbázis szerint a leleszi konvent oklevele. 
 
 
19. 1365. jan. 8. Aversa 
A. d. 1365., die 8. mensis Jan. A Fehér Társaság (Alba Societas) főkapitánya: Hugo de 
Mortimer, a magyar (Ungarus) Tholdi-i Miklós comes (magnifici milites), valamint a 
Társaság többi tagjai közjegyző előtt felhatalmazzák és megbízzák bizonyos angol 
(Anglicus) és magyar (Sale-i Mihály, Samusce-i Lanzalott, Marchio-i Péter, Sagoria-i Mik-
lós) követeiket, hogy békét kössenek Johanna királynő (Je, Si), Egyed pápai legátus, 
sabinai (Sabinensis) püspök, ill. a Társaság között. D. et actum in Averzano, anno, mense 
de quibus supra. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 625. (A firenzei lt.-ban levő E.-je alapján.); Theiner, CD. II. 

420. (Á. alapján, Á.-ban.) 
Á.: a 32. számú oklevélben. 
 
 
20. 1365. jan. 9.  
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szent János-monostor konventje tudatja, hogy 
Konth Miklós nádor (H) oklevelének megfelelően tanúságuk előtt Péter Lelez-i prépost 
jan. 8-án (oct. diei Strennarum) esküt kellett tegyen János fia: Pál ellen. Akkor a prépost 
egymaga, in suo stallo, miként szokás (moris est), János testvér, a konvent tanúsága előtt 
tisztázta magát arról, hogy nem vett el egy vég (pecia) szürke posztót Páltól az adósságaiért 
és a kihágásaiért abban az időben, amikor az ő jobbágya volt, és Pál vádjában ártatlan. D. 
2. [die] oct. diei Strennarum, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 136. (Df. 233 744.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
21. 1365. jan. 9. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt László fia: Mihály és 
Semyen-i Lengen (dict.) János fia: Leukus tiltakoztak, miszerint Iwan fia: László, Simon 
fia: Imre, annak frater-e: Péter és Iwan fia Demeter fiai: János és Szaniszló a birtokaikat v. 
birtokrészeiket, főleg Scenthpeter és Syma birtokokat el akarják zálogosítani, adni és idege-
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níteni, ezért ők ezen, nemzetségbeli atyafiaikat (fratres generacionis) mindettől tilalmazták, 
másokat pedig attól, hogy e birtokokat elfoglalják, megvásárolják és azok tulajdonába 
bemenjenek. D. 2. die oct. Strennarum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 071. (Kállay cs. lt. 1300. 1477.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Lewkes és Lengel névalakokkal, Iwan-t pedig mesternek nevezve), valamint záró-
pecsét körvonala. 

R.: Kállay 1552. szám. 
 
 
22. 1365. jan. 9. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatják, hogy Konth Miklós nádor 
(H), a kunok bírája oklevele szerint színük előtt Lengen (dict.) Leukus jan. 8-án (oct. diei 
Strennarum) 4,5 márkát kellett fizessen Miklós fia: Pálnak és Jakch fivérének (germanus): 
Miklósnak. Akkor Leukus bemutatta nekik [I.] Lajos király (H) oklevelét, miszerint az 
uralkodó megparancsolta országa minden egyházi v. világi bírójának és jogszolgáltatójának, 
hogy Leukus összes, akár fel-, akár alperesként bármely időpontban is viselendő perét a 
királyi hadoszlás 15. napjára halasszák el. Ennek megfelelően a kifizetést akkorra halasztják. 
D. 2. die oct. predict., a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 52 072. (Kállay cs. lt. 1300. 1470.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Lengel névalakkal, Jakch-ot pedig mesternek nevezve), valamint zárópecsét körvonala. 
R.: Kállay 1553. szám. 
 
 
23. 1365. jan. 9. 
Péter prépost és a [Lelez-i] Szt. Kereszt-egyház konventje tudatják, hogy Konth [Miklós] 
nádor (H), a kunok bírája döntéshozó oklevele szerint színük előtt Pelehthe-i János fia: 
László jan. 8-án (oct. diei Strennarum) huszonötöd-magával, nemesekkel esküt kellett tegyen 
Imbregh-i András fia: Dénes ellen. Akkor László az esküt letette arról, hogy ő már régtől 
fogva nem használja a Dénes Kerezthur nevű birtoka határain belül fekvő erdejét, a jobbá-
gyaival sem használtatja, így Dénesnek ezáltal nem okozott 100 márka kárt, és annak vád-
jában ártatlan. Dénes képviselője a konvent előtt az esküt megtekintette és meghallgatta. D. 
2. die oct. predict., a. d 1365. 
 
E.: Dl. 99 445. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 63.) Hiányos és foltos papír. 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Imbreg névalakkal), valamint zárópecsét 
töredékes nyoma, 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: Károlyi I. 259. 
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24. 1365. jan. 10. [?] 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti Konth N. [Miklós] nádornak, 
a kunok bírájának (tanquam domino eorum), hogy Zygan-i Domokos fia: László részére 
kiadott és nekik elküldött levelének megfelelően az abban megnevezett Zentus-i Mokou 
fia: Pál nádori emberrel kiküldték tanúságul Antal testvért, akik dec. 23-án (II. f. an. Nat. 
d.) Dénes fia István fia: Dénes mestert a Bezded nevű birtokán a nádor elé idézték jan. 8-ra 
(oct. diei Strennarum) a nádor oklevelében szereplő ügyek megindokolására, válaszadásra 
és (mind a nádornak, mind a peres ellenfélnek járó) bírságai kifizetésére. D. VI. f. an. oct. 
Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: HHStA. Familienarchiv Erdődy. D224. (97-11-4.) Hátlapján azonos (eszerint Dénes 

Luchunch-i) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei és vissza-
záró pecsét körvonala. Kortárs kéztől: actor personaliter, pro in Paulus filius Johannis 
cum procuratorio iudicis curie regis ad quindenas residencie. 

R.: Erdődy 500. szám. 
Megj.: Mivel jelen keltezés szerint az oklevelet később adták volna ki, mint amikorra az 

idézés szól, a dátumban elírás lehet. Talán oct. nélkül értendő és akkor jan. 3-án kelt. 
 
 
25. 1365. jan. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a budai bírónak, esküdteknek és polgároknak: elmondták neki a 
Scybin-i királyi polgárok és hospesek, hogy bár az uralkodó kegyesen megengedte, hogy 
ők és Erdély összes királyi polgára szabadon mehetnek a javaikkal és áruikkal Bécsbe 
(Wyenna) v. ahová akarnak, a címzettek pedig nem kényszeríthetik őket arra, hogy javai-
kat és áruikat Budán lerakják (ad deponendum vel reponendum in medio vestri), azonban a 
budaiak, a király ezen kegyével mit sem törődve (gracia … parvipensa), őket és áruikat 
nemrég feltartóztatták, és a király parancsával merészen ellenszegülve nem engedték őket 
távozni. Mivel a király a panaszosokat a nekik adott kegyben és kiváltságban (libertas) 
meg akarja őrizni, utasítja a címzetteket, hogy a Scybin-i és más erdélyi királyi polgárokat 
és hospeseket, akik bármikor Bécsbe v. máshova akarnak menni, a királyi kegynek megfe-
lelően engedjék szabadon távozni, kár nélkül. D. in Wyssegrad, sab. p. Epiph. d., a. 
eiusdem 1365.  
 
E.: Archivele Statului Sibiu. Szász Nemzeti Lt. Urkunden 1. 17. (Df. 244 582.) Hátlapján 

kis pecsét töredéke. 
K.: ZW. II. 223; Doc. Rom. Hist. C. XII. 390–391; Hermannstadt 49–50. (utóbbiak román 

fordítással) 
R.: MTT. 4 (1857) 146. (1367. jan. 9-i dátummal); Erdélyi Okm. IV. 356. szám. 
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26. [1365.] jan. 12. 
1364. [!], ind. 3., die 12. Jan. Velencei nagyobb tanácsi határozat: színük előtt Tragur-i 
néhai Miklós mester medicus fia: János Dalmácia bánja levelével és annak egy követével 
elégtételt kért azon 2000 aranydukátnyi kár ügyében, amit neki Nicolaus Faletro egykori 
Culphi-i kapitány okozott azzal, hogy elsüllyesztette egy hajóját (navigium) az áruival és 
javaival együtt, miként ez a bán levelében szerepel. A tanács határozata szerint adjanak 
Jánosnak 150 aranydukátot, de kegyességből, és nem azért, mert valami joga lenne erre. 
 
K.: Ljubić IV. 75. (Maius consilium. Novella 94. alapján, velencei lt.) 
Megj.: A forrásban a velencei márc. 1-jei évkezdet miatt szerepel még 1364-es év. 
 
 
27. 1365. jan. 13. Tornalja 
Papoch-i László mester, István mester vicecomes-e és a Gumur megyei [szolgabírók] 
jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (1364. dec. 24., l. 

Anjou-oklt. XLVIII. 999. szám) kiküldték tanúságul az egyik szolgabírót (unum ex nobis), 
Kysisip-i Péter fia: Benedeket, aki nemesektől és nem nemesektől, főleg ZenthIuanusfalua 
és Seed birtokok szomszédaitól nyíltan és titokban megtudta, hogy bár Pethew fiai: Miklós, 
László, János, András és [lehúzva: Pethu] Péter [1364.] dec. 23-án (f. II. an. Nat. d.) 
Zen[th]Iuanusfalua és Seed birtokokat a király és a Saag-i konvent embereivel az országbíró 
ítéletének megfelelően maguknak iktattatni akarták, de Ratolth-i Lőrinc [fia] János özvegye 
és e nemes asszony fiai: Miklós, Baldon és Gyula a királyi és konventi embereket 
[nyíl]lövésekkel megfutamították és Pethew fiai 7 ökrét ott hatalmaskodva elvették. D. in 
villa Tornalia, f. II. scilicet oct. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: Dl. 56 884. (Hanvay cs. lt. 75.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Pethew fiai Derenchen-iek), valamint 2 zárópecsét töredékei. 
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 109. 
 
 
28. 1365. jan. 13. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően 
(1364. dec. 12., l. Anjou-oklt. XLVIII. 975. szám) Debreu-i Miklós mester királyi emberrel 
kiküldték tanúságul subnotarius-ukat: az ifjú János mestert, akik jan. 6-án (in die fe. Epiph. 
d.) Rakomaz birtokra mentek, ahol azon birtokrészért, ami [Batur-i] Bereck fia Miklós 
leányainak: Barbarának és Anich-nak a leányjoguk fejében Batur birtokból jár, 18 telket – 
amikből 10 a Ticia folyó felőli utcán (linea) Tereu (dict.) János házától és azzal együtt 
egészen az oda valósi Mihály fia: Péter részéig, 8 pedig a birtok egy másik, észak felőli 
utcáján Kovács (Faber dict.) Jakab, ezen Batur-i nemesek jobbágya házától ezen Péter 
részéig tart – minden haszonvétellel iktattak ezen nemes asszonyoknak. Ezután azonban 
[ezen Bereck fia] Leukus fia: Péter a maga és mondott frater patruelis-ei [ezen Bereck fia 
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János fiai: László és György] nevében azt mondta, hogy Rakomaz birtok jobb, terméke-
nyebb és hasznosabb Batur birtoknál, ezért nem Rakomaz-ból, hanem Beudmonustora, 
Kokat és Kenez birtokokból (amik Batur birtok bevételeivel és hasznaival egyenértékűek) 
kész egyenlő értékű részt kiadni és iktatni ezen asszonyoknak a Batur birtokból járó részükért, 
ezért ha Barbara és Anich ezen Rakomaz-i birtokrészt megkísérlik kisajátítani maguknak, 
őket mind e birtokrész elfoglalásától, mind annak tulajdonlásától tilalmazzák. D. oct. 
Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: 1. Dl. 5377. (NRA. 596. 21.) Hátlapján középkori (Rakamaz névalakkal) és újkori kéz-

től tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
2. Ue. jelzet alatt. (NRA. 841. 19.) Hátlapján zárópecsét töredékei. Eltérő névalakja: Twreu. 

Má.: Dl. 98 587. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. 50. 123.) Újkori. 
 
 
29. 1365. jan. 13. 
Az egri káptalan tudatja, hogy kanonoktársuk: Benedek pankotai főesperes – akit a káptalan 
[I.] Lajos király nagypecsétes, nyílt egyezséglevelével küldött ki tanúságul Debrew-i De-
meter fia: Miklós mesterrel, a királyi kúriából speciálisan kiküldött királyi emberrel Batur-i 
Bereck fia: néhai Miklós mester összes, örökjogú és szerzett birtokai és birtokrészei 
negyede (kivéve a Batur nevű örökbirtokán levő része negyedét, aminek fejében Batur-i 
Miklós mester leányainak: Barbara és Anych nemes asszonyoknak egyenlő részt kell iktatni), 
továbbá a Batur-i Miklós mestert vásárlási, zálog és anyai (matrimonialis) címen illető 
birtokrészei és ménesbeli lovai ezen asszonyoknak történő, valamint Enchench birtok három-
negyede (Batur-i Miklós mester özvegye hitbére és jegyajándéka fejében való) [1364.] júl. 
15-i (22. die Nat. Johannis Bapt.) és más alkalmas napokbeli iktatására – visszatérve színük 
előtt a királyi emberrel együtt, Moniorod-i Jakab fia: János (e nemes asszonyok famulus-a 
és képviselője a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) és Bator-i ue. Bereck fia 
Leukus fia: Péter (a maga és ezen Bereck fia János fiai: László és György mesterek nevében 
ügyvédvalló levél nélkül) jelenlétében elmondta, hogy a mondott napokon először 
Enchench-re, majd Batur-i Miklós mester többi birtokára és birtokrészére menve ezek 
negyedét határ-elkülönítésekkel, valamint a ménesbeli lovakkal együtt iktatták a király 
egyezséglevelének megfelelően e nemes asszonyoknak (akik nevében ezt Jakab fia: János 
képviselő elfogadta) ezen László, György és Péter mesterek jelenlétében, úgy, hogy a 
Zathmar megyei Enchench birtokot először 3 részre, majd az egyik harmadot négy részre 
osztották, és a harmadrész egyik negyedét, ami a birtok kelet felőli utcáján (linea) van Balázs 
fia: Péter és Márton fia: Miklós ottani hospesek telkei (sessio) között, Barbarának és 
Anich-nak a leánynegyedük fejében iktatták, Enchench háromnegyedét pedig Miklós 
özvegyének annak hitbére és jegyajándéka fejében annak élete végéig tartó birtoklásra. 
Továbbá az alábbiakat is iktatták e nemes asszonyoknak a negyedjoguk fejében: a Zathmar 
megyei Wasuary birtok harmadának negyedét a telekhelyekben Pál fia: Mihály házától 
Nogh (dict.) Lőrinc házáig (és azzal együtt) az észak felőli utcán, ti. 6 telket; a Zathmar 
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megyei Waley birtok negyedét, ti. 8 teljes telket az észak felőli utcán Szabó (Sartor) János 
házától (és azzal együtt) kelet felé (kivéve Chyure fia: György ottani hospes telkét, ami 
László, György és Péter mestereknek maradt), a Teremi birtokon levő telekkel (fundus) 
együtt; Eched birtok észak felőli harmadát Gál hospes házától (és azzal együtt) és 
Fabianhaza birtok negyedét, ami Nogh (dict.) András és Gyula fia: Miklós telkei között 
van a nyugat felőli utcán, továbbá a Byhor megyei Kokat birtok harmadának negyedét, ti. 2 
telket észak felé Selendi (dict.) János házától és egy általuk határjelként elhelyezett tönk-
től; Miklós mester Byhor megyei Kenez birtokon levő része negyedét, ti. 1,5 telket, ahol 
egykor Bene fia: Miklós lakott, Serephil fia: János telke mellett, valamint Abram birtok 
negyedét a nyugati utcán Kovács (Faber) Miklós házától (és azzal együtt) észak felé, ti. 6 
teljes telket (mansio); Lugas birtok harmadának negyedét a dél felőli utcán, ti. 2 teljes telket 
(az egyik elhagyatott), valamint Odon birtok harmada negyedét Mihály fia: Péter részétől 
dél felé; a Zabouch megyei Leta birtok harmada negyedét, ti. 5 telket (amiből 4 a kelet 
felőli utcán van, szemben az ottani egyház szentélyével Odon birtok felé, az 5. pedig a 
szentéllyel szemben Mihály fia Péter fiai részei és a Batur-i nemesek szomszédságában 
egy másik utcán) hospesek és jobbágyok telepítésére; Miklós mester Zabouch megyei 
Nyreghaz nevű vásárolt birtokon levő részét, ti. 3 teljes, Pál fia: Balázs részeivel szomszédos 
telket a kelet felőli utcán a plébánia mellett, továbbá e birtok egy másik, egykor e nemesek 
elődeihez szerzés címén háramlott utcája harmadának negyedét, ti. 2 telket Orros (dict.) 
János malmától más, elhagyatott telkekkel együtt; a Zabouch megyei Pouch birtok negyedét, 
ti. 1 teljes, egy kápolnától északra levő, Kallow és Feyertow birtokok felé tartó utcát; a 
Tycia folyó partján levő Venchellew birtok harmadát, ti. 15 telket a Gaua birtok felőli utcán 
és Pataky (dict.) János ottani hospes házától (és azzal együtt) a Ticia felé, egy másik utcán 
levő, most elhagyatott és lakatlan 2 másik telekkel; a Zathmar megyei Saruar birtokon a 
telekhelyekből Miklós mester 14 ölnyi (amplexus, vlna) részét. Rakomaz birtokot, vagyis 
Miklós mester és Benedek fia: Pouch részeit (amik Pouch örökös nélküli halála után Miklós 
mesterre háramlottak) 4 egyenlő részre osztották, és az egyiket minden haszonvétellel e 
negyedjog fejében iktatták nekik, úgy, hogy 4 teljes telek Rakomaz birtok déli utcáján 
Gondus (dict.) János fia: Péter házától a Ticia folyó felé, valamint 5 másik telek a birtok 
északi utcáján és az ezek melletti elhagyatott helyek ezen asszonyoknak jutottak, a mondott 4 
telek végén levő fél telket pedig a falubeliek (incola) utcájának (platea) és közös átkelőjének 
hagyták a felek. E nemes asszonyok jobbágyai a Ticia folyón úszó fákat (miként László, 
György és Péter jobbágyai is) kigyűjthetik. Elmondták még a királyi és káptalani emberek, 
hogy bizonyos törvényes feladataiktól akadályoztatva a lakott Beudmonostora és az elha-
gyatott Inazakalia és Dusnok nevű, ezen osztály alá eső birtokokat akkor nem tudták fel-
osztani, de a Batur-i nemesek ezekből az ezen nemes asszonyoknak járó részt alkalmas 
időben kiadják majd. A mondott birtokok haszonvételeit (egyházak, erdők, szántóföldek, 
folyók, halászóhelyek, berkek, legelők, a Pouch birtokon szedni szokott vám, utcák) a 
mondott osztálynak és egyezséglevélnek megfelelően közös használatra hagyták. Elmond-
ták még, hogy Jakab fia: János, az asszonyok képviselője  e birtokrészek iktatása idején 
kijelentette, hogy Pouch, Leta, Lugas, Teremi, Fabianhaza, Saruar, Eched, Waley, Kokat, 
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Inazakala, Dusnok, Venchellew és Nireghaz birtokok vásárlás címén, Kenez birtok pedig 
anyai jogon jutottak egykor a Batur-i nemesek elődeihez, amikből ezen asszonyok harmad-
részt kell kapjanak. Ezzel szemben László, György és Péter mesterek azt mondták, hogy e 
birtokokról okleveleik vannak, amikben pontosan benne van, melyik birtok milyen jogon 
jutott hozzájuk, és ezeket egy későbbi időpontban – mivel ezen okleveleket a váradi kápta-
lannál letétbe helyezték (arestacio) – készek bemutatni. Ha jelen oklevelet visszaviszik a 
káptalannak, az privilegiális formában adja majd ki. D. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: 1. Dl. 5379. (NRA. 841. 20.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét körvonala. 
2. Ue. jelzet alatt. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
Eltérő névalakjai: Pankata, Debreu, Anich, Monyorod, Wosuary, Valey, Chwre, Terem 
~ Teremy, Bihor, Selendy, Serephel, Kallou, Feyertou, Wenchelleu ~ Venchelleu, 
wlna.  

Má. 1-2.: Dl. 98 588. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 45. 10.) Újkoriak. 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 391–392.  
 
 
30. 1365. jan. 13. 
A vasvári káptalan előtt egyrészről a Vasvár megyei Kueskuth-i Pousa fia Pál comes fia: 
Miklós mester, másrészről Kueskuth-i ue. Pál fia: János mester megvallották, hogy fogott 
nemes bírók elrendezésével a köv. örök osztályt tették: minden ingó és ingatlan javuk fele 
az alábbi birtokok és azok haszonvételei felével Jánosnak, ezek másik fele Miklósnak jutott, 
úgy, hogy Kueskuth nevű birtokukon apjuk: néhai Pál comes telke (sessio) a birtok déli 
felével és egy, majd 16 holdnyi szélességű és 1 hold szántóföld hosszúságú földrésszel e 
telken túl Seel fia: János és István fia: Miklós földjei között Jánosnak; István fia: ezen 
Miklós (őket most vásárlás címén illető, apjuk telkével azonos méretű) telke túl a tavon, 
Kueskuth birtok északi felével, amellett egy toronyhellyel nyugat felől a tó mellett és egy 
trágyázott földrésszel Lőrinc fia: néhai János mester pap, a káptalan kanonoka telekhelye 
fölött észak felől, ami a Kuzegh-re haladó nagy útig tart, és az apjuk telkén túl levő mondott 
földrésszel azonos szélességű és hosszúságú, Miklósnak jutott. Achaad nevű birtokukat 4 
részre osztották, úgy, hogy apjuk ottani telke e birtok két részével, ti. az egyik rész az utcán 
(contrata) nyugat felől ezen telek mellett van, a másik a kelet felőli utcán, és egy fél telek 
(fundus curie) apjuk telke mellett Miklósnak jutott, a birtok másik 2 része észak és dél 
felől ezen utcákon Jánosnak. Saah nevű birtokukon néhai famulus-uk: Saahy-i (dict.) Péter 
észak felőli utcán levő telke az apjuk Achaad-on levő telke fejében Jánosnak jutott, Saah-on 
a várhely a vár előtti mezővel v. faluhellyel Miklósnak, az Alhou birtokon levő másik 
várhelyük Jánosnak, továbbá Saah-on a déli utcán (linea seu contrata) 6 negyedes telek 
(fundi quartales) a várhely felől keletre egy sorban Miklósnak és ue. sorban nyugat felől 7 
ilyen telek Jánosnak, valamint e birtok középső utcáján 6 ilyen telek nyugat felől Miklósnak 
és ue. utcán kelet felől 5 Jánosnak, a birtok 3. utcáján (series seu linea) a folyón túl észak 
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felől 6 ilyen telek János telke mellett Jánosnak, és ue. utcán nyugat felől 5 Miklósnak jutott. 
Saah birtokon 3, wlgo Selnerhel-nek hívott, földek, szántóföldek és kaszálók nélküli, egymás 
mellett levő telekhely (fundi seu loci mansionales) Jánosnak, 5 ilyen telekhely, ti. 1 a birtok 
kapuján (porta) innen és 4 azon túl Miklósnak jutott. A szántóföldeket és kaszálókat, amiket 
eddig a Saah falubeliek tartottak, később osztják fel egymás között. A wlgariter Nogbik 
erdő déli fele, ami a mondott várhelytől keletről nyugatra folyó patak és az Ewr faluba 
tartó Sahuta nevű közút között Ewr falu határáig és Redyn birtok határáig fekszik, Miklósnak 
jutott, az erdő északi fele pedig, ami e patak és a Hodnusbek nevű közút között van ezen 
Redun birtok határáig, Jánosé lett. Byk nevű másik erdőjük, ami a Hodnusbek úton túl 
északra van, egyik fele Miklósnak, másik fele Jánosnak jutott. Kechyl nevű birtokukon a 
kelet felőli utcán 3 negyedes telek dél felől Jánosnak, 4 ue. sorban észak és a Szt. Jakab 
apostol-egyház felől Miklósnak, e birtok nyugati utcáján 2 ilyen telek észak és a folyó felől 
Jánosnak, 2 dél felől Miklósnak jutott. Lypolthfolua nevű birtokukon a nyugat és a folyó 
felőli utcán 3 negyedes telek dél felől és egy Selnerhel (dict.) telekhely ue. utcán (ordo) dél 
felől Miklósnak, a birtok ue. utcáján észak felől 3 ilyen telek Jánosnak, a birtok másik, 
kelet felőli utcáján 7 negyedes telek észak felől Miklósnak és ue. utcán dél felől 7 ilyen 
telek Jánosnak jutott. Alhou nevű birtokukon a nyugat felőli, folyó melletti utcán 13 
negyedes telek észak felől Miklósnak, ezen utca (linea seu contrata) másik, a Szt. Luca 
szűz-egyháztól dél felé levő fele (kivéve a végén 2 negyedes telket egymás mellett) Jánosnak, 
továbbá e birtok másik, kelet felőli, a gyepű (indago) melletti utcáján (contrata seu ordo) 
13 negyedes telek észak felől, ti. 12 egy utcán és 1 a szigeten v. a folyók között és egy 
nagy út mellett Jánosnak, ezen utca déli fele a mondott 2 negyedes telekkel a birtok másik 
utcája (linea seu contrata) végén dél felől Miklósnak jutott. A Szt. Luca-egyház körül 4, 
Selnerhel nevű telekhely Miklósé, 4 pedig ezen egyház mellett Jánosé lett. Alhow birtokon 
a Stregrespoh folyón túl nyugat felől a Dobronukuta nevű nagy út melletti földrészük északi 
fele, ti. ami e nagy úttól észak felé fekszik Saah birtok határáig és nyugat felé egy hold 
szántóföldnyi hosszúságú, Miklósnak jutott, e földrész másik, ezen nagy út melletti része 
dél felől Volfo birtok határáig és nyugat felé 1 hold szántóföld hosszúságban Jánosnak. 
Volfo birtok fele v. déli utcája minden negyedes telekkel, a Selnerhel (dict.) telekhellyel és 
egy szintén Sellerhel nevű telekhellyel nyugat felől a folyó mellett Miklósnak, a birtok 
másik fele v. északi utcája minden negyedes telekkel és Selnerhel nevű telekhellyel az 
ottani malomig Jánosnak jutott. A Saah, Kechyl és Lypolthfolua birtokon levő 3 malomkerék 
Miklósé, az Alhou és Volfo birtokon levő 3 malomkerék Jánosé lett. Az ezen birtokokon 
levő egyházakat közös földeken és helyeken levőknek hagyták. A felek a mondott birto-
kokra és főleg az Alhou birtokon a Dobronukutha nevű nagy út mellett levő birtokrészeikre 
népeket telepíthetnek, a másik fél ellentmondása ellenére is. A Volfo birtokon levő útvám-
jukat (teulonium vie) és e birtokaik más haszonvételeit, amik jelen oklevélbe nem kerültek 
bele, fele-fele arányban közösen használják és birtokolják. Ha a felek valamelyike a királytól 
adományba kap birtoko(ka)t, ill. ha a tőlük elidegenített birtokaikat vissza tudják szerezni, 
ezeket hasonlóan 2 részre kell osszák egymás között. Erről a káptalan függőpecsétes és 
chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1365., amikor 
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Vgud ura: Chenygh mester fia: István prépost, Márton mester őr-, Mihály mester éneklő-
kanonok, János mester dékán. Arenga. 
 
E.: Dl. 100 098. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Sáh 1. 9. 59.) Foltos. Hátlapján középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések. Felül chirographált (ABC). Függőpecsét vörös-
zöld fonata. 

Á.: Vasvári kápt., 1378. aug. 13. Dl. 49 723. (Rumy cs. lt. 56. 63.) Eltérő névalakjai: Sel, 
Kuzeg, Sahy, Nogbyk, Sahvta, Redeyn, Hodmusbeg, Kechel, Selnerhele ~ Sernelhel, 
Stregpoh, Dobronukwta ~ Dobronukvta, Wolfo, Wgud, Chenyg. 

 
 
31. 1365. jan. 14. 
A pécsi káptalan előtt megjelentek egyrészről Vechk-i István fiai: Jakab és János, másrészről 
Zenthgal-i Jakab fia János fia: Miklós a maga és fivére (carnalis frater): Péter nevében 
(ügyvédvalló levél nélkül, Péter terhét magára vállalva, ha az alábbiakat nem tartja meg), 
és megvallották, hogy felmentették egymást minden kár, sebzés, verés, hatalmaskodás és 
jogtalanság ügyében, amiket egymásnak a jelen oklevél kiadásáig okoztak, és a köztük és 
utódaik közötti jövőbeni per elkerülése érdekében Zenthgal és Vychk nevű birtokaikat így 
különítették el egymástól: 2 hold szélességű földnél egy régi mellett új határjelet emeltek; 
a Zenthgal faluból kijövő út észak felé, aminek oldalában egy wlgo Farkasuerem nevű árok 
mellett új földjelet emeltek, és ezen 2 határjel dél felé Zenthgal-i János fiait, észak felé 
Wychk-i István fiait választja el. A dél felé elkülönített földön János fiai nem tarthatnak 
utat. János fiai az Wkur folyón, István fiai határain belül, azok gátja (meatus clausure) 
felett felett levő, PopMolna nevű malmukat át kell vigyék egy másik helyre, ahol az Wkur 
folyó hozzájuk tartozik. István fiai és Olivér fia: Kalacha Tarcha birtokon levő birtokrészeit 2 
egyenlő részre osztották, ezek keleti fele István fiainak, nyugati fele János fiainak jutott teljes 
joggal. Az Enizth falu területén levő szőlőjüket János fiainak örökítették át a joga teljességével. 
János fiai a Kalacha birtokrészei ügyében kiadott okleveleiket István fiainak át kell adják, és 
amit ezek közül megtartanának, azok érvénytelenné válnak. Ha a felek valamelyike mindezt 
nem tartja be, a másik féllel szemben a per kezdete előtt kifizetendő 10 márka dénárban 
marasztalják el, a bíró része nélkül. Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, az 
privilegiális formában adja majd ki. D. 2. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 49. (Df. 230 494.) Hátlapján pecsét nyoma. 
R.: J. Stipišić–M. Šamšalović, HZ. 1959. 311. (Jelašić cs. elenchus-a alapján.) 
 
 
32. 1365. jan. 14. Pescara, Abruzzo tartomány 
A. d. 1365., ind. 3., V. Orbán pápasága idején, die 14. mensis Jan. Egyrészről Blasco de 
Belviso, a Spoletoi Hercegség rector-a Egyed pápai legátus, sabinai (Sabinensis) püspök 
nevében és a római szentegyház képviseletében, továbbá Gomez Albornoz (Gometius de 
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Albornotius), a Nápolyi Királyság (regnum Sicilie) főkapitánya Johanna királynő (Je, Si) 
nevében, másrészről a Fehér Társaság (Societas Alba) angol és magyarországi (U) – Sala-i 
Mihály, Samusce-i Lanzelott, Marchio-i Péter, Sagoria-i Miklós – képviselői úgy állapodnak 
meg, átírva a Társaság jan. 8-i oklevelét is (l. 19. szám), hogy a Társaság főkapitánya, 
conestabilis-e, marescallus-a, más tisztjei (caporales) és a teljes Társaság a római szent-
egyház és a királynő zsoldjába és szolgálatába állnak egységesen, legalább 5000 jól 
felfegyverzett lovassal és 1000 gyalogossal 6 hónapra mindenki (főleg Annichinus de 
Bongardo és társasága) ellen, akik megtámadják v. elfoglalják a szentegyház v. a királynő 
bármely városát, földjét, területét és várát. Mindezeket a Társaság sem támadhatja meg 
ezen túl további 5 évig, és ugyanerre vegye rá Annichinus-t és seregét is, vagy tárgyalás (a 
római egyház és a királynő engedélyével), vagy háború révén. Utóbbi esetben a Társaságot 
illetik a foglyok, a fegyverek és a zsákmány is. A Társaság mindezért 160000 aranyforintot 
kap: februárban hatvanezret, márciusban húszezret, a maradékot a szerződés 5. hónapjának 
végén (mindebből a római egyház fizet hetvenezret, a királynő kilencvenezret), és ebből 
kell megvásárolja szükségleteit (élelem, fegyverek, lovak és egyebek) a római egyház és a 
Nápolyi Királyság területein, amiket a 6 hónap lejárta után a Társaság békésen el kell 
hagyjon, és ezekre a mondott 5 évig nem térhet vissza a római egyház és a királynő enge-
délye nélkül. A Társaság nem kell háborúzzon tengeren, továbbá Firenze, Pisa és Siena 
városok ellen. Actum in burgo castri Pissine, Aprutine provincie, anno, ind., mense et die 
predictis. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 626–627. (kivonatos); Theiner, CD. II. 419–425. (ASV. Ex libris 

introitus et exitus Romandiole 1360–1368. ep. 203. alapján.) 
 
 
33. [1365. jan.] 14. Tripilgiani Szt. Üdvözítő-templom, Abruzzo tartomány 
Anno, ind. et mense predictis, die 14. A Fehér Társaság (Alba Societas) főkapitánya: Hugo 
Mortimer, a magyar (Ungarus) Tho[l]dy-i Miklós comes, Congia tiszt (caporalis), Lukács, 
Guada-i Miklós, Sale-i Mihály, Sale-i Tamás, Boto János, Marchio-i Péter, Sebacha János, 
Bunz-i Mátyás és Sagoria-i Miklós, valamint a Társaság egyéb tagjai esküjükkel és pecsét-
jeikkel ellátott oklevelükben megerősítik az előző számú szerződést. Actum in villa 
Tripilgiani, in ecclesia S. Salvatoris, provincie Aprutine. 
 
K.: Theiner, CD. II. 425–426. (ASV. Ex libris introitus et exitus Romandiole 1360–1368. 

ep. 203. alapján.) 
Megj.: Az előző számú oklevélben volt átírva. 
 
 
34. 1365. jan. 15. 
A vasvári káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelének 
megfelelően (1364. nov. 15., l. Anjou-oklt. XLVIII. 912. szám) Peel-i Beke fia: Miklós 
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nádori emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Pál mestert, akik jan. 6-án (f. II. 
videlicet in fe. Epiph. d.) a Suprun megyei Vichateleke és Daagh birtokokra mentek a 
szomszédok összehívásával, ezeket régi határaik mentén bejárták, a szükséges helyeken új 
határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktatták Péter per-
jelnek és a [Papuch-i] B. Szűz Mária-egyháznak örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. 
Vichatelek és Daagh határai: árok; 2 út, ahol 3 régi határjelet találtak és egy újat emeltek, 
amik dél felé Tyak földet, kelet felé Vichateleke birtokot, nyugat felé a Chorna-i egyház 
földjét különítik el; Kerezur [!] birtokra tartó út, ami a Chorna-i egyház földjét nyugat felé, 
Vichateleke földet kelet felé választja el; ezen út mellett 3 régi sarok-határjel, ahol egy 
negyediket emeltek, amik kelet felé Vichateleke birtokot, nyugat felé a Chorna-i egyház 
földjét, észak felé Sebehaza-i Sebe fia: János földjét választják el, és itt a határ elhagyja a 
Chorna-i egyház földjét és csatlakozik ezen János földjéhez; út mellett két régi határjel, 
ahol egy harmadik újat emeltek, amik dél felé Daagh birtokot, észak felé Sebehaza birtokot, 
nyugat felé Vichateleke birtokot különítik el; Sebhaza-ra [!] tartó út mellett 2 régi mellé 1 
új határjelet emeltek; Sebehaza birtok mellett a birtok kertjén túl levő, hosszúságában 1 kis 
hold (parvum iugerum) szántóföldnyi dűlőben új határjelet emeltek; 3 régi sarok-határjel 
mellé egy negyedik újat emeltek, amik kelet felé Daagh birtokot, dél felé Sebehaza birtokot, 
nyugat felé Ugrin fia: Pál mester földjét különítik el, és itt a határ elhagyja Sebehaza birtokot 
és csatlakozik Pál mester ezen földjéhez; út mellett két helyen régi határjel mellé újat 
emeltek; 1 hold föld hosszúság; mege (dict.) tüskés föld mellett régi határjel, ami mellé 
újat emeltek, itt a határ elhagyja Pál mester földjét és csatlakozik Chystke földjéhez; 1 hold 
földnyi hosszúság; Potyund birtokra tartó út mellett 1 régi határjelet találtak és mellé 1 újat 
emeltek; Nempti-i birtokra tartó út mellett 2 sarok-határjelet találtak és egy új harmadikat 
emeltek, amik kelet felé Nempti birtokot, nyugat felé Daagh birtokot különítik el; ue. út 
egy régi határjelig, ami mellé újat emeltek, amik kelet felé Scyl birtokot, nyugat felé Daagh 
birtokot különítik el; ue. út a Paly birtokról Scyl birtokra tartó nagy útig, ami mellett egy régi 
határjelet találtak és mellé egy újat emeltek; az előbbi út két út csatlakozásáig, ami mellett 
régi sarok-határjelet találtak és mellé újat emeltek, amik kelet felé Syul birtokot, dél felé 
Megyes (dict.) Jakab Barbahaza nevű birtokát, észak felé Daagh birtokot különítik el, és itt 
a határ elhagyva ezen utat és Syul birtokot csatlakozik Barbahaza birtokhoz; annak régi 
határjelei hosszan egy újonnan emelt határjelig egy árok mellett, amik dél felé Barbahaza 
birtokot, észak felé Daagh birtokot különítik el; Tyakteleke birtok határjelei. D. 10. die diei 
statucionis, a. d. 1365. 
 
Á. és Má.: az 51. számú oklevélben.  
 
 
35. 1365. jan. 16. 
A Sepes-i káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Péter testvér Lelez-i prépost és 
konventje érdekében idézésekre, tudományvételekre, tilalmazásokra és az ország szokása 
szerinti egyéb feladatokra 1 évre kiadott, a káptalannak elküldött nyílt oklevelének megfe-
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lelően az abban megnevezett Zenthus-i Pouka fia: István királyi emberrel kiküldték tanú-
ságul Lőrinc papot, akik Zemplyen és Vngh megyében nemesektől, nem nemesektől és 
más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg a szomszédoktól megtudták, hogy 
Orrus (dict.) János és Márton, Checher-i Domokos fia: András famulus-ai és Márton fia: 
János, Checher-i Miklós fia: Pál famulus-a az Imre nevű, Kapos-on lakó jobbágyot a saját 
Kapos-i erdejükben nagyon megverték, köpenyét, süvegét és baltáját tőle hatalmaskodva 
elvették, és ezt mondott uraik: András és Pál megbízásából és parancsából tették, miközben 
per van függőben ezen uraik és a prépost között. D. 4. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 144. (Df. 233 751.) Hátlapján azonos 

kéztől máshova illő tárgymegjelölés (…contra Johannem filium Johannis Druget super 
captivacione duorum iobagionum…), valamint zárópecsét nyoma. 

 
 
36. 1365. jan. 16. 
A Sepes-i káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Péter testvér Lelez-i prépost és 
konventje érdekében idézésekre, tudományvételekre, tilalmazásokra és az ország szokása 
szerinti egyéb feladatokra 1 évre kiadott, a káptalannak elküldött nyílt oklevelének megfe-
lelően az abban megnevezett Zethen-i Makou fia: [lehúzva: István] Pál királyi emberrel 
kiküldték tanúságul Lőrinc papot, akik Zemplyen és Vngh megyében nemesektől, nem 
nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg a szomszédoktól meg-
tudták, hogy Druget Miklós comes fia: János mester a saját jobbágyait nem engedi a 
Kechetereuy révhez menni, sem vámot fizetni, a prépost joga sérelmére és kárára, sőt e 
jobbágyait veréssel és javaik elvételével fenyegette, miközben per van függőben a prépost 
és János mester között. D. 4. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 145. (Df. 233 752.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
  
 
37. 1365. jan. 17. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Miklós 
csanádi prépost, királyi speciális káplán a frater-e: [Miklós] hántai (Huntensis [!]) prépost 
nevében bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1361. ápr. 
1-jén kiadott – az esztergomi káptalan 1357. jún. 10-én kelt, a Hunt-i prepositura két, Beer 
nevű birtokának a Hunt-i prépost részére történt iktatásáról szóló jelentését átíró –, ép és 
gyanútól mentes nyílt oklevelét. Kérésére az uralkodó az oklevelet a birtokiktatásokkal 
együtt királyi hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti a Hunt-i prépostnak és egyházának 
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. 
1365., XVI. Kal. Febr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
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Wgulin 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 püspök, Demeter szerémi electus confirmatus, Miklós traui, Demeter nonai, 
Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a 
knini és 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, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Hanta 7. (Df. 200 971.) 

Függőpecsétre utaló plicatura. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 
R.: Katona, Hist. crit. X. 351–352; F. IX/3. 468–469; Veszpr. reg. 579. szám. 
 
 
38. [13]65. jan. 18. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Firenze (Florentia) város priorjainak (priores artium), gonfaloniere-
jének (vexillifer iustitie), népének és közösségének (comune): elmondta neki familiárisa, a 
raguzai (Ragusia) Marinus de Goize, hogy egyes firenzei polgárok neki igen nagy pénzösz-
szeggel adósok, amit többszöri kérésére sem fizettek neki vissza. Mivel emiatt Marinus 
nagy kárt szenved el, ezért a király kéri a címzetteket, hogy Marinus-nak az adósok részéről 
adjanak elégtételt. D. in Vissegrad, die 18. Jan., a. [13]65. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 627; Smič. XIII. 420. (Archivio delle Riformagioni dei Capitoli 

del comune di Firenze. Vol. XVI. fol. 140. alapján.) 
 
 
39. 1365. jan. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a pécsi káptalannak: amikor András testvér, a 
Bodrugh melletti Szt. Péter-egyház apátja Gurbed-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.) Bodrugh 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 meg-
hagyta, hogy a felek a halászóhelyről szóló okleveleiket okt. 6-án (oct. Mychaelis) mutassák 
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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) Ch. [Chama] pré-
post, Kykullew-i főesperes, [László] kalocsai érsek általános vikáriusa 1327-ben kiadott 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XI. 603. szám), ami szerint Márton testvér, a Bodrog megyei 
(districtus) Szt. Péter[-monostor] apátja a maga és konventje nevében a pálos rendi Gergely 
testvért, a Duna-szigeti szentkereszti (de S. Cruce) perjelt László testvér kalocsai érsek és 
vikáriusa elé idéztette az ezen szigeten levő Hothyas halászóhely ügyében, amit a maga és 
egyháza tulajdonjoga nevében igényelt, majd a vikárius megtekintve a felek okleveleit, 
Márton apátnak tanúállítást ítélt, ami után a 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 Bodrug melletti Szt. Péter-monostor apátja, és a perjel megvallotta, 
hogy a Bodrug megyei Simon fia: András a lelke üdvéért a Hathyas nevű halászóhelyet 
minden tartozékkal a szigeti Szt. Kereszt-egyházra hagyta, majd annak ügyében per jött 
létre a király előtt, és mivel András perjel megtudta, hogy Hathyas minden tartozékával a 
Bodrog melletti Szt. Péter-monostor örökjogú halászóhelye, ezért azt átengedte örök 
birtoklásra, kötelezve magát a káptalan előtt, hogy ha Hathyas ügyében bármikor pert indí-
tana, mint patvarkodót marasztalják el. 3) Miklós néhai Machow-i bán 1337. évi oklevele 
szerint (l. Anjou-oklt. XXI. 582. szám) a bán, nem ismerve az igazságot, hogy kiké jog szerint, 
Hathyas és Arach halászóhelyeket a tartozékaikkal a Kwzeg nevű várának engedte hasz-
nálni, azonban mivel az okt. 23-án (f. V. an. Demetrii) Bodrug faluban a Bodrug megyei 
nemeseknek és nem nemeseknek tartott közgyűlésén megtudta, hogy Hathyas és Arach 
tavak a Bodrug melletti Szt. Péter apostol-monostoréi, ezért e két halászóhelyet a tartozé-
kaikkal a Szt. Péter-monostornak visszaadta teljes joggal, a saját és officialis-ai kezeit vissza-
vonva e tavak használatától. 4) A nádor 1360. évi oklevelét, miszerint a Bodrug megyei 
nemesek közösségének aug. 24-én (f. II., in fe. Bartholomei) Bodrug-on tartott közgyűlésén a 
Bodrug megyei vicecomes, szolgabírók és esküdt ülnökök hitükre, a király és Szent Koronája 
iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve a nádor kérdésére egyhangú tanúsítással meg-
erősítették, hogy Hathyas halászóhely régtől fogva és mindig is a Bodrug-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 Kenezmonustura-i 
Simon fia: András, másrészről a Duna-szigeti Szt. Kereszt-egyház remetéinek perjele: István, 
és András megvallotta, hogy a Baranya megyei Hathyas 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 
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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), mi-
szerint amikor Zenthwmachug [!] 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 a végrendeletében egyéb rendelkezései között a Duna-szigeti 
Hathyas nevű örökjogú halászóhelyét (ami a remeték Szt. Kereszt-egyháza mellett fekszik 
és amit egykor a káptalan más, nyílt oklevele szerint ezen egyháznak és testvéreinek adott 
bizonyos pénzösszegért szükségtől kényszerítve) minden tartozékával a saját és szülei lelki 
üdvéért ezen Szt. Kereszt-egyháznak és remetéinek adta 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 
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 Machou-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 Hathyas halászóhely régtől fogva és most is ezen Kereztur 
kolostorhoz tartozik. 6) [I.] Lajos király 1361. évi privilegiális oklevelét, ami átírta és 
megerősítette a pécsi káptalan mondott privilegiális oklevelét. Mindezen oklevelek bemu-
tatása, elolvasása és a feleknek történő elmagyarázása után a nádor, valamint a főpapok és 
az ország vele ítélkező bárói nem voltak azzal teljesen tisztában, vajon Hathyas 
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 Hathyas halászóhelyhez a felek v. képviselőik jelenlétében, 
és ott 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 együtt eljárva tudják meg az igazságot, majd a 
halászóhelyet, megtekintve annak mennyiségét, minőségét, hasznait és értékét az ország 
szokásnak megfelelően becsüljék fel. Mivel ezen közös tudományvételhez és becsléshez a 
nádori és káptalani emberek kiküldése szükséges, ezért a nádor kéri a káptalant, hogy küld-
jék ki tanúságaikat mindkét fél részére, akikkel Chuza-i Kupe v. Oreu-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 (a felperes apát részére), ill. Bekatorok-i János fia: Miklós v. 
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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 (az alperes remeték részére) nádori 
emberek szept. 15-én és más alkalmas napokon a helyszínre menve a felek v. képviselőik 
jelenlétében mindezt a mondott módon végezzék el, majd a káptalan tegyen jelentést okt. 
6-ra (oct. Michaelis) a nádornak. D. in Vysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5362. (Acta Paulinorum. Bodrog 1. 13.) Hátlapján azonos (…pro fratribus 

heremitis ecclesie S. Crucis de Insula Danubii contra fratrem Andream abbatem 
ecclesie S. Petri de iuxta Bodrug…), középkori (Hatthyas névalakkal) és újkori kezek-
től tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 

 
 
40. 1365. jan. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
Gyuluez-i Iuan fia: Domokos (akinek nevében Domokos fia: István jelent meg a nádor 
ügyvédvalló levelével) jan. 13-én (oct. Epiph. d.) viselt színe előtt György fia: Miklós és 
Balázs fiai: Péter, György és Balázs ellenében a nádor korábbi oklevelében szereplő ügyben, 
az alperesek érdekében a nádornak benyújtott királyi írásos parancsból a királyi hadoszlás 
15. napjára halasztja el. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 074. (Kállay cs. lt. 1300. 1473.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Johannes filius Nicolai cum 
Chanadyensis, pro in Nicolaus personaliter ad oct. G. de parcium. Due. Actor solvit ambo. 

K.: Krassó III. 70–71; Doc. Rom. Hist. C. XII. 392–393. (román fordítással) 
R.: Kállay 1554. szám. 
 
 
41. 1365. jan. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a pozsonyi káptalant, hogy küldjék ki tanúsá-
gukat, akivel Zap-i Konch fia: János v. Lucha-i Péter fia: Domokos v. Gutur-i János fia: 
György nádori ember idézze Kálmán győri püspököt Jakus comes pozsonyi bíró ellenében 
a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wysegrad, in fe. Fabiani et Sebastiani, 
a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 2.8. 1. 60. (Df. 226 996.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
42. [1365.] jan. 21. 
A győri káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelének 
megfelelően (l. 14. szám) Evz (dict.) Péter nádori emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: 
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Miklóst, a Szt. Bereck-oltár rector-át, akik jan. 19-én (domin. an. Fabiani et Sebastiani) 
Suprun megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől megtudták, hogy Benedek fia: István mester 50 ménesbeli lovát az elmúlt nyáron 
Nyeek-i Lőrinc a Zergen-i jobbágyaival a mezőről a Fertew víz mocsaraiba hajtatva meg-
ölette, István joga nagy sérelmére és kárára. D. in fe. Agnetis, a. supradicto. [1365.] 
 
E.: Dl. 49 722. (Rumy cs. lt. 56. 62.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (esze-

rint István mester Gyorow-i), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
43. [1365.] jan. 21. 
1364. [!], ind. 3., die 21. Jan. A velencei nagyobb tanács határozata: válasszanak a rogatus-ok 
tanácsából 3 sapiens-t, akik vizsgálják meg a Magyaro.-i (H), dalmáciai (Sclavonia) és 
Creta-i ügyeket, és hogy mi a legjobb Velence helyzetének ezek kapcsán.  
 
K.: Ljubić IV. 75–76. (Maius consilium. Novella 94. alapján, velencei lt.) 
 
 
44. 1365. jan. 22. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor a Zemplyn és Wngh megyei 
nemesek közösségének [1364.] szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott 
közgyűléséről Ryuche-i Fekys (dict.) András kérésére a Ryuche nevű birtoka bejárására, 
határjelei emelésére és a mások birtokjogaitól való elkülönítésére Wrs-i Jakab fia: István 
királyi emberrel és János pappal, a fehérvári káptalan tanúságával kiküldte emberét, Adorján 
fia: Pétert, ők a nádornak az Abawyuar és Sarus megyei nemesek közössége részére okt. 2-án 
(f. IV. p. Mychaelis) Cassa város mellett tartott közgyűlésére visszatérve elmondták, hogy 
okt. 6-án (domin. die, oct. Mychaelis) Fekys András Ryche nevű birtokára mentek a szom-
szédok összehívásával, keletről Lőrinc fia: László, délről László fia: Jakab, nyugatról 
Lucka-i Lőrinc fia: Miklós birtoka felől (nevezettek jelenlétében) bejárták, és amikor ezen 
Miklós szintén Ryuche nevű birtokától az alábbi határokkal el akarták különíteni és Andrásnak 
iktatni, Miklós egy földrészen ellentmondott; András Ryuche nevű birtokának határai a 
bejárásuk szerint: Lypolch nevű erdő; nagy út, ami Nogmihal faluba vezet Nogmihal-i 
Jakow fia határaihoz; számos fa-határjel; Lypolch erdő; a mondott nagy út, ahol az ketté-
válik, és az egyik út a régi dél felől, a másik új észak felől, és Fekys (dict.) András azt 
mondta a régi útról, hogy e nagy út Nogmihal-ról jön, és a privilégiumában is szerepel; ők 
látták, hogy ezen utat számos gyepűs hely zárja el (indaginibus locis plurimis reinclusam), 
és megtudták a jelenlevő nemesektől és nem nemesektől, hogy ezen régi út azon nagy út 
régtől fogva, amit Miklós az új úttal együtt a Ryuche nevű birtokához csatolt; e két út között 
egy földrészt, amit András a sajátjának mondott, fogott bírókkal 8 holdra becsültek a szokás 
szerint, és ezt Andrásnak csatolva iktatni akarták, de ott őket Miklós ettől tilalmazta, a 
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földrészt a magáénak nevezve, emiatt ők Miklósnak a nádor Abawyuar és Sarus megyéknek 
akkor tartott közgyűlését jelölték ki, hogy a nádor előtt ellentmondását megokolja. Miklós 
ott azt mondta Andrásnak, hogy a két út közötti, általa tilalmazott földrész mindig is az övé 
volt, a Ryuche nevű birtokához tartozik régtől fogva, és ezt a szomszédai és más megyei 
nemesek tanúsításával és közös tudományvétellel tudja bizonyítani, de mivel Fekys (dict.) 
András azt mondta, hogy ezen tudományvételt a szegénysége miatt nem tudja elvégezni, a 
földrész ügyében Miklósnak az ország szokása szerinti esküjének vetette alá magát, amit 
Miklós elfogadott, ezért a nádor a mondott megyék ezen közgyűlésen jelenlevő vicecomes-eivel, 
szolgabíróival, esküdt ülnökeivel és nemeseivel meghagyta, hogy Baranya-i János fia: 
Péter v. Mathyuch-i János fia: Jakab v. Palyagh-i Miklós fia: János v. Palyagh-i Domokos 
(a felperes András részére), ill. Morolya-i Lőrinc fia: Bertalan v. Morolya-i László v. Barla 
v. Vaykowch-i Bense fia: Péter v. Komorouch-i Lorand (Lőrinc fia: Miklós alperes részére) 
nádori emberek a Lelez-i konvent tanúságai jelenlétében (akik kiküldésére a nádor okleve-
lével kérte a konventet) nov. 21-én (4. die oct. Martini) menjenek e vitás földrészre a 
szomszédok összehívásával és a felek v. képviselőik jelenlétében, járják be régi határai 
mentén, majd Miklós e földrész egy határjelénél másodmagával, ti. egy szomszédos nemessel 
az övét megoldva, mezítláb, földet a feje fölé emelve, ahogy földre esküt tenni szokás, 
tegye le még aznap az esküt arról, hogy e 2 út közötti földrész mindig is az övé volt és 
Ryuche nevű birtokához tartozik régóta, s ha ezt teljesíti, a földrészt határjelek alatt iktassák 
neki, ha pedig akkor és ott nem akarja v. nem tudja letenni az esküt, akkor a földrészt 
Fekys Andrásnak hagyják és csatolják, majd a konvent [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph.) 
tegyen jelentést. Akkor Fekys András bemutatta a konvent jelentését a nádornak, miszerint 
bírói meghagyásának megfelelően a nádori és konventi emberek előtt a mondott napon és 
helyen Lőrinc fia: Miklós másodmagával, egy szomszédosával letette az esküt arról, hogy 
e 2 út közötti földrész mindig az övé volt és a Ryuche nevű birtokához tartozik régtől fogva. 
Majd András kérte, hogy birtokjoga megőrzése érdekében a nádor gondoskodjon a Ryuche 
nevű birtoka mondott határai bejárásáról és mások birtokjogaitól való elkülönítéséről, amit 
a nádori és fehérvári káptalani emberek a szomszédok jelenlétében a felsorolt határok alatt 
a mondott közgyűlés idején végeztek. Mivel Ryuche birtok ezen bejárása, elkülönítése és 
iktatása során csak a másik Ryuche-i Lőrinc fia: Miklós mondott ellent (aki a 2 út közötti 
földrészen a saját joga nevében letette az esküt), a nádor a bárókkal és az ország vele ülé-
sező nemeseivel Fekys (dict.) András Ryuche nevű, a nádori és káptalani emberek állítása 
szerinti módon bejárt birtokát a mondott határok alatt (kivéve a Miklósnak jutott földrészt) 
minden haszonvétellel Andrásnak és általa örököseinek hagyja nádori hatáskörénél fogva, 
más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki Andrásnak. 
D. in Wyssegrad, 10. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1365. 
 
Fk.: Dl. 95 565. (Binnyei-vétel 26.) 
 
 
 



42 

45. 1365. jan. 22. 
Sándor fia: János vicecomes-től és a Lyptou-i négy szolgabírótól Jakou fia: Péter kérte a 
pecsétjüket tilalmazásra. Majd Malethyn-i András fia: István a pecsétjüket visszahozva 
elmondta, hogy színe előtt Péter tilalmazta Lachnik (dict.) István fia: Lőrincet attól, hogy a 
birtokán át hamis utakon járjon. D. f. IV. an. Conv. Pauli, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 64 824. (Fejérpataky cs. lt. 8.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

3 zárópecsét nyoma. 
 
 
46. [1365.] jan. 22. 
A velencei rogatus-ok tanácsa a pápai kúriában levő notarius-uknak: többek elmondásából 
megtudták, hogy Provance-ban (partes Provincie) a magyar (H) király kérésére 10 gályát 
készítenek (armantur), de hogy kik és miért, nem tudják. Ezért utasítják, hogy bármi módon 
tudja meg erről az igazságot, majd késlekedés nélkül tegyen jelentést levelében. D. 22. 
Jan., ind. 3. [1365.] 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 624–625; Ljubić IV. 76. (A Secreta consilii rogatorum c. velencei 

államkönyv alapján.) 
 
 
47. 1365. jan. 23. 
[I.] Lajos király (H) 1365. jan. 23-án (a. d. 1365., X. Kal. Febr.), uralkodása 24. évében 
kiadott, függő új kettőspecsétjével ellátott megerősítő oklevele, ami átírta a Boszniában (in 
terra Wozne [!]) ellopott korábbi nagypecsétjével ellátott, 1349. nov. 26-án kiadott [nyílt] 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII. 879. szám). 
Tá.: 1. I. Mátyás király, 1484. nov. 23. Dl. 4092. (NRA. 650. 32.) 

2. Tá. 1. > Uő., 1486. nov. 20. Dl. 4093. (Uo. 1016. 3.) 
3. Tá. 2. > II. Ulászló király, 1491. dec. 15. Dl. 105 053. (Batthyány cs. lt. Illésházy 
cs. 9. 1. A.) 

Má.: 1. Dl. 88 723. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 15. B. 17. NB. 2.) Tá. 2. alapján, 
újkori. 
2. Dl. 88 759. (Uo. 15. B. 17. NB. 5.) Tá. 3. alapján, újkori. 

         
 
48. 1365. jan. 23. 
A Saxard-i monostor konventje előtt megjelent egyrészről néhai Tuteus mester fia: László 
mester, másrészről Lelez-i Péter fia: Máté, és László megvallotta, hogy visszaadta a konvent 
levelével Máténak a Lelez nevű birtokrészét, amit az ő apjának: Tuteus mesternek egy 
forint híján 15 márka dénárért elzálogosított. Viszonzásul Máté a Baranya megyei 
Bokteleke és Korog nevű birtokrészeit, amiket [I.] Károly királytól (H) kapott szolgálataiért 
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annak oklevelével, örökre Lászlónak adta. Ha Bokteluke és Korog birtokrészek a mondott 
összegnél nagyobb értékűek, fogott bírók becslésének megfelelően László a különbözetet 
kifizeti Máténak. D. f. V. an. Conv. Pauli, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 77 345. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 444.) Hátlapján pecsét körvonala. 
K.: Z. III. 276. 
 
 
49. 1365. jan. 23. 
A Saxard-i monostor konventje előtt megjelent egyrészről néhai Tuteus mester fia: László 
mester, másrészről Lelez-i Péter fia: Máté, és elmondták, hogy Konth Miklós nádor (H), a 
kunok bírája [1364.] júl. 1-jén (f. II. p. Nat. Johannis Bapt. cuius nunc adveniret revolucio 
annualis) Baranya megyében tartott közgyűlésén László mester képviselője kérte, hogy 
Máté a Lelez birtokon levő részét (amit Tuteus mesternek egy forint híján 15 márka dénárért 
elzálogosított) Lászlótól váltsa ki, mire Máté a nádor levelével vállalta, hogy ezt [1365.] 
jan. 13-án (oct. Epiph. d.) a pécsi káptalan előtt kétszeres büntetés alatt megteszi. Akkor 
azonban ezt nem tudta teljesíteni, de végül fogott bírók elrendezésével László mester a 
Lelez nevű birtokrészt Máténak visszaadta a káptalan előtt, viszonzásul Máté a Baranya 
megyei Bokteleke és Korog nevű birtokrészeit, amiket [I.] Károly királytól (H) kapott 
szolgálataiért, Lászlónak adta örökre, úgy, hogy ha ő e birtokrészeket korábban bárkinek 
eladta v. elzálogosította, akkor Lelez birtokrész László mester jogába és tulajdonába 
háramoljon a mondott zálog címén. D. V. f. an. Conv. Pauli, a. d. 1365. Ha jelen oklevelet 
visszaviszik a konventnek, az privilegiális formában adja majd ki.  
 
E.: Dl. 77 346. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 446.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét töredékei. 
K.: Z. III. 277–278. 
 
 
50. 1365. jan. 24. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Gumur és Torna megyei 
nemesek közösségének [1364.] okt. 14-én (f. II. p. quind. Mychaelis prox. preteritas) 
Tornalia falu mellett tartott közgyűlésén Kolos frater-e: Lachk fia: Miklós mester királyi 
ember (akit a király küldött ki a nádornak az országban tartandó közgyűléseire) az uralkodó 
ügyvédvalló levelével a király nevében Puthnok-i László fia: Mihálytól tudni akarta, milyen 
okból szed vámot Puthnok faluban. Erre Mihály azt állította, hogy ott oklevél erejével szed 
vámot, amit a nádor által kijelölendő későbbi időpontban tud bemutatni, amit a nádor 
[1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) tűzött ki. Akkor Péter fia: Benedek (László fia: Mihály 
nevében a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) ezen Miklós mester, királyi képviselő 
jelenlétében bemutatta a nádornak [IV.] László király (H) 1283. évi privilegiális oklevelét, 
amiben az uralkodó Mihály elődeinek hű szolgálataikért Puthnok faluban vásártartást és 
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vámszedést engedélyezett (l. Reg. Arp. 3237. szám). Ennek megfelelően, és mivel Miklós 
királyi képviselő ezen oklevél tartalmának nem mondott ellent, a nádor hivatalánál fogva e 
vám birtoklását és beszedését Mihálynak hagyja. D. in Wyssegrad, 12. die oct. predict., 
a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 89 378. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 38.) Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
51. 1365. jan. 24. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy Péter testvér, a Papuch-i 
ágostonos rendi remete testvérek B. Szűz Mária-kolostorának perjele kérésére kiküldte 
emberét a vasvári káptalan tanúságával Papuch birtok kétharmada, valamint Eghazaspaly, 
Tyakteleke, Vichateleke, Ekl és Daagh birtokok Péter perjel és egyháza részére az ország 
szokásának megfelelően történő bejárására és iktatására, azzal, hogy minderről a káptalan 
tegyen neki jelentést. Jan. 13-án (oct. Epiph. d.) Megyes (dict.) Jakab (Péter perjel nevében 
a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta a káptalan oklevelét (l. 34. szám). 
Mivel eszerint Vichateleke és Daagh birtokokat a nádori és káptalani emberek a szomszédok 
jelenlétében bejárták és az oklevélben leírt határok alatt ellentmondó nélkül a perjelnek és 
egyházának örökre iktatták, ezért a nádor e birtokokat a mondott határok alatt minden haszon-
vétellel a perjelnek és egyházának hagyja örök birtoklásra, más jogának sérelme nélkül. 
Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki nekik. D. in Vissegrad, 12. 
die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 3. 22. 95. B. (Df. 

278 157.) Hátlapján középkori (Dag névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
Függőpecsét és zöld fonata. 

Má.: 1. Uo. Th. 2. 237. (Df. 278 215.) Újkori. 
2. Uo. Th. 2. 238. (Df. 278 216.) Újkori. 
3. Uo. Th. 2. 239. (Df. 278 217.) Újkori. 
4. Uo. Th. 2. 242. (Df. 278 218.) Újkori, a győri kápt. 1669. évi Á.-a alapján. 

 
 
52. [1365.] jan. 24. Avignon 
[V. Orbán pápa] a veszprémi püspöknek, a győri egyházmegyei pannonhalmi (Sacermons 
Pannonie) Szt. Márton-monostor apátjának és a győri egyházbeli soproni főesperesnek: 
bemutatták neki Ábrahám [fia:] Balázs győri éneklőkanonok kérését, miszerint egykor 
Kálmán győri püspök neki adta az akkor üresedében levő ezen éneklőkanonokságot – amit 
András [fia:] Mihály, a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba regalis) egyház 
scolasticus-a bírt és ezen egyház őrkanonokságát kapta meg – és annak birtokába bevezették, 
de utána Mihály megfosztotta Balázst az éneklőkanonokságtól és azt birtokolta, és először 
a győri prepositura-t, majd azt elhagyva a fehérvári scolastria-t kapta meg, a püspök pedig 
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ezen éneklőkanonokságot mint a prepositura elnyerésével megüresedettet János pécsi 
egyházmegyei papnak, a saját káplánjának és familiárisának adta, aki ennek okán azt elfog-
lalva tartja Balázs joga sérelmére, és bár Balázs megkérte a püspököt, hogy őt állítsa vissza 
az éneklőkanonokság birtokába, de a püspök ezt elutasította, emiatt Balázs az apostoli 
székhez fordult. A pápa Balázs kérésére utasítja a címzetteket, hogy döntsenek az ügyben, 
és döntésüket egyházi fenyítékkel (censura) őriztessék meg. A tanúkat, ha magukat az 
ügyből elfogultság miatt (gracia odio vel timore) kivonnák, szintén fenyítékkel kényszerítsék 
tanúskodásra. D. Avinione, IX. Kal. Febr., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 160. 516r. (Df. 289 780.) 
R.: V. Orbán, LC. 14745. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 254. fol. 113v. alapján is.)  
 
 
53. [1365.] jan. 24. 
A velencei rogatus-ok tanácsa egyes velencei területek vezetőinek: Zárában (Jadra) és 
Dalmácia más földjein nemrég kihirdették Magyaro. (H) királya részéről, hogy semmilyen, 
sóval megrakott [velencei] hajó ne merészeljen kikötőikbe menni, a hajók felégetése bünteté-
sének terhe alatt, és a király minden ottani alattvalója legyen készenlétben. Hogy mivégre 
történt ez, nem tudni, és bár a tanács biztos abban, hogy a címzettek a rájuk bízott helyek 
jó őrizetét ellátják, de az óvatosság kedvéért utasítják őket, hogy ezen helyeiket éjjel-
nappal őrizzék. Ha megtudtak valamit az ügyben, írják meg a tanácsnak. D. 24. Jan., 3. 
ind. [1365.] 
 
K.: Ljubić IV. 76–77. (Secreta consilii rogatorum alapján, velencei lt.)  
 
 
54. [1365.] jan. 24. 
A velencei rogatus-ok tanácsa János Pola-i comes-nek: menjen Arbe-ba és Zenggbe (Segna), és 
tudja meg, valóban megtörtént-e Zárában (Jadra) és Dalmácia (Sclavonia) más részein a fenti 
kihirdetés a király részéről, miként a tanács arról értesült, ti. hogy egyetlen, sóval megrakott 
hajó se merjen bemenni kikötőikbe, a hajók felégetése büntetésének terhe alatt. Ha ezt igaznak 
találja, gyorsan küldje el a tanács mellékelt levelét Magyaro. (H) királyának a nunciusával, aki 
azt mutassa be az uralkodónak és hozza el válaszát, amivel János térjen vissza Velencébe. Ha 
János úgy találja, hogy ilyen kihirdetés nem történt, akkor ne küldjön levelet a királynak, és 
úgy térjen vissza Velencébe a hírekkel. D. 24. Jan., 3. ind. [1365.] 
 
K.: Ljubić IV. 77. (Secreta consilii rogatorum alapján, velencei lt.)  
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55. 1365. jan. 24. 
A velencei rogatus-ok tanácsa Magyaro. (H) királyának: kancellárjuk nemrég (pridem) 
visszatérve tőle beszámolt a Velence iránt táplált jóakaratáról, és ugyanezt tette a király 
legutóbbi velencei követe is. Ugyanakkor Dalmáciában a béke egyes ellenségei viszályt 
akarnak szítani, mert kihirdették, hogy egy sóval megrakott [velencei] hajó sem mehet be a 
király kikötőibe a hajók felgyújtásának terhe alatt. Mivel ez sérelmére van Velence híveinek 
és hajóinak, akik mindig szabadon jöttek-mentek, akadály nélkül, a tanács pedig nem hiszi, 
hogy mindez a királytól eredne, ezért kérik őt: biztosítsa, hogy a velenceiek hajói és hívei 
ne szenvedjenek kárt v. jogtalanságot, ha nem cselekednek a király régi rendjével és szoká-
saival szemben, amiket és a békét Velence mindig is megtartani szándékozik, miként bizo-
nyosak abban, hogy a király is. Ez ügyben várják válaszát. D. 24. Jan., ind. 3., a. 1365. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 628–629; Ljubić IV. 78–79. (A Secreta consilii rogatorum c. 

velencei államkönyv alapján.) 
 
 
56. [1365.] jan. 24. 
Laurencius [Celsi] velencei dózse egy notarius-át küldi Johanna nápolyi királynőhöz 
(regina Apulee), hogy elmondja neki: nemrég megtudta Velence, hogy Magyaro. (H) királya 
a királynő alattvalói: Nizza és Provance vidékén (in partibus Nicie et Provincie) gályákat 
akar készíttetni (armari). Mivel e gályák könnyen Velence sérelmére lehetnek, a király által 
a Johanna országának okozott károkban pedig Velence a királynak nem nyújtott segítséget, 
hanem gályáikkal ezt a lehetőségeik szerint gátolták, ezért a notarius kérje Johannát, hogy 
rendelje el: e gályákat ne készítsék el a királynak a mondott helyeken v. a királynő alá 
vetett más területeken. Ha ezt eléri, adasson ki Johannával oklevelet erről, majd térjen 
vissza Velencébe. Ha nem jár nála eredménnyel, mivel a királynő esetleg már más okleve-
lével ígéretet tett a királynak az ügyben, akkor viszont mondja meg Johannának, hogy ha a 
gályák elkészülnek és ezek Velencének és híveinek kárt okoznak, Velence erről gondos-
kodni fog és ezt nem fogja eltűrni. D. 24. die Jan., ind. 3. [1365.] 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 629–630; Ljubić IV. 77–78. (A Liber secretorum c. velencei 

államkönyv alapján.) 
 
 
57. 1365. jan. 25.  
[A kolozsmonostori konvent] jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfelelően 
(1364. nov. 25., l. Anjou-oklt. XLVIII. 930. szám) notarius-ával: Miklós mesterrel kiküldték 
tanúságul János testvér papot, akik [1364.] dec. 16-án (f. II. an. Thome ap.) Buzd birtokra 
mentek a szomszédok, valamint János prépost, László dobokai főesperes és György mester, 
az erdélyi káptalan (annak nevében megjelent) kanonokai, továbbá Mátyás, 
Kereztienzygethe-i János és Mihály fia: János – akit Orrus (dict.) Tamás képviselt ügyvéd-
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valló levéllel –, Enyed-i nemesek jelenlétében, régi határai mentén a mondott privilégiumnak 
megfelelően bejárták, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket emeltek és mások 
birtokjogaitól így elkülönítve a káptalannak hagyták örök birtoklásra, nem lévén ellent-
mondó. Buzd határai Enyed birtok felől: Enyedberche nevű hegyen 3 régi határjelet találtak, 
amik mellett észak felől a káptalannak 1 földjelet, kelet felől az Enyed-i nemeseknek 1 
földjelet ástak (subfodissent); ue. berch-en határjel egy fa körül és egy út mellett; ue. 
Berch-en Lyvkashathar nevű határjel és egy másik régi határjel, amik mellett Buzd felől 
egy harmadikat emeltek; ue. Berch-en határjel egy fa körül, ahol egy újabb határjelet építettek 
(construxissent); Monundorph völgy caput-ja, ahol 3 régi határjelet találtak, amiket egy 
földjellel megújítottak. D. in fe. Conv. Pauli, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 30 662. (GYKOL. Centuriae. M. 40. 42.) Hiányos papír. Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölések (utóbbi magyar nyelvű), továbbá zárópecsét körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1780-as évek. Ue. jelzet alatt. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori.  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 393–395. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 357. szám. 
 
 
58. 1365. [jan. 26. előtt] 
A zalai konvent 1365. évi nyílt oklevele szerint színük előtt megjelentek egyrészről 
Zenthbalas-i János fia: Imre, másrészről Kekenyes-i Zele (dict.) Miklós fiai: Bertalan, Zele, 
Lőrinc és Jakab, valamint Zepethnek-i Gergely fia Jacou fiai: András és Pál, és Imre elmondta, 
hogy atyafisági szeretetből az őt örökjogon illető minden atyai birtokának negyedét kiadja 
birtokban leánytestvérei (soror) ezen fiainak az oklevélben leírt kötelezettségek alatt. 
 
Tá.: Garai László nádor, 1453. dec. 4. Dl. 67 825. (Tallián cs. lt. 159.) 
Megj.: Lásd a 60. számú oklevélhez írtakat. 
 
 
59. 1365. [jan. 26 előtt] 
A zalai konvent 1365. évi nyílt oklevele szerint színük előtt Zenthbalas-i János fia: Imre 
megvallotta, hogy mivel nincs férfiörököse, minden örökjogú birtokából és birtokrészéből, 
nem érintve mások jogait, leányának: Margitnak, Salamon fia Pál feleségének kiadta a 
negyedrészt minden tartozékkal, örök birtoklásra. 
 
Tá.: Garai László nádor, 1453. dec. 4. Dl. 67 825. (Tallián cs. lt. 159.) 
Megj.: Lásd a köv. számú oklevélhez írtakat. 
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60. [1365.] jan. 26. után 
A zalai konvent [1365. évi] (eodem anno) privilegiális oklevele szerint szentbalázsi (S. 
Blasius) János fia: Imre kérésére annak végrendelete meghallgatására kiküldték Bereck 
testvér szerzetest, aki jan. 26-án (domin. an. Purif. virg. glor.) Imréhez ment, aki beteg 
testtel, de ép elmével Bereck, nemesek és nem nemesek jelenlétében többek között úgy 
rendelkezett, hogy miként a konvent más oklevelével (l. előző szám) férfiörökös híján 
minden örökjogú birtokából és birtokrészéből, nem érintve mások jogait, minden haszon-
vétellel kiadta leányának: Margit nemes asszonynak, Salamon fia Pál feleségének a negyed-
részt, úgy most is e tanúk előtt ezen adományát megerősítette az oklevélben leírt módon. 
 
Tá.: Garai László nádor, 1453. dec. 4. Dl. 67 825. (Tallián cs. lt. 159.) 
Megj.: A konvent ezen három oklevele kapcsán Tá. az 58. számúra a primo et 

principaliter, az előző számúra a demum kifejezést használja, jelen kivonatnál pedig 
arra utal vissza, emiatt e három oklevélnél ezen kiadási sorrendet kell feltételezzük. 

 
 
61. 1365. jan. 27.  
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Kendet 
fia: Miklós, Zalathna város bírója a maga és az ottani királyi polgárok és hospesek nevében 
bemutatta a Boszniában (in terra Vzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1357. nov. 28-i, 
gyanútól mentes nyílt oklevelét a városnak adott kiváltságokról (libertas). Kérésére az 
uralkodó az oklevelet és e kiváltságokat királyi hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti a 
Zalathna-i polgároknak, hospeseknek és utódaiknak, függő új kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VI. Kal. Febr., uralkodása 24. 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 püspök, Demeter szerémi electus 
confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, 
Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici 
Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. (Croachya) bánja, Miklós Machou-i 
bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi 
ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: 1. a 362. számú oklevélben.  

2. Zsigmond király, 1391. febr. Dl. 29 153. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 5. 3. 
13.) Eltérő névalakjai: Kended, Slathna, Bubek, Malchow [!]. 
3-4. Erdélyi kápt., 1713. júl. 8. Dl. 37 059. (Erdélyi fiscalis lt. 9. 52. 2.) Á. és Á. 2. 
alapján is. (Újkori Má.-ban.) 
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5-6. Az erdélyi kápt. okleveleinek rekvizítorai, 1714. máj. 10. Dl. 36 543. (GYKOL. 
Cista comitatuum. Alba 4. 1. 17.) Á. és Á. 2. alapján is. 
7. Erdélyi kápt., 1786. febr. 11. Dl. 29 153. (Uo. Alba 5. 3. 13.) Má. alapján. 
8. Á. 5-6. > Erdélyi kápt., 1786. márc. 2. (Á. 5-6.-al azonos jelzet alatt.) 

Má.: Dl. 29 152. (Uo. Alba 3. 2. 44.)  XV. századi. Hátlapján középkori (Zlathnabanya név-
alakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Eddigiektől eltérő névalakja: Wbeck [!]. 

K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 396–398. (román fordítással) 
R.: ZW. II. 223–224; Erdélyi Okm. IV. 358. szám. 
 
 
62. 1365. jan. 27. Surány 
György mester vicecomes és a Ne[ugrad] megyei szolgabírók tudatják, hogy Kalno-i 
Ethyreh fia: Ethyreh mester kérésére kiküldték az egyik szolgabírót a vár emberével 
(homine castri), akik Neugrad megyében az ottani nemesektől, nem nemesektől és más, 
bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudták, hogy András, Ethyreh mester Kalno-i 
jobbágya az adói (collecta et debita) kifizetése és engedély nélkül, holott ezt az ország 
szokása megköveteli, Radou fia: Miklós Garab nevű birtokára szökött a javaival együtt. A 
tudományvétel után András 3 kocáját és 1 tehenét Miklós Garab nevű birtokán megtalálva 
tilalmazták. D. in Suran, f. II. an. Purif. B. virg., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 67 282. (Török cs. váradi lt.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Miklós Garab-i), valamint 2 zárópecsét nyoma. 
 
 
63. 1365. jan. 28.  
[Bebek István országbíró] oklevele: színe előtt ……... Barakcha-i Jakab fia: Miklós mester 
és fivére: István a maguk, fivéreik: Tamás és László nevében pedig ezen István ……. ügyvéd-
valló levelével ….. 1363-ban ….. Hydegheth-i Miklós és annak felesége (Iwan özvegye) 
ellenében, valamint János és B[alázs] …… ellenében …… a király oklevelét tartalmazó 
oklevelét, állítva, hogy ez tartalmazza az ő és fivérei vádját (miként erről az [országbírót] 
ez ügyben kiadott másik oklevele …..) ….. általa a királynak tett ….. a Poson megyei 
Hydegheth birtokot, állítva, hogy az a néhai B….. fia: Iwan-é …… magának, valamint 
fivéreinek (uterinus frater): Istvánnak, Tamásnak és Lászlónak kérte a királytól, aki mivel 
e birtok minőségéről és mennyiségéről és hogy …….. küldjék ki tanúságukat, akivel a 
királyi ember a birtok szomszédai összehívásával ….. idézze Jakab ezen fiai ellen a királyi 
jelenlét elé, majd minderről …. tanúságul kiküldték, akik 1362. júl. 7-én (f. V. p. oct. Petri 
et Pauli in anno tunc prox. elapso) …… az iktatásnak Hydegheth-i Miklós és a felesége 
(Iwan özvegye) a maguk és 2 fiuk nevében ellentmondtak, ezért őket aznap e birtokon ….. 
Miklós és István a maguk és mondott fivéreik nevében az ellentmondás okát tudakolták 
Hydegheth-i Miklóstól, a feleségétől és két fiuktól ……. azt mondta, hogy Hydegheth birtok 
….. és a fiaihoz: Jánoshoz és Balázshoz tartozik oklevéllel, amiket egy későbbi időpontban 
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….. meghagyta, hogy Miklós és fiai a birtokról szóló okleveleiket ….. az asszonynak ….. 
részéről …. a leányjogai ügyében (super iuribus dotaliciis) az ország szokásának megfele-
lően igazságot szolgáltat ….. Jakab fia: [Miklós] a maga és mondott fivérei nevében  …… 
pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton…… elmondta, hogy …… örökös nélkül 
…. Barachka ……. és általa mondott fivéreinek: Istvánnak, Tamásnak és Lászlónak és 
örököseiknek hű …… adta birtoklásra, nem érintve más jogát, és kérte, hogy Miklós és fiai 
az okleveleiket mutassák be …. a nyitrai káptalan nyílt és a pozsonyi káptalan privilegiális 
….. megvallotta, hogy József fia: Miklós, Hydegheth-i Bende fia Iwan fia Miklós mostoha-
apja (vitricus) Hydegheth birtok felét …….. pénzösszegért a kisfia (filiolus): ezen Miklós 
beleegyezésével tőle kiváltotta (redemisset), ezért ezen birtokfelet József fia: Miklósnak…… 
a pozsonyi káptalan 1350. szept. 25-i (sab. an. Mychaelis a. d. 1350.) chirographált  
privilegiális oklevele szerint ..… a Duduagh folyó melletti Hydegheth nevű birtoka alsó 
felét minden haszonvétellel …… szomszédai, a káptalan előtt megjelent Péter fia: János és 
Kosoud-i Miklós fia: Demeter beleegyezésével ….. neki,  feleségének és mondott fiainak 
ezen okleveleknek megfelelően igazságot kért ….. Marochuk ezen József fia: Miklósnak 
….. visszaadta és ezen Miklós kiváltotta, annak másik fele pedig ….. a pozsonyi káptalan 
oklevelét, amivel a birtok felét Marochuk mesternek …….. sem akkor, sem a jövőben 
……. szokásjoga szerint egy örökös nélküli országlakos sem adományozhatja a saját örök-
jogait ….. királyi engedély nélkül, ezért …… a király Hydegheeth birtokot örökös nélküli 
halál miatt Barakcha-i Jakab fiainak jog szerint adományozhatta ….. írásban kérte a zobori 
konventet, hogy küldjék ki embereiket …. a felek v. képviselőik jelenlétében kimenve azt 
járják be, megtekintve mennyiségét, minőségét, termékenységét és hasznát, csalárdság 
nélkül …… ad 8. diem dict. oct. …. ap. a királynak tegyen jelentést. …….. Akkor egyrészről 
Jakab fia: István a maga és mondott fivérei nevében [az országbíró] és a pannon[halmi] 
konvent ügyvédvalló leveleivel, másrészről Hydegheeth-i Miklós  ……. a konvent meg-
kapva [az országbíró] levelét, Peel-i János fia: Miklóssal Demeter testvér papot (a felperesek 
részére) és Wasard-i Leustach fia: Péterrel ….. Hidegheeth birtokra a szomszédok össze-
hívásával és a felek jelenlétében, azt szemmel megtekintve …… Hidegheeth birtoknak a 
hosszúságában 19 holdnyit folyik, amin nagy hajókat ….. vontatnak  e részekről …… 
márkára becsülték, valamint a nádasokban 1 halászóhelyet az ahhoz ott tartozó Duna folyó 
mellett ..... Jakab fiai nem fogadták el, hanem magukat ….. megegyezés engedélyét kérték 
[az országbírótól], amit megkapva …… másrészről …….. a Zubor-i …. visszatérve színe 
előtt elmondták, hogy fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg ……. 23 budai 
márkáért Jakab fiainak elengedte, amit István a maga és fivérei nevében Miklósnak [az 
országbíró] előtt teljesen kifizetett. ……… a felesége jegyajándéka ügyében felmentette 
őket, Hydegheth birtokot Jakab fiainak örök birtoklásra átadta (remisit et resignavit). Mivel 
…….. írásban kérte a …..  hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember in oct. fe. B. 
…….. Jakab fiainak és örököseiknek, József fia: Miklós …. és fiai és mások ellentmondása 
ellenére is, mivel a mondott első …… iktassa örök birtoklásra, s ha valaki bármiféle jogot 
remél bírni e birtokban, azután Jakab fiaitól …… a mondott Szt. Benedek-…….. Jan. 13-án 
(ipsis oct. Epiph. d.) Deseu fia: János (Barachka-i Jakab fiai nevében ezen Szt. Benedek-
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konvent ügyvédvalló levelével) ….. [az országbíró] előtt …….. A Gron folyó melletti Szt. 
Benedek-monostor konventje … uruknak …… országbírója, Bubeek István comes döntés-
hozó levelét …. kiküldték emberüket, akivel a királyi ember dec. 7-én (oct. Andree) …… 
fivéreinek: ….. Tamásnak és Lászlónak és örököseiknek ellentmondás nélkül ……. örök 
birtoklásra iktatta. D. 4. die statucionis prenotate, a. d. ….. [1364. dec. 10.] ………. minden 
haszonvétellel és tartozékkal Jakab fiainak ……. adomány címén hagyja örök birtoklásra 
…… D. in Wyssegrad, 16. die oct. Epiph. d., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 611. (Múz. Ta. 1898. 25.) A fele hiányzik, maradék részén is hiányos és foltos. 

Függőpecsétre utaló plicatura.  
Megj.: Az oklevélben a garamszentbenedeki konvent 1364. dec. 10-i, az uralkodónak szóló 

jelentése (amit OL-adatbázis nem listáz) a jelek szerint egykor átiratban szerepelt. 
 
 
64. 1365. jan. 28.  
A vasvári káptalan Thyak nembeli János fia: Péter kérésére és oklevél-bemutatása alapján 
pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja Demeter egykori országbíró (aule regie iudex), 
mosoni comes 1243. évi függőpecsétes, ép oklevelét, mivel azt Péter az utak veszélyei 
miatt eredetiben nem meri magával vinni a szükséges helyekre. D. f. III. an. Purif. virg. 
glor., a. d. 1365. 
 
Á.: 1. Garai Miklós nádor, 1432. febr. 21. VAML. Szelestey cs. lt. 55. (Df. 261 576.) 

2. Uő., 1431. máj. 1. után. Dl. 50 444. (Horváth-gyűjt.) Erősen hiányos. 
 
 
65. 1365. jan. 29. 
A vasvári káptalan előtt Kuchk-i Dénes fia Mihály fia: Tamás a maga és Kuchk-i ezen 
Dénes fia Gyuke fia: István nevében tilalmazta Magyar (dict.) Pál mester özvegyét és 
Kuchk-i Kachow (dict.) Miklós fia: Tamást attól, hogy Sándor fia: néhai György bárhol, 
főleg Papuch, Kuchk és Sedun birtokokon levő részeit bárkinek eladják, elzálogosítsák és 
elidegenítsék, másokat pedig attól, hogy ezeket megvásárolják, zálogba vegyék és ezekbe 
bármi módon bemenjenek (intromissio). D. f. IV. an. Purif. B. Marie virg., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 612. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, 

valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
66. 1365. jan. 30. Koppánymonostora 
[I.] Lajos király (H) Cheklez-i Ábrahám fia Leukus fia: Miklós mester – a leányai: Anglis, 
Maretyl, Skolasztika és Anna nemes leányok nevében előadott – kérésére és oklevél-
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bemutatása alapján átírja és új pecsétjével megerősíti a Boszniában (terra Vzure) ellopott 
korábbi nagypecsétjével ellátott, 1361. máj. 20-án kiadott, gyanútól mentes nyílt oklevelét 
az ezen leányoknak tett kegyről. D. in Kapanmonustura, f. V. p. Conv. Pauli, a. d. 1365. 
Á.: I. Lajos király, 1381. máj. 13. TML. Apponyi cs. lt. 9. 52. (Df. 271 973.) 
Má.: Dl. 102 794. (Batthyány cs. lt. Apponyi cs. 9.) Á. alapján, újkori. 
K.: Apponyi I. 186. 
 
 
67. 1365. jan. 31. 
Az esztergomi káptalan előtt Istenmezey-i Zeuke fia: Miklós tiltakozott, hogy (miként 
megtudta) patruus-a: Pulhus (dict.) Miklós ezen Zeuke halála után annak ingóságait 
elkezdte eltékozolni és a birtokait el akarja idegeníteni, ezért Pulhus Miklóst ezen javak és 
birtokrészek elidegenítésétől, másokat pedig az elfoglalásuktól és az ezekbe való bemeneteltől 
(intromissione) tilalmazta. D. f. VI. an. Purif. B. Marie virg., a. d. 1365. 
 
E.: AM. Košice. Archivum secretum. Misc. 18. (Df. 269 960.) Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
68. 1365. jan 31. Bécs 
[IV.] Rudolf, Ausztria (Österreich), Stájero. (Steyr), Karintia (Kernden) és Krajna (Krayn) 
hercege, Tirol (Tyrol) grófja [I.] Lajos (Ludweig) magyar (Ungern) király kérésére a soproni 
(Ödenburch) polgárok közösségének az országába menekült zsidókkal szembeni tartozása 
kapcsán érvényteleníti a polgárok adósságleveleit, kivéve, ha ezek ügyében a zsidók külön 
elismerő nyilatkozatot kapnak a királytól. Der geben ist ze Wienn, an freytag vor unsrer 
frawen tag in der Liechtmesse Nach Christs gepurd Drewczehen Hundert iar Darnach in 
dem fünf und Sechczigisten Jar. 
 
E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 183. (Df. 201 816.) Német nyelvű. Előlapja 

alján: hoc est verum, valamint: d[ominus] d[ux] per Marschallum per Petrum suum 
notarium. 

K.: Házi I/1. 132. 
R.: MaZsO. V/1. 16. 
                Skorka Renáta 
 

 

69. 1365. febr. 1. Kálló 
Pous mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt megjelentek egyrészről Petri-i 
Lőrinc fia: Tamás a maga és leánytestvérei (soror uterina): Margit és Ilona nevében a 
Lelez-i Szt. Kereszt-egyház prépostja és konventje ügyvédvalló levelével, másrészről 
Lengel (dict.) János fiai: Leukus mester és Ábrahám, valamint István fia: István, Kallou-i 
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nemesek, és Tamás a maga és leánytestvérei nevében e Kallou-i nemeseket a néhai Byry-i 
Tamás mester felesége: Katalin őket illető hitbére és jegyajándéka ügyében nyugtatta, sza-
vatosság vállalásával, amit ha ő és leánytestvérei nem teljesítenének, a per kezdete előtt 50 
márka bírságban marasztalják el őket. D. in Kallou, sab. an. Purif. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 075. (Kállay cs. lt. 1300. 1485.) Papír. Hátlapján 3 pecsét töredéke. 
R.: Kállay 1555. szám; Piti F., Szabolcs m. 607. szám. 
 
 
70. 1365. febr. 2. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Seneu-i 
Salamon fia Domokos fia: Pál bemutatta az uralkodó apja: [I.] Károly király (H) középső, 
Bozarab földjén elveszett pecsétjével ellátott, 1323. jún. 3-i és 1326. aug. 20-i nyílt okleveleit 
(l. Anjou-oklt. VII. 256. és X. 346. szám). Kérésére az uralkodó ezen gyanútól mentes okle-
veleket a tartalmukkal együtt királyi hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti Pálnak és 
örököseinek függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. És mivel az okle-
velek pecsétjei a bemutatásukkor már töröttek voltak, ezért meghagyja, hogy senki sem 
kényszerítheti Pált az eredeti oklevelek bemutatására bíróságon v. azon kívül, hanem ezen 
megerősítésnek mindenki annyira adjon teljes hitelt, mint az eredeti okleveleknek. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1365., IV. Non. Febr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Mihály egri, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, Demeter szerémi, 
István testvér nyitrai, Miklós traui, Demeter nonai, Bálint makarskai, István fárói, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és 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 lovász-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 104 765. (Vegyes vétel. 1956. 439.) Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: Jakubovich E., MNy. 1931. 206–209. 
Ford.: Székelység 73–77. 
R.: F. IX/7. 56–57; Székely Okl. I. 52–53. (mind 1346-os évvel); Doc. Rom. Hist. C. XII. 477–478. 
 
 
71. 1365. febr. 2. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) felidézve 
Zaaz fia: Balk, Maromoros-i vajdája szolgálatait, amiket attól fogva, hogy hátrahagyva 
szüleit, rokonait és összes javait, Moldvából (terra nostra Molduana) Magyaro.-ra jött, a 
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király honor-ja és hatalma növelése érdekében teljesített mindenütt, főleg Moldvában, nem 
csak saját vére hullásával és sebesüléseivel, hanem frater-ei, rokonai és számos famulus-a 
halálával is, speciális kedvezése jeleként a máramarosi (terra nostra Maromorus ~ 
Maramoros) Kuhnya nevű birtokot az ahhoz tartozó Jood, Bachkov, Kethuyssou, Moyse, 
Bors és Keethzeleste nevű falvakkal s minden haszonvétellel (vizek, erdők, alpesek), amik 
megrögzött hűtleneitől: Bokdan vajdától és fiaitól hűtlenségük miatt – mivel ők ördögi 
sugallatból titokban Magyaro.-ról Moldvába távoztak és azt elfoglalva tartják – a király 
kezeihez jutottak, anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából és egyetértésével, a főpapok és 
bárók tanácsából Bokdan vajdától és fiaitól elvéve és az ezekről nekik kiadott okleveleket 
érvénytelenítve Balk vajdának és általa fivéreinek (frater uterinus): Drag-nak, Dragmer-nek 
és Istvánnak, valamint örököseiknek adományozza, nem érintve mások jogait, függő új 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, IV. Non. Febr., a. d. 1365., uralkodása 
24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Ugolin 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 püspök, Demeter 
szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék ürese-
désben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bwbek István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machov-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, 
János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Mária királynő, 1384. jún. 22. AL. Bukarest. Colecţii speciale. P. 317. 
Má.: OSZK. Fol. Lat. I. 90–92. nr. 2278. (Jankovich-gyűjt.) 
K.: Máramaros 56–59; Doc. Rom. Hist. C. XII. 398–401. és D. I. 80–83. (román fordítással) 
R.: F. IX/3. 469–470; Densuşianu I/2. 94; Doc. Val. 178–181; Erdélyi Okm. IV. 359. szám. 
Ford.: Középkori históriák 301–302. (részlet) 
 
  
72. 1365. febr. 2. Zára 
A. d. 1365., ind. 4., die 2. Febr. [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de Matafarris 
decretorum doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja (banus 
generalis), zárai comes idején Zárában (Jadra) oklevelet bocsátottak ki.  
 
E.: AHA. Diplomata latina. 5. 50. (Df. 230 495.) Közjegyzői jel és aláírás. 
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73. 1365. febr. 3. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Jakab 
néhai pozsonyi bíró fia: István, a királyi aula ifja a maga és fivére (uterinus frater): Pál 
nevében bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1349. 
jún. 2-án és jún. 13-án kiadott, gyanútól mentes nyílt okleveleit a Chollokuz-i districtus-ban 
fekvő Miser birtok, annak kiváltsága (libertas), valamint Pozsony királyi város Szt. Mihály 
arkangyal-egyház felőli kapujának vámja adományozásáról (l. Anjou-oklt. XXXIII. 397. és 

432. szám). Kérésére az uralkodó ezen gyanútól mentes okleveleket e birtok és vám adomá-
nyával együtt királyi hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti Jakab bíró fiainak és örö-
köseiknek, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós eszter-
gomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., III. 
Non. Febr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 
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, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, Demeter szerémi, 
Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és 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, Benedek 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 4052. (NRA. 321. 27.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét vörös-zöld fonata. 
 
 
74. 1365. febr. 4. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Bozyn-i Sebus fia: János mester, a királyi aula lovagja bemutatta [II.] András király 1217. 
évi privilégiumát Zeuleus birtok János elődeinek tett adományozásáról (l. Reg. Arp. 314. 

szám). Kérésére az uralkodó ezen ép oklevelet és tartalmát királyi hatáskörből elfogadja, 
átírja és megerősíti Sebus mester fiainak: Jánosnak és Miklósnak (mivel hívei megbízható 
elmondásából megtudta, hogy ők e birtok tulajdonában vannak), valamint örököseiknek, 
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. 
1365., pridie Non. Febr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalo-
csai, Wgulin 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, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Demeter szerémi, Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai 
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szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Mik-
lós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, 
Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 1943. (NRA. 681. 19.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Hiányos függőpecsét 

és zöld fonata. 
 
 
75. 1365. febr. 4. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Bozyn-i Sebus fia: János mester, a királyi aula lovagja a maga és fivére (uterinus frater): 
Miklós nevében bemutatta az uralkodó apja: [I.] Károly király (H) 1339. jún. 25-i, harma-
dik és utolsó pecsétjével ellátott nyílt oklevelét a birtokaik területén levő bányákról (l. Anjou-

oklt. XXIII. 366. szám). Kérésére az uralkodó ezen gyanútól mentes oklevelet és tartalmát 
királyi hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti Sebus fiai: János mester és Miklós, vala-
mint örököseik részére, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1365., pridie Non. Febr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalo-
csai, Wgulin 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, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, 
Demeter szerémi, Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth 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 lovász-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 3244. (NRA. 325. 22.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Hiányos függőpecsét és zöld fonata. 
 
 
76. 1365. febr. 4. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) János 
mester kőfaragó (lapicida) szolgálataiért, amiket in arte sua mechanica a királyi kőházak 
építésében (constructio et edificatio) és más rábízott feladatokban gyorsan és hűen teljesített, 
viszonzásul a Buda királyi városban levő, egykor a zsidóké (Judei) volt telket (fundus curie 
seu locus sessionalis), ami Miklós mester, a királyi titkospecsét prothonotarius-a és 
szentdemeteri (S. Demetrius) Besenyő (Bissenus) Gergely fia: István házai szomszédságában 
fekszik, és amit a király Cracher mestertől vásárolt meg, minden ottani házzal, épülettel és 
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tartozékkal speciális kedvezése jeleként királyi új adomány címén János mesternek és örökö-
seinek adományozza, 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. 1365., pridie Non. Febr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 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, János váci, Domokos 
csanádi, Demeter szerémi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Miklós traui, Demeter 
nonai, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a knini és 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 Macho-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 6. 4. 17. (Df. 208 573.) Hátlapján középkori és újkori 

kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Má.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 64. 1. 7. (Df. 238 154.) Újkori. 
R.: Végh, Buda II. 55. szám; MaZsO. V/1. 16. 
 
 
77. 1365. febr. 4. 
Bubeek István comes országbíró 1365. febr. 4-i (23. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1365.) 
privilegiális oklevele szerint Pál fia: János Mylyk birtokot a királyi és vasvári káptalani 
emberekkel többször is visszavéve (recaptivando) magának iktattatni akarta, de ennek 
Chokodey fia: János mindig ellentmondott, így őt ennek megindoklására több időpontra is 
a királyi jelenlét elé idézték, János azonban az oklevélben leírt időpontokban egyszer sem 
jelent meg oklevelei bemutatására, nem is küldött senkit maga helyett, ezért az országbíró 
az ország szokásának (consuetudinaria lex) megfelelően, mivel az …… ügyében a háromszor 
tilalmazók és háromszor megidézettek, akik a jognak nem engedelmeskednek és ellent-
mondásukat nem okolják meg, [többször] nem mondhatnak ellent ….. a háromszor visszavett 
birtokjogok tulajdonába be kell iktatni és vezetni ….. a királyi és vasvári káptalani emberek 
….. Chokodey fia: János és mások ellentmondása ellenére is Mylik birtokot Pál fia: Jánosnak 
iktatták és abba őt bevezették, az iktatást pedig az országbíró a privilégiumával megerősítette. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. márc. 19. Szombathelyi Püspöki és Vasvár-

Szombathelyi Kápt. Lt. Vasvári kápt mlt. 3. 11. (Df. 279 110.) Hiányos és foltos. 
R.: Kóta 134. szám. 
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78. 1365. febr. 4. 
A vasvári káptalan előtt megjelent egyrészről a Vasvár megyei Arukkuz-i Elleus fia Miklós 
mester özvegye, most Pechel-i Zarka (dict.) Miklós fia László felesége, másrészről 
Arukkuz-i ue. Miklós mester fiai: Tuz (dict.) János mester és Péter, és a nemes asszony 
megvallotta, hogy az őt néhai férje: Miklós mester minden birtokából, főleg az Arukkuz, 
Kayd, Myhalfolua és a két Laak nevű birtokokon levő részeiből hitbér és jegyajándék okán 
megillető jogainak ügyében Miklós mester ezen fiait: Teusar-i Jánost és Pétert nyugtatta, 
miután megkapott tőlük 25 márka széles bécsi dénár készpénzt (minden márkát 10 pensa-val 
számolva), és kapott még a káptalan előtt is tőlük 25 márkát, amit az apjuk hagyott a vasvári 
Szt. Kereszt-kolostorban. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. III. p. Purif. B. Marie virg., a. d. 1365., amikor Vgud 
ura: Chenygh mester fia: István prépost, Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, 
János mester dékán.  
 
E.: Dl. 91 711. (Festetics cs. lt. Vas 59. A.) Felül chirographált (ABC). Hátlapján középkori 

és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét hártyaszalagja. 
 
 
79. 1365. febr. 5. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a váradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Janusd-i János fia: László v. Horay-i Myke fia: Miklós v. Gath-i Lőrinc fia: Balázs 
v. Peturd-i Miklós fia: János nádori ember idézze Pethry-i György fia: Andrást és Bator-i 
János fia: Istvánt Stanyzloy-i János fia: Péter ellenében, továbbá Porteleky-i Mártont és 
fiait: Jakabot, Mihályt és Pált Olazy-i Beke fiai: András és István ellenében, valamint Péter 
fia: Mihály Nogfalu-i bírót Ipy-i Rubert fia: Miklós ellenében a nádor elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, f. IV. p. Purif. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 073. (Kállay cs. lt. 1300. 1469.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1556. szám; Doc. Rom. Hist. C. XII. 402; Erdélyi Okm. IV. 360. szám. 
 
 
80. 1365. febr. 5. 
A szerémi káptalan előtt Kaloz-i György (Niczky [! ∋: Nyek-i] Balázs fia György felesége 
és gyermekei: János, Miklós és Orsolya nevében) tilalmazta ezen Györgyöt Harkyan birtok 
elidegenítésétől. 
 
R.: Bakács, Pest m. 808. szám. (Komárom vm. 44. alapján, ezen dátummal. Eszerint Tá.-ja: 

Garai Miklós nádor, 1424. ápr. 9.) 
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81. 1365. febr. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Domokos fia: Benedek [a saját és] fivére (frater uterninus): Barnabás 
nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján nyílt oklevelében, mások jogainak 
sérelme nélkül átírja és megerősíti az egri káptalan 1364. júl. 23-i jelentését (l. Anjou-oklt. 

XLVIII. 577. szám) a Halyagus és Myle nevű birtokaik királyi és káptalani emberek által 
részükre elvégzett bejárásáról és határjeleik emeléséről. D. in Vyssegrad, f. V. p. Purif. 
virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 97 975. (Tabula provincialis. Acta post advocatos 18. 15.) Felül hiányos. Hátlapján 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint nagypecsét körvonala. 
 
 
82. 1365. febr. 7. Visegrád 
Miklós néhai nádor fia: János mester királyi tárnokmester, Wesprim-i comes tudatja, hogy 
Jekulfalua-i Jekul fia Domokos jan. 13-tól (oct. Epiph. d.) 25 napig állt színe előtt Fridric 
Gylnuchbanya-i esküdt polgár ellenében, aki azonban a Scepsi-i káptalan idézőlevele elle-
nére az abban felsorolt ügyekben nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért 
János mester őt bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. in 
Wyssegrad, 26. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 83 300. (Bárczay cs. lt. 35. 54.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
83. 1365. febr. 7. 
A pozsonyi káptalan előtt ……-i Balázs fia Péter fia: Pál megvallotta, hogy az ezen 
Kysfalud-on levő telkét (fundus curie) Péter fia: Jakab [?] curia-jával, …… gyümölcsössel 
és más tartozékaival a jelen lévő Kysfalud-i András [?] fia: Jánosnak és utódainak ……… 
szavatosság vállalásával eladta. D. f. VI. p. Purif. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 76 112. (Pethő cs. lt. 2.) Foltos, fakult. Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
84. 1365. febr. 8. Kálló 
Pous mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt Semien-i [hátlap: János fia:] 
Lengel (dict.) Leukus mester tiltakozott, mivel azt hallotta, miszerint Vrus-i Simon fia: 
Imre mester a Semien birtokon levő részét, Kallou-i ue. Simon fia: Péter mester pedig a 
Luk birtokon levő részét elzálogosította az ő vérrokonainak, [hátlap: Semien-i] László 
fiainak: Ubul és Mihály mestereknek, holott ezek hozzájuk közösen tartoznak. Ezért Imrét 
és Pétert e részek elzálogosításától, László fiait pedig azok elfoglalásától és az oda való 
bevezetésüktől tilalmazta. D. in Kallou, sab. an. Circumd., a. d. 1365. 
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E.: Dl. 52 076. (Kállay cs. lt. 1300. 1478.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-
megjelölés, valamint 2 zárópecsét maradványa, 1 körvonala.  

R.: Kállay 1557. szám; Piti F., Szabolcs m. 608. szám. 
 
 
85. 1365. febr. 8. 
A veszprémi káptalan 1365. febr. 8-i (sab. an. oct. Purif. virg. glor., a. d. 1365.) jelentése 
Konth Miklós nádornak (átírva annak oklevelét): mivel elmondták a nádornak a 
veszprémvölgyi apácák nevében, hogy azok Gerencher nevű birtokát Gogan fia: Pál tartja 
éves bérletért (feudo seu censu annuali), de azt már 4 éve nem fizette meg az apácáknak, 
ezért a nádor kérte levelével a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori ember 
mondja meg Pálnak a nádor szavával, hogy e bérletet a 4 évre az apácáknak fizesse meg, 
majd a káptalan tegyen jelentést; ennek megfelelően Molonsar-i Hyppolit fia: Balázs nádori 
emberrel kiküldték tanúságul egyházuk prebendarius papját: Antalt, a Szt. Kereszt-oltár 
mesterét, akik jan. 27-én (f. II. p. Conv. Pauli) a Gerencher birtokon megtalált Gogan fia: 
Pálnak elmondták a nádor szavával, hogy a 4 évre a bérletet az apácáknak fizesse meg e 
birtokért, mire Pál azt felelte, hogy ő Gerencher birtok után nem 4, hanem 3 évnyi bérlettel 
tartozik az apácáknak, és azt mindig is Nagyböjt idején (in Quadr.) szokta nekik leróni, és 
Nagyböjt eljöttével majd kész e 3 évnyi bérletet kifizetni nekik. 
 
Tá.: Lackfi Imre nádor, 1374. máj. 16. Dl. 6175. (Acta Jesuitica. Jaurin. 3. 32.) Újkori 

Má.-ban. 
 
 
86. 136[5.] febr. 9.  Visegrád 
[Kont Miklós] nádor, a kunok bírája [a szepesi káptalannak]: egyrészről ……, másrészről 
Zeuled-i János fia: Péter (….. mester nevében ….) ….. és János  …. Lachk fia: Domokos 
birtokát ….. a Lőrinc mester által ott bemutatott ….. kimenni és azt … szerint …… 
Zenkerezt birtoké-e v. magában elkülönítve van, nézze és ….. Vytez-i Lőrinc mester a 
nádor előtt …. oklevelét ….. Zeuled-i János …. Vytez-i Lőrinc részére [a szepesi káptalan] 
kanonoktársát: László mestert …. akik a káptalan elé visszatérve elmondták, hogy a nádori 
emberek ….. összehívásával és a felek jelenlétében a nádor oklevelét ….. a birtok határai: 
…… hegy …. út, ami …… Zenkerezt-et nyugat felől elkülöníti Vytez birtoktól, észak felől 
…. jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) …… a nádor a bírságlevelével megbírságolta, kérve ezen ….. 
és Miklós fia: János a ….. elleni keresete (accio) ….. akivel Zeuled-i János fia: Péter v. …. 
fia: János ….. Vytez-i Lőrincet ….. a nádor elé …… máj. 8-ra (quind. fe. B. G[eorgii]) …. 
D. in Vyssegrad, 28. die termini prenotati, a. d. 136[5.] 
 
Á.: a 246. számú oklevélben. Erősen hiányos. 
Megj.: OL-adatbázis 1364–1365-re keltezi (a dátum fennmaradt formája: millesimo trecentesimo 

sexagesimo q….). Valószínűleg 1365. évi, l. ezzel összefüggésben az 525. számú oklevelet. 
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87. 1365. febr. 9. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 
parancslevelének megfelelően (1364. dec. 12., l. Anjou-oklt. XLVIII. 977. szám) [Duran-i] 
Jakab fia: Tamás királyi emberrel kiküldték tanúságul …………., akik Vngh és Zemplyen 
megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől 
megtudták, hogy Lőrinc fia: György és Péter fia: Dachou elkövették mindazt István joga 
sérelmére, ami a király levelében szerepelt. D. oct. Purif. virg. Marie, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 85 364. (Sztáray cs. lt.) Hiányos papír. Hátlapján azonos (…pro Stephano filio 

Andree de Nogmihal contra Georgium filium Laurencii de Thyba et Dochou filium 
Petri de Bodfalua super captivacione duorum iobagionum suorum inquisitoria) és újkori 
kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: Sztáray I. 343–344. 
 
 
88. [1365.] febr. 9. 
Laurencius Celsi velencei dózse az osztrák herceghez induló követeknek: ha a herceg említi 
a Magyaro. (H) királya és Velence közti ellentéteket, és úgy látják, hogy kész közbenjárni 
a megegyezésre, buzdítsák erre Velence érdekében, mivel Velencének nagy bizalma van a 
herceg felé. Amit megtudnak tőle és szándékáról, a dózsénak írják meg, várva utána annak 
parancsát. Ugyanígy a IV. Károly római császárhoz, cseh (Bo) királyhoz tartó követnek is. 
Die 9. Febr., ind. 3., 1364. [!] 
 
K.: Zahn J., MTT. 23 (1877) 27–28; Ljubić IV. 79–80. (Liber secretorum c. velencei állam-

könyv alapján.) 
 
 
89. 1365. febr. 10. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Tuteus fia: László és Wezzeus fia: János nevében, hogy 
Hercheg (dict.) Péter fia: Péter és a pécsi káptalan jobbágyai, valamint más szomszédaik a 
Geeth nevű birtokuk terméseit és hasznait jogtalanul, hatalmaskodva használják. Ezért a 
király utasítja a Pechwarad-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Koraz-i Lőrinc 
fia: Pál v. Moysy-i István v. Zenthgyurg-i János fia: Miklós v. Orbagh-i János fia: Konrád 
v. Beseneu-i Jakab fia: Balázs királyi ember az ország szokásának megfelelően tilalmazza 
Geeth falu ezen szomszédait, főleg Péter és a pécsi káptalan jobbágyait e birtok termései és 
hasznai jogtalan és hatalmaskodó használatától, majd a konvent tegyen jelentést. D. in 
Wyssegrad, in fe. Scolastice, a. d. 1365. 
 
Á.: a 130. számú oklevélben.  
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90. 1365. febr. 10. 
A Lelez-i konvent 1365. febr. 10-i (2. die oct. Purif. virg. glor., a. d. 1365.) privilegiális 
oklevele szerint színük előtt Lőrinc fia: Péter, Miklós fia: Jakab és István fia: Mihály, Jeke-i 
nemesek megvallották, hogy bár Zvthy-i András fia: Mihály a néhai anyja, Benedek leánya 
leánynegyede és nagyanyja hitbére v. jegyajándéka ügyében pert indított ellenük, de atya-
fisági rokonsági szeretetből ezen Benedek fiai: Péter és Tamás Jeke birtokon levő részének 
felét Tamás telkével együtt minden tartozékkal (szántóföldek, erdők, rétek, vizek) a mondott 
leánynegyedért és jegyajándékért András fia: Mihálynak, valamint Benedek leányának: 
Ágotának és Benedek fia Tamás leányának: Erzsébetnek (Máté feleségének), nemes asszo-
nyoknak adták örökre teljes jogú birtoklásra. 
 
Tá.: 1. Jolsvai Leusták nádor, 1393. okt. 30.  > Garai Miklós nádor, 1402. nov. 16. Dl. 

78 531. (Zichy cs. zsélyi lt. 2. 676.) 
2. Tá. 1. > Garai Miklós nádor, 1406. márc. 2.> Leleszi konvent, 1406. ápr. 23. Dl. 
95 061. (Jékey cs. lt. 11.) Eltérő névalakja: Zwty. 

K.: Z. V. 321–322. (Tá. 1. alapján, Tá.-ban.) 
 
 
91. 1365. febr. 11. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) a Beregh megyei Barrabas-i Chepan fia: György mester, litteratus (a 
maga és frater-ei nevében előadott) kérésére és oklevél-bemutatása alapján kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében elfogadja, átírja és megerősíti számukra a Lelez-i konvent 
1364. okt. 21-i, ép és gyanútól mentes privilegiális oklevelét Barrabas birtok határairól (l. 
Anjou-oklt. XLVIII. 859. szám). D. in Wissegrad, III. Id. Febr., a. d. 1365. Arenga. 
 
Á.: a 170. számú oklevélben. 
R.: Perényi 109. szám. 
 
 
92. 1365. febr. 11.  
A pozsonyi káptalan előtt a Moson megyei Kalnuk-i Bálint fia János fia: György mester 
megvallotta, hogy Simon fia: néhai István Kyukemne-n levő birtokrészét – amit neki 
Sebeuk özvegye, nemes asszony és annak fia: Kemne-i János (akikhez az születés okán 
háramlott) a győri káptalan bemutatott oklevelével az abban foglalt kötelezettség alatt 20 
budai márka és 28 font dénárért elzálogosítottak –, ahogy eddig ő azt a kellő adókkal és 
bírságokkal (censu, taxacione et birsagiis debitis) tartotta, szükségtől kényszerítve a 
Challokuz districtus-beli Gergetegh-i István fiainak: Miklós és Sándor mestereknek 34 font 
királyi dénárért (minden fontot 6 pensa-val számolva) szavatosság vállalásával elzálogosította 
és használatra adta a bármikori visszaváltás lehetőségével Istvántól v. örököseitől ezen 
összegért. D. f. III. p. oct. Purif. virg. glor., a. d. 1365. 
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E.: Dl. 5380. (NRA. 22. 53.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
93. 1365. febr. 12. Visegrád 
[I.] Lajos király 1365. febr. 12-én (f. IV. p. oct. Purif. B. virg., a. d. 1365.), Wysegrad-on 
kiadott nyílt oklevele: a király írt néhai Lewstac bán frater-ének: Domokos mesternek, 
valamint néhai Olivér mester fiainak: István budai prépostnak, János, Lorand és Miklós 
mestereknek (v. távollétükben Fod-i officialis-aiknak) – eszerint elmondták a királynak a 
veszprémi káptalan nevében, hogy  a címzettek és officialis-aik nem engedik, hogy a káptalan 
Fod birtokon levő, hozzá oklevelekkel tartozó halászóhelyeit a káptalan és officialis-ai 
békésen lehalásszák és használják, sőt újabban őket jogtalanul pénzfizetésre kötelezték, 
ezenfelül 8 telket (sessio seu mansio), valamint az ezekhez és a mondott halászóhelyekhez  
tartozó szántóföldeket elfoglalták és használják folyamatosan a káptalan sérelmére; egykor 
Lajos anyja: a királyné is utasította levelével Olivér mestert, hogy az elfoglalt 
halászóhelyeket, telkeket és szántóföldeket ellentmondás nélkül adja vissza a káptalannak, 
ezért Olivér szintén írásban utasította Fod-i officialis-át ennek végrehajtására –, hogy mivel ő 
meg akarja őrizni minden országlakosát a maga jogában, megparancsolta nekik, hogy min-
den jogtalan visszaéléssel felhagyva a káptalan halászóhelyeit bármiféle adó (dacia) nélkül 
engedjék lehalászni és használni, az általuk elfoglalt  telkeket a szántóföldekkel együtt a 
káptalannak adják vissza, különben márc. 26-án (oct. diei  medii Quadr.) a káptalan ellenében 
jelenjenek meg a király előtt. 
 
Tá.: Pálóci László országbíró, 1447. márc. 13. Veszprémi kápt. mlt. Fadd 9. (Df. 201 312.) 
Má.: Dl. 107 541. (Csánki-gyűjt.) Tá. alapján, újkori. 
R.: Veszpr. reg. 580. szám. 
 
 
94. 1365. febr. 12. Visegrád 
[I.] Lajos király 1365. febr. 12-én (f. IV. p. oct. Purif. B. virg., a. d. 1365.), Wysegrad-on 
kiadott oklevelében utasította a pannonhalmi konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
a királyi ember a király másik, a veszprémi káptalan érdekében kiadott oklevelét mutassa 
be néhai Lewstac bán frater-ének: Domokos mesternek, valamint néhai Olivér mester fiainak: 
István budai prépostnak, Jánosnak, Leonard-nak [! ∋: Lorand] és Miklósnak (v. távollétükben 
Fod-i officialis-aiknak), s ha szükséges, hagyja meg nekik, hogy márc. 26-án (oct. medii 
Quadr.) jelenjenek meg előtte a káptalan ellenében, majd a konvent tegyen jelentést. 
 
Tá. és Má.: a 183. számú oklevélben.  
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 136. (Tá.-ban.) 
R.: Veszpr. reg. 581. szám. (címzettként a fehérvári konventet írva) 
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95. 1365. febr. 12. Dubica megye 
Baudonus Cornuti testvér, a Je-i Szt. János-ispotályos ház Magyaro.-i (H) és Sclauonia-i 
perjele, Dubycha comes-e tudatja, hogy a Dubycha-i pálos rendi B. Szűz Mária-kolostor 
perjele: Mátyás testvér kérésére a vele levő testvérek és procer-ek tanácsával és egyetérté-
sével minden marturina-t, submarturina-t és más bevételt, amiket a Dubycha megyei Otok 
birtokon levő földrészen (amit Odolen fiai: néhai Miklós és István adtak ezen kolostornak) 
lakó jobbágyoktól v. colonus-októl kap Baudonus perjel és rendje, Isten és Szűz Mária 
tiszteletére ezen kolostornak és az ottani testvéreknek örökre elengedi. Erről Magyaro.-i és 
Sclauonia-i perjelsége függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. in eodem nostro 
comitatu Dubicensi, f. IV. an. Valentini, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 35 232. (Acta Paulinorum. Dubica 6.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 422–423; Alsószlavónia 82–83. 
 
 
96. 1365. febr. 13.  
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja, hogy korábbi oklevelük 
ellenére Noghmezeu-i Jakab fia: Tamás febr. 9-én (oct. Purif. virg. Marie) nem jelent meg 
színük előtt, hogy kifizessen 24 forintot Bathwa-i László mesternek, és nem is küldött senkit 
maga helyett, noha László képviselője 4 napig várt rá. D. 5. die termini prenotati, a. d. 1365.  
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 13. (Df. 219 536.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
97. 1365. febr. 14. Buda 
[I.] Lajos király (H) Jakab néhai pozsonyi bíró fia: István, a királyi aula ifja a maga és fivére 
(frater uterinus): Pál mester nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján új 
pecsétes nyílt oklevelében más jogának sérelme nélkül átírja és megerősíti nekik és örökö-
seiknek a pozsonyi káptalan 1349. júl. 15-i nyílt jelentését a Poson megyei, Chollokuz 
districtus-beli Myseer birtok bejárásáról és határjelei emeléséről (l. Anjou-oklt. XXXIII. 

539. szám). D. Bude, in fe. Valentini, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 4054. (NRA. 620. 36.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagypecsét körvonala. 
Á.: Pozsonyi kápt., 1610. ápr. 28. Dl. 102 947. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. 12. 8. 30.) 
Má.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 494. (Df. 208 292.) Újkori. 
K.: Pilis I. 352–354. 
R.: Ortvay, Pozsony III. 354–355. 
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98. 1365. febr. 15.  
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula főkancellárja [!] (supremus 
cancellarius) bemutatta második nagypecsétjével ellátott, 1364. febr. 22-i gyanútól mentes 
nyílt oklevelét a Vasvár megyei Toriduruzmata ~ Tronduzmata, Wosvereuzek ~ 
Wosuereuzeek, Ledesfolua ~ Ledesfalua, Wereswarfeulde ~ Weresvarfeulde és Zigeth ~ 
Zygeth birtokok Miklós érseknek és nepos-ainak tett adományáról. Kérésére az uralkodó 
az oklevelet a birtokok adományával együtt elfogadja és átírja, és anyja: Erzsébet királyné 
(H) beleegyezésével és akaratából, valamint a főpapok és bárók tanácsával, felidézve az 
érsek érdemeit, amikkel a zsenge korában (in etate tenera) Magyaro. kormányzásába lépett 
királynak szolgált, folyamatosan annak oldalán tartózkodva, és a király érdekében külön-
böző veszélyeknek tette ki magát és övéit, és neki segítséggel és tanáccsal volt, az oklevelet 
és a mondott birtokokat minden tartozékukkal (művelt és nem művelt szántóföldek, trágyázott 
és legelőnek használt földek, erdők, berkek, vizek, kaszálók) az érseknek, általa nepos-ainak, 
mindkét nemű rokonainak (proximis et cognatis utriusque sexus) és örököseiknek királyi 
teljhatalomból megerősíti, e birtokokat nekik valódi nemesség címén örökjogukba adja 
(sub mero et sincero nobilitatis titulo in perpetuam ascribimus hereditatem), mások jogainak 
sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. És nehogy a jövőben 
ezen birtokadományt bármi kétely és gyanú érje azért, mivel az érsek a király kancellárja, 
hanem mindig sértetlen erejű maradjon, és ezt senki ne érvényteleníthesse, titkospecsétjét 
(amit Miklós mester, titkos prothonotarius-a ismeretes viselni) a királyné és a főpapok és 
bárók tanácsából új kettőspecsétjéhez függeszteti. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., XV. Kal. Mart., uralkodása 
24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin 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, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter szerémi, 
Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machov-i bán, Zudar Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: I. Lajos király, 1367. febr. 8. Dl. 5004. (NRA. 457. 27.) 
Megj.: Az átírt oklevelet OL-adatbázis 1360-ra keltezi, ezért az Anjou-oklt. XLVIII. köte-

tében nem szerepel. 
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99. 1365. febr. 15.  
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja bemutatta 1362. 
márc. 24-i, titkospecsétje alatt kiadott nyílt oklevelét az érseknek tett speciális kegyről (l. 
Anjou-oklt. XLVI. 112. szám). Kérésére (hogy az oklevelet fogadja el és neki, frater-einek, 
nepos-ainak, soror-jainak és mindkét nemű örököseiknek erősítse meg) az uralkodó, fel-
idézve az érsek szolgálatait, ezen gyanútól mentes oklevelet átírja, és a mondott keggyel 
együtt anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából és speciális beleegyezéséből, valamint a 
főpapok és bárók tanácsával elfogadja, és az érseknek, soror-jának: Katalinnak és annak 
mindkét nemű örököseinek királyi hatáskörből örökre megerősíti függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében. És nehogy a jövőben ezen birtokadományt bármi kétely 
és gyanú érje azért, mivel az érsek a király kancellárja, hanem mindig sértetlen erejű maradjon, 
és ezt senki ne érvényteleníthesse, titkospecsétjét (amit Miklós mester, titkos 
prothonotarius-a ismeretes viselni) a királyné és a főpapok és bárók tanácsából új kettős-
pecsétjéhez függeszteti. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1365., XV. Kal. Mart., uralkodása 24. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 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, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, Demeter szerémi electus 
confirmatus, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Miklós traui, 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, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Péter 
királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Szepesi kápt., 1371. jan. 23. Dl. 38 967. (Berthóthy cs. lt. 11.) Eszerint a király új kettős-

pecsétje és titkospecsétje függött róla. 
 
 
100. 1365. febr. 15. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja bemutatta Tamás 
néhai országbíró 1351. júl. 25. körüli privilegiális ítéletlevelét a Bors megyei Kezew birtokról, 
valamint az esztergomi káptalan, a budai káptalan és a Grom [!] melletti Szt. Benedek-
konvent azonos tartalmú tudományvevő okleveleit ue. birtokról. Az érsek kérésére és hű 
szolgálataiért az uralkodó ezen gyanútól mentes oklevelek közül az országbíróét és az eszter-
gomi káptalan 1351. máj. 7-i tudományvevő levelét (mivel Kezew birtok emberemlékezet 
óta a király kezéhez tartozott békésen és per nélkül) anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából 
és beleegyezéséből, valamint a főpapok és bárók tanácsával együtt elfogadja, és az érseknek, 
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frater patruelis-ének: Leuko-nak, annak fiainak: Tamásnak és Miklósnak és örököseiknek 
királyi hatáskörből örökre megerősíti, és a Lewa királyi vár és annak várnagyai joghatósága 
és hatalma alól kiemelt Kezew birtokot minden tartozékkal az érseknek, Leuko-nak, a fiainak 
és mindkét nemű örököseiknek, miként korábban, úgy most is királyi új adomány címén 
adományozza és örökjogukba adja, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. 
És nehogy a jövőben ezen birtokadományt bármi kétely és gyanú érje azért, mivel az érsek a 
király kancellárja, hanem mindig sértetlen erejű maradjon, és ezt senki ne érvényteleníthesse, 
titkospecsétjét (amit Miklós mester, titkos prothonotarius-a ismeretes viselni) a királyné és 
a főpapok és bárók tanácsából új kettőspecsétjéhez függeszteti. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., XV. Kal. 
Mart., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin 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, Péter boszniai, István testvér nyitrai 
püspök, Demeter szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, 
Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és 
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-, Imre 
királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Toldalagi cs. lt. 15. (Df. 257 479.) Hátlapján középkori kéztől: Kezew, 

újkori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés. Két függőpecsét fonata. 
K.: Pór Antal: Keszei Miklós. Budapest, 1904. 115–119. 
Megj.: Az átírt okleveleket l. Anjou-oklt. XXXV. 206. és 476. szám.  
 
 
101. 1365. febr. 15. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja bemutatta az uralkodó 
struccos (cum strucione) gyűrűspecsétjével ellátott, 1359. nov. 12-i nyílt oklevelét (amiben az 
örökös nélkül elhunyt Pethew fiai: Beke és Miklós Vasvár megyei Makwa, Wskv, Myhaloch, 
Iwahunoch, Dolyna és Bolcrech nevű birtokait az érsek érdemeiért neki, frater-einek és rokonainak 
adományozta), valamint Bubek István comes országbíró 1364. jún. 23-i privilegiális és Vilmos 
pécsi püspök, királyi kápolnaispán és titkos kancellár 1364. jún. 27-i nyílt oklevelét az e birto-
kokról szóló egyezségről (l. Anjou-oklt. XLVIII. 496. és 508. szám). Kérésére, továbbá felidézve 
az érsek érdemeit, amikkel a zsenge korában (in etate tenera) Magyaro. kormányzásába lépett 
királynak szolgált, folyamatosan annak oldalán tartózkodva, és a király érdekében különböző 
veszélyeknek tette ki magát és övéit, és neki segítséggel és tanáccsal volt, ezen gyanútól mentes 
okleveleket e birtokok adományával és az egyezséggel együtt anyja: Erzsébet királyné (H) 
akaratából és beleegyezéséből, valamint a főpapok és bárók tanácsával elfogadja, átírja, és e 
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birtokokat minden tartozékukkal az érseknek, általa frater-einek, nepos-ainak, soror-jainak és 
mindkét nemű rokonainak és örököseiknek a korábbi adományának megfelelően királyi telj-
hatalmából örökre megerősíti, királyi új adomány címén nekik adományozza és örökjogukba 
adja, nem érintve mások jogait, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. És 
nehogy a jövőben ezen birtokadományt bármi kétely és gyanú érje azért, mivel az érsek a király 
kancellárja, hanem mindig sértetlen erejű maradjon, és ezt senki ne érvényteleníthesse, 
titkospecsétjét (amit Miklós mester, titkos prothonotarius-a ismeretes viselni) a királyné és a 
főpapok és bárók tanácsából új kettőspecsétjéhez függeszteti. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., XV. Kal. Mart., 
uralkodása 24. 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, Mihály egri, Vilmos pécsi, 
Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, Demeter szerémi 
electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, 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, Zech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zwdor 
Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: I. Lajos király, 1367. júl. 28. SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. Muraközy-elenchus. 17. 

31. (Df. 282 067.) Eszerint a király kettős- és titkospecsétjével volt ellátva. 
Megj.: Az 1359. évi oklevelet OL-adatbázis nem listázza. 
 
 
102. 1365. febr. 15. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Donauicz-i Péter fia: János bemutatta a Boszniában (in terra Vzure) ellopott nagypecsétjével 
ellátott, 1353. márc. 10-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét a Scepes megyei Rokus és Nyrer 
birtokok bejárásáról (l. Anjou-oklt. XXXVII. 138. szám). Kérésére az uralkodó az oklevelet 
a birtokok bejárásával együtt királyi hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti Jánosnak, 
fivérének (frater uterinus): Péternek és örököseiknek, függő új kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1365., XV. Kal. Mart., uralkodása 24. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
[váradi, Domokos] erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István zágrábi 
püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, 
János váci, Péter boszniai, Demeter szerémi, István nyitrai, Demeter [nonai], Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és 
korbáviai szék üresedésben, magnifici Conth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek 
(dict.) István országbíró, János királyi tárnokmester, Swoch-i [!] Miklós Dalmácia és 
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Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Ciriacus [! ∋: Imre] királyi lovász-, Péter 
királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
Má.: ŠA. Levoča. Pobočka Stará L’ubovňa. Késmárk város lt. Késmárk város tanácsa. 

Oklevelek 8. (Df. 281 698.) XV. századi. Hátlapján középkori és újkori kezektől 
tárgymegjelölések, az egyik német nyelvű. 

 
 
103. 1365. febr. 15. 
[I.] Lajos király 1365. febr. 15-én (a. d. 1365., XV. Kal. Mart., uralkodásának 24. évében) 
kiadott, két (új kettős-, ill. titkos-) pecsétjével ellátott privilegiális oklevele, amiben átírta 
Wysegrad-on, 1357. márc. 1-jén kiadott nyílt adománylevelét és a Kw-i káptalan 1358. okt. 
28-án kelt privilegiális oklevelét (l. Anjou-okl. XLII. 1217. szám), amiben Miklós esztergomi 
érsek elegtételt adott Chyka-i János özvegye hitbére és jegyajándéka ügyében.  
 
Tá.: 1. Pécsi kápt., 1443. márc. 24. Archív Spolku Sv. Vojtecha. Trnava. Oklevelek 151. 9. 

(Df. 285 682.) 
2. Tá. 1. > Hédervári Lőrinc nádor, 1443. márc. 5. Dl. 64 764. (Mednyánszky cs. lt. 60.) 
Eltérő névalakja: Wyssegrad 

Má.: 1. ŠA. Bytča. Tomcsányi cs. lt. 162. A. (Df. 268 766.) Tá. 1. alapján, újkori. 
2. Tá. 2.-vel azonos jelzet alatt, annak alapján, újkori. 

K.: Rábik, Diplomatarium 115; Rábik, Oklevelek 49–50. (mind Tá. 1. alapján.) 
 
 
104. 1365. febr. 15. Pelsőc 
Bubek István comes országbíró kéri a Jazou-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Val-i Egyed fia: János királyi ember idézze meg Scarus-i Farkast, a famulus-át: Bodo-t és 
két, Pál nevű jobbágyát Scarus-i Miklós fia: István mester ellenében, majd a konvent tegyen 
jelentést a királynak. D. in Pleuseuch, sab. p. Valentini, a. d. 1345. [! ∋: 1365.] 
 
Á.: a 143. számú oklevélben. 
 
 
105. [1365.] febr. 15. Visegrád 
Miklós esztergomi érsek és Konth Miklós nádor (H) a velencei kancellárnak: megkapták levelét 
többek között bizonyos dalmáciai, Velence joga sérelmére elkövetett ügyekről, és hogy amikor 
a kancellár nemrég a királynál volt, a Pago-i só ügyében említést tett, de azután a király követe 
Velencének mindezekről nem adott választ. Most azt felelik, hogy a mondott ügyekről nem 
tudnak semmit, a kancellár levele pedig részletesen nem szól ezekről, de tudakolóznak róluk és 
hamarosan levelükben válaszolnak a kancellárnak. Arra, hogy a király követe miért nem felelt 
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a só ügyében, nem tudnak választ adni, de amikor a király visszatér Varadinum-ból (ahol most 
van), megírják, amit megtudnak tőle. A Velencével kötött békében pedig mind ők, mind a király 
meg akarnak maradni. D. in Vissegrad, sab. p. Valentini. [1365.] 
 
K.: Ljubić IV. 74–75. (Commemorialium c. velencel államkönyv alapján, VII. 47. 1365. 

jan. 11-i dátummal.) 
 
 
106. 1365. febr. 15. 
A pozsonyi káptalan előtt a Poson megyei Pergary-i Tholmach (dict.) Pál, Verusku-i Konrád és 
Rudolf (Rudulph) familiárisa megvallotta, hogy a Pozsony megyei (maior comitatus 
Posoniensis) Kurtuelus birtokon, Hideghet és Kosolt között fekvő birtokrészének – ami a 
Duduagh folyótól tart a Duna folyóig, hozzá szolgálataiért került ezen uraitól: Konrádtól és 
Rudolftól oklevelükkel és [I.] Lajos király (H) azt megerősítő privilégiumával (ezt a káptalannak 
eredetiben bemutatta), és aminek felső fele közeli rokonság okán (racione contigue – alsó felét 
most szükségtől kényszerítve eladta ezen Miklósnak 26 márka dénárért (minden márkát 10 
pensa-val számolva), semmiféle jogot v. tulajdont mostantól magának és utódainak abban meg 
nem tartva, hanem Miklósra és örököseire ruházva. A király és urai mondott privilegiális leve-
leit a káptalan említett oklevelével együtt Miklósnak nem tudja átadni, mivel azokban (miként 
a káptalan is látta) Pálnak a szolgálataiért megerősített más birtokrészek is szerepelnek. Ha e 
Kurtueles-i birtokrészekről egyéb oklevelei is vannak és ezeket csalárdul megtartaná, akkor 
érvénytelenek legyenek. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális 
oklevelet bocsát ki Miklósnak. D. sab. p. oct. Purif. virg. glor., a. d. 1365. Arenga. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 14. 10. 24. (Df. 226 711.) Felül chirographált (ABC). Hátlapján 

középkori (Kurtweles penes Duduag kifejezéssel) és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
Függőpecsét és fonata. 

 
 
107. 1365. febr. 16. Buda 
Erzsébet királyné (H) megfontolva gyűrűspecsétje prothonotarius-a, Dénes fia: Miklós 
mester hű szolgálatait és érdemeit, aki gyermekkora (puericia) óta a királynéi notariatus 
hivatalát látja el, viszonzásul és Miklós kérésére a Symig megyei Zoob nevű, más királynéi 
birtokokkal szomszédos királynéi földjét egy királyi mértékkel 6 ekényi földdel együtt 
Miklósnak, általa fivérének (uterinus frater): Györgynek, patruelis frater-ének, János fia: 
Miklósnak és örököseiknek adományozta. Ezért utasítja a Symig-i konventet, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel Lukács Segusd-i plébános, királynéi speciális káplán és Scendgroth-i 
Fülöp fia: László mester, a királyné Segusd-i comes-e, speciális királynéi emberek Zoob 
birtokot a 6 ekényi földdel és más haszonvételekkel együtt iktassák Miklósnak, Györgynek, 
Lászlónak és örököseiknek, a királynéi jobbágyok ellentmondása ellenére is, majd a konvent 
tegyen jelentést. D. Bude, domin. p. Valentini, a. d. 1365.  
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Á.: 1. a 164. számú oklevélben. 
2. Á. 1. >  a   212. számú oklevélben. Eltérő névalakja: Scentgroth. 
3. Á. 1. > Szentgyörgyi Péter országbíró, 1513. márc. 1. EPL. Esztergomi kápt. mlt. 
Acta radicalia 28. 4. 3. (Df. 236 494.) Eltérő névalakja: Simig. 
4. Á. 3. > Esztergomi kápt., 1696. júl. 12. Uo. 29. 3. 22. (Df. 236 719.) 
5. Á. 1. > Esztergomi kápt., 1760. febr. 22. Uo. 28. 0. 0. (Df. 236 701.)  

R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 9 (1978) 74. és 29 (1998) 33. 
 
 
108. 1365. febr. 16. 
János prépost és a Sagh-i B. Szűz-egyház konventje Gergely testvér Bozok-i prépost kérésére 
és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével ellátott oklevelében átírja Péter Neugrad-i 
főesperes 1340. febr. 16-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIV. 86. szám). D. in domin. 
Exurge, a. d. 1365. 
 
Á.: Garai Miklós nádor, 1425. szept. 11. EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 15. 4. 

15. (Df. 236 006.)  
 
 
109. 1365. febr. 19. Várad 
[I.] Lajos király (H) Iwan, a Besdench-i plébánia (ecclesia parochialis) plébánosa kérésére 
azt a kegyet gyakorolja, hogy mostantól Iwan a Nyitra megyei, őt vásárlás címén illető 
Kereztur nevű birtokát, valamint az országban bárhol is levő minden egyéb vásárolt birtokát 
bárkinek eladhatja, adományozhatja, bérbe adhatja (locare) és elidegenítheti, és velük tetszése 
szerint rendelkezhet életében és holtában. D. Waradini, f. IV. an. Kathedre Petri, a. d. 1365. 
 
Á.: I. Lajos király, 1366. febr. 3. Dl. 41 640. (Múz. Ta. Nagy I.) 
 
 
110. 1365. febr. 20. Valkóvár 
Imre fia: Péter mester, Gara-i Miklós Machou-i bán Wolkou megyei vicecomes-e és a 
szolgabírók tudatják, hogy a Wolkou megyei nemesek febr. 20-án (f. V. an. Katedre Petri) 
Wolkouar faluban tartott közgyűlésén (in [lehúzva: nostra] congregacione nobilium 
provincie comitatus de Wolkou … per eosdem celebrata) Gabanyas-i Iuanka fia: Balázs, 
szentszalvátori (S. Salvator) Simon fia: Dénes famulus-a, képviselője és officialis-a ezen 
ura nevében az oklevéladók előtt tiltakozott, hogy Péter fia: Illés, Batya-i Miklós fia: István 
mester famulus-a annak szolgálójával v. vajdájával (servitore sive woyuoda ac Goynicis 
eiusdem domini sui) febr. 18-án (f. III. an. Katedre Petri) felfegyverkezve, hatalmaskodva 
Dénes Myluan nevű birtokára ment és azt per singulas mansiones propria sua auctoritate 
querendo wlgo mot dicto quesivisset, Dénes joga sérelmére és szégyenére (dedecus), majd 
az ura megbízásából annak jobbágyaival Dénes jobbágyai 6 disznóját nyíllövésekkel 
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megölte, holott per van függőben István mester és Dénes között. D. in Wolkouar, die 
prenotato, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 91 720. (Festetics cs. lt. Valkó 33.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Bathya 

névalakkal), valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: non solvit. 
 
 
111. 1365. febr. 21.  
A vasvári káptalan előtt a Vasvár megyei Kaald-i Buku (dict.) Marcell fia: Miklós comes 
megvallotta, hogy Saar, más néven Marcelfolua nevű birtoka negyedét minden haszonvétellel 
consobrinus-ának, Arukkuz-i Péter fia: László mesternek adta mind atyafisági szeretetből, 
mind leánytestvére (soror uterina), Marcell leánya, ezen László mester felesége: Isalth 
nemes asszony leánynegyedéért, semmiféle jogot v. tulajdont mostantól meg nem tartva 
abban magának és utódainak, hanem Lászlóra és örököseire ruházva. Ha jelen oklevelet 
visszaviszik a káptalannak, privilegiális formában adja majd ki. D. f. VI. an. diem 
Cynerum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 91 712. (Festetics cs. lt. Vas 60.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
112. 1365. febr. 23. Buda 
[I.] Lajos királytól (H) kérte Wys-i Salamon fia Sebestyén fia: György, királyi sigillator a 
maga, valamint fivére (frater uterinus): Miklós nevében, hogy mivel ők a királyi hálókötők 
közül (de populis nostris retium nostrorum regalium ligatoribus) erednek, szolgálataikért 
királyi kegyességből őket ezen szolgasági kötelékből (condicione et nexu servitutis) vegye 
ki és az ország nemesei és királyi szerviensei közösségébe (in numerum, cetum, collegium 
et catervam verorum et naturalium regni nostri nobilium et serviencium) helyezze át a Wys 
nevű birtokkal együtt, amit minden tartozékkal újra adjon nekik. Lajos megfontolva Sebestyén 
fiai: György és Miklós érdemeit, amiket a király számos feladatában és hadjáratában telje-
sítettek lehetőségük és helyzetük szerint, és főleg Kont Miklós nádor (regni nostri) érde-
kükben előadott kérésére a korábbi szolgaállapotból (pristina condicione nexu et honere 
servitutis) királyi keggyel kiemelve őket Wys birtokkal együtt az ország nemesei és királyi 
szerviensei közé helyezi (in cetum, consorcium et catervam nobilium regni nostri et 
regalium serviencium nostrorum), e birtokot (amennyire az a királyt illeti és adományozási 
jogköréhez tartozik) minden tartozékkal valódi nemesség címén (sub mero et sincero 
nobilitati titulo) újra nekik adományozza és örökjogukba adja, nem érintve más jogát. D. 
Bude, in domin. Esto michi, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 66 426. (Salamon cs. lt. 21.) Előlapján felül: commissio domini regis et relacio 

palatini. Hátlapján nagypecsét körvonala. 
K.: HO. III. 181–182; Fejérm. Szfv. Évk. 1893. 341–342. 
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113. 1365. febr. 23. 
Syffrid apát és a pannonhalmi Szt. Márton-monostor konventje 1365. febr. 23-án (domin. 
Esto michi, a. d. 1365.) kiadott privilegiális oklevele szerint mivel a Comaron megyei 
Nezmel falu melletti Almas nevű földjük – ahol az apát és a konvent engedélyéből [I.] 
Lajos király (H) a lelke üdvéért újabban ispotályt kezdett építeni – régtől fogva elhagyatott 
és semmi v. csak kevés hasznot hoz, és emiatt úgy vélték, jobb lenne azt bérbeadni 
(conduccio), ezért minden tartozékkal Ferenc mester királyi phisicus-nak (a mondott ispotály 
építése irányítójának, aki e földet már elkezdte benépesíteni) és általa fiainak és örököseinek 
bérbe adták (feudaliter) birtoklásra, úgy, hogy a királyi oklevél kiadásának napjától, amiben 
az uralkodó az ezen földre költözött és költöző embereknek kiváltságot adott, minden évben 
ápr. 24-én (in fe. Georgii) 1 márkát, a kiváltság lejárta után pedig évente ápr. 24-én 4 márka 
épp forgalomban levő dénárt (minden márkát 10 pensa-val számolva) fizetnek az apátnak 
és konventjének, s ha ezt elmulasztják, akkor ottani házaik és épületeik bírói eljárás nélkül 
az apáthoz és a konventhez kerülnek szabad rendelkezésre, ha pedig 2 v. 3 évig nem fizetnek, 
akkor a teljes föld minden haszonvétellel a monostor apátjára és házára száll vissza, bárki 
ellentmondása ellenére is.  
 
Tá.: Zsigmond király, 1405. nov. 13. BFL. Konventi Lt. Capsarium. 714. 61. D. (Df. 207 526.)  
 
 
114. 1364. febr. 24. Sáros 
Mihály mester (Konth Miklós nádor, a kunok bírája vicecomes-e) és a Sarus-i szolgabírók 
előtt Vz fia: János comes (a maga és fia: Kolen nevében) és ue. János fia: Jakab litteratus a 
jelenlevő Salgo-i Péter fia: Jánost rokonság és szomszédság okán tilalmazták a Pankata 
nevű birtoka eladásától és elzálogosításától, másokat pedig, főleg a jelenlevő Dobo-i Pál 
fia: Tamás mestert annak elfoglalásától, mondván, hogy az ország szokása szerint készek e 
birtok elfogadására. D. in Sarus, f. II. p. Kathedre Petri, a. d. 1365. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 240. 2. (Df. 268 591.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (…pro comite Johanne filio Vz et filiis suis…), valamint 1 nagyobb 
zárópecsét töredéke, 2 kisebb körvonala. 

 
 
115. [1365.] febr. 24. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): [IV.] Károly római császár egykor esküvel meg-
ígérte, hogy fivére, János morva őrgróf leánya: Katalin és ifj. Albert osztrák herceg össze-
házasodnak, és erről oklevelet adott ki, miként Albert apja: néhai Albert osztrák herceg is a 
fia részéről. Lajos viszont azt kérte, hogy ennek ellenére ifj. Albert és a király fivére, néhai 
István leánya: Erzsébet, akik 3. és 4. fokú vérrokonok, a pápai felmentés reményében házas-
ságot köthessenek. A pápa megírta levelével a császárnak, hogy mondott ígéretét és esküjét 
tartsa meg, az ifj. Albert és Erzsébet közötti házassághoz pedig bizonyos ésszerű okokból 
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nem járul hozzá, sőt [1364.] dec. 11-én (III. Id. Dec.) visszavonta (azon esetekre, ha a felmentés 
erejével a házasság még nem jött létre) VI. Kelemen, VI. Ince és más pápák bármely előkelőnek 
v. másoknak megadott felmentéseit, miszerint ők, a fiaik és mindkét nemű nepos-aik házasságot 
köthetnek olyanokkal, akikkel 2. v. 3. v. 4. fokú vérrokonok. Mindezt most Lajosnak is a 
tudtára adja. D. Avinione, VI. Kal. Mart., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 630–632; Theiner II. 67. (ASV. Reg. Urbani V. anno III. secr. 

fol. 53. [Reg. Vat. Vol. 247. fol. 53r.] alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. 514–515. 
Megj.: A császárnak írt levél kiadását l. Mon. Vat. Boh. III. 261–262; V. Orbán, LSC. 

1603. szám. (Mindkettő ASV. Reg. Vat. Vol. 247. fol. 52v–53r. alapján.)  
 
 
116. 1365. febr. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa a maga, valamint fivére 
(frater uterinus), Chorna-i Imre fia Lőrinc fia: János mester, Zana-i és Vrbaz-i comes nevében 
bemutatta az uralkodó apja: [I.] Károly király (H) 3. pecsétjével ellátott, 1341. júl. 14-i 
nyílt oklevelét a Zala megyei Karachafeulde birtok adományáról (l. Anjou-oklt. XXV. 483. 

szám). Kérésére az uralkodó ezen gyanútól mentes oklevelet a birtok adományával együtt 
királyi hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti nekik és János örököseinek, 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. 
1365., IV. Kal. Mart., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum 
Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, 
Demeter szerémi, István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai 
szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes ország-
bíró, 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, Heem fia [Pál fia:] Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 3400. (NRA. 642. 10.) Hátlapján középkori (Karachfeulde névalakkal) és újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét lila-sárga fonata. 
 
 
117. 1365. febr. 26. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) megfontolva 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa és fivére (frater 
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uterinus): János mester (néhai Lőrinc mester fiai) hű szolgálatait – amiket először az uralkodó 
apjának: [I.] Károly királynak (H), Magyaro. jogara viselőjének (sceptra regni regiminis 
Hungarici inportanti), majd az annak halála után leszármazás jogán a koronához emelt Lajosnak 
teljesítettek az ország feladataiban és hadjárataiban, folyamatosan a király oldalán tartózkodva, 
fáradozásokat és költségeket elviselve a királyi honor érdekében –, megígéri nekik királyi méltó-
sága szavával és speciális kegyből, hogy az ország bármely megyéjében is levő váraikban, örök-
jogú birtokaikban és falvaikban a püspök és János mester atyafiai és (vér)rokonai leányait és 
leánytestvéreit ezen atyafiaik, (vér)rokonaik és férfiörököseik tudta, akarata és egyetértése nélkül 
nem fiúsítja (in veros heredes veluti filios masculinos) ugyanazon kiváltságok alatt, amiket 
másoknak szokása tenni (facere extitimus consueti), sőt arra az esetre, ha a király v. leszármazottai 
ezen leányoknak v. leánytestvéreknek és örököseiknek bárki ösztönzéséből ilyen kegyet tennének, 
az érvénytelen legyen, ha pedig már hasonló kegyről a király bárkinek oklevelet adott ki, azt 
érvényteleníti és visszavonja. Erről függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát 
ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, 
a. d. 1365., IV. Kal. Mart., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, 
Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai 
püspök, Demeter szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék 
üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János 
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, 
Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzkou-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi 
lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Fk.: Dl. 33 465. (NRA. 563. 35.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét fonata. 
K.: F. IX/3. 504–507; Smič. XIII. 423–425. 
 
 
118. 1365. febr. 26. 
Az esztergomi káptalan Péter testvér, az ágostonos rendi remeték Papuch-i B. Szűz Mária-
kolostorának perjele kérésére és oklevél-bemutatása alapján privilegiális oklevelében átírja 
[I.] Lajos király (H) korábbi pecsétjével ellátott, ép és gyanútól mentes, 1351. máj. 8-i nyílt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXV. 211. szám), mivel azt Péter a kolostor pereihez az utak 
veszélyei miatt nem meri magával vinni. Kelt Bálint olvasókanonok, decretorum doctor 
keze által, in die Cynerum, a. d. 1365. 
 
E.: Győri Egyházmegyei Lt. Győri káptalan mlt. Pápoci prépostság. Cth. 2. 15. 49. (Df. 278 130.) 

Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: HO. I. 247–248. (1364. febr. 7-i dátummal) 
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119. 1365. febr. 26. 
Péter [erdélyi] alvajdának elmondta Doboka-i [Miklós fia] János mester fia: László mester a 
maga, ezen apja és atyafiuk, László fia: Mihály nevében, hogy Bebek István és Bebek 
György mesterek parancsából ZenmichalTelke-i viceofficialis-uk: …… Kege-i Péterrel, 
Negvoy, Maxin és Roman oláh vajdákkal, Pál fia Miklós fia: Jánossal, Illés kenézzel, annak 
fiaival: Péterrel és Gula-val és más oláhokkal és magyarokkal (Olachis et Vngaris), összesen 
mintegy 700 emberrel [1364.] szept. 8-án (in fe. Nat. virg. glor.) az ő Zempeter nevű zálog-
birtokukra ment, minden jobbágyukat a javaikkal együtt hatalmaskodva Bebek ezen fiai [!] 
birtokára vitték, ottani házukat felégetve és a birtokot tönkretéve, és mindezen pusztítással 
500 forint kárt okoztak; febr. 22-én (sab. nunc prox. preterito) pedig hatalmaskodva a 
Hydalmas nevű birtokukra menve a házaikat feltörték, a ládákból (scrinia) a birtokaikról 
kiadott okleveleiket, valamint jobbágyaik javait, összesen 250 ökröt, 200 tehenet, 700 disznót, 
1500 juhot, 33 lovat és 560 [egyéb] állatot elvittek, az asszonyokat és szüzeket lemeztelenítették, 
a házakban talált javaikat (res scriniales) is elvitték (ezek értékét nem is tudják), néhány 
familiárisukat súlyosan megsebezve hagyták hátra, 3 házat (domos seu curias) felgyújtottak, 
famulus-aikat: Miklóst és Andrást fogságra vetve elvitték, János mester és László fia: Mihály 
pedig meghaltak volna, ha nem menekülnek el. Ezért az alvajda kéri a Klus-i B. Szűz Mária-
egyház konventjét, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Nadas-i László fiai: István v. László 
v. Tiburch-i Vörös (Rufus) János v. Chamafaya-i Tot (dict.) János v. Kechet-i Pál fia: Antal 
v. Machkas-i Márton fiai: János v. Lukács v. Iklod-i Beke fia: László alvajdai ember neme-
sektől, nem nemesektől és más, mindkét nemű emberektől Doboka, Klus és Belső-Szolnok 
(Zolnuk Interior) megyében nyíltan és titokban tudja meg minderről az igazságot, majd a 
konvent tegyen jelentést. D. in S. Emrico, in die Cinerum, [a. d.] 1365. 
 
E.: Dl. 27 275. (KKOL. Cista comitatuum. Doboka D. 17.) Hiányos papír. Hátlapján azo-

nos (Clus névalakkal és eszerint a panaszosok mind Doboka-iak) és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 

Á.: Kolozsmonostori konvent, 1839. aug. 16. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Val. 181–183; Doc. Rom. Hist. C. XII. 402–404. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 361. szám. 
 
 
120. 1365. febr. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
György testvér, Nyulak szigeti domonkos rendi perjel az ottani Szt. Margit-kolostor perjel-
nője és apácái konventje nevében bemutatta a Boszniában (in Wzura) ellopott korábbi 
pecsétjével ellátott, 1351. ápr. 1-jei nyílt oklevelét a budai kapuban az apácák részére 
szedni szokott vám ügyében (l. Anjou-oklt. XXXV. 138. szám). Kérésére és a Szt. Margit 
iránti odaaadása miatt (akinek neve alatt alapították és építették a kolostort) az uralkodó 
ezen gyanútól mentes oklevelet a tartalmával együtt királyi hatáskörből elfogadja, átírja és 
az apácáknak örökre megerősíti, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. 
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Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, III. Kal. Mart., a. d. 1365., uralkodása 24. 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 püspök, Demeter szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós 
traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a knini és 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-, 
Lizkou-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5369. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 22. 15.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, középkori kéztől: Layos kiral meghyvtta valakynek olyeh leuelet adot 
volna hogy Budan vamot ne aggyon. Hiányos függőpecsét és vörös-zöld fonata. 

Á.: 1. I. Lajos király, 1377. júl. 27. Dl. 4184. (Uo. Poson. 54. 17.) Eltérő névalakjai: 
Zeech, Zudor, Lyzkou. 
2. I. Lajos király, 1381. febr. 2. Dl. 4183. (Uo. Poson. 39. 19.) Eddigiektől eltérő név-
alakjai: Konth, Bubek, Lyzkow. 
3. Á. 2. > Mária királynő, 1383. febr. 15. Dl. 4182. (Uo. Vet. Buda 15. 23.)  
4. Zsigmond király, 1397. ápr. 6. Dl. 4181. (Uo. Poson. 39. 14.) Eddigiektől eltérő 
névalakjai: Maczow, Zwdar, Lizko. 
5. Á. 4. > Miklós közjegyző, 1401. aug. 31. Dl. 8288. (Uo. Vet. Buda 22. 23.) Eddigiektől 
eltérő névalakjai: Zech, Sudor [!]. 
6. Á. 4. > Pálóci László országbíró, 1463. júl. 4. Dl. 5381. (Uo. Vet. Buda 22. 15.) 
Eddigiektől eltérő névalakjai: Bewbek, Machow, Lyzko. 
7. Á. 4. > I. Mátyás király, 1465. febr. 16. Dl. 16 748. (Uo. Poson. 39. 27.)  
8. Á. 7. > II. Ulászló király, 1499. júl. 13. Dl. 3651. (Uo. Vet. Buda 23. 21.) 
9. Á. 8. > I. Ferdinánd király, 1528. febr. 6. Dl. 25 062. (Uo. Vet. Buda 23. 23.) 

Má.: Á. 6.-tal azonos jelzet alatt, annak alapján, újkori. 
K.: F. IX/3. 493–495. 
R.: Wenzel G., MTT. 4 (1857) 146. 
 
 
121. 1365. febr. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Bozyn-i Sebus mester fia: János mester, a királyi aula lovagja a maga és fivére (uterinus 
frater): Miklós nevében bemutatta [II.] András király (H) 1216. évi privilegiális oklevelét 
Chuturtuchkhel birtok Sebus fiai elődeinek történt adományáról (l. Reg. Arp. 305. szám). 
Kérésére az uralkodó ezen ép oklevelet elfogadja, átírja és megerősíti nekik, valamint ezen 
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Sebus fivére: néhai Péter mester fiainak és örököseiknek, 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. 1365., III. Kal. Mart., uralko-
dása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, 
Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László 
veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály 
egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, Demeter szerémi, István testvér nyitrai, 
Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Sceech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Imre királyi 
lovász-, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónállómester, 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 41 613. (Múz. Ta.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Hiányos függő-

pecsét és zöld fonata. 
Á.: 1. Pozsonyi kápt., 1420. aug. 29. Dl. 78. (NRA. 413. 49.) Eltérő névalakja: 

Chwturtukhel. 
2. Á. 1. > III. Károly király, 1716. júl. 15. SNA. Erdődy cs. lt. Galgóci hitbizományi lt. 
17. (Df. 278 295.) 

Má.: 1. Arhivele Statului Bihor. Misc. 14. 13. (Df. 278 580.) Á. 1. alapján, koraújkori. 
2. SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 28. 3. 62. (Df. 227 132.) Á. 1. alapján, újkori. 

R.: F. IX/3. 502. 
 
 
122. 1365. febr. 27. Kapornak 
Isobor-i Dénes fia János fia: László mester, Nelepech fia: Iuan mester zalai comes 
(magnificus) vicecomes-e és a szolgabírók előtt ZenthCosmadamian-i Bede fiai: István, 
Jakab és Miklós elmondták, hogy sógornőjük – ue. Bede fia: János, az ő fivérük (carnalis 
frater) özvegye – a Jánostól rá maradt ingó és ingatlan javait, valamint a fiát jan. 31-én (f. 
VI. an. Purif. B. Marie virg.) máshova vitte, máshoz férjhez ment, a házat üresen hagyva, 
az ő joguk sérelmére. Kérésükre fentiek kiküldték Zenthbalas-i János fia: Imre comes szolga-
bírót, aki febr. 23-án (domin. Esto michi) nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól 
és bármiféle helyzetű és állapotú megyei (provincia) emberektől megtudta nyíltan és titokban, 
hogy e nemes asszony a mondott napon mindezt megtette. D. in Kapornak, f. V. p. diem 
Cynerum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 614. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

3 zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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123. 1365. febr. 28. Kolozs 
Henke (dict.) Mihály és Suuk-i Domokos fia: János, Kolus-i szolgabírók tudatják, hogy 
Gerev ~ Gerew fia: László és Alard fia: László a bírságszedőktől, ill. a comes-ek és a szolga-
bírók embereitől hatalmaskodva elvettek 58 [lehúzva: ökröt] juhot (pecora), ezért kötelezték 
magukat az oklevéladók előtt, hogy ha febr. 28-án (f. VI. p. diem Cinerum) az 58 juhot 
nem állítják eléjük, akkor kétszeresen tartoznak fizetni. A mondott időpontban azonban 
nem jelentek meg, a juhokat sem vitték oda, így fentiek őket elmarasztalják. D. in Kolus, f. 
VI. p. diem Cinerum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 73 709. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 163.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés. 
K.: Teleki I. 138–139; Doc. Rom. Hist. C. XII. 405–406. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 362. szám.  
Megj.: R. szerint lehet, hogy csak fogalmazvány (pecsét nyoma nincs a papíron). 
 
 
124. 1365. febr. 28. [! ∋: 1375.  márc. 9.?] Veszprém 
Jutas-i Thyba fia István mester leánya: Ilona, a veszprémváraljai (suburbium castri 
Weszprimiensis) Szt. Katalin szűz-kolostor apácája László mesternek, Remethe-i Péter egy-
kori bán felesége udvarbírójának (iudex curiae): mivel Ilona fivére, Miklós meghalt, és most 
Ilonának nincsenek rokonai (cognati), a Jutas birtokon levő részétől pedig idegen kezek meg-
fosztották, ezért kéri Lászlót, hogy mihamarabb keresse fel a birtokrész visszakövetelése 
ügyében (recaptivanda). Scripta Weszpremii, 3. die diei Cinerum, 1365. [! ∋: 1375.?] 
 
Má.: OSZK. Fol. Lat. 2220. II. 360. nr. 227. (Cornides-gyűjt.) Egykori, pecsétes E.-je alapján. 
K.: F. IX/3. 521; Veszprém város 273. 
R.: F. IX/1. 642. (1348-as évvel) 
Ford.: Makkai–Mezey 249. 
Megj.: Remetei Péter 1366–1369 között volt bolgár bán (l. Engel, Gen.: Him rokonsága. 2. 

tábla: Himfi), ezért az 1365-ös évszám valószínűleg téves és a forrás eredetije talán inkább 
1375-ben kelhetett. 

 
 
125. 1365. febr. 28. 
A kői káptalan előtt Kaloz-i György (Niczky [! ∋: Nyek-i] Balázs fia György felesége és 
gyermekei: János, Miklós és Orsolya nevében) tilalmazta ezen Györgyöt Harkyan birtok 
elidegenítésétől. 
 
R.: Bakács, Pest m. 809. szám. (Komárom vm. 44. alapján, ezen dátummal. Eszerint Tá.-ja: 

Garai Miklós nádor, 1424. ápr. 9.) 
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126. 1365. márc. 1. 
[I.] Lajos király 1365. márc. 1-jén (a. d. 1365., sab. an, Invocavit) kiadott nyílt oklevelében 
az örökös nélkül elhunyt Wgwd fia László fia: néhai János és Apa fia: János minden birtokát 
és birtokrészét, főleg a Byhor megyei Bolchyda, Zenthdyenes, Kowachy, Malomzegh, 
Thoskeky és Gywres birtokokat Nadan-i Domokos fia: Miklós mesternek adományozta. 
 
Tá.: Garai László nádor, 1448. jan. 13. Dl. 37 180. (KKOL. Cista comitatuum. Bihar.) 
 
 
127. 1365. márc. 1. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Zalanta-i György fia: Lőrinc a maga, felesége: Katlin nemes asszony, 
a fia: László és leányai (puella): Erzsébet és Ilona nevében bemutatta az egri káptalan 
privilegiális oklevelét, miszerint az ő socer-e, Olazy-i Belus fia Miklós fia: István a leány-
testvére (soror uterina): ezen Katlin (az atyai birtokokból a természetjog és az ország szokása 
szerint járó) leánynegyedéért a Zaboch megyei Balsa birtokon levő teljes része felét minden 
haszonvétellel, valamint az Olazy-n levő birtokrészéből egy teljes telket (mansio) és 1 
ekényi szántóföldet Katlin asszonynak, a fiának, a leányainak és általuk Lőrincnek és örökö-
seiknek adta. Majd Lőrinc térdre borulva (genibus in terram provolutis) kérte, hogy ezen 
birtokadományhoz adja királyi egyetértését. Lajos szíve kegyességéből együttérezve a 
kéréshez (aminek ügyében Zudor Péter mester és Vesen-i Domokos fia: Miklós is közbenjárt 
nála) beleegyezését adja, és a mondott oklevelet és birtokadományt Lőrincnek, a feleségének, 
a fiának, a leányainak és örököseiknek megerősíti, nem érintve más jogát. D. in Visegrad, 
sab. an. Invocavit, a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 31 310. (Csicsery cs. lt. 885.) Előlapja bal sarkában: relacio Nicolai filii Dominici. 

Hátlapján nagypecsét körvonalában ugyanez. 
Á.: Egri kápt., 1379. nov. 1. Dl. 31 311. (Uo. 575.) Eltérő névalakjai: Zabolch, Vissegrad. 
R.: Kárffy Ö., TT. 1901. 48. 
 
 
128. 1365. márc. 1. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek és 
officialis-aiknak, továbbá a városoknak, szabad falvaknak, ezek rector-ainak, bíróinak és 
falunagyainak, valamint az ország bármely egyházi és világi bírójának és jogszolgáltatójának: 
mivel az ország székesegyházai (ecclesia katedralis) régi és kiváltságolt szabadsága 
(libertas) szerint főpapjaik maguk bíráskodhatnak a jobbágyaik és a birtokaikon jobbágyok 
módjára lakó birtoktalan szervienseik felett minden ügyükben, ezért utasítja a címzetteket, 
hogy a veszprémi káptalan Vesprim megyei Gymolth birtokon lakó jobbágyai és birtoktalan 
szerviensei felett az ügyeikben ne ítélkezzenek, őket bíróságuk elé állni ne kényszerítsék, a 
címzettek birtokain, területein és falvaiban őket személyükben v. javaikban ne tilalmazzák és 
tartóztassák (arrestarent), hanem ha valakinek keresete (accio) van velük szemben, azt a 
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káptalan v. annak officialis-a előtt folytassák le törvényesen, és ha a káptalan e jobbágyok és 
szerviensek részéről nem szolgáltat igazságot, akkor ne a perelteket, hanem a káptalant v. 
officialis-át idézzék meg a panaszosok a király v. rendes bírójuk elé, akik az ország joga (lex) 
szerint igazságot szolgáltatnak mindenkinek. D. in Visegrad, sab. an. Invocavit, a. d. 1365. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Gyimót 9. (Df. 200 972.) 

Hátlapján pecsét nyoma. 
R.: Veszpr. reg. 582. szám. 
 
 
129. 1365. márc. 1. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája a komája (compater): Miklós esztergomi érsek kérésére 
elengedi a maga részét abból a 12 márka bírságból, amiben Kachy-i István fia: Pált 
elmarasztalta Bud-i Antal és Tamás fia: János ellenében, nem érintve azonban Pál ezen 
ellenfelei részét. D. in Vissegrad, sab. p. diem Cynerum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 60 306. (Máriássy cs. lt. Vegyes 164.) Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
130. [1365.] márc. 1. 
A váradi monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancs-
levelének megfelelően (l. 89. szám) kiküldték tanúságul Márk testvér papot, akivel 
Zenthgyurg-i János fia: Miklós királyi ember febr. 28-án (f. VI. p. diem Cynerum) Geeth 
birtok szomszédait, ti. Tamás fia: János Laak-i, Herchegh (dict.) Péter fia: Péter Danuuch-i 
és a pécsi káptalan Merse-i jobbágyait az ország szokása szerint tilalmazta Geeth birtok 
termései és haszonvételei jogtalan és hatalmaskodó használatától. D. sab. an. Invocavit, a. 
supradicto. [1365.] 
 
E.: Dl. 87 398. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 179.) Papír. Hátlapján azonos 

(…pro magistris Ladizlao filio Tuteus et Johanne filio Wezzeus…) és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 294. szám. 
 
 
131. 1365. márc. 2. Várad 
[I. Lajos] király (H) Laurencius Celsi velencei dózsénak: levelére, miszerint a dózse alatt-
valóit károk érték Dalmáciában, azt feleli, hogy ezek nem az ő akaratából történtek, mivel 
Lajos mindig is azon volt, hogy a közöttük levő béke megerősödjön. A király, miután befe-
jezte mostani teendőit, személyesen Zárába (Jadra) akar menni. A dózse küldje el hozzá 2 
tanácsosát, akikkel erről és a Magyaro.-t és Velencét érintő más kérdésekről részletesebben 
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tud majd értekezni. Utasítja királyi officialis-ait, főleg kamarását: Baldesar-t, hogy időközben 
minden, a dózsénak káros cselekedettel hagyjon fel. D. Varadini, 2. die Mart., a. 1365. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 632; Ljubić IV. 80. (Copia di Commemoriali c. velencei állam-

könyv alapján. VII. 48.)  
R.: Wenzel G., MTT. 9 (1861) 29. 
 
 
132. 1365. márc. 2. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 16. 

szám) egyházuk sekrestyéjében összegyűlve a mondott birtokok adományáról tanácsot 
tartottak és úgy emlékeztek, ill. néhányuktól, akik a mondott adomány idején a káptalanban 
voltak, azt tudták meg, hogy öt éve, dec. 8-án (in die Conc. B. virg., cuius iam 5. preteriret 
revolucio annualis) Doby-i Lőrinc fia István fia: Durugh (dict.) János elmondta a káptalan 
előtt, hogy mivel apja: István az ifjúsága és szegénysége idején a birtokait a felesége 
hozományából (de rebus scrinialibus ac equaciis … tempore nupciarum secum allatis) 
szerezte vissza, ezért István és frater-e: Péter (akik már elhunytak) ennek viszonzásául 
végrendeletileg meghagyták, hogy a Zabouch megyei, Tycia folyó melletti Dub és Dob 
nevű örökjogú és vásárolt birtokaikat és a Byhor megyei, Eer folyó melletti Kol nevű vásárolt 
birtokukat a tartozékaikkal együtt János adja e nemes asszonynak. Durugh János emiatt és 
mivel ezen anyja őt gyermekkora (infancia) óta őt más gyermekeinél (puer) is jobban nevelve 
segítette, Dub, Dob és Kool birtokokat az ottani egyházak kegyúri jogaival, a Dub-i vámmal, 
vizekkel és halászóhelyekkel István és Péter végrendeletének megfelelően a káptalan előtt 
az anyjának adta örök birtoklásra, meghagyva neki, hogy ezeket életében és holtában 
bárkinek (el)adhatja. Mivel azok a nagyobb és kisebb ménesek, amiket István Dub birtokon 
az élete végéig tartott, az asszony ménesbeli lovaitól származnak, János ezeket is átadta az 
anyjának. Minderről a káptalan nyílt oklevelet bocsátott ki annak idején az asszonynak. D. 
in domin. Invocavit, a. d. 1365. 
 
Á.: Egri kápt., 1371. szept. 6. > Jászói konvent, 1417. febr. 6. Dl. 5378. (NRA. 1540. 1.) 

Eszerint Konth Miklós nádor (H) pecsétfőjével visszazárt oklevél volt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 406–408. (román fordítással) 
 
 
133. 1365. márc. 2. 
A Clusmonustra-i B. Szűz Mária-monostor konventje előtt Doboka-i Miklós fia János fia: 
László mester, lovag (miles) a férfiörökös nélküli halála esetére úgy rendelkezett örökjogú, 
zálogos és vásárolt birtokairól, hogy a neki elzálogosított birtokokat a zálogleveleknek 
megfelelően; örökjogú birtokaiból a Doboka-n levő telket (fundus) curia-val, épületekkel, 
az általa ott épített toronnyal és a birtok területén levő szőlőkkel, a Mezes közeli Egregh-en 
levő vámot (nem érintve más jogát), Doboka északi, Derse nyugati, Losaad északi és 
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Jenew Szt. Tamás apostol-egyház felőli negyedrészét, a Jeneu határain belül a Wyzzomus 
folyón, a gát felett épült háromkerekű malom felét, a Moro és Bukteluk birtokokon levő 
részeit; a Magyaro.-n (partes Hungarie) Buda környékén, a Zekeres, Wrs és Dyos birtokok 
között fekvő Macho-t, amit saját költségein szerzett vissza; a ménesét és ezüstkelyheit; 
valamint a Solnuk megyei Macho és Solmus birtokokat, amiket saját költségein szerzett 
meg, a feleségére: Dorottya nemes asszonyra és leányaira: Annára, Margitra, Klárára és 
Dorottyára hagyta és mindezeket nekik adta azon 1700 aranyforint fejében, amit felesége a 
házasságuk idején az apjától: Dávid comes-től hozott magával. Ha az ő apja: ezen János 
mester v. frater-ei Dorottya asszonyt és a leányait e birtokokból v. birtokrészekből ki akarják 
zárni, előbb fizessék ki nekik az 1700 aranyforintot. Erről a konvent függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in domin. Invocavit, a. d. 1365. 
 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1375. febr. 2. Dl. 73 746. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 134.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 363. szám. 
 
 
134. [1365.] márc. 5. Buda 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes és Konth Miklós nádor (H) Beneintendi 
velencei kancellárnak: miután futárai bemutatták nekik Laurencius Celsi velencei dózse 
bulláját és a kancellár levelét, azokat azonnal elküldték a távoli részeken levő királynak, 
aki a károkozások ügyében a levelében választ adott. Ne legyen kétsége a kancellárnak: 
mindezek nem lehetnek a Velence és a király közti, oklevelekkel megerősített megegyezések 
sérelmére, és a király elrendelte, hogy a jogtalanságokat hozzák rendbe. Ha ezzel ellentétes 
hírek jutnának el Velencébe, azoknak a kancellár ne higgyen. D. Bude, 5. die Mart. [1365.] 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 632–633; Ljubić IV. 81. (Copia di Commemoriali c. velencei 

államkönyv alapján. VII. 48.)  
R.: Wenzel G., MTT. 9 (1861) 29. 
 
 
135. 1365. márc. 5. Szentmária 
Sándor fia: János mester vicecomes és a Lyptou-i négy szolgabíró igazolják, hogy színük 
előtt egyezséglevelüknek megfelelően az abban szereplő három időpontban Akalichna-i 
Péter fia: Márk kifizetett 10 márkát Werbichefely-i Kovács (Faber) András megöléséért 
annak özvegyének, aki Márkot és örököseit az ügyben nyugtatta. D. aput B. virginem, f. 
IV. p. Invocavit, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 615. (Múz. Ta. Majláth.) Hátlapján 1 nagyobb és 4 kisebb pecsét körvonala. 
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136. 1365. márc. 5. 
A budai káptalan előtt Iwan, a Bezdench-i plébánia plébánosa a Nyitra megyei Kerezthur 
nevű vásárolt birtokát minden tartozékkal (szántóföldek, trágyázott és legelőnek használt 
földek, kaszálók, erdők, berkek, vizek, malmok, jobbágytelkek, az egyház kegyúri joga), 
teljes joggal és tulajdonnal a halála utánra leánytestvérére (soror): Margitra, Scenthmaria-i 
György feleségére és mindkét nemű gyermekeikre (puer) hagyta végrendeletként, de amíg 
Iwan él, e birtokot a haszonvételeivel együtt teljesen ő használja. Erről a káptalan pecsétjével 
ellátott, chirographált oklevelet bocsát ki. Kelt Albert olvasókanonok keze által, IV. f. p. 
Invocavit, a. d. 1365., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, Mihály, 
Miklós, Jakab, Benedek és János kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 41 616. (Múz. Ta. Nagy I.) Felül chirographált (ABC). Mandorla alakú függőpecsét 

és vörös fonata. A plicaturán újkori kéztől tárgymegjelölés. 
 
 
137. 1365. márc. 5. 
A váci káptalan előtt László Zemplyn-i és Sándor patai főesperes az egri egyházból (az 
egri prépost és káptalan ügyvédvalló levelével) tiltakoztak, hogy amikor ők közös tanáccsal 
kérték Mihály egri püspököt, hogy adjon vissza bizonyos tized- és birtokjogokat – az 
egervölgyi (vallis Agriensis) bortizedet részben, a teljes egyházmegyében a tizedborokat, 
az Egervölgy birtokainak keleti felét (ahogy az Egur folyó kettészeli), és más tizedjogokat 
Wyuar, Borsod, Zerempch és Vngh comitatus-ok v. districtus-ok határaitól (de confinibus) 
–, amiket Csanád és Miklós egri püspökök elfoglaltak, de Mihály azt felelte, hogy semmit 
nem ad vissza, és miként találta, úgy birtokolja mindezt ő is. A főesperesek elmondták 
még, hogy Mihály nem csupán ezen jogaikból nem adott vissza semmit, hanem birtokaik 
sok más egyéb tizedjogait is elfoglalta mint zsarnok és rosszhiszemű birtokos (tirannus et 
male fidei possessor). D. oct. Cinerum, a. d. 1365. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 12. 1. 1. 1. 13. (Df. 209 911.) Hátlapján középkori és újkori kezektől 

tárgymegjelölések. Függőpecsét és fonata. 
Á.: Váci kápt., 1379. júl. 7. Uo. 15. 1. 1. 1. 16. (Df. 209 914.) Eltérő névalakjai: Eger, 

Zemlyn, Zerepmch, Wngh. 
Má.: E-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
 
 
138. 1365. márc. 5. Landshut  
Id. István és fivére: Albert, valamint id. István fiai: István, Frigyes és János bajor hercegek 
kinyilvánítják, hogy [I.] Lajos (Ludweig) magyar (Ungern) király kérésére [IV.] Rudolf 
osztrák herceggel jún. 24-ig békét kötöttek. Geben ze Lanczhut, an Mitwochen nach den 
weizzen Suntag nach Kristes gepurd Drewzehen hundert iar darnach in dem fünf und 
Sechzigisten iar. 
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K.: Kurz, Rudolph 412–413. 
R.: Reg. Imp. VIII. 574; Lichnowsky IV. 649. szám. 

                    Skorka Renáta 
 
 
139. [1365.] márc. 6. Avignon 
[V. Orbán pápa] a váci püspöknek: János [fia:] Gergely veszprémi egyházmegyei budai 
kanonoknak kedvezni óhajt Erzsébet id. királyné (V) kérésére (akinek Gergely a klerikusa), 
ezért utasítja a püspököt, hogy ha alapos vizsgálat után Gergelyt alkalmasnak találja, pápai 
hatáskörrel biztosítsa neki a váradi egyház kanonokságát a kanonoki jog teljességével, 
fogadtassa a váradi káptalanban kanonokká, juttasson ott  neki stallumot és helyet, s ha van 
a váradi egyházban üres v. megüresedő prebenda, annak jogaiból és jövedelmeiből részeltesse, 
vezesse be ezek birtokába, az ellentmondókat pápai hatáskörrel csitítva, figyelmeztetve a 
váradi püspököt és káptalant, akikhez a váradi egyházban a prebendák adományozása 
tartozik, hogy arról ne rendelkezzenek. Mindez érvényes a kanonokok ottani meghatározott 
száma és a váradi egyház statutum-ai és szokásai ellenére is. Gergelynek kanonoksága és 
prebendája van a budai egyházban, de a fentiek elfogadása esetén ezekről le kell mondjon. 
D. Avinione, II. Non. Mart., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 161. fol. 116r-v. (Df. 289 782.) 
R.: V. Orbán, LC. 15558. szám. 
 
 
140. 1365. márc. 7. 
Az aradi káptalan előtt Murun-i Konya az urai, Gertyanus-i Chepe (dict.) András és Chepe 
(dict.) István nevében tilalmazta Saar (dict.) Jakab fiait: Fülöpöt és Mihályt és a leányát: 
Ossana nemes asszonyt a Temes megyei Pysky és Nadasd nevű birtokokon levő részeik 
eladásától, elzálogosításától és bármiféle elidegenítésétől, Bonch (dict.) Jánost és másokat 
pedig ezek megvásárlásától és elfoglalásától. D. f. VI. p. Invocavit, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 077. (Kállay cs. lt. 1300. 1472.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Gyrtianus névalakkal), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.: Temes I. 103; Doc. Rom. Hist. C. XII. 408–409. (román fordítással) 
R.: Kállay 1558. szám; Juhász, Aradi reg. 90. szám. 
 
 
141. 1365. márc. 9. Győr 
Kálmán győri püspök a soproni tizedszedőknek, v. azoknak, akik e tizedeket bérlik: [IV.] 
Rudolf osztrák herceg jelezte neki levelével, hogy a Purpach és Protunprun falvak kijáratához 
és más helyekhez állított püspöki tizedszedők a herceg Leyta melletti Pruck-i polgárait v. 
hospeseit túlzott tizedfizetésre kötelezik, e polgárok nagy kárára. Mivel a püspök nem 
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akarja őket a szokott módon túl a tizedek fizetésével terhelni, utasítja a címzetteket kiközösítés 
büntetése alatt, hogy e polgárokat, miután megkapták tőlük a régtől fogva szokott jogos 
tizedeket, mostantól túlzott és jogtalan tizedek kifizetésére ne kényszerítsék. Aki másképp 
tenne, a püspök akarata ellenében cselekszik. D. Jaurini, in domin. Remin., a. d. 1365. 
Kinyilvánítja továbbá, hogy a Pruck-i polgárok minden urna bor után 4 dénárt kell fizessenek 
tized címén. D. ut supra. 
 
Má.: Dl. 87 399. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 53. B. 11.) Újkori. 
 
 
142. 1365. márc. 10. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Kanysa-i Lőrinc fia: János nevében, hogy a Zala megyei, 
őt királyi új adomány és vásárlás címén illető Kyskolus, más néven Karachfelde birtok 
tulajdonába be akar menni, ha valaki ennek nem mond ellent. Ezért a király utasítja a zalai 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Mendzenth-i János fia: Miklós v. Adorján 
fia: Bálint v. Doba-i Bertalan fia: Kozma v. Kyshetis-i Adorján fia: János v. Hegthe-i 
Kozma fia: Domokos királyi ember a szomszédok összehívásával Jánost vezesse be e birtok 
tulajdonába és iktassa azt neki örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellent-
mondókat idézze meg János ellen a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést. D. 
in Wissegrad, f. II. p. Cantate [! alatta törölve: Remin.], a. d. 1365. 
 
Á.: a 158. számú oklevélben. 
Megj.: Az oklevél keltezése ebben a formában máj. 12., de mivel a forrás márc. 17-i 

átiratban maradt fenn, ezért inkább márc. 10-én (vagyis épp a tévesen törölt 
Reminiscere vasárnap után) kelhetett.  

 
 
143. [1365.] márc. 11. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti [I. Lajos 
királynak] (H), hogy Bubek István comes országbíró [levelét] megkapva (l. 104. szám) 
Egyed fia: János királyi emberrel kiküldték tanúságul Lukács testvért, akik márc. 7-én (f. 
VI. an. Remin.) Farkas Scarus-i nemest a Ras birtokon levő részén megidézték máj. 1-jére 
(oct. Georgii) a királyi jelenlét elé Miklós fia: István mester ellenében, meghagyva, hogy 
Bodo-t és két jobbágyát állítsa elő. D. f. III. p. Remin., a. supradicto. [! ∋: 1365.] 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. 11. 1. 8. (Df. 263 315.) Felül hiányos. Hátlapján zárópecsét 

nyoma. 
R.: F. IX/7. 56. (1345-ös évvel) 
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144. 1365. márc. 12. 
A győri káptalan előtt a Sopron megyei Pothly-i Pál fia: Miklós megvallotta, hogy mivel 
jelenleg nincsenek fiai és leányai, a Suprun megyei Biduskuth birtokon levő örökjogú és 
vásárolt teljes birtokrészét, amiben 11 telek (laneos sive lihinios) van, minden tartozékkal 
István zágrábi püspöknek, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusának és fivérének 
(uterinus frater), Lőrinc fia: János mester Orbaz-i és Zana-i comes-nek és leszármazottainak 
250 talentum széles bécsi dénárért eladta szavatosság vállalásával, abban semmiféle jogot 
és tulajdont mostantól magának (és esetleges leszármazottainak) meg nem tartva, hanem 
teljesen rájuk ruházva. Ha a püspököt, Jánost és utódait e birtokrészben Miklós (v. leendő 
utódai) nem tudják megőrizni, akkor ue. megyei más (azonos mennyiségű, minőségű, 
hasznú és értékű) örökjogú birtokukat v. birtokrészüket kell nekik adják. Erről a káptalan 
függőpecsétes oklevelet bocsát ki. D. in fe. Gregorii, a. d. 1365., amikor János prépost, N. 
[Miklós] olvasókanonok, az éneklőkanonokság perben (in altercacione), Domokos őrkanonok. 
 
E.: Dl. 5382. (NRA. 593. 8.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függő-

pecsét vörös-zöld fonata. 
 
 
145. 1365. márc. 12. 
A Pechvarad-i konvent 1365. márc. 12-i (in fe. Gregorii, a. d. 1365.) nyílt oklevele szerint 
színük előtt Emel-i Ag fia Miklós fia: Adam (dict.) Miklós elmondta, hogy mivel nincsenek 
örökösei, ezért a Barania megyei Zemel és India birtokokon levő örökjogú részeit a tarto-
zékaikkal és az őt bármilyen címen illető, de idegen kezeken levő más birtokaival és birtok-
részeivel együtt a szülei és saját lelke üdvéért Vilmos pécsi püspöknek és egyházának adta 
örök birtoklásra (kivéve Emel birtokot), úgy, hogy ha a püspök az idegen kezeken levő 
birtokokat a saját költségein vissza tudja szerezni, akkor ezek tulajdonában Miklóst az 
élete végéig tartsa meg. Miklós emellett beleegyezését adta fivérének (frater carnalis): Igaz 
(dict.) Mártonnak és Ag fia István fia: Leukus-nek [lehúzva: Zemel-i nemeseknek, akik a 
Pechwarad-i konvent előtt személyesen megjelentek], hogy birtokrészeiket Vilmos 
püspöknek és egyházának adományozzák és átörökítsék.  
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. Dl. 87 869. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 32. EE. 354.) 
2. Garai Miklós nádor, 1411–1413 között. Dl. 93 891. (Festetics cs. lt. ) Eltérő név-
alakjai: Indya, Baranya, Og, Lewkus. 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 295. szám. 
 
 
146. 1365. márc. 12. 
A Scepsi-i káptalan 1365. márc. 12-i (in fe. Gregorii, a. d. 1365.) oklevele szerint színük 
előtt Komlos-i Adorján leánya Alafynna leánya: Ilona, a fiai: Márk, Gergely, János és Máté 
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és a leányai: Sebe, Kolos és Margit tilalmazták a Komlos birtok és tartozékai határain belül 
őket illető részek elzálogosításától és bármiféle elidegenítésétől Jakab fiait: Györgyöt és 
Benedeket, valamint Komlos-i Albert fia: Miklóst, másokat pedig, főleg Zebenye-i Bertalan 
fia: Danch-ot attól, hogy ezekbe bemenjenek. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1415. febr. 21. > Perényi Péter országbíró, 1420. szept. 15. Dl. 

75 280. (Bánó cs. lt. 22.) 
Má.: 1. Dl. 69 157. (Kolosy cs. lt. 18.) Tá. alapján, újkori. 

2. Dl. 71 757. (Szulovszky-Pottornay cs. lt. 23.) Tá. alapján, újkori.  
 
 
147. 1365. márc. 13. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Konth 
Miklós nádor (H), a kunok bírája bemutatta [V.] István király (H) 1271. márc. 23-i, gyanútól 
mentes privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 2083. szám), kérve, hogy mivel az abban szereplő 
Zerdahel birtok Lajos adományából hozzá került, ezért ezen oklevelet privilegiális átiratban 
neki és örököseinek adja ki. Kérését az uralkodó teljesíti, meghagyva, hogy a nádort v. 
örököseit senki sem kényszerítheti István király privilégiumának bemutatására bíróságon 
v. azon kívül, hanem jelen átiratnak mint az eredeti oklevélnek adjanak hitelt. Erről függő 
új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., III. Id. Mart., 
uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatoi, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, 
Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, 
Demeter szerémi  electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai 
szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós 
Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 751. (NRA. 477. 9.) Hátlapján középkori (Zeredahel névalakkal) és újkori kezektől 

tárgymegjelölések. Függőpecsét kis töredéke és fonata. 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1378. máj. 8. SNA. Erdődy cs. galgóci hitbizományi lt. 19. (Df. 278 297.) 
 
 
148. 1365. márc. 13. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Bochka-i András fia: András 
mester megvallotta, hogy ő fogja majd kifizetni azon bírságok nyolcadát, amit Baka-i Péter 
fiai: Bereck és János magukra vállaltak. D. V. f. an. Oculi, a. d. 1365. 
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E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. 1365. 17. (Df. 219 540.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
149. 1365. márc. 13. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje előtt megjelentek egyrészről Kyrtus-i Leustach 
fia: Tamás, másrészről a gener-ei: Iwan és Kozma, és Tamás elmondta, hogy a Kyrtus-on a 
Zagadatfew és a Berzetiche folyók között levő örökjogú földrészét minden haszonvétellel elzálo-
gosította Ivan-nak és Kozmának 1 márka dénárért (10 pensa-val számolva), a bármikori vissza-
váltás lehetőségével ezen összegért. D. f. V. p. Remin., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5383. (NRA. 563. 10.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét 

töredékei. 
 
 
150. 1365. márc. 14. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Stanch-i Péter fia: Miklós 
mester tiltakozott a felesége: Erzsébet nemes asszony, Felkazmer-i István fia Miklós leánya 
nevében, hogy annak frater-e: Pál Kalbasa birtokot Kazmer-i Istvánnal és a fiával: Tamással 
meg akarja osztani, holott Kalbasa Erzsébet apjának vásárolt birtoka, ezért az asszonyt 
illeti vásárlás címén. Emiatt Erzsébet tilalmazta Pált attól, hogy a birtokot Istvánnal és 
Tamással megossza, őket pedig attól, hogy Kalbasa-t elfoglalják és annak tulajdonába 
bemenjenek, s most tilalmazza Miklós is őket a konvent előtt Erzsébet nevében. D. 3. die 
Gregorii, a. d. 1365. 
 
E.: AM. Košice. Archivum secretum. Kázmér AA. 1. (Df. 271 055.) Hátlapján azonos 

(Miklóst litteratus-nak nevezve) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
zárópecsét töredékei. 

 
 
151. 1365. márc. 14. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelentek egyrészről 
Zygeth-i Tamás fia: Péter, Petheu fia: Miklós, Miklós fia: László, István fiai: László és 
Jakab, valamint László fia: János, Hegyallya-i nemesek, másrészről László fia: István, 
annak fia: Tamás és Miklós fia: Pál, FelKázmér-i nemesek, és megvallották, hogy az utóbbiak 
kezén levő Kolbása birtok határai miatt – amiket ezen Pál [V.] István király (H) 
privilegiális oklevelének megfelelően megmutatott, és miként földre esküt tenni szokás, az 
esküjével kiigazított – hosszú per jött létre köztük, de végül úgy egyeztek meg fogott nemes 
bírók elrendezésével, hogy Zygeth-i Péter és a Hegyallya-i nemesek bizonyos földeket (ti. 
egyet Zygeth birtokból kihasítva dél felől és Felkázmér birtokhoz csatolva, és egy másikat, 
amiről Miklós fia: Pál esküt tett, Hegyallya birtokból kihasítva és Kolbása birtokhoz csa-
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tolva) minden tartozékkal, szavatosság vállalásával Istvánnak, Tamásnak, Pálnak és örökö-
seiknek adtak teljes joggal. Mivel egy Simon nevű fiú és Miklós fia László fia: Péter még 
kiskorúak (non rectores sui sensus existerent), István fia: Miklós pedig jelenleg nincs otthon, 
ezért Zyget-i Péter és a Hegyallya-i nemesek jelen oklevél kiadásának 8. évfordulóján Simont, 
Pétert és Miklóst a konvent elé állítják és e birtokadományt velük személyesen megerősíttetik, 
s ha ezt nem tennék, akkor hatalombajban (succubitus duelli facti potencialis) marasztalják 
el őket, és ezenfelül az István király privilégiuma szerint bejárt teljes föld (nem érintve a 
mondott 2 földrészt) e FelKázmér-i nemesek jogába és tulajdonába kerüljön örökre, ellent-
mondás nélkül. A felek kötelezték magukat, hogy ezentúl a mondott birtokból egymástól 
nem követelnek semmit és ezek ügyében örökre hallgatnak. Az egyik földrész határai, 
amik Zygeth-től különítik el: Ronyva folyó; tölgyerdő; Patakesa nevű hely; tölgyfa mint 
határjel; Namsakolbasa határjele és itt véget érnek Kázmér birtok határai. A másik földrész 
határai, amik Hegyallya birtoktól különítik el: Kolbása patak; szántóföldek; erdő közepén 
forrás; BykkErdö erdő; ZarazPatak és annak caput-ja; út; Kolbása birtok határai. D. 3. die 
Gregorii, a. d. 1365. 
 
Á.: a köv. számú oklevélben.  
Megj.: Lásd az ahhoz fűzötteket. 
 
 
152. [1365. márc. 14. után?] 
Beebek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Masa (dict.) László fia: István és FelKázmér-i Miklós 
fia: Pál 1360. máj. 1-jén (oct. Georgii, a. d. 1360.) János fia: Miklós, annak fia: László, 
Elleus fia: Pethew, annak fia: Miklós, Tamás fia: Péter és István fiai: László, Miklós és 
Jakab, Hegyallya-i nemesek ellenében előadták, hogy ők az AbaUyvár megyei Kolbása 
nevű birtokuk (ami ezen nemesek szomszédságában van) határait tőlük az okleveleiknek 
megfelelően akarják birtokolni, majd Elleus fia: Petheu (a maga, a fia: Miklós nevében a 
Jaszov-i konvent és Tamás fia: Péter érdekében a Scepus-i káptalan ügyvédvalló leveleivel), 
továbbá Egerszegh-i István (János fia: Miklós nevében a kápolnaispán és ue. Miklós fia: 
László és Demeter fia István fiai nevében a leleszi konvent ügyvédvalló leveleivel) kérésére, 
miszerint István és Pál mutassák be a Kolbása birtok határait tartalmazó okleveleket, 
bemutatták az alábbiakat: 1) István ifjabb király (H), erdélyi herceg, a kunok ura 1268. évi 
privilegiális oklevelét, amivel Farkas fia: János Kolbása nevű falvát annak hűtlensége miatt 
elvette és az oklevélben levő határok alatt Zerechmer fia: Jakabnak és általa fivéreinek: 
Ivánnak, Zerechmer-nek, Dénesnek és örököseiknek adományozta Jakab hű szolgálataiért. 
2) [V.] István király uralkodása 1. évében, 1207-ben [! ∋: 1270-ben] kiadott, az előző oklevelet 
átíró privilégiumát, amiben Kolbása birtoknak a hercegsége idején tett adományát 
Zerechmer fia: Jakabnak és fivéreinek az oklevélben levő határok alatt megerősítette. 3-4) 
A budai és az egri káptalan 1327. évi privilegiális okleveleit (l. Anjou-oklt. XI. 607. és 617. 

szám), amik szerint az Újvár (Novumcastrum) megyei Kolbása birtokot Kázmér-i Péter fia 
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István fia: Miklós megvásárolta Zerechmer fiaitól: Domokostól és Miklóstól, István király 
mondott privilegiális okleveleivel együtt. Ezek után István és Pál felperesek kérték 
Kolbása nevű birtokuk határait (amiket István királyként és hercegsége idején kiadott ezen 
oklevelei tartalmaztak) az alperes Hegyallya-i nemesektől, mire azok képviselői azt mondták, 
hogy Kolbása birtokból semmilyen rész nincs náluk és Hegyallya birtok örökjogon tartozik 
hozzájuk. Ezért az országbíró meghagyta, hogy a királyi emberek az egri káptalan tanúsá-
gaival júl. 8-án (quind. Nat. Johannis Bapt.) és a köv. napokon menjenek Kolbása birtokra 
a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, azt az István király mondott (a fel-
peresek által ott eredetiben bemutatandó) privilégiumában levő határok szerint járják be, a 
szükséges helyeken emeljenek új határjeleket a régiek mellé, és mások birtokjogaitól elkü-
lönítve iktassák László fia: Istvánnak és Miklós fia: Pálnak e privilégiumaik erejével, nem 
érintve más jogát, ha az alperes Hegyallya-i nemesek v. mások nem mondanak ellent, az 
esetleges egyéb ellentmondókat idézzék István és Pál ellen a királyi jelenlét elé aug. 1-jére 
(oct. Jacobi) ennek megokolására (a Hegyallya-i nemeseket ellentmondásuk esetén nem 
kell megidézni, mivel már perben vannak, és a káptalan jelentésének visszavitele idején 
idézés nélkül is meg kell jelenjenek az országbíró előtt), a tilalmazott részeket pedig jelekkel 
(signis metalibus) megjelölve és királyi mértékkel megmérve, v. megtekintve az ország 
szokása szerint becsüljék fel. Ezért az országbíró írásban kérte az egri káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek a mondott napokon mindezt végezzék 
el, majd aug. 1-jére a káptalan tegyen jelentést a királynak. Onnan a jelentés megtárgyalása 
először nov. 18-ra (oct. Martini), majd onnan Miklós fia: Pál (időközben László fia: Istvánt 
proskribálták) és a Hegyallya-i alperes nemesek között az országbíró számos perhalasztó 
oklevele szerint több halasztással [1364.] máj. 1-jére (oct. Georgii prox. preteritas) lett 
kitűzve. Akkor megjelent egyrészről János fia: Mátyás (Miklós fia: Pál nevében a Jaszov-i 
konvent ügyvédvalló levelével), másrészről Tamás fia: Péter (a maga, János fia Miklós fia: 
László, Elleus fia Petheu fia: Miklós és István fiai: László, Miklós és Jakab nevében a 
Jaszov-i konvent ügyvédvalló levelével), megerősítve, hogy időközben János fia: Miklós 
és Elleus fia: Petheu elhunytak, és bemutatták az egri káptalan mondott évbeli, királynak 
szóló jelentését, miszerint az országbíró kérésére Erdeőfalva-i Dedych fia: János és Kozma-i 
János fia: Lőrinc királyi emberekkel kiküldték tanúságul Bálint mester litteratus-t, 
subnotarius-ukat Masa (dict.) László fia: István és Miklós fia: Pál felperesek részére, 
valamint Tamást, a Szt. László király-oltáruk mesterét a Hegyallya-i alperesek részére, 
akik júl. 8-án Kolbása birtok határait István király mondott, a felperes István és Pál által 
bemutatott privilégiumának megfelelően így járták be: gödör, ahol a privilégium forrást 
(puteus), hárs- és tölgyfákat jelzett, de ott csak egy felperzselt tölgyfát és egy kivágott hárs 
tönkjét találták; gödör, ahol a privilégium szintén forrást (fons) és 3 föld-határjelet mutatott, 
és itt 3 földhalmot találtak; Kolbása folyó, ami mellett a privilégium szerint 2 határjel van, 
de ők egy határjel nyomát sem találták ott, és a felperesek azt mondták, hogy egykor a 2 
határjel ott volt, de a Hegyallya-i nemesek ezeket lerombolták és elszántották; ue. folyó 
egy helyig, ahol a privilégium föld-határjellel körülvett tölgyfát jelzett, de ott csak egy 
odvas fát leltek; közút, amit a felperesek a privilégium alapján a Terebes birtokra vezető 
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útnak neveztek, az alperesek szerint viszont a Terebes-re vezető út máshol van; ue. út egy 
helyig, ahol a privilégium 2 határjelet mondott, de csak egy földhalmot találtak; ue. út egy 
tölgyfáig, ami alatt a privilégium föld-határjelet jelzett, de azt ott nem látták; ue. út egy 
másik helyig, ahol  kivágott és megégett tölgycsonkot találtak; ue. út egy helyig, ahol a 
privilégium föld-határjelet jelzett, benne tölgyfával, de ott csak egy tölgyfát találtak; 2 
határjel, amit a felek Kolbása és Hegyallya birtokok valós határjeleinek neveztek, és itt az 
alperesek azt mondták, hogy a felperes Kázmér-i nemesek a bemutatás során az első helytől 
egészen odáig nem a privilégium szerint, hanem annak tartalmán kívül, teljesen az ő földjeiken 
vezették őket; föld-határjellel körülvett tölgycsonk, ahol a privilégium 2 határjelet mondott; a 
privilégium által is jelzett másik 2 határjel, és az alperesek szerint ott 3 határjel volt, de ők 
ott 2 határjelet és egy megégett cölöpöt láttak a 3. helyen; amikor innen a felperesek mutatása 
szerint tovább akartak menni a további határjelekhez, Kutlin-i András fia Tamás fia: 
György őket nem a bejárástól, hanem a határjelek emeléséről és az onnan más jelekig tartó 
földrésztől tilalmazta, így őt aznap és ott István és Pál felperesek ellen a királyi jelenlét elé 
idézték aug. 1-jére; majd a  Hegyallya-i nemesek Kolbása határait nem István király privi-
légiuma, hanem saját mutatásuk szerint így járták be: bozótos egy forrás mellett és 2 nagy 
fa, az egyik hárs, a másik tölgy; meder; Kolbása folyó mellett egy kis bozót szántóföldek 
végében, ahol azt mondták, hogy ott határjel volt, de a Kázmér-i nemesek azt elszántották 
és lerombolták; Kolbása folyó partján 2 halom, amiket a Hegyallya-i nemesek a Kázmér-i 
nemesek által lerombolt földjeleknek mondtak; szántóföldek; tölgyfa; közút mellett egy 
tölgyfa mint határjel; ue. mellett összesen 4 tölgyfa (az egyik megégett); azon 2 határjel, 
amiket a felek birtokaik valós határjeleinek mondtak; szántóföldek; föld-határjel, benne 
tölgy elégett törzse;  határjel, amiről azt mondták, hogy nem a privilégiumnak megfelelően 
emelték; a korábbi hely, ahol korábban a Kázmér-i nemesek 2, a Hegyallya-iak 3 határjelet 
mondtak; mindezek után a vitásnak maradt földet fogott bírókkal együtt szemmel 2,5 eké-
nyinek tekintették. A káptalan ezen jelentését megtekintve a felek képviselői ennek alapján 
igazságot kértek az országbírótól. Mivel a káptalan jelentése szerint Miklós fia: Pál valósabb 
határokat mutatott meg István király privilegiális oklevele alapján Kolbása és Hegyallya 
között, mint a Hegyallya-i nemesek, és a káptalan oklevelében ezen határok majdnem teljesen 
azonosak az István király oklevelében levőkkel, az országbírónak, valamint a vele ítélkező 
báróknak  és az ország nemeseinek úgy tűnt, hogy az ország szokása szerint az esküt Pálnak 
kell megítélni a Kolbása nevű birtoka határai igazolására, ezért István comes ezen bíró-
társaival együtt meghagyta, hogy FelKázmér-i Miklós fia: Pál (v. a képviselője) a királyi 
emberek és a leleszi konvent tanúságai jelenlétében (akik kiküldésére az országbíró más 
levelével kérte a konventet) júl. 26-án [?] (sancto [! ∋: secundo?] die Jacobi) Kolbása birtokot 
a szomszédok és az alperesek v. képviselőik jelenlétében az István király (ott általa erede-
tiben bemutatandó) privilegiális oklevelében foglalt határok szerint a Hegyallya-i nemesek 
birtoka felől végig járja be, a korábbi bejárással azonosan, majd az egyik határjelnél nyolcad-
magával, nemesekkel (akik közül 1 a közvetlen v. távolabbi szomszédjai közül való kell 
legyen, mivel Mátyás képviselő azt mondta, hogy Kolbása birtok körül az alperes nemesek 
a határtársak), övüket megoldva, mezítláb, földet a fejük fölé emelve, ahogy földre esküt 
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tenni szokás, tegyen le esküt arról, hogy az általa bejártak Kolbása birtok valós határai, és 
a 2,5 ekényi vitás föld ezeken belül fekszik, s ha leteszi az esküt, akkor e földrészt Kolbása 
birtokhoz csatolva, a szükséges helyeken határjeleket emelve a királyi emberek iktassák 
Pálnak örök birtoklásra, az alperesek és mások (mivel e hosszú perben senki más nem 
mondott ellent) tilalmazása ellenére is, ha pedig Pál nem akarja v. nem tudja letenni az 
esküt, akkor a királyi és konventi emberek e vitás földet Kolbása birtoktól a szükséges 
helyen határjelekkel elkülönítve az alpereseknek iktassák, majd a felek a konvent jelentését 
aug. 22-re (oct. Ass. B. virg.) vigyék el az országbírónak. Akkor megjelent Miklós fia: Pál, 
a Hegyallya-i nemesek nevében pedig Pethew fia: Miklós a Jászóv-i konvent ügyvédvalló 
levelével, és bemutatták a leleszi konvent jelentését, miszerint az országbíró döntéshozó 
oklevelének megfelelően Hugyka-i Domokos királyi emberrel András testvért (FelKázmér-i 
Miklós fia: Pál részére), ill. Lasztócz-i Péter fia: Dénes királyi emberrel Péter testvért (a 
Hegyallya-i alperes nemesek részére) küldték ki tanúságul, a királyi és konventi emberek 
azonban a konventhez visszatérve nem egyhangúan, hanem eltérően adták elő a történteket: 
először Hugyka-i Domokos és András testvér azt mondták, hogy Kázmér-i Miklós fia: Pál 
velük és az alperesek embereivel júl. 26-án [?] Kolbása birtok határait végig bejárta 
Hegyallya felől [V.] István király (H) privilegiális oklevelének megfelelően, és a korábbi, a 
királyi emberek által az egri káptalan tanúságai alatt elvégzett bejárás szerint, majd Pál az 
egyik határjelnél nyolcadmagával, nemesekkel (Széplak-i Péter fia: Fülöp, Helmecz-i 
Domokos, Moscha-i Gergely fia: János, Hybárth-i Mihály, Domoronháza-i Mihály fia: 
János, Domoronháza-i Márton, Kelechen-i Miklós fia: Danch közeli szomszédos) az övüket 
megoldva, mezítláb és földet a fejük fölé emelve, miként földre esküt tenni szokás, letette 
az esküt, hogy az általa bejárt határjelek Kolbása birtok valós határai és a 2,5 ekényi vitás 
föld ezeken belül fekszik, majd Domokos királyi ember e földrészt (a szükséges helyeken 
határjeleket emelve és megújítva) Kolbása birtokhoz csatolva Pálnak iktatta; Lasztócz-i 
Péter fia: Dénes királyi ember és Péter testvér az alperesek részéről azonban azt mondták a 
konvent előtt, hogy Pál nem úgy járta be Kolbása birtokot Hegyallya felől, ahogy azt a 
korábbi bejáráskor István király privilégiuma szerint tette, hanem a 2,5 ekényinél jóval 
nagyobb földet járt be, és nem a privilégiumban szereplő helyeken, hanem más helyeken 
levő határjel-emelésekkel tett esküt róla, elcsatolva az alperesek egy falvát is (ami kapcsán 
nincs per a felek között), és a Hegyallya-i nemesek Pált tilalmazták attól, hogy e vitás terület 
(kivéve a 2,5 ekényi földet) tulajdonába bemenjen, míg az abban levő jogaikat nem tisztázza. 
Ezen káptalani jelentést bemutatva Petheu fia: Miklós a maga és a Hegyallya-i nemesek 
nevében a számukra kiküldött királyi és leleszi konventi emberek beszámolóját megerősítette, 
és erről igazságot kért az alpereseknek, Miklós fia: Pál viszont azt állította, hogy a Kolbása 
nevű birtokát Hegyallya birtok felől teljesen ugyanúgy járta be, ahogy korábban a királyi 
és egri káptalani emberek István király privilégiuma alapján, ugyanazon határokról tett 
esküt, és nem csatolt a birtokához más földet v. falut azon kívül, amit korábban a privilégiumban 
levő határok szerint bejárva Kolbása birtokhoz meghatárolt és bejárt, majd az esküjével 
elfoglalt. Ezen ellentétes állítások miatt az országbíró az akkor vele ülésező nemesekkel 
meghagyta, hogy nov. 11-én (oct. Martini) és a köv. napokon azon királyi és egri káptalani 
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emberek, akik Kolbása első bejárásakor jelen voltak és szintén azon királyi emberek és 
leleszi konventi tanúságok, akiket az eskühöz kiküldtek (kivéve ha valaki közülük a halála 
v. más akadály miatt nem tud odamenni) mindannyian az alábbi királyi emberekkel és a 
Jászóv-i konvent tanúságaival menjenek Kolbása birtokra a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében, és először a Kolbása birtokot bejárt királyi emberek és egri káptalani tanúságok 
a birtokot Hegyallya felől teljesen ugyanúgy, a korábban bejárt határok mentén járják be, 
és ezen határjeleket a királyi embereknek és Jászóv-i konventi tanúságoknak mutassák 
meg, majd azok a királyi emberek és leleszi konventi tanúságok, akiket az eskühöz küldtek 
ki, Kolbása birtokot járják be az eskü idején bejárt, ugyanazon határjelek mentén, amikről 
Pál esküt tett, ezeket a királyi embereknek és a Jászóv-i konventi tanúságoknak szintén 
mutassák meg, majd e királyi és Jászóv-i konventi emberek hamisság nélkül állapítsák 
meg, hogy FelKázmér-i Miklós fia: Pál az esküje idején a Kolbása nevű birtokát ugyan-
azon határok mentén járta-e be, ahogy korábban is, és ugyanezen határokról tette-e le az 
esküt és a szükséges helyeken emeltek-e új határjeleket, avagy a birtokot más határok mentén 
bejárva tett esküt, ami révén a Hegyallya-i nemesek bizonyos, Kolbása mondott határain 
kívüli birtokrészét elfoglalta. Ezért az országbíró írásban kérte a Jászóv-i konventet, hogy 
küldjék ki tanúságaikat, akikkel Széplak-i Péter fia: Miklós (a felperes Pál részére), ill. 
Felkázmér-i Mikocsa fia: Péter (az alperesek részére) királyi emberek nov. 18-án a mondott 
királyi, egri káptalani és leleszi konventi emberekkel Kolbása birtokon mindezt teljesen így 
végezzék el, majd [1365.] febr. 16-ra (oct. diei Septuagesime) a Jászóv-i konvent tegyen a 
királynak jelentést. Ennek megtárgyalása onnan a felek akaratából az országbíró levelével 
megegyezésre márc. 5-re [!] (ad presentes oct. diei Cynerum) lett halasztva. Akkor megjelent 
Miklós fia: Pál, ill. Tamás fia: Péter és István fia: Miklós (a maguk, valamint János fia 
Miklós fia: László, Pethew fia: Miklós, István fiai: László és Jakab, továbbá Tamás fia: Pál 
nevében a leleszi konvent ügyvédvalló levelével), és bemutatták a leleszi konvent 2, azonos 
szövegű oklevelét, mondván, hogy ezek tartalmazzák a közöttük az országbíró engedélyéből 
létrejött megegyezést (l. előző szám). ........................ 
 
Má.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Metales. Abaúj 12. (Df. 209 482.) Újkori. 
Megj.: Az oklevél vége hiányzik a Má.-ból és a fotókról, OL-adatbázis ezért feltételezhetően 

a keltezést az előző számú, itt átírt oklevél alapján állapította meg, noha ennek ellent-
mond a márc. 5-re kitűzött tárgyalási nap. Ezért vagy az átírt oklevél, vagy a tárgyalási 
nap dátuma tévesen szerepelhet a Má.-ban.  

 
 
153. 1365. márc. 15. Buda 
[I.] Lajos király (H) Perbarthyda-i Iwanka fia: János hű szolgálataiért királyi kegyességből 
(pietatis clemencia) azt a kegyet teszi János leányainak, hogy ha apjuk férfiörökös nélkül 
hunyna el, akkor az országban levő minden birtokába és birtokrészébe ők mint János valós, 
törvényes és természetes fiai származzanak le, és nem érintve más jogát, ezen atyai birtokokat, 
jogokat és javakat apjuk halála után a király János leányai és örököseik örökjogába adja, 
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consuetudinaria lege regni nostri, que huic gracie nostre repugnare videretur, non obstante. 
D. Bude, sab. an. Oculi, a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 77 347. (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 671. B.) Foltos. Hátlapján újkori kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint nagypecsét körvonalában: relacio magistri Nicolai filii Dominici. 
Á.: 1. Bebek Detre nádor, 1399. febr. 17. Dl. 29 161. (GYKOL. Cista comitatuum. Bihar 1. 25.) 

2. Á. 1. > Erdélyi kápt., 1787. febr. 3. Ue. jelzet alatt. 
Tá. 1-2.: a 365. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 278–279. (E. alapján.); Doc. Rom. Hist. C. XII. 409–410. (E. alapján, román 

fordítással.); Z. XII. 65. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban.) 
 
 
154. 1365. márc. 15.  
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szent János-monostor konventje előtt Trochan-i 
Theodor fia: András a maga és fivére: Miklós nevében a Trochan-i birtokjogaik elfoglalásától 
és átörökítésétől tilalmazta Miklós fiait: Pétert és Györgyöt, ue. Péter fiait: Jánost, Lászlót, 
Tamást és Pétert, valamint minden egyéb Trochan-i nemest. D. sab. an. Oculi, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 75 260. (Bánó cs. lt. 2.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét körvonala és pecsétfő töredéke. 
 
 
155. 1365. márc. 15. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szent János-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak, hogy idézőlevelét megkapva az abban megnevezett Bolchard-i János fia: Balázs 
királyi emberrel kiküldték tanúságul András testvért, akik márc. 13-án (f. V. an. Oculi) 
Miklós fiait: Pétert és Györgyöt, ue. Péter fiait: Jánost és Lászlót, György fia: Jánost és 
Tamás fia: Miklóst, Trochan-i nemeseket megidézték (mindegyiküket a saját Trochan-i 
részén) Trochan-i Teodor fia: András ellen a királyi jelenlét elé máj. 1-jére (oct. Georgii). 
D. sab. an. Oculi, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 95 931. (Tivadar cs. trocsányi lt. 9.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Theodor névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore 
personaliter, comitatus Sarus, solvit, nobiles de Trochan non venerunt. 

 
 
156. 1365. márc. 16. Temesvár 
[I.] Lajos király (V) utasítja a szövegben meg nem nevezett címzettet, hogy azonnal és kifogás 
nélkül küldjön neki egy jó lovat jelen oklevél bemutatója által, mivel jelenleg a címzett nem 
szállt hadba más országlakosok módjára. D. in Temesuar, domin. Oculi, a. d. 1365. 
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E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 134. (Df. 233 742.) Fakult papír. Hát-
lapján azonos kéztől címzés (eszerint a parancs a Lelez-i prépostnak szólt), valamint 
kis pecsét töredékei alatt nem kivehető jegyzet (relacio …..). 

R.: Foltíny J., Száz. 1871. 620.  
Megj.: A királyi intitulacio az oklevél első két sorában, középre kiemelve szerepel. 
 
 
157. 1365. márc. 16. Knin 
Zeech-i Miklós, Dalmácia (regnum Dalmacie) és Horváto. (regnum Croacie) bánja meg-
fontolva Zylan fiai: Priban, Rathko, Dwdan, Woyhna és Maladen, a király Horváto.-i oláh-
jai hű szolgálatait, a bánsága és honor-ja címén hozzá tartozó, Wydchezelo nevű, Kegel és 
Zirmana birtokok között fekvő, most lakatlan királyi birtokot (mivel be akarja azt népesí-
teni) ezen oláhoknak adományozza művelt és nem művelt földekkel, szőlőkkel, erdőkkel, 
rétekkel, berkekkel, vizekkel, gyümölcsfákkal és minden haszonvétellel, más jogának sérelme 
nélkül, oly módon, hogy azok az emberek, akik ezen oláhok vezetésével oda mennek lakni 
és ott épületeket emelnek, az érkezésük napjától 3 évig (usque ad 3. revolucionem 
annualem) azt a szabadságot (libertatis prerogatva) élvezzék, hogy a 3 év alatt (per spacia 3 
annorum) minden teher (onus) alól legyenek teljesen kiemelve, a 3 év eltelte után pedig 
azokat a szolgálatokat kell teljesítsék ezen oláhoknak, mint amiket ezen vidék (contrata) 
más hasonló emberei szoktak. Zylan fiai e birtok fejében a bánnak és leszármazottainak 
fegyveresek módjára (more armigerorum et woytanis) tartoznak szolgálni. D. Tininii, 
domin. p. Gregorii, a. d. 1365. 
 
Á.: Knini kápt., 1435. márc. 8. > I. Mátyás király, 1489. aug. 14. AHA. Diplomata latina 5. 

57. (Df. 230 502.) 
Má.: Finanz- und Hofkammerarchiv. Wien. Anhang vermischter ungarischer Gegenstände. 

Rote 44. 114. 37. 51. (Df. 258 577.) Á. alapján, újkori. 
Ford.: Dl. 38 575. (Keglevich cs. lt.) Á. alapján, német nyelvű. 
K.: Smič. XIII. 425–426; Acta Kegl. 5–6.  
 
 
158. [1365.] márc. 17. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 
parancslevelének megfelelően (l. 142. szám) Doba-i Bertalan fia: Kozma királyi emberrel 
kiküldték tanúságul szerzetestársukat: János testvért, akik márc. 15-én (sab. an. Oculi) a 
Zala megyei Kyskolus, más néven Karachfelde birtokra mentek a szomszédok jelenlétében, 
Lőrinc fia: János mestert bevezették annak tulajdonába és neki azt iktatták örök birtoklásra, 
nem lévén ellentmondó. D. f. II. p. Oculi, a. prenotato. [1365.]  
 
E.: Dl. 5384. (NRA. 606. 23.) Hátlapján azonos (eszerint János Kanysa-i; Karachfolua 

névalak) és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
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159. 1365. márc. 19. Szalánkemén 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy Matuchina-i Szilveszter, a királynéi aula lovagja 
(miles aule domine regine Hungarie nostre genitricis) a maga és frater-ei nevében azt 
mondta csalárdul a minap (pridem) a király távollétében a királynénak, hogy Reche-i Balázs 
fia: Mihály, királyi al-lovászmester a Barania megyei Chumyn birtokot a tartozékaival 
együtt a királytól olyan feltétellel szerezte meg, hogy Kemyn fia néhai Konrád özvegye 
(akié e birtok és tartozékai voltak) leányait a király atyai örökösökké és leszármazottakká 
tette; azt is állította, hogy e nemes asszonynak nincs túlélő sarja az első férjétől: Konrádtól, 
ezért Mihály nem törvényesen, hanem jogtalanul kérte adományul a királytól e birtokot. De 
a király Chumyn birtokot és területeit Mihálynak nem a Szilveszter által hamisan előadott 
módon, hanem királyi joga nevében adta speciális oklevelével arra az esetre, ha a mondott 
asszony – akinek (újabb férjével, Ollar-i Lorand fia: Péterrel együtt) az élete végéig a király e 
birtokot (ami minden hozzá tartozó faluval és haszonvétellel a királyi joghoz háramlott 
Konrád örökös nélküli elhunyta után) átengedte használatra – elhunyna. A király ezért a 
Mihálynak (aki ezen nemes asszony egyik leányát vette feleségül, akit az asszony az új 
férjével: Péterrel együtt ajánlott fel házasságra) tett birtokadományt megerősíti. D. in 
Zalankemen, in die medii Quadr., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 62 717. (Bethlen cs. betleni lt. 48.) Papír. Előlapja alján vörös viaszú kis pecsét 

töredékei alatt: relacio [….. Zu]dar.  
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 364. szám. 
 
 
160. 1365. márc. 19. 
A váradi monostor konventje előtt megjelent egyrészről néhai Wezzeus mester fia: János 
mester a maga és fivére (frater carnalis): Miklós mester és Tuteus fia: László mester nevében, 
másrészről Farkaslyuk-i Miklós fia: Fakou (dict.) János, és utóbbi megvallotta, hogy a 
Farkaslyuk nevű Tolna megyei birtokát szántóföldekkel, rétekkel, kaszálókkal, erdőkkel, 
berkekkel, valamint más tartozékokkal és jogokkal Wezzeus fiainak: János és Miklós 
mestereknek, Tuteus fia: Lászlónak és örököseiknek mind (vér)rokonság miatt, mind 50 
márka dénárért (minden márkát 6 pensa-val számolva) eladta, nem lévén ellentmondó. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik a konventnek, privilégiumot bocsát majd ki róla. D. f. IV. p. 
Oculi, a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 87 400. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 167.) Hátlapján középkori és 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét nyoma. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 296. szám. 
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161. 1365. márc. 21.  
Erzsébet királyné (H) kinyilvánítja, hogy gondoskodni kívánván az általa épített óbudai 
(Vetus Buda) B. Szűz-kolostor klarissza rendi apácái szükséges élelmezéséről, az Esztergom 
megyei Monyoros nevű birtokát minden haszonvétellel és a Hévíz (Aque Calide) caput-
jában, a Szentlélek-keresztes testvérek szomszédságában levő malom v. kerék felét cserébe 
örökre az apácáknak és a kolostornak adta azok Wereuche megyei Derze nevű birtokáért – 
amit Mogyar (dict.) Pál mester özvegye adott e kolostornak –, fia: a király beleegyezésével, 
semmiféle jogot v. tulajdont magának mostantól ezekben meg nem tartva. Erről függő-
pecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki. D. XII. Kal. Apr., a. d. 1365. Arenga. 
 
E.: Dl. 5385. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 1. 12.) Hátlapján középkori 

(Monorous névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és zöld fonata. 
 
 
162. 1365. márc. 21. v. utána 
A Pechwarad-i konvent előtt 1365. márc. 21-én (a. d. 1365., in fe. Benedicti) Balassefalua-i 
Balase fia: Simon (Thewthus fia: László mester, valamint Wezeus fiai: János, Miklós és Tamás 
mesterek nevében) tilalmazta Ag fia Miklós fiait: Adam (dict.) Miklóst és Igaz (dict.) Mártont, 
továbbá ezen Ag fia István fiát: Leukus-t az Emel nevű birtokuk eladásától és bármiféle elidege-
nítésétől, másokat pedig, főleg Dénes erdélyi vajdát és frater-eit annak elfogadásától. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. Dl. 87 869. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 32. EE. 354.) 
2. Garai Miklós nádor, 1411–1413 között. Dl. 93 891. (Festetics cs. lt. ) Eltérő név-
alakjai: Tewteus, Wezews, Og. 
3. Garai Miklós nádor, 1427. máj. 7. Dl. 79 885. (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1956.) 
Eddigiektől eltérő névalakjai: Balaseefalwa, Thythews, Wezzews, Agh, Adaam, 
Lewkus, Emwl. 

K.: Z. VIII. 166. (Tá. 3. alapján, Tá.-ban.) 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 297. szám. 
 
 
163. 1365. márc. [22.]  
Pous mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt Gegen-i Mihály tiltakozott, 
hogy [hátlap: Gegen-i Belyd fia: Péter] az ő jobbágyát: Pétert tolvajlással vádolta, [ám 
miután e jobbágyot ez ügyben fentiek] nyugtatták, Belyd fia: Péter e jobbágyot, mikor a 
közúton haladt, felfegyverkezve meg akarta ölni. Kérésére fentiek kiküldték emberüket, 
Zonuk-i Tamást, aki megtudta, hogy minden úgy történt, ahogy Mihály előadta. D. [sab.] 
p. domin. Oculi, a. d. 1365. 
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E.: Dl. 77 348. (Zichy cs. zsélyi lt. Misc. 17.) Harmadán hiányos papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint 3 töredékes zárópecsét. 

R.: Z. XII. 34–35. (márc. 16. utáni dátummal); Piti F., Szabolcs m. 609. szám. 
Megj.: A dátum ilyetén kiegészítését az teszi lehetővé, hogy Szabolcs megye hatósága 

ekkortájt szombatonként ülésezett. 
  
 
164. [1365.] márc. 22. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti Erzsébet királynénak (H; domina eorum 
metuenda), hogy parancslevelének megfelelően (l. 107. szám) Zentgeroth-i Fülöp fia: 
László mester Segusd-i comes-el és Lukács Segusd-i plébánossal, királynéi káplánnal, a 
királyné embereivel kiküldték Miklós testvér papot, akik márc. 6-án (f. V. an. Remin.) 
Zoob birtokot a királyi mértékkel 6 ekényi földdel és más haszonvételekkel együtt Miklós 
mesternek, a fivérének (uterinus frater): Györgynek, patruelis frater-ének: Miklósnak és 
örököseiknek iktatták, a királynéi jobbágyok ellentmondása ellenére is [lehúzva: a birtok 
iktatásakor más ellentmondó nem volt]. Hj.: Lapod folyónál földdel körülvett Tulfa fa, ami 
elkülöníti Balhas falut; út mellett Egerbokor nevű, földdel körülvett fa; földdel körülvett 
Tulfa fák; bokrok; föld-határjelben 2 kis fa, az egyik Tulfiatal, a másik Nyrfiatal nevű; 
föld-határjelben Tulfiatal; bokrok; erdőben földdel körülvett hárs mint határjel; patak; határjel 
Kyushomuk-on; földdel körülvett nagy Bykfa fa a Kysholmoch erdő mellett; másik patak 
Kyushomok-on Nagyhomokig (magnus Homok), ahol van egy földdel körülvett Tulfa 
határfa; föld-határjelben Tulfyatal a Rami erdő mellett, és itt véget érnek Zoob falu határai; 
ue. erdő; Kwsekwyl nevű patak; Elowolg nevű folyó; föld-határjelben Tulfyatal Segusd 
város felől; földdel körülvett hársfa; Lapad víz; másik Lapad víznél bokrok. D. sab. an. 
Letare, a. d. ut supra. [1365.] 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 26. 7. 6. (Df. 236 494.) Hátlapján azonos 

(…pro magistro Nicolao prothonotario vestre maiestatis…) és középkori (Zob név-
alakkal) kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 

Á.: 1. a 212. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Scentgroth, Egerbokur, Kyshomuk ~ 
Kyshomok, magnus Homuk, Eleuelg. 
2. Á. 1. > Szentgyörgyi Péter országbíró, 1513. márc. 1. EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta 
radicalia 28. 4. 3. (Df. 236 494.) Eddigiektől eltérő névalakjai: Kywshomuk, Elewelg. 
3. Á. 2. > Esztergomi kápt., 1696. júl. 12. Uo. 29. 3. 22. (Df. 236 719.) 
4. Á. 1. > Esztergomi kápt., 1760. febr. 22. Uo. 28. 0. 0. (Df. 236 701.)  

R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 9 (1978) 74–75. és 29 (1998) 33.  
 
 
165. 1365. márc. 24. Buda 
[I.] Lajos királynak elmondták János fia: László és Rozgun-i Péter fia: Lőrinc nevében, 
hogy a Chychua nevű várukhoz tartozó erdejüket Zudor (dict.) Péter mester jogtalanul, 
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hatalmaskodva folyamatosan kivágatja, holott per van köztük függőben. Ezért az uralkodó 
utasítja a Scepsy-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Bolchard-i Makou v. 
Bolchard-i Imre v. Zeuke (dict.) Miklós v. János fia: Demeter v. Dobo fia: Miklós királyi 
ember megtudván minderről az igazságot, Péter mestert az erdő további jogtalan, hatal-
maskodó kivágásától tilalmazza az ország szokásának megfelelően, majd a káptalan tegyen 
jelentést. D. Bude, f. II. p. Letare, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5386. (NRA. 17. 23.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint vörös viaszú kis pecsét töredékes nyoma. 
 
 
166. 1365. márc. 24. Szakony 
Chuzd-i János mester, Konth Miklós nádor személyében soproni comes [!] és a megye 
szolgabírói előtt Gauzul (dict.) Miklós (Niklin) fiai: Miklós (Nikel ~ Niklin) és Henrik 
(Hereh ~ Hernic), soproni polgárok megvallották, hogy a Sopron megyei Sorwlud ~ Soruld 
birtok, ami Zere (dict.) Péter comes-é, 80 talentum-ért nekik elzálogosításra került a 
bármikori visszaváltás lehetőségével a győri káptalan oklevelével (miként fentiek ezt abban 
látták is), majd ők a birtokot Osl fia: János mesternek szavatosság vállalásával ezen összegért 
elzálogosították minden haszonvétellel, művelt és nem művelt szántóföldekkel. D. in villa 
Zakon, f. II. p. diem medii Quadr., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 105 178. (Ostffy cs. lt. A. A.) Foltos. Hátlapján középkori kéztől: Sarold, valamint 

3 zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
167. 1365. márc. 24. 
A Clusmustra-i B. Szűz Mária-monostor konventje előtt megjelent egyrészről Vörös 
(Ruphus) Balázs özvegye, Bálint leánya: Ilona nemes asszony és ue. Bálint fia Miklós fia: 
Gergely, másrészről Twr-i János mester, és előbbiek elmondták, hogy mivel többi roko-
nukkal (proximi et cognati) ellentétben János mester sokszor segített nekik nagy szükségeikben, 
főleg 3 évig az ínség idején őket élelemmel, ruházattal és más egyéb szükségesekkel látta 
el, ezért mindezek miatt, továbbá bizonyos pénzösszegért és rokonságuk okán minden 
birtokrészüket, amik őket a természetjog szerint leánynegyed okán megilletik, János mesternek 
és leszármazottainak adták örök birtoklásra, semmiféle tulajdonjogot maguknak ezekben 
meg nem tartva. Erről a konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. 
D. f. II. p. Letare, a. d. 1365. 
 
E.: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Lt. Vegyes 9. (Df. 

282 850.) Függőpecsét és fonata.  
R.: Erdélyi Okm. IV. 365. szám. 
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168. 1365. márc. 24. v. utána 
A váci káptalan királynak szóló és annak parancslevelét átíró, kinyitott (abcisas) jelentése 
szerint Tarnouch-i Sandrin fia: Gergely Saagh-i Imre királyi emberrel és Miklós pappal, a 
káptalan tanúságával 1365. márc. 24-én (f. II. p. Letare, a. d. 1365.) Kezy, Zahfolua és 
Folkusteleke birtokokra ment a szomszédok összehívásával, és ezek régi határait bejárva új 
határjeleket akart emelni, de Dénes (Saagh-i Sándor fia János fiai: Miklós és István nevében) 
ettől tilalmazta, ezért a királyi és káptalani emberek János fiait a királyi jelenlét elé idézték 
Gergely ellenében máj. 1-jére (oct. Georgii). 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. júl. 17. Dl. 99 584. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák 

cs. 14. 6.)  
K.: Károlyi I. 293–294. (Tá.-ban.) 
 
 
169. [1365.] márc. 25.  
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy Bubeek István comes országbíró levelét megkapva – küldjék ki tanúságukat, akivel 
Kereky-i Miklós fia: Tamás királyi ember márc. 19-én (in die medii Quadr.) a szomszédok 
összehívásával Baktha birtokot iktassa Kulche-i Dénes fiainak: János és Jakab mestereknek 
iktassa örök birtoklásra, azon a jogon, hogy királyi adományból őket illeti, Imre fia: Péter, 
Miklós fia: Péter, András fia: István és bárki más ellentmondása ellenére is, mivel a birtok 
visszakövetelése (recaptivacio) idején senki nem mondott ellent, majd a konvent máj. 1-jére 
(oct. Georgii) tegyen jelentést a királynak – Kereky-i Miklós fia: Tamás királyi emberrel 
kiküldték tanúságul András testvért, akik márc. 19-én Baktha birtokot a szomszédok jelen-
létében iktatták örök birtoklásra Dénes fiainak minden tartozékkal, királyi új adomány címén, 
figyelmen kívül hagyva minden ellentmondást. D. III. f. p. Letare, a. d. 1364. [! ∋: 1365.] 
 
Á.: a 270. számú oklevélben.  
R.: Borsa I., LK. 1946. 58. (az év korrigálásának indoklásával); Doc. Rom. Hist. C. XII. 410.  
 
 
170. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) a 
Beregh  megyei Barrabas-i Chepan fia: György mester litteratus a maga és frater-ei nevében 
bemutatta az uralkodó anyja: Erzsébet királyné (H) privilegiális oklevelét (l. 91. szám). 
Kérésére az uralkodó ezen gyanútól mentes oklevelet annak tartalmával együtt elfogadja, 
átírja és megerősíti nekik, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum 
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Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, István testvér 
nyitrai, Péter boszniai, Demeter szerémi, Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és 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, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, 
Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 70 648. (Perényi cs. lt. 60.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgy-

megjelölések. Függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
R.: Perényi 110. szám. 
 
 
171. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Péter 
mester Neugrad-i főesperes és Gál mester esztergomi éneklőkanonok az esztergomi káptalan 
nevében bemutatták [II.] András király 1215-ben, 1235-ben és 1232-ben kiadott privilégiumait, 
amikből kettő a Kakath-i révvám adományáról, egy a káptalannak adott kiváltságokról 
szólt (l. Reg. Arp. 300., 539. és 489. szám). A király a szent anyaegyházat a saját jogaiban 
óhajtván védelmezni, kérésükre ezen régiségüktől emésztett, de gyanútól mentes okleveleket 
a révvám és a kiváltságok adományával együtt anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából és 
egyetértésével, a főpapok és bárók tanácsával királyi hatáskörből elfogadja, átírja és a kápta-
lannak örökre megerősíti. A gyanú v. kétség elkerülése érdekében, ami abból eredhet, hogy 
Miklós érsek ezen esztergomi egyház főpapjaként a király kancellárja is, mindennek örök 
megerősítésére jelen oklevelet kettős új függőpecsétjével és anyja, a királyné függőpecsétjével 
látja el. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, a. d. 1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, István 
testvér nyitrai, Demeter szerémi, Péter boszniai, Demeter nonai, István fárói, Bálint 
makarskai, Miklós traui, 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 lovász-mester, Heem fia [Pál fia:] Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 25. 1. 17. (Df. 236 359.) Hátlapján középkori 

(Kocot névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
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172. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Gál 
mester esztergomi éneklőkanonok, királyi speciális káplán és Péter Neugrad-i főesperes az 
esztergomi káptalan nevében bemutatták a király Boszniában (in terra Vzure) ellopott 
korábbi nagypecsétjével ellátott, 1352. máj. 9-én (l. Anjou-oklt. XXXVI. 342. szám) és 
1357. jan. 25-én kiadott nyílt oklevelét a káptalan Damas nevű falujában tartani szokott 
vásárról, ill. a pozsonyi polgárok ellenében hozott ítéletről a vámfizetés ügyében. Kérésükre 
ezen gyanútól mentes okleveleket tartalmukkal együtt anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából, 
a főpapok és bárók tanácsával királyi hatáskörből elfogadja, átírja és a káptalannak örökre 
megerősíti. A gyanú v. kétség elkerülése érdekében, ami abból eredhet, hogy Miklós érsek 
ezen esztergomi egyház főpapjaként a király kancellárja is, mindennek örök megerősítésére 
jelen oklevelet kettős új függőpecsétjével és anyja, a királyné függőpecsétjével látja el. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Ugulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) 
általános vikáriusa, Domokos csanádi, Vilmos pécsi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, 
Demeter szerémi, István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és 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-, Imre királyi lovász-, 
János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 2. 3. 1. (Df. 235 838.) Hátlapján középkori 

kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz egészített ki. Függőpecsét fonata. 
 
 
173. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Péter 
mester Neugrad-i főesperes és Gál esztergomi éneklőkanonok az esztergomi káptalan nevében 
bemutatták III. Béla király (H) 1188. évi, aranybullájával ellátott privilegiális oklevelét az 
esztergomi vásárvám káptalannak történt adományozásáról (l. Reg. Arp. 148. szám). A 
király (követni óhajtván kegyes elődei nyomdokait, és ügyelve, nehogy amit egyszer már 
Istennek adományoztak, istentelenek használatába kerüljön, hanem az Úr egyháza sértetlenül 
élvezze saját jogát) kérésükre és a Szt. Adalbert vértanú iránti tisztelete miatt ezen ép oklevelet 
a vám adományával együtt anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából és beleegyezésével, a 
főpapok és bárók tanácsával királyi hatáskörből elfogadja, átírja és a káptalannak örökre 
megerősíti, nem érintve más jogát. A gyanú v. kétség elkerülése érdekében, ami abból 
eredhet, hogy Miklós érsek ezen esztergomi egyház főpapjaként a király kancellárja is, 
mindennek örök megerősítésére jelen oklevelet kettős új függőpecsétjével és anyja, a 
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királyné függőpecsétjével látja el. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, 
a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin 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, 
Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Macho-i bán, Zudor Péter 
királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 24. 2. 11. (Df. 236 305.) Hátlapján középkori 

kéztől tárgymegjelölés, amit későbbi kezek egészítettek ki. Függőpecsétre utaló 
plicatura. 

 
 
174. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Péter 
mester Neugrad-i főesperes és Gál esztergomi éneklőkanonok az esztergomi káptalan nevében 
bemutatták [III.] András király (H) 1293. febr. 1-jei privilegiális ítéletlevelét a káptalan 
Saag és Ebed nevű birtokairól (l. Reg. Arp. 3902. szám), valamint a váci káptalan 1270. 
szept. 24-i  privilegiális oklevelét Saag birtok bejárásáról és határjelei emeléséről. A király 
a Szt. Adalbert vértanú iránti tisztelete miatt (akinek nevére alapították az esztergomi 
szentegyházat) és a kérésre ezen gyanútól mentes okleveleket a tartalmukkal együtt anyja: 
Erzsébet királyné (H) akaratából és beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsával királyi 
hatáskörből elfogadja, átírja és a káptalannak örökre megerősíti, nem érintve más jogát. A 
gyanú v. kétség elkerülése érdekében, ami abból eredhet, hogy Miklós érsek ezen eszter-
gomi egyház főpapjaként a király kancellárja is, mindennek örök megerősítésére jelen 
oklevelet kettős új függőpecsétjével és anyja, a királyné függőpecsétjével látja el. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin 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, Demeter 
szerémi, István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék ürese-
désben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, 
János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i 
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bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi 
ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 27. 1. 8. (Df. 236 535.) Függőpecsétre utaló 

plicatura.  
R.: Bakács, Pest m. 810. szám. 
 
 
175. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Péter 
mester Neugrad-i főesperes és Gál esztergomi éneklőkanonok az esztergomi káptalan nevében 
bemutatták [IV.] Béla király (H) 1265. okt. 17-i privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 1456. 

szám), ami megerősítette Zozymas váradi püspök 1265. okt. 12-i oklevelét, amiben lelke 
üdvéért a Symig megyei Berey birtokot az esztergomi káptalannak adományozta. A király 
(követni óhajtván kegyes elődei nyomdokait, és ügyelve, nehogy amit egyszer már Istennek 
adományoztak, istentelenek használatába kerüljön, hanem az Úr egyháza sértetlenül élvezze 
saját jogát) a kérésükre ezen ép okleveleket a birtok adományával együtt anyja: Erzsébet 
királyné (H) akaratából és beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsával királyi hatás-
körből elfogadja, átírja és a káptalannak örökre megerősíti, nem érintve más jogát. A gyanú 
v. kétség elkerülése érdekében, ami abból eredhet, hogy Miklós érsek ezen esztergomi 
egyház főpapjaként a király kancellárja is, mindennek örök megerősítésére jelen oklevelet 
kettős új függőpecsétjével és anyja, a királyné függőpecsétjével látja el. Kelt Miklós eszter-
gomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VII. 
Kal. Apr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin 
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, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és 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, 
Zwdor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi 
ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 66. 1. 12. (Df. 238 234.) Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura.  
 
 
176. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Péter 
mester Newgrad-i főesperes és Gál esztergomi éneklőkanonok az esztergomi káptalan nevében 
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bemutatták Sceech-i Miklós egykori országbíró, most Dalmácia bánja 1356. márc. 27-i 
privilegiális ítéletlevelét Nyr birtokról (l. Anjou-oklt. XL. 152. szám). A király a kérésükre 
ezen gyanútól mentes oklevelet a tartalmával együtt anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából 
és beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsával királyi hatáskörből elfogadja, átírja és a 
káptalannak örökre megerősíti, nem érintve más jogát. A gyanú v. kétség elkerülése érde-
kében, ami abból eredhet, hogy Miklós érsek ezen esztergomi egyház főpapjaként a király 
kancellárja is, mindennek örök megerősítésére jelen oklevelet kettős új függőpecsétjével és 
anyja, a királyné függőpecsétjével látja el. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos 
csanádi, János váci, István testvér nyitrai, Péter boszniai, Demeter szerémi, Miklós traui, 
Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, 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, Heem fia [Pál fia:] 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 29. 1. 17. (Df. 236 718.) Hátlapján középkori 

(Zeech névalak; …contra filios Stephani Safar) és újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Függőpecsétre utaló plicatura. 

 
 
177. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Péter 
mester Newgrad-i főesperes és Gál esztergomi éneklőkanonok az esztergomi káptalan nevében 
bemutatták [III.] András király (H) 1297. jan. 10-i privilegiális oklevelét, amiben az ural-
kodó az esztergomi egyház népeinek kárai miatt a Hunt megyei Pald és Gyarmath birtokokat 
a káptalannak adományozta (l. Reg. Arp. 4100. szám). A király a kérésre, valamint a Szt. 
Adalbert vértanú iránti odaadása miatt (akinek nevére alapították az esztergomi szentegy-
házat) – habár [III.] András király birtokadományokról szóló privilégiumait és okleveleit 
ésszerű okokból Lajos nem szokta elfogadni, de lelke üdvéért, nem akarván az egyházakat 
jogaiktól megfosztani, hanem inkább őket sértetlenül óhajtja megőrizni, és mivel a káptalan e 
birtokok adománya óta a mai napig ezek békés tulajdonában van, ahogy a király ezt bizonyos 
hívei elmondásából megtudta – Pald és Gyarmath birtokokat a jogaik teljességével királyi 
új adomány címén a káptalannak adja örök birtoklásra és királyi hatáskörrel megerősíti 
jelen privilégiumával, nem érintve más jogát. A gyanú v. kétség elkerülése érdekében, ami 
abból eredhet, hogy Miklós érsek ezen esztergomi egyház főpapjaként a király kancellárja 
is, mindennek örök megerősítésére jelen oklevelet kettős új függőpecsétjével és anyja, a 



107 

királyné függőpecsétjével látja el. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, 
a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos 
csanádi, János váci, István testvér nyitrai, Demeter szerémi, Péter boszniai, Demeter nonai, 
István fárói, Bálint makarskai, Miklós traui, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, 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 lovász-mester, Heem fia [Pál fia:] 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 34. 1. 6. (Df. 236 803.) Hátlapján középkori 

(Garmat névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
 
 
178. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Péter 
mester Newgrad-i főesperes és Gál esztergomi éneklőkanonok Miklós esztergomi érsek és 
az esztergomi káptalan nevében bemutatták [IV.] László király (H) 1283. aug. 28-i 
privilegiális oklevelét az esztergomi egyháznak tett speciális kegyről (l. Reg. Arp. 3257. 

szám). A király, aki hivatalánál fogva kell felügyelje az egyházakat, amiknek ő valós 
kegyura és oltalmazója, a Szt. Adalbert vértanú iránti odaadása miatt (akinek nevére alapí-
tották az esztergomi szentegyházat) és a kérésre ezen ép oklevelet a mondott keggyel 
együtt anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából és beleegyezésével, a főpapok és bárók 
tanácsával királyi teljhatalomból és hatáskörből elfogadja, átírja, és az érseknek és a kápta-
lannak örökre megerősíti. A gyanú v. kétség elkerülése érdekében, ami abból eredhet, hogy 
Miklós érsek ezen esztergomi egyház főpapjaként a király kancellárja is, mindennek örök 
megerősítésére jelen oklevelet kettős új függőpecsétjével és anyja, a királyné függőpecsétjével 
látja el. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, a. d. 1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, István 
testvér nyitrai, Péter boszniai, Demeter szerémi, Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, 
Bálint makarskai, 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-, 



108 

János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Heem fia [Pál fia:] Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 47. 1. 14. (Df. 237 751.) Hátlapján középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: F. IX/3. 465–468. 
 
 
179. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Péter 
mester Newgrad-i főesperes és Gál esztergomi éneklőkanonok az esztergomi káptalan nevében 
bemutatták az esztergomi (Strigonium) Szt. István király-keresztesek konventje 1272. jún. 
28-i privilegiális oklevelét a káptalan Dorog nevű birtoka határjeleinek emeléséről és elkülö-
nítéséről, és ue. konvent 1332. máj. 1-jei privilegiális oklevelét a káptalan Zalasun nevű 
földjéről. A király a kérésükre ezen gyanútól mentes okleveleket a tartalmukkal együtt 
anyja tanácsából elfogadja, átírja és a káptalannak királyi hatáskörből örökre megerősíti, 
nem érintve mások jogait. A gyanú v. kétség elkerülése érdekében, ami abból eredhet, 
hogy Miklós érsek ezen esztergomi egyház főpapjaként a király kancellárja is, mindennek 
örök megerősítésére a káptalannak jelen oklevelet kettős új függőpecsétjével és anyja, a 
királyné függőpecsétjével látja el. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, 
a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos 
csanádi, János váci, István testvér nyitrai, Demeter szerémi, Péter boszniai, Demeter nonai, 
István fárói, Bálint makarskai, Miklós traui, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek (dict.) 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, Heem fia [Pál 
fia:] Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 28. 1. 6. (Df. 283 882.) Hátlapján középkori 

(Zalason névalakkal) kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
 
 
180. 1365. márc. 26. 
[I.] Lajos király 1365. márc. 26-i (a. d. 1365., VII. Kal. Apr., uralkodása 24. évében) kiadott 
privilégiuma, ami átírta és megerősítette a Boszniában (terra Vzure) ellopott pecsétjével 
ellátott két oklevelét: mivel egyrészről a pozsonyi polgárok, másrészről az esztergomi káptalan 
között igen gyakran viszály jött létre a vámfizetés ügyében, Lajos megtekintve uralkodói 
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elődei privilégiumait, azt találta, hogy az  Esztergomon (Strigonium) át v. annak közelében 
földön v. a Dunán át szállított javak után az azok minősége és az ezen privilégiumokban 
szerepő szabályozás szerint szedett vámot az esztergomi káptalannak adományozták, fel-
osztandó a káptalan, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás[-egyház] prépostja és az 
esztergom-szigeti B. Szűz[-egyház] apátnője és apácái között. A király elrendelte, hogy a 
káptalannak adott vámot a káptalan szedje be teljesen mind a pozsonyi polgároktól, mind 
másoktól, annak ellenére is, hogy a pozsonyi polgárok [I.] Károly király privilégiumával a 
vám fizetése alól ki voltak emelve. 
 
Tá.: 1. Guti Ország Mihály, 1465. szept. 4. EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 25. 

2. 9. (Df. 236 368.)  
2. Tá. 1. > I. Mátyás király, 1468. ápr. 18. Uo. 47. 4. 1. (Df. 237 791.) 
3. Tá. 1. > II. Ulászló király, 1494. febr. 17. Uo. 25. 2. 16. (Df. 236 375.) 
4. Tá. 1. > II. Lajos király, 1525. febr. 19. Uo. 47. 5. 2. (Df. 237 800.) 
5. Tá. 3. > Budai káptalan, 1516. ápr. 24. > Esztergomi kápt., 1699. jún. 14. Dl. 
24 881. (NRA. 1884. 5.)  
6. Tá. 2. > Budai kápt., 1516. ápr. 24. > Esztergomi kápt., 1699. jún. 20. Uo. 41. 1. 
20. (Df. 237 216.) 

 
 
181. 1365. márc. 26. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Moth-i János fia: Imre – 
János fia: Egyed és annak fivérei (uterinus frater): László és István, Sarmasag-i nemesek 
famulus-a és képviselője ezen urai nevében az egri káptalan és Konth Miklós nádor (H) 
ügyvédvalló leveleivel – megvallotta, hogy  János fiai bizonyos ménesek okán Felkazmer-i 
László fia: István ellen a nádor Zemlyn és Vngh megyei nemesek közösségének [1364.] 
szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott közgyűlésén pert indítottak, de 
végül fogott nemes bírók elrendezésével László fia: István e ménesek ügyében 22 forintot 
kifizetett a konvent előtt a nádor egyezséglevelének megfelelően Imre képviselőnek, aki az 
összeget megkapva Felkazmer-i Istvánt és örököseit Sarmasag-i János fiai nevében képvi-
selői hatáskörrel nyugtatta, örök hallgatásra kötelezve őket e ménesek ügyében. D. oct. diei 
medii Quadr., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 87 401. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 47. S. 10.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 366. szám. 
 
 
182. 1365. márc. 28. 
A Scepsi-i káptalan 1365. márc. 28-án (f. VI. an. Judica, a. d. 1365.) kiadott oklevele szerint 
Bulch-i Simon mester márc. 24-én (f. II. p. Letare) a Rodumapataka, Bodonpataka és 
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Tapul folyók közötti földekhez és erdőkhöz ment a szomszédok jelenlétében, és mikor 
ezeket a királyi és a káptalani emberrel be akarta járattatni és magának iktattatni, Domokos 
fia: György (Rozgon-i János fia: László mester famulus-a annak, továbbá Péter fia: Lőrinc 
mesternek és Rozgon-i Miklós fia: Lászlónak a nevében) nem a bejárástól, hanem a határ-
jelek emelésétől és e földek és erdők Simon részére történő iktatásától tilalmazta a királyi 
és káptalani embereket, ezért ők e Rozgon-i nemeseket ellentmondásuk megokolására ápr. 
7-re (quind. predicte ferie secunde) a nádor elé idézték Simon ellenében. 
 
Tá.: Jolsvai Leusták nádor, 1394. ápr. 28. Dl. 2361. (NRA. 1544. 23.) 
 
 
183. 1365. márc. 29. 
A pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton-konvent 1365. márc. 29-i (sab. an. Judica, 
a. d. 1365.) zárt oklevelében jelentette [I.] Lajos királynak, hogy itt átírt parancslevelének 
megfelelően (l. 94. szám) Ewrs-i Mihály fia: Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul 
Mihály papot, Warsan-i egyházuk plébánosát, hogy bemutassák a király veszprémi káptalan 
érdekében kiadott gyűrűspecsétes oklevelét néhai Lewstac bán frater-ének: Domokos mesternek 
és Olivér mester fiainak: István budai prépostnak, Jánosnak, Leonard-nak [! ∋: Lorand] és 
Miklósnak, v. ezek távollétében Fod-i officialis-aiknak. A királyi ember márc. 20-án (f. V. 
an. Ann. B. virg.) a konvent tanúsága jelenlétében Fod birtokra menve a király mondott 
levelét – miszerint Domokos mester és Olivér mester fiai adják vissza a veszprémi kápta-
lannak a halászóhelyeket, 8 telket és az utóbbiakhoz tartozó szántóföldeket –, mivel Do-
mokos mestert és Olivér fiait nem találta ott, Domokos mester officialis-ának: Cheke-i 
Andrásnak és Olivér mester fiai falunagyainak és jobbágyainak mutatta be, akik azt felelték 
ezen uraik nevében, hogy a veszprémi káptalan a Fod birtok területén levő halászóhelyeket 
birtokolja, mindig is azok tulajdonában volt, a hasznaikat beszedte, és e halászóhelyektől 
és azok haszonvételeitől a káptalant ők nem tilalmazzák, de a mondott 8 telket (sessio, 
mansio) és az azokhoz tartozó szántóföldeket és más hasznokat nem adják vissza a kápta-
lannak, és azok tulajdonába bemenni nem engedik; ráadásul amikor János mester, a veszp-
rémi egyház kanonoka és dékánja a káptalan nevében halászokat küldött oda, hogy a káp-
talan ezen halászóhelyeit lehalásszák, András officialis a hozzá tartozókkal és e falu népeivel 
felfegyverkezve és hatalmaskodva a halászokra támadt és őket a halászóhelyektől elűzte, 
fogsággal és egyéb bajokkal fenyegetve, ha valaki e halászóhelyeken halászna. 
 
Tá.: Pálóci László országbíró, 1447. márc. 13. Veszprémi kápt. mlt. Fadd 9. (Df. 201 312.) 
Má.: Dl. 107 541. (Csánki-gyűjt.) Tá. alapján, újkori. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 135–137. 
R.: Veszpr. reg. 583. szám. (a fehérvári keresztes konvent okleveleként) 
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184. 1365. márc. 29. 
János prépost és a Saagh-i B. Szűz-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 
a Gergely testvér és konventje érdekében kiadott általános tudományvevő-, tilalmazó- és 
idézőlevelét megkapva az abban megnevezett Alsovmuthna-i György fia: Márton királyi 
emberrel kiküldték tanúságul András testvér papot, akik febr. 27-én (f. V. an. domin. 
Invoca [!]) Mezmielev birtokon Lachk fiait: Miklós és Pál mestereket és az ottani 
hospeseket Domanyk, Zomartelke, Zelch és Bodon birtokok használatától, átörökítésétől v. 
az abba való bemeneteltől királyi szóval tilalmazták az ország szokásának megfelelően. D. 
sab. an. Judica, a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 5387. (Acta Jesuitica. Tyrnavia 13. 15.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (eszerint Gergely Bozuvk-i prépost; Zomartelky és Badon névalakok), 
valamint zárópecsét töredékei. 

 
 
185. 1365. márc. 31. Nagyfalu 
Miklós fia: Demeter mester, Gara-i Miklós Machou-i bán Barana-i vicecomes-e és a szolga-
bírók tudatják, hogy Pomaz-i Benedek kérésére kiküldték tudományvételre emberüket, 
Worighe-i Hercegh (dict.) Lászlót, akik márc. 22-én (sab. an. Ann. B. virg.) megyei nemesektől 
és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudták, hogy 1364. okt. 18-án (in fe. 
Luce nunc preterito) Mathachyna-i Lőrinc fia: László mester Kachfolua birtokról ezen Benedek 
Negeuen nevű birtokára ment, és 2 ökrét és 1 tehenét onnan hatalmaskodva Kachfalua-ra 
vitte. D. in Nogfalu, f. II. p. Ann. virg. Marie, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 77 349. (Zichy cs. zsélyi lt. B. 443.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Mathachina névalakkal), valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét nyoma, továbbá I. 
Lajos király vörös viaszú kis pecsétjének nyoma. 

K.: Z. III. 279. 
 
 
186. [1365.] márc. 31. Avignon 
[V.] Orbán pápa utasítja a passaui egyházmegyei Wienna-i skótok monostora apátját a győri 
egyházmegyei ciszterci rendi borsmonostori (monasterium montis S. Marie) apát és konvent 
kérésére, hogy mindazt, amit e monostor javaiból jogtalanul elidegenítve talál, a monostor 
jogába és tulajdonába törvényesen vegye vissza (revocaret), az ellenkezőket egyházi fenyítékkel 
csitítva, miként az esetleges tanúkat is, ha magukat bármilyen okból (gracia, odio vel timore) 
kivonnák a tanúskodás alól. D. Avinione, II. Kal. Apr., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
E.: Dl. 5388. (Acta eccl. 28. 56.) Pápai kancelláriai jegyzetek a plicaturán és a hátlapon, 

utóbbin középkori és újkori kezektől feljegyzések is. Ólombulla és kenderfonata. 
R.: F. IX/3. 511. (XI. Kal. Apr. dátummal); Érszegi 234. szám. 
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187. 1365. ápr. 1. Fiume 
István és János, Vegla, Modrussa és Gacche comes-ei Fiume (Flumen) földjét és várát (ami 
néhai apjuknak, Bertalan comes-nek volt lekötve) minden joggal és tartozékkal visszaadják 
Duyno-i Ugo-nak és örököseinek, hogy az egyrészt elődeik és ők, másrészt Ugo és annak 
elődei közötti eddigi viszályok mostantól teljesen megszűnjenek. Megígérik a maguk és 
örököseik nevében, hogy Fiume földet és várat sosem követelik vissza Ugo-tól és örökö-
seitől, ezen békét és megegyezést örökre sértetlenül megőrzik, nekik kárt nem okoznak. 
Megígérik továbbá, hogy Gotnich várat a jogaival és tartozékaival sosem követelik vissza 
Ugo-tól. Erről mindkettejük pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocstanak ki Ugo 
részére, a. d. 1365., ind. 3., die 1. Apr., in predicta terra Fluminis. 
 
E.: HDA. Doc. med. varia 71. (Df. 218 567.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 2 

függőpecsét és rózsaszín fonata. 
K.: F. IX/3. 518–521; Frangepán I. 83–85. (a pecsétek leírásával); Smič. XIII. 428–429. 
 
 
188. + 1365. ápr. 2. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) János, 
a Tykon-i Szt. Ányos hitvalló-monostor apátja bemutatta Dénes nádor (H) [!] 1274. aug. 
19-i oklevelét a monostor jogainak visszaállításáról (l. Szőcs T., Nádor 165. szám). A király a 
kérésükre ezen gyanútól mentes oklevelet a tartalmával együtt átírja, elfogadja és királyi 
hatáskörből a monostornak megerősíti. És mivel a Tykon-i monostor, amit királyi elődei 
(főleg akiknek [!] a teste a monostorban eltemetve nyugszik) számos joggal és javakkal 
adományoztak meg, mostanra el- és bérbeadások (feudacio), zálogosítások és apátjai más 
hanyagságai révén annyira elszegényedett, hogy ott Isten dicsérete megszűnt, ezért a király 
a monostor tönkretételén és kifosztásán aggódva, miként ezt királyi hivatala megköveteli, e 
tönkretett monostorról, amit annyi jogától és javától megfosztottak és aminek a király valós 
kegyura és speciális oltalmazója, gondoskodni óhajtván, nehogy a királyi elődei által a 
Megfeszített tulajdonába adományozott javak a világiak (prophanus) használatába kerüljenek 
a monostor sérelmére, a főpapokkal és országa báróival tartott tanácsból a monostor birto-
kaiból és más jogaiból és javaiból tett el- és bérbeadásokat, zálogosításokat és elidegenítéseket, 
amiket mind királyi elődei, mind szentségtörő főpapok (ti. a monostor apátjai) bárkinek is 
tettek, érvényteleníti és visszavonja, János apátnak és utódainak engedélyezve, hogy a 
monostortól bármilyen címen elidegenített javakat visszakövetelje és -szerezze, az el-
birtoklás (prescriptio) ellenére is. Erről függő kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, a. d. 1365., IV. Non. Apr., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Vgulin spalatoi, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, Domokos csanádi, János váci, Vilmos 
pécsi, István testvér nyitrai, Tamás [!] szerémi, János knini [!], Demeter nonai, Bertalan [!] 
traui, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Mihály egri püspök, 
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a raguzai [!] és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubek István országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Leustach Szlavónia bánja [!], Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konia 
mester [!] pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: 1. Bebek Detre nádor, 1399. febr. 21. EPL. Acta radicalia. (Df. 248 764.) 

2. Szécsényi Frank országbíró, 1399. febr. 21. BFL. Tihanyi apátság. Birtokiratok 696. 
1. 27. (Df. 207 508.) 

Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1399. febr. 21. > Uő., 1402. ápr. 16. Dl. 36 436. (Acta eccl. 68. 6.) 
Újkori Má.-ban. 
2. Bebek Detre nádor, 1399. febr. 21. > Garai Miklós nádor, 1416. márc. 2. BFL. Tihanyi 
apátság. Birtokiratok 42. 1. 32. (Df. 208 412.) 

Má.: Uo. Birtokiratok 40. 1. 32. (Df. 208 411.) Újkori, Tá. 2. alapján. 
K.: P. X. 560–562. (Á. 2. alapján); P. X. 629. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban.) 
Megj.: K. szerint hamis. Ezt erősítik az 1365. évi méltóságnévsorba nem illő, illetve 

egyéb, felkiáltójellel jelölt elemek is. 
 
 
189. 1365. ápr. 2. Temesvár 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az erdélyi fehérvári káptalannak: Pakachateluk-i Miklós 
fia: Miklós – Roph testvére (germanus) Péter fia: Mihály, valamint ue. Péter fia Pouch fiai: 
András és Jakab, Torda megyei Pagachateluk-i nemesek nevében – panaszt tett az alábbiakról 
[I.] Lajos királynak (H), aki ezért az ügyet a vajda döntésére küldte át. Amikor a vajda Bubek 
István comes országbíróval, Benedek mester pozsonyi comes-el és az ország számos más 
nemesével összeült az ügy tárgyalására, Miklós fia: Miklós (Péter fia: Mihály és Poch fiai 
nevében) elmondta nekik, hogy Bálint fia: István és Gergely fia: Mihály klerikus (Mihály és 
Pouch consobrinus-ai) egykor az anyjuk: Ágnes nemes asszony leánynegyedét a 
Pakachateluk birtokon levő részekből Mihálytól, Pouch-tól és frater-eiktől, valamint 
Zolchwa és Pothsaga birtokokból Gothfred fiaitól: Miklóstól és másik Miklóstól bírói úton 
megszerezték (ezt Miklós fia: Miklós számos oklevél bemutatásával bizonyította) és életük 
végéig birtokolták, István és Mihály klerikus örökös nélküli elhunyta után viszont Péter erdélyi 
alvajda a leánynegyedért megszerzett ezen birtokrészeket örökös nélkül elhunyt emberek 
birtokaiként tartja a király nevében, holott rokonság okán e birtokrészek Péter fia: Mihályra 
és Pouch fiaira kell háramoljanak jog szerint, ezért Miklós a vajdától igazságot kért számukra 
ez ügyben. Mivel a vajda és a mondott bárók és nemesek döntése szerint a Pakachateluk 
birtokon levő rész újra Péter fia: Mihályhoz és Pouch fiaihoz kell vissza-kerüljön, a Pothsaga 
és Zolchwa birtokokból Gothfred fiaitól megszerzett részek pedig rokonság okán illetik őket, 
ezért a vajda kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Mihály fia: László v. Jara-i 
Benedek litteratus v. Tamás fia: Miklós v. Burd-i Burd testvére: Mihály v. Delle-i Pál fia: 
Kilián v. Scenthlelukfolua-i Sandur fia Miklós fiai: Sandur v. Miklós vajdai ember menjen a 
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szomszédok összehívásával Pakachateluk, Pothsaga és Zolchwa birtokokra, és az ezekből 
egykor a Bálint fia: István és Mihály klerikus által leánynegyed okán megszerzett részeket 
iktassa Péter fia: Mihálynak és Pouch fiainak, ha valaki nem mond ellent. Az esetleges 
ellentmondókat ennek megokolására idézze meg Mihály és Pouch fiai ellenében a vajda elé, 
majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Temeswar, f. IV. p. Judica, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 30 121. (GYKOL. Cista comitatuum. Torda 2. 17.) Hátlapján azonos és újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 411–414. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 367. szám.  
 
 
190. 1365. ápr. 3. Galgóc 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy galgóci (antiqua Golgowch) jobbá-
gyainak azt a kiváltságot (prerogativa libertas) adja, hogy egy teljes telek (laneus) után 
évente nem több, mint 10 pensa dénárt fizessenek neki 3 időpontban: ápr. 24-én (in fe. 
Georgii), szept. 29-én (in fe. Michaelis) és dec. 25-én (in fe. Nat. d.). Ha e birtokon valamely 
telekhelyek (loca sessionalia) bármikor is elhagyatottá (deserta) válnának, és szántóföldjeiket 
mások szántják fel és vetik be, akkor ilyen elhagyatott földekből a nádornak a falunagya a 
mondott adót (debitum) adja, ha pedig ezen földek bevetetlenül és üresen maradnak, semmiféle 
adót nem kell fizetni utánuk. A nádor azokat, akiknek a házai és épületei leégnek, felmenti 
a szántás, a széna lekaszálása és összegyűjtése, a gabona aratása és elszállítása, valamint a 
victualia és descensus adása alól. E jobbágyok dec. 25-én és szept. 29-én a szokásos aján-
dékokat, Húsvétkor (in fe. Passce d.) pedig minden teljes telek után 1 sajtot, 8 tojást és a 
közösségből (communitas) 3 bárányt adjanak a nádornak, és ezeket ne máshova, csakis a 
nádor ezen Golgowch-i udvarába (curia) vigyék. Telepített és telepítendő szőlőiket Nagy-
szombat (Tyrnensis) város szőlőinek szokása (lex et consuetudo) szerint a szőlő telepítése 
napjától 12 évig adó nélkül birtokolják, a 12 év elteltével pedig egy negyednyi szőlő után 1 
modium bort adjanak évente a nádornak. A hegymestert maguk közül válasszák, aki a szőlők 
ügyében létrejött összes ügyben bíráskodjon. A nádor birtokának területén sarjadó, eladásra 
szánt szőlők után se az eladók, se a vevők ne fizessenek vámot és harmincadot, mivel a 
folyón a hidat karban kell tartaniuk (conservare). A nádor által e jobbágyoknak adott és 
közöttük felosztott földeket, réteket és szigeteket változtatás nélkül birtokolják. Minden 
malom után évente 100 dénárt, 1 kalácsot és 1 kappant adjanak a nádornak. Erről függőpecsétjével 
ellátott oklevelet bocsát ki. D. in predicta Golgowch, f. V. an. Ramispalmarum, a. d. 1365. 
 
E.: HHStA. Familienarchiv Erdődy. D195. (10-1-1.) Függőpecsét fonata. 
Á.: Turzó Szaniszló szepesi comes, 1598. júl. 29. > Pozsonyi kápt., 1717. Dl. 5389. (NRA. 

1097. 1.)  
R.: Erdődy 501. szám. (E. alapján.) 
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Megj.: E. jelzete alatt az oklevél megtalálható Újlaki László bán fiai átiratában (fakult 
volta miatt az év nem olvasható) és újkori másolatban is. 

 
 
191. 1365. ápr. 3. 
A bácsi káptalan előtt Ianka fia: Balázs szentszalvátori (S. Salvator) Simon fia: Dénes 
nevében tilalmazta Pál bán fia: Pál mestert és István fia: Pált az éjszakai birtokbejárástól és 
a Dénes Wylak nevű birtokához tartozó földek elfoglalásától. D. f. V. p. Judica, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 91 713. (Festetics cs. lt. Valkó 34.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
 
 
192. 1365. ápr. 3. Zára 
A. d. 1365., ind. 3., die 3. Apr., [I.] Lajos király (H), Nicolaus de Matafarris decretorum 
doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja (banus generalis), zárai 
comes idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 430–431. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
193. [1365.] ápr. 3. 
A velencei rogatus-ok tanácsa az osztrák herceghez induló követüknek: tudassa vele, hogy 
a tőle visszatért követeiktől köszönettel megtudták, hogy a herceg egyetért Velence szán-
dékával abban, hogy fegyverszünetet (treuga) kössön ellenfeleivel, és hogy egy követük az 
[aquileiai] pátriárkánál, egy pedig Padua uránál volt is ez ügyben; Senia-i néhai Bartholus 
comes fia: János comes a napokban járt ugyanezeknél Magyaro. (H) királya részéről, de 
neki azt felelték, hogy bár szívesen tárgyalnak a békéről, amikor a király ezzel egyetért, de 
fegyverszünetet nem kötnek, és Velencének is csak ezt tudják felelni. Emiatt Velence 
azonnal elküldi jelen követét a herceghez, hogy tájékoztassa őt minderről. D. die 3. Apr., 
ind. 3. [1365.] 
 
K.: Ljubić IV. 81–82. (Secreta consilii rogatorum alapján, velencei lt.)  
 
 
194. 1365. ápr. 4. 
A budai káptalan néhai Miklós nádor fia: Domokos mester kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján chirographált, függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja 1353. jún. 25-i, ép és 
gyanútól mentes nyílt oklevelét. Kelt Albert olvasókanonok keze által, VI. f. an. 
Ramispalmarum, a. d. 1365., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, 
Mihály, Miklós, Jakab, Benedek és János kanonokok jelenlétében. 
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E.: Dl. 24 903. (NRA. 1881. 31.) Felül chirographált (ABC). Függőpecsétre utaló plicatura. 
Megj.: Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXVII. 591. szám (szept. 10-i dátummal). 
 
 
195. 1365. ápr. 4. 
A pozsonyi káptalan tudatja, hogy mivel Jakus comes pozsonyi bíró a Szt. Márton- v. Szt. 
Üdvözítő-egyház mellett Pozsony városban a saját költségén az iskolát újjáépítette 
(reedificare et construere), ahova számos polgári és szegény fiú jár tanulni (nonnulli filii 
civium et cetus pauperorum racione scolastice discipline intrare noscuntur) és ahol mindenki a 
tehetsége szerint a kellő laudes-t olvassa és énekli, ezért Jakus bíró fáradozásai viszonzásául 
a káptalan megígéri, hogy az iskola mindenkori mestere v. scolasticus-a az oda járó 
polgárfiakkal és szegényekkel az esti ima idején v. vecsernye után (hora completorii sive 
post vesperas) minden nap ünnepélyesen, együtt a Dicsőséges Szűz tiszteletére, valamint 
Jakus bíró és gyermekei (liberi) üdvéért a Salve regina-t énekelteti, s ha az iskolamester 
ennek elvégzését megtagadja, akkor mindaddig az iskolán kívül marad a társaival együtt, 
míg meg nem ígéri, hogy a Salve regina-t a káptalan ígéretének megfelelően elénekelteti. 
Ennek tanúságául a káptalan függőpecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki Jakus bírónak 
és utódainak. D. f. VI. an. Ramispalmarum, a. d. 1365. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 206. (Df. 238 826.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és fonata. 
K.: Schönvitzky 487. 
R.: Ortvay, Pozsony III. 320. 
 
 
196. 1365. ápr. 4.  
Bernardus de Bosqueto legum doctor, pápai káplán és ügyhallgató az először VI. Ince, 
majd V. Orbán pápa által rábízott perben hozott ítélete a pápai kúriában László veszprémi 
püspök és Ádám, a veszprémi egyházmegyei Kezew ~ Keseu-i Szt. György-egyház rector-a 
között (aminek során a püspököt szentágotai – S. Agatha – Jakab mester, utóbb Péter [fia:] 
Mátyás, majd Kylozoc-i János mester, Ádámot pedig Bononia-i Péter mester képviselte): a 
püspök libellus formájában benyújtott vádja szerint az alsókeszi (Keseu Inferior) Szt. 
György- és a felsőkeszi (Keseu Superior) Szűz Mária-egyház területén a tizedek (decime et 
primicie) kivetésének és beszedésének joga 60 éve (sőt emberemlékezet óta), valamint a 
régi kipróbált, eddig békésen és töretlenül megőrzött szokás szerint a püspökhöz és mensa-
jához tartozik, a püspök és elődei e tizedek közismert és békés birtokában voltak, de Ádám 
világi hatalom segítségével László püspököt és mensa-ját 1358 óta e tizedektől jogtalanul 
megfosztja, azokat elfoglalva tartja a püspök joga sérelmére. A hosszú perben sokszori 
idézés és tárgyalási nap után a tanúvallomások és oklevelek alapján Bernardus azt az ítéletet 
hozta, hogy e tizedek háromnegyede és a beszedésük joga a püspökhöz és mensa-jához 
tartozik, Ádámot ezekből elmozdítja, örök hallgatást kiróva rá és kötelezi a per kezdete óta 
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beszedett többletek visszatérítésére, ugyanakkor neki ítéli e tizedek nyolcadrészét, ami a 
jog v. az ország (patria) szokása szerint Ádámhoz tartozik, a tizedek másik nyolcadát pedig 
a veszprémi káptalannak ítéli. A. d. 1365., ind. 3., die Veneris, 4. mensis Apr., V. Orbán 
pápaságának 3. évében. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt. Dec. episcopales 17. (Df. 200 246.) Helyenként hiányos. 

Alján közjegyzői jel és záradék. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 
K.: Vespr. II. 191–197. 
R.: F. IX/7. 231–232; Veszpr. reg. 584. szám; Bakács, Pest m. 811. szám; Bónis, SZR. 

1313. szám. 
 
 
197. 1365. ápr. 7. Vasvár 
Lorand fia: János mester, Konth Miklós nádor személyében vicecomes és a Vasvár megyei 
szolgabírók tudatják, hogy Zengal-i István fia: Pál (ura, Heym fia Pál fia: magnificus Benedek 
mester nevében előadott) kérésére kiküldték ítélőszékükről (sede nostra iudiciaria) az 
egyik szolgabírót (unus ex nobis), Telekus-i Gergely fia: Basou comes-t, aki ápr. 1-jén (f. 
III. p. Judica) a Vasvár megyei, Sar folyó melletti Zenkyral birtokra ment, ahol az ő és 
számos fogott nemes bíró jelenlétében ezen Pál, Benedek mester famulus-a annak nevében 
Zenkyral-i Folkus fia Péter özvegyének és a fiának: Gergelynek 3 márka dénár készpénzt 
(amennyiért Zenkyral-i András fia: Miklós ottani birtokrésze nekik elzálogosításra került) 
akart fizetni, és kérte, hogy a nemes asszony és fia: Gergely adják át Benedek mesternek 
Miklós ezen birtokrészét, mivel az őt királyi adományból illeti, ám az asszony és Gergely 
sem a pénzt elfogadni, sem a birtokrészt Benedeknek átadni nem akarták, mondván, hogy e 
birtokrész rokonság jogán (iure fraternitatis patruelis) Gergelyt illeti. D. in Castroferreo, f. 
II. p. terminum prenotatum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 103 317. (Batthyány cs. lt. j. n.) Papír. Hátlapján 4 pecsét töredékei. 
 
 
198. 1365. ápr. 9. 
[I.] Lajos király privilegiális oklevelében megerősíti 1354. évi oklevelét, amiben Tamás 
királyi ajtónállómesternek adományozta Syrothete birtokot. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
kancellár keze által, V. Id. Apr., a. d. 1365. 
 
R.: F. IX/3. 511. (Forgách cs. lt.-ában volt E.-je alapján.) 
 
 
199. 1365. ápr. 9. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje előtt Miklós fia: János és Leukus fia: 
János, Karmach-i nemesek megvallották, hogy  Zala megyei, a Zala folyó mellett Kethyda 
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falu szomszédságában észak felé fekvő Kiskolus, más néven Karachfalua birtokon (ahol 
Szt. Mihály-egyház van) levő birtokrészeiket minden haszonvétellel (szántóföldek, erdők, 
berkek, rétek, szőlők, vizek) Kanisa-i Lőrinc fiainak: [István] zágrábi püspöknek és János 
mesternek, valamint leszármazottaiknak 20 nehéz súlyú márka dénárért szavatosság vállalá-
sával eladták örök birtoklásra, semmiféle jogot v. tulajdont ezekben maguknak v. utódaiknak 
meg nem tartva. D. f. IV. p. Ramispalmarum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5390. (NRA. 606. 22.) Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függő-

pecsét és sárga-vörös fonata. 
Á.: Csázmai káptalan, 1372. nov. 30. Dl. 3295. (Uo. 606. 28.) Eltérő névalakjai: Kyskolus, 

Kanysa. 
 
 
200. 1365. ápr. 10. Zára 
Anno ab incarn 1365., ind. 3., die 10. Apr., [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de 
Matarfaris decretorum doctor, zárai érsek és Seez-i [!] Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja 
(banus generalis), Zára (Jadra) város comes-e idején Zárában oklevelet adtak ki.  
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 51. (Df. 230 496.) Alján közjegyzői jel. Hátlapján későbbi 

kéztől tárgymegjelölés. 
K.: Smič. XIII. 431–432. 
 
 
201. 1365. ápr. 14. 
Az egri káptalan Wysunta-i Pál fia Imre fia: János mester (a frater-ei: István és Imre mesterek 
nevében előadott) kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes, chirographált 
oklevélben átírja 1358. febr. 28-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 192. szám) nevezettek 
birtokainak osztályáról, János prépost, István olvasó-, György éneklő-, Illés őrkanonok, 
Miklós Zemplyn-i, János borsodi, Miklós Wngh-i, Miklós Patha-i, Péter Zabouch-i, Miklós 
Borsua-i, Mihály Tarcha-i, Péter Heues-i főesperes jelenlétében. D. f. II. p. Passce d., a. 
eiusdem 1365., amikor [I.] Lajos király (H), Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek, 
Mihály egri püspök. 
 
E.: Dl. 4732. (NRA. 955. 11.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján újkori kezektől tárgy-

megjelölések. Függőpecsét vörös-zöld fonata. 
Má.: Dl. 25 105. (Acta eccl. 31. 1.) Újkori. Téves, f. VI. napjelöléssel, az átírt oklevelet 

pedig 1348-ra keltezve, l. Anjou-oklt. XXXII. 178. szám. 
K.: F. IX/3. 512–513. 
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202. 1365. ápr. 15. Buda 
[I.] Lajos király (H) Dénes erdélyi vajdának v. alvajdájának: Péter mesternek: elmondták 
neki ZenthIuan-i Márton fia János leányai: Klára, Sebe és Katalin nevében, hogy apjuk: 
János halála után őket a címzettek kizárták a ZenthIuan-on levő birtokjogukból, anélkül, 
hogy az ország szokásának megfelelően a leánynegyedükről elégtételt kaptak volna. Mivel 
a király nem akarja, hogy bármely országlakosát megfosszák a saját jogától, utasítja a 
címzetteket, hogy ha a dolog így áll, ezen asszonyokat a mondott birtokrész tulajdonába 
vezessék be és őket a király személyében addig tartsák meg abban, amíg leánynegyedükről 
teljes elégtételt nem kapnak azoktól, akiktől kell. D. Bude, 3. die Pasce, a. d. 1365. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. 379. (Df. 260 931.) Papír. Hátlapján kis pecsét 

nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 414. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 368. szám. 
 
 
203. 1365. ápr. 15. Terebes 
Tamás mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Zemlen-i vicecomes-e és a szolgabírók 
előtt Stanch-i Péter fia: Miklós tilalmazta a Kasuh nevű birtokrésze megszállásától 
(descensus), termései elfoglalásától és hasznai elvételétől a jelenlevő Kelechun-i Donch-ot 
és annak távollevő fiait. D. in Therebes, f. III. p. Passce d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: Dl. 77 350. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 61.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Pétert litteratus-nak nevezve), valamint 3 zárópecsét töredékei. 
K.: Z. III. 280. 
 
 
204. 1365. ápr. 16. Nona 
A. d. 1365., ind. 3., die 16. Apr., [I.] Lajos király (V), Demetrius de Mathafaris nonai püspök 
és Johannes de Grisogonis királyi lovag, nonai comes idején Nonában oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 433–434. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
205. 1365. ápr. 17. Temesvár 
[I.] Lajos király (H) a váradi káptalannak: elmondták neki András fiai: Zouard és Benedek, 
valamint Isaka-i János fia: Pál nevében, hogy Nadan-i István fia: Miklós a káptalan előtt 
annak oklevelével és az abban szereplő büntetések terhe alatt kötelezte magát, hogy ahol az ő 
Kouachy nevű birtoka felől András fiai és Pál a Bihor megyei Somzig és Aka nevű birtokaik 
határjeleit az esküjükkel máj. 1-jén (oct. Georgii) kijelölik, ott ő megengedi nekik, hogy ezen 
határjeleket felemeljék az ország szokásának megfelelően. Mivel ehhez szükségesek a királyi 
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és a káptalani emberek, ezért Lajos utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Wekerd-i Tamás v. Petherd-i Vörös (Rufus) Domokos v. Petlend-i Mihály fia: István királyi 
ember menjen máj. 1-jén István fia: Miklós és a szomszédok jelenlétében Somzig és Aka 
birtokokra, ezek határjeleit emelje fel és újítsa meg, ahol Miklós Kouachy nevű birtoka felől 
András fiai és Pál a szokás szerint leteszik esküjüket a káptalan mondott kötelezvénylevelének 
megfelelően a birtokok bejárása után, ezáltal Kouachy-tól e birtokokat különítse el, majd 
hagyja András fiainak és Pálnak, ha Miklós egyetért, ha viszont ellentmond saját vállalt kötele-
zettségének, idézze meg őt a királyi jelenlét elé ellentmondása megokolására, majd a káptalan 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Temesvar, f. V. p. Pasce d., a. eiusdem 1365.  
 
Á.: a 240. számú oklevélben. 
 
 
206. 1365. ápr. 17. Sásvár 
Vosk fia: János vicecomes és a Hugacha megyei szolgabírók tudatják, hogy korábbi köte-
lezvény- és perhalasztó levelüknek megfelelően Gachal-i Ellius fia: László, Gergely fia: 
György, Tamás fia: János (a maga és frater-e: László nevében) és Gachal-i Péter fia: János 
(a maga és frater-e: Tyba nevében) ápr. 20-án (oct. Passce d.) a közösen odavezetett királyi 
és váradi káptalani emberek jelenlétében Kumyath, Salank és Feketepatak birtokok használati 
(usualis) földjeit fel kellett volna osszák egymás között azon privilegiális oklevélnek meg-
felelően, amikkel e birtokokat tartják, 50 márka bírság terhe alatt, ha valamelyikük ezt nem 
fogadja el, majd az osztály után a káptalanhoz visszatérve annak privilegiális oklevelében 
azt meg kellett volna erősíteniük. Azonban ápr. 17-én (f. V. p. Passce) fentiek megtekintve a 
király Ellius fia: László által bemutatott oklevelét (miszerint László minden ügyét a jelen 
királyi had miatt bírság nélkül halasszák el), a mondott osztályt a királyi hadoszlás 15. napjára 
halasztják. D. in Sasuar, f. V. preallegata, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 70 647. (Perényi cs. lt. 58.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro 

magistro Ladizlao filio Ellius de Gachal contra Georgium filium Gregorii et alios 
fratres suos patrueles interius nominatos…), valamint 5 zárópecsét töredékes nyoma. 
Előlapja alján kortárs kéztől: ad octavas Passce. 

Má.: Ue. jelzet alatt. Újkori, 1345-ös évet írva. 
R.: C. Tóth N., Ugocsa m. 15. szám; Perényi 111. szám. 
 
 
207. 1365. ápr. 17. Zára 
A. d. 1365., ind. 3., die 17. Apr., [I.] Lajos király (H), Nicolaus de Matafaro decretorum 
doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja (Banus generalis), zárai 
comes idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 434–435. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
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208. 1365. ápr. 18. 
A veszprémi káptalan előtt Miklós fia: István comes, Domokos fia: István a maga és frater-e: 
János nevében, Chaba fia: János, Máté fia: Péter, Márk fia: György a maga és testvére 
(germanus): László nevében, Salamon fia: János, Kozma fia: Jakab, Lőrinc fia: Gergely és 
János fia: András, Zala megyei Hene-i nemesek a maguk és az ottani frater-eik és nemesek 
érdekében megvallották, hogy mivel az elődeik által alapított Hene-i Szt. Margit szűz-
kolostor (ahol pálos remete testvérek végzik az isteni szolgálatokat, és amit elődeik, ők maguk 
és más Hene-i nemesek is birtokokkal és jogokkal adományoztak meg) igen szegényes, főleg 
mivel a kolostornak adott és hagyott (legata) csekély számú birtokrészek egymástól távoli és 
kevéssé ismert helyeken vannak és ezeket a kolostorban élő testvéreknek nehéz és fáradságos 
használni, ezért ők e birtokrészeket összeszámolták és azok hollétét feljegyezték, és ezeket 
miként akkor, úgy most is újra a Szt. Margit-kolostornak és az ottani testvéreknek adomá-
nyozták minden tartozékkal és joggal, örök jogú birtoklásra, semmiféle jogot és tulajdont az 
alábbi földekben, szőlőkben és kaszálórészekben maguknak és örököseiknek meg nem tartva 
(nem érintve mások jogait): a Hene falu közepén levő malmukat, ami ezen György telke 
(curia) mellett van; 1 hold földet a Bodushege (dict.) hegy alatt; egy Halto (dict.) 
halászóhelyet Hene birtok területén; 2 holdat Lusukturuk földön; 2 holdat Ferenc irtásos 
földje előtt; 2 holdat Raniteluk földön; 2 holdat ezen Teluk mellett kelet felől; 4 holdat 
Wrukche földön; 2 holdat Heegtelek földön; 3 holdat ezen Teluk-en, aminek vége János fia: 
Miklós telkéig tart, és amik közül 1 holdat Ferenc özvegye hagyott a kolostorra; az ue. asszony 
által hagyott 1 holdat e 3 hold föld végében a Zylmellike helyen; 2 holdat Kuestelek mellett 
észak felől ezen Gergely földje szomszédságában; 2 holdat Felicián fia: Ányos földje mellett; 
2 holdat ezen Miklós fia: István szőlője hosszúságában; 2 holdat e kolostor szőlője mellett; 2 
holdat ezen Jakab földje szomszédságában dél felől egy 1 kaszaaljnyi (falcastrum) rétrésszel 
e földtől keletre, amiket Deche fia: Tamás hagyott; 2 holdat a Petuswlcha (dict.) utca (platea) 
körül, amikből 1 holdat egykor Olivér mester a frater-eivel, 1 holdat pedig ezen Jakab és 
Salamon fia: János hagytak a kolostorra; 2 holdat Chepan fia: László földje szomszédságában 
és egy 1 kaszaaljnyi rétrészt a Folukuta (dict.) kút mellett; egy 1 kaszaaljnyi, Tamás fia: Péter 
által hagyott kaszálórészt Alsó (inferior) Hene területén ezen Jakab és Salamon fia: János 
kaszálói között; 1 nagy szőlőt a Kaliwth (dict.) út nyugati oldalán, amit e falu nemesei a 
kolostornak vásároltak meg; egy szőlőt, amit Egyed litteratus fia János fia: András a kolos-
tornak vásárolt, és amivel kelet felől Rouaz (dict.) Miklós, nyugat felől ezen Gergely szőlője 
szomszédos; egy szőlőt, amit Chech (dict.) Pál fia: László hagyott Monozlou falu területén, 
és amivel nyugat felől Monozlou fia: György szőlője, kelet felől egy kőhalom, észak felől a 
Feyrkyu (dict.) nagy kő határos; 2 holdat a Bodushege (dict.) hegyen, amit ezen Gergely 
hagyott a kolostorra. Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, privilegiális formában 
adja majd ki. D. f. VI. an. oct. Passce d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: Dl. 41 617. (Múz. Ta. Véghely.) Hátlapján pecsét töredékes nyoma. 
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209. 1365. ápr. 18. Zengg 
János, Vegla, Modrussa és Gecche comes-e kinyilvánítja, hogy fivérével: Istvánnal, 
ugyanezek comes-ével a servitor-aikkal tartott tanács után úgy egyezett meg eskü és 2000 
forint büntetés terhe alatt a leszármazás jogán őket illető uralmuk és területük (iure 
successionis et hereditatis patrimonii tocius dominii et contrate) felosztásáról, hogy János 
és örökösei birtokolják azon részt, amit egykor apjuk: Bertalan comes, István és örökösei 
pedig azt a részt, amit egykor patruus-uk: néhai Duym comes bírt, megtartva az elődeik 
között létrejött feltételeket. Anyai avunculus-uk: Volric teljes joggal megismerheti és 
megtekintheti uralmuk összes bevételét és jövedelmét, és ha úgy találja, hogy valamelyiküknek 
ezekből több jutott, akkor őt arra ösztönözze, hogy a különbséget a kevesebbet birtoklónak 
egészítse ki. Erről függőpecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki Istvánnak, a. d. 1365., 
ind. 3., die 18. Apr., in nostra civitate Segn. 
 
E.: Dl. 5391. (NRA. 1591. 13.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és 

fehér fonata. 
K.: Frangepán 85–87; Smič. XIII. 435–436. 
 
 
210. 1365. ápr. 19. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: amikor márc. 26-án (oct. 
diei medii Quadr.) a bárókkal és az ország nemeseivel ülésezett, Butka-i Miklós fia: Pál 
mester a maga és frater-e: Miklós nevében a konvent ügyvédvalló levelével Mand-i Gergely 
jelenlétében (aki Chaol-i [!] János fia: Sebestyén nevében jelent meg a nádor ügyvédvalló 
levelével) bemutatta Miklós néhai nádor (H), a kunok bírája két nyílt oklevelét (1345. okt. 
17. és 1346. ápr. 7., l. Anjou-oklt. XXIX. 730. és XXX. 272. szám), majd kifizetett 200 budai 
márka garast a Vossyan-i birtokrészei – amiket ő és frater-e [Chahul-i] Péter fia: Jánosnak 
és [Semyen-i] István fia: Istvánnak e 200 márkáért meghatározott időre elzálogosítottak, 
majd ezen István az elzálogosított birtokrészét Péter fia: Jánosnak hagyta, akinek elhunytával 
e birtokrészek a fiához: Sebestyénhez jutottak születés jogán (iure geniture) – Sebestyéntől 
való kiváltására Mand-i Gergelynek, Sebestyén famulus-ának és képviselőjének, ezután 
pedig kérte, hogy őt és frater-ét: Miklóst a Vossyan birtokon levő részeik tulajdonába a 
nádori és konventi emberek vezessék be. Ezért a nádor kéri a konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akivel a nádori kúria notarius-a: Péter litteratus, a nádor által onnan speciálisan 
kiküldött nádori ember menjen Vossyan birtokra a szomszédok összehívásával, Pál és Miklós 
ottani birtokrészeit minden haszonvétellel iktassa nekik örök birtoklásra, Sebestyén és mások 
ellentmondása ellenére is, majd a konvent ápr. 20-ra (oct. Passce d.) [! ∋: talán: máj. 29-re (oct. 
Asc. [?] d.)] tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, 25. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. 43. (Df. 253 453.) Előlapja alján újkori kéztől tárgy-

megjelölés, hátlapján zárópecsét nyoma. 
R.: Szabó K., TT. 1889. 547; Erd. Múz. okl. 122. szám. (mind ápr. 26-i dátummal) 
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211. 1365. ápr. 20. Széphely 
[I.] Lajos király az erdélyi fehérvári káptalannak: mivel ő Gyog-i András egykori alvajda 
fia néhai István mester leányát: Katalint (nobilis puella), Solmus-i Aprod (dict.) Miklós fia: 
Balázs mester jegyesét a Gyog-on, Tyuis-en és az országban bárhol is levő atyai birtok-
részekben és tartozékaikban fiúsította (verum heredem prefecimus et legittimum veluti 
filium masculinum successorem), emiatt azt akarja, hogy vigyék el neki azokat az ezzel 
ellentétes tartalmú okleveleket, amik néhai András erdélyi alvajda fia: Lászlónál és ue. 
András fia András fia: Jánosnál és frater-eiknél lehetnek. Ezért utasítja a káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Simon fia: Tamás v. Péter [al]vajda fia: László királyi ember 
Lászlóhoz, Jánoshoz és frater-eikhez menve mondja meg nekik királyi szóval, hogy az 
efféle királyi és egyéb okleveleiket eredetijükben jún. 8-ig (oct. Penth.) a királynak vigyék 
el (bárhol is legyen akkor) és neki adják át, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Zephel, 
oct. Passce d., a. eiusdem 1365. 
 
Á. és Má.: a 225. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 415–416. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 369. szám. 
 
 
212. 1365. ápr. 20.  
Erzsébet királyné (H) megfontolva gyűrűspecsétje notarius-a, Dénes fia: Miklós mester 
ifjúkora (puericia, iuventus) óta folyamatosan teljesített szolgálatait, a Symig megyei Zoob 
nevű királynéi birtokot királyi mértékkel 6 ekényi földdel és más haszonvételeivel együtt 
Miklósnak, általa fivérének (uterinus frater): Györgynek és patruelis frater-ének: Miklósnak 
adta, és a birtok iktatása ügyében az ország jó és kipróbált szokásának megfelelően írt a 
Symig-i konventnek, ami elküldte válaszát (l. 164. szám). A királyné felidézve Miklós az ő 
szolgálataiban teljesített érdemeit, viszonzásul az adományozási jogköréhez tartozó, a konvent 
jelentése szerint Miklósnak és frater-einek iktatott és a mondott határokkal más királynéi 
birtokoktól elkülönített Zoob birtokot a 6 hold földdel és más haszonvételeivel együtt fia: a 
király egyetértésével királynéi új adomány címén Miklósnak, Györgynek, Miklósnak és 
örököseiknek adományozza függőpecsétes privilegiális oklevelében. D. XII. Kal. Apr. [! ∋: 
Maii], a. d. 1365. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 26. 7. 5. (Df. 236 493.) Hátlapján középkori 

(Zob névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 9 (1978) 75. 
Megj.: Mivel a konvent jelentése márc. 22-én kelt, az oklevél (eredeti formájában márc. 

21-et jelentő) dátumát a fenti módon korrigáltuk.  
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213. [1365.] ápr. 20. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően 
(1364. dec. 13., l. Anjou-oklt. XLVIII. 978. szám) András fia: János királyi emberrel kiküldték 
tanúságul kanonoktársukat: András mestert, akik ápr. 17-én (f. V. p. Passce d.) nemesektől, 
nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól és bármiféle helyzetű és állapotú Zala megyei 
emberektől, főleg Karmach birtok szomszédaitól nyíltan és titokban megtudták ugyanazt, 
amit a király levele is tartalmaz, és amint azt [Kuchk-i] Dénes fia: Jakab és [Karmach-i] 
Leukus fiai: Chuka (dict.) János és másik János nevében a királynak elmondták. A királyi és 
káptalani emberek látták, hogy Kyskolus [alatta lehúzva: Karmach] birtok teljesen tönkrement. 
D. 4. die inquisicionis prenotate, a. d. ut supra. [! ∋: 1365.] 
 
E.: Dl. 5355. (NRA. 385. 15.) Papír. Hátlapján azonos (…contra Stephanum episcopum 

Zagrabiensem) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek pecsét körvonala és 
pecsétfő töredéke. 

Megj.: A kiegészítések a parancslevélből származnak. 
 
 
214. 1365. ápr. 20. v. utána 
A zobori konvent oklevele szerint az Elefanth-i Miklós fia: András által a helyszínre vezetett 
királyi és konventi emberek 1365. ápr. 20-án (4. die f. V. an. Georgii, a. d. 1365.) tilalmazták 
Benedeket, Lászlót és Moch-ot Barathkuth birtok elfoglalásától. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1411. nov. 22. Dl. 1686. (NRA. 1672. 100.) 
 
 
215. 1365. ápr. 21. 
A pozsonyi káptalan Elekch-i Simon fia: Tamás leánya, Vzur-i Péter fia Domokos özvegye, 
a betegágyban fekvő Kata nemes asszony kérésére a végrendelete meghallgatására a jognak 
megfelelően kiküldték kanonoktársukat: Pétert, aki előtt ápr. 18-án (f. VI. p. Passce d.) e 
nemes asszony beteg testtel, de ép elmével a hitbére és jegyajándéka ügyében (amiket az 
ország joga szerint a férje: Domokos Vzur, Cherle és Reche nevű birtokaiból és birtokrészeiből 
meg kellett kapjon) nyugtatta ezen Domokos fiait: Benedek és Mihály mestereket, miután 
megkapott tőlük 25 márka dénárt (minden márkát 10 pensa-val számolva) és az ezen birto-
kokban eddig bírni remélt teljes tulajdonjogot Domokos fiaira és örököseikre ruházta, magának 
és övéinek semmit meg nem tartva ezekben. Erről a  káptalan függőpecsétes, chirographált 
privilegiális oklevelet bocsát ki Domokos fiainak. D. 4. die expedicionis predicte, a. d. 
1365. Arenga. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 14. 16. 20. (Df. 226 782.) Felül chirographált (ABC). Hát-

lapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata.  
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216. 1365. ápr. 22. 
Az esztergomi káptalan Ewrnog (dict.) Miklós fia: Saska (dict.) Péter mester, Miklós eszter-
gomi érsek, örökös esztergomi comes kúriájának provisor-a kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján privilegális oklevelében átírja [I.] Lajos király (H) függő új kettőspecsétjével ellátott, 
1364. jan. 28-i, ép és gyanútól mentes privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVIII. 59. 

szám), mivel azt perei viselésére az utak veszélyei miatt eredetiben nem meri magával 
vinni. Kelt Bálint olvasókanonok, doctor decretorum keze által, f. III. p. oct. Pasce d., a. 
eiusdem 1365. 
 
E.: Dl. 41 618. (Múz. Ta. Gózon.) Függőpecsét és zöld-vörös fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
217. 1365. ápr. 23. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H; domino ipsorum 
metuendo), hogy Bubeek István comes országbíró 1 évre szóló, a Nyulak szigeti apácák 
érdekében idézések, tudományvételek és tilalmazások elvégzésére szóló általános oklevelének 
megfelelően Dada-i Lőrinc fia: Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul Péter testvért, 
akik ápr. 19-én (sab. p. Pasce) az apácák Melse nevű birtokának határain belül nyugat felől 
fekvő, Dénes vajda által adományozott földrészre menve Zyl-i Demeter fia: Györgyöt, a 
jobbágyait és a hozzá tartozókat e földrész, valamint a Kasuk birtokon levő vitás föld haszná-
latától az ország szokásának megfelelően tilalmazták. D. f. IV. an. Georgii, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5392. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 52. 9.) Papír. Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 33. 
 
 
218. 1365. ápr. 23. 
János prépost és a Sagh-i B. Szűz-egyház konventje tudatja, hogy Bubek István comes 
országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően Haab-i János királyi emberrel kiküldték 
tanúságul Tamás litteratus-t a Hunt megyei Tezer birtokra, hogy azt határokkal elkülönítsék a 
felperes Tezer-i Ponith fia: Balázs és az alperes Sarou-i Bede fia: Péter között; ott azonban 
színük előtt ápr. 22-én (f. III. p. oct. Pasce) Tezer-i Nagy (Magnus) Péter fia: István a maga 
és fivére: János nevében Bede fia: Pétert és fiait tilalmazta azon Tezer-i birtokrész haszná-
latától, amit apjuk: Nagy Péter birtokolt. D. f. IV. p. oct. prenotatas, a. d. 1365. 
 
K.: F. IX/3. 522. (A Forgách cs. lt.-ában volt E.-je alapján.) 
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219. [1365.] ápr. 24. [Sásvár] 
[Ugocha megye] szolgabírói előtt egyrészről Sasuar-i Miklós fia: István és annak fia: Miklós 
(a maguk és István további fiai: Mihály, János és Péter nevében), másrészről Egrus-i László 
fiai: György, Gergely és Pál (a maguk és frater-ük: János nevében) megvallották, hogy 
fentiek korábbi kötelezvénylevelének megfelelően, az abban foglalt büntetés alatt máj. 1-jén 
(oct. Georgii) a Lelez-i Szt. Kereszt-konventhez kellene vezessenek azonos számú fogott 
bírókat, hogy azok döntését elfogadják. Kérésükre az oklevéladók mindezt a jelenlegi királyi 
had és a döntéshozók távolléte miatt okt. 6-ra (oct. Michaelis) halasztják. D. in [Sasuar], f. 
V. videlicet in fe. Georgii, a. d. [1365.] 
 
E.: Dl. 98 590. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 30. 106. A.)  Hiányos és foltos papír. Hátlapján 

azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 2 zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: Károlyi I. 260. (a kiegészítések innen származnak) 
R.: C. Tóth N., Ugocsa m. 16. szám. 
 
 
220. 1365. ápr. 26. Szalánkemén 
[I.] Lajos király (H) Sarachen mester erdélyi sókamara-ispánnak, harmincadszedőnek 
(tricesimator regni sui) v. frater-einek: megtudta, hogy harmincadszedő (in tricesimis 
constituti) officialis-aik v. famulus-aik, főleg győri (Jaurinum) harmincadszedő-
helyettesük: Simon törvénytelenül (quadam abusione et novitate inventa) a kisebb élelmi-
szerekből harmincadot csikarnak ki. Ezért a király utasítja a címzetteket, hogy ezen famulus-aik 
és harmincadszedő-helyetteseik, főleg Simon a mondott élelmiszerek (vagyis kenyerek, 
sajtok, tojások, csirkék és más hasonlók) után ne szedjenek harmincadot. D. in 
Zalankemen, sab. p. Georgii, a. d. 1365. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 207. (Df. 238 827.) Előlapja alján 

kis pecsét töredékei alatt: relacio magistri Francisci phisici regis. Hátlapján középkori 
kéztől tárgymegjelölés. 

Á.: 1-2. I. Mátyás király, 1464. máj. 27. > II. Ulászló király, 1498. júl. 15. Uo. 2198. (Df. 
240 822.) és Uo. 4988. (Df. 243 052.) 

K.: F. IX/3. 489–490; F. IX/6. 133–134; Doc. Rom. Hist. C. XII. 416–417. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 370. szám. 
 
 
221. 1365. ápr. 27. Buda 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-aiknak, továbbá a városoknak, szabad falvaknak, ezek rector-ainak, bíróinak és 
falunagyainak: elmondta neki és anyjának, a királynénak szentlászlói (S. Ladizlaus) 
Honnus fia: Henchmann a szepességi (terra Scepsiensis) Suchfalua-i arannyal adózók 
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(auridator) nevében, hogy régi kiváltságuk szerint semmilyen más bíró és jogszolgáltató 
elé, csak a szepességi 24 város comes terrestris-e bírósága és joghatósága elé szokás állniuk, 
de ennek ellenére a címzettek őket a saját bíróságuk elé kényszerítik. Mivel a király a 
Suchfolua-i arannyal adózóit régi kiváltságukban meg akarja őrizni, utasítja a címzetteket, 
hogy felettük egy ügyükben se ítélkezzenek, hanem ha valakinek ellenükben keresete 
(accio) lenne, a kiváltságuknak megfelelően azt a szepességi 24 város comes terrestris-e 
előtt folytassák le, aki igazságot szolgáltat minden panaszosnak, ahogy a jog rendje meg-
kívánja. D. Bude, quind. Pasce, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 71 648. (Csáky cs. illésfalvi lt. E. 3. 13.) Hátlapján vörös viaszú pecsét töredékei 

alatt: commissio regine propria. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt, újkori. 

2. ŠA. Levoča. XVI szepesi város lt. A szepesi gróf lt. Gazdasági iratok. Igló. A. Z. 
25. 28. (Df. 267 881.) Újkori. 

K.: Katona, Hist. crit. X. 352–353; F. IX/3. 500–501; Wagner III. 255; Csáky I/1. 123–124. 
 
 
222. 1365. ápr. 28. 
Az egri káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), hogy döntéshozó oklevelének meg-
felelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Zeech-i Miklós fia: György v. Chele-i Domokos 
fia: András v. Chele-i László fia: Péter v. Nemety-i Zochyk fia: Jakab v. Zuha-i István fia: 
Jakou v. Zeredahel-i Francyk fia: Miklós v. Kyspezeren-i Simon fia: László nádori ember 
ápr. 20-án (oct. Passce) menjen a szomszédok összehívásával a Komoroud birtokhoz tartozó, 
egykor Komoroud-i Tamás fia: János által Tuser-i Benedek fiainak: Lukácsnak és Lászlónak 
(a Lelez-i prépost és konvent, valamint Zeech-i Miklós akkori országbíró, most egész 
Dalmácia és Horváto. bánja oklevelével) elzálogosított 2 földrészre, azokat járja be régi 
határaik mentén, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa ezeket ezen János fia: Jakabnak 
örök birtoklásra, bárki ellentmondása esetén is, majd a káptalan máj. 1-jére (oct. Georgii) 
tegyen jelentést – Kyspezeren-i Simon fia: László nádori emberrel kiküldték tanúságul 
Barnabás papot, egyházuk Szt. Márk evangélista-oltárának mesterét, akik ápr. 20-án Tuser-i 
Benedek fiai és a szomszédok jelenlétében e birtokrészeket régi határaik alatt bejárták és 
mások jogait nem érintve iktatták örök birtoklásra Jakabnak, aki e földrészeket Benedek 
fiaitól a káptalan előtt korábban kiváltotta. D. f. II. p. quind. Passce d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: ŠA. Brno. Seilern cs. lt. Révay és Serényi iratok 52. (Df. 249 112.) Hátlapján azonos és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
223. 1365. ápr. 28. Zágráb 
Jakab fia: Miklós mester zágrábi comes, Zanabor-i várnagy és Stanomer fia: Márk, zágráb-
mezei (campus Zagrabiensis) comes terrestris előtt megjelent egyrészről Superior 
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Lomnicha-i Pál fia: Péter, másrészről Inferior Lomnicha-i Iuan litteratus, és Péter megvallotta, 
hogy a Kostaneuicha nevű birtokát minden tartozékkal az alábbi határok alatt Iwan-nak 30 
márka dénárért eladta örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. A birtok határai: egy patak 
Cralichino Moztische nevű helye; Cricouech (dict.) rév (transitus) v. patak; Lopaticha nevű 
hely; pogorelech-nek mondott tölgyfa; Spotkoua mlaka-nak mondott hely; Hranechnak 
nevű patak; Zlobina draga-nak mondott hely; nagy út; Deuyache Calische-nek mondott 
hely; a mondott Cralichino Moztische hely. Az ügy poroszlói (homines sive pristaldi): 
zágrábmezői Farkas és uo. valósi Wlchyak fia: Lukács. Erről függőpecsétjeikkel ellátott 
oklevelet adnak ki. D. Zagrabie, f. II. p. Georgii, a. d. 1365. 
 
K.: Turopolje I. 80–81; Smič. XIII. 437. (Gornja Lomnica-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
224. 1[3]65. ápr. 29. Szombathely 
…. István mester Orod-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt Zeer-i Pousa fia: István mester 
[elmondta], hogy Péter Kaladua-i officialis az ura, Egreg-i Dénes fia: András ösztönzéséből 
ápr. 2-án (f. IV. p. Judica) 100 juhot bárányokkal, egy (1 forintot érő) íjat, egy (1 forintot 
érő) süveget, övet, bicellum-ot és fél ferto-t jogtalanul elvett István mester Menesy falubeli 
kenézétől: Lászlótól és szolgájától (sclavus): Rade-tól. Az ügyet Dénes fia: András a 
Kaladua-i és a Solmus várhoz tartozó falunagyok, esküdtek, hospesek és kenézek döntésére 
halasztotta ápr. 9-re (ad f. IV. p. [Ram]ispalmarum), úgy, hogy amit ezen fogott bírók hatá-
roznak az ügyben, a felek el kell fogadják. A döntés meghallgatására István mester kérte 
fentiek emberét, ezért ők kiküldték Gerolfolua-i Péter fia: Jánost és Buda-i István fia: Pál 
szolgabírót, akik a döntés napján Kaladua faluba mentek, ahol jelenlétükben e fogott bírók 
úgy döntöttek, hogy András minden elvett dolgot adjon vissza haladéktalanul István 
mesternek, ám András feldühödve ezt nem tette meg. D. in Zombathel, f. III. p. quind. 
Passce d., a. eiusdem 1[3]65. 
 
E.: Dl. 93 920. (Festetics cs. lt.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint 5 zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől feljegyzés és solvit-jel. 
 
 
225. [1365.] ápr. 29. 
Az erdélyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
211. szám) Péter alvajda fia: László mester királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonok-
társukat: Miklós mester Zonuk-i főesperest, akik ápr. 27-én (domin. p. Georgii) Gyog faluban 
Lászlónak, Jánosnak és frater-eiknek elmondták a király szavával, hogy mindazon királyi 
és egyéb okleveleiket, amik a mondottak ellenében kerültek kibocsátásra, eredetijükben 
jún. 8-ig (oct. Penth.) vigyék el az uralkodónak (bárhol is lesz) és a kezeibe adják át. Ők 
azt felelték, hogy a király parancsának megfelelően ezt a mondott napon megteszik majd. 
D. f. III. p. Georgii, a. supradicto. [1365.]  
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E.: Dl. 29 162. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 1. 2. 21.) Papír. Hátlapján újkori kezektől 
tárgymegjelölések, valamint R. szerint pecsét nyoma. 

Á.: Erdélyi káptalan, 1786. jún. 24. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 417–418. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 371. szám. 
 
 
226. 1365. ápr. 29.  
A váradi monostor konventje tudatja, hogy a betegágyban fekvő Leharthfalua-i Márk fia: 
Tamás mester kérésére a vallomása meghallgatására kiküldték tanúságul Miklós testvér 
papot, akinek és más nemes férfiaknak a jelenlétében Tamás mester beteg testtel, de ép 
elmével úgy végrendelkezett, hogy mivel Myukch [!] néhai bán fia István mester fia: Ákos 
mester a javaival, fáradozásaival és költségeivel mindig mellette állt, ezért Tamás a Baranya 
megyei Leharthfalua-n levő teljes örökjogú birtokrészét (kivéve más, őt vásárlás címén 
illető birtokait és birtokrészeit) szántóföldekkel, rétekkel, ka[szálókkal], erdőkkel, berkekkel, 
szőlőkkel (kivéve egy örökjogú szőlőjét, amit feleségének: Erzsébet asszonynak és leányainak: 
Klárának és Margyth-nak adott) és minden más haszonvétellel és joggal Ákos mesternek 
és utódainak adta örök birtoklásra, úgy, hogy ha ő meggyógyulna v. lennének majd fiai, 
akkor e birtokrész a joga teljességével az ő és fiai jogába és tulajdonába kerüljön vissza. 
Ha ő férfi[örökös] nélkül hunyna el, akkor Ákos mester 100 budai márkát (minden márkát 
8 pensa dénárral és 16 dénárral számolva) kell fizessen Erzsébetnek és a leányainak, és 
akkor őket e birtokrészből kizárhatja. D. f. III. an. Philippi et Jacobi, a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 94 089. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 95. 19.) Helyenként hiányos papír. Hátlapján 

pecsét töredékei. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 298. szám. 
 
 
227. 1365. ápr. 29. 
Anno 1365., ind. 3., penultima die Apr., hora terciarum, V. Orbán pápasága 3. évében a 
bencés rendi, győri egyházmegyei, a római egyházhoz közvetlenül tartozó pannonhalmi 
Szt. Márton-monostorban László, a pécsi egyházmegyei, bencés rendi Saxardia-i Szt. Üdvözítő-
monostor apátja (akit a pannonhalmi monostor konventje egyhangúlag megválasztott a 
Siffrid apát minapi halálával megüresedett Szt. Márton-monostor apátjának), továbbá Jakab 
testvér perjel, Konrád prépost, János sekrestyés és a Szt. Márton-monostor konventje 
egyhangúlag képviselőiknek és nunciusaiknak állítják teljes hatáskörrel János testvér egykori 
Almad-i apátot és Kelemen éneklőszerzetest, a Szt. Márton-monostor szerzeteseit, és 
mindazt, amit a pápa v. annak bírói és ügyhallgatói (auditor) előtt ezen választás megerősítése 
ügyében ők tesznek, érvényesnek fogadják el, mivel László jelenleg nem tud az ügyben 
személyesen a pápai kúriába menni. A rendelkezés tanúi voltak többek között Miklós olvasó-
kanonok és Pál al-éneklőkanonok (a győri egyház kanonokai), Domokos, az Olsuk-i, Jakab, a 
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Nilka-i, Tamás, a szentimrei (S. Emericus) és Mihály, a Rovazd-i egyház plébánosa. Az oklevelet 
Krastoncha-i Chuetko [fia:] János közjegyző, zágrábi egyházmegyei pap foglalta írásba. 
 
K.: Theiner, Mon. slav. merid. 248–249; P. II. 502–504. (ASV. Misc. alapján.) 
R.: Bónis, SZR. 1315. szám. 
Megj.: Theinernél Ronazd és Hrastoucha-i Chuecko [fia:] János névalakok szerepelnek. 
 
 
228. 1365. ápr. 30. Hidvég 
……. Antal ….. Hunt megye [vicecomes-e] előtt Tur-i Sebee fia: Pál szolgabíró (unus ex 
nobis) elmondta ….. Sipych-i Iuanka …….., ti. Sarow-i Bede fia Péter fia: László képvise-
lőjének a ……. tilalmazásra ……. ápr. 26-án (sab. p. Georgii) Tezeer birtokra ment, és ott 
Pan…. fia: Balázst ….. Tezeer ….. hasznai és … elvételétől, amennyire Péter fia: Lászlót 
oklevelekkel illeti ….. tilalmazta ….. szokásának megfelelően. D. in villa Hydueg, f. IV. p. 
Georgii, …. d. 1[3]65. 
 
E.: Dl. 58 563. (Forgách cs. lt. 200.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Tezer-i Panyt névalakkal), valamint 5 zárópecsét töredékei. 
 
 
229. 1365. ápr. 30. 
A pécsi káptalan előtt megjelentek egyrészről Mihály fia: Miklós, Kozma fia: Márk és 
Bodmer fia: Sebestyén, Lothharth-i nemesek a maguk és Lothharth-i János fia: Péter nevében 
(ügyvédvalló levél nélkül, Péter terhét magukra vállalva, ha az alábbiakat nem tartja be), 
másrészről Malon-i Tamás fia: Márk, és megvallották, hogy e Lothharth-i nemesek Márkot, 
felismerve annak igazát, bevezették Leonard fia: néhai Sándor Lothharth-on levő birtokrésze 
tulajdonába, úgy, hogy ha  Márk e birtokrészt királyi új adomány címén mint örökös nélkül 
elhunyt ember birtokát meg tudja szerezni, akkor a birtokrészt osszák 3 egyenlő részre, 
kétharmada e Lothharth-i nemeseknek, egyharmada Márknak jusson teljes joggal. Azokat 
az okleveleket, amiket Sándor ezen birtokrésze ügyében a káptalan a felek között eddig 
kibocsátott, kivéve a bírságok (byrsagii) kifizetéséről szólóakat, a felek érvénytelenítették. 
A Lothharth-i nemesek Márkot e birtokrész megszerzésében segíteniük kell fáradozásaikkal 
és költségeikkel. D. f. IV. p. Georgii, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5393. (NRA. 801. 8.) Hátlapján mandorla alakú pecsét töredékes nyoma. 
 
 
230. 1365. máj. 1. Szentmária 
Sándor fia: János mester, magnificus Bebeek György mester Lyptou-i comes helyettese és 
a 4 szolgabíró előtt Brezyna-i Myke fia: Miklós és annak fia: Moys megvallották, hogy ők 
Katalinnak, ezen Myke fia András leányának, az ő soror-uknak a Verbiche folyó melletti 
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Brezyna nevű birtokukból a természetjog és az ország szokása szerint leánynegyeddel 
tartoznak, és kérték, hogy fentiek küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik előtt e 
leánynegyedet az asszonynak iktatják. Ők kiküldték az egyik szolgabírót, Benedek fia: 
Pált, aki és a szomszédok előtt Miklós és Moys ápr. 24-én (in fe. Georgii) a Brezyna nevű 
birtokukon észak felől, Bogomer fiai határai mellett fekvő földrészt minden haszonvétellel 
Katalinnak és általa örököseinek adták és iktatták Katalin leánynegyedéért, nem lévén ellent-
mondó, ezért az asszony Miklóst, Moys-ot és örököseiket nyugtatta az ügyben. A földrész 
határai a felek elmondása szerint: Verbyche folyóban egy gyümölcsfa mellett határjel; ue. 
folyó Bogomer határjeleiig; hegy; Akalichna patak; ue. hegy; wgariter [!] harazt (dict.) 
cserjés; ezen hegy; Verbyche folyó. A szolgabíró elmondta még fentieknek, hogy mivel 
Miklós, Moys és Latko telkei Katalin határjelei között fekszenek, ezért Miklós és Moys az 
asszony földrésze melletti másik telküket adták cserébe neki. Ezen telek határai: 
Akalychna-ra tartó út; Verbiche folyó ere; a korábbi gyümölcsfa; a mondott út. A telekkel 
megelégedve az asszony Miklóst, Moys-ot és örököseiket a másik telkük ügyében is nyugtatta 
fentiek előtt. Miklós és Moys ezen telkének határai: a mondott út; Katalin telke; Verbice 
víznél a mondott gyümölcsfa; ue. víz; út mellett a felek közös határjele. Erről fentiek pecsét-
jeikkel ellátott oklevelet bocsátanak ki. D. in villa B. virginis, oct. Georgii, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 620. (Múz. Ta. Majláth.) Hátlapján 4 pecsét körvonala. 
 
 
231. 1365. máj. 1. 
A Kw-i káptalan Miklós mester Vylak-i officialis, Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája 
képviselője kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes oklevelében átírja [V.] 
István király (H) 1271. márc. 23-án kiadott, kettőspecsétes, ép privilegiális oklevelét (l. 
Reg. Arp. 2083. szám), mivel ezen ura azt az utak veszélyei miatt nem meri eredetijében 
magával vinni. D. in fe. Philippi et Jacobi, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 752. (NRA. 472. 21.) Hátlapján középkori (super Wyhel) és újkori kéztől tárgy-

megjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: Smič. XIII. 438. 
 
 
232. 1365. máj. 1. 
A Kw-i káptalan Miklós mester Vylak-i officialis, Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája 
képviselője kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes oklevelében átírja [IV.] 
László király (H) 1274. jan. 23-án kiadott, kettőspecsétes, ép privilegiális oklevelét (l. Reg. 

Arp. 2446. szám), mivel ezen ura azt az utak veszélyei miatt nem meri eredetijében magával 
vinni. D. in fe. Philippi et Jacobi, a. d. 1365. 
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E.: Dl. 854. (NRA. 633. 8.) Hátlapján középkori (super possessione Wyhel in comitatu 
Trinchiniensi) kéztől tárgymegjelölés, amit újkori kéz egészített ki. Függőpecsétre utaló 
plicatura. 

 
 
233. 1365. máj. 1. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Zanto-i Elleus fia: Miklós, 
Chahal-i János fia: Sebestyén mester famulus-a és képviselője ezen ura nevében elmondta, 
hogy a Zathmar megyei, Tyza folyó melletti Wosyan birtok nyugat felőli harmada mindig 
is Sebestyéné és elődeié volt, és Sebestyén most annak tulajdonában van. D. oct. Georgii, 
a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 619. (Múz. Ta. 1910. 55.) Papír. Hátlapján zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
234. 1365. máj. 1. 
Egyed prépost és a Thuruch-i B. Szűz-egyház konventje előtt megjelent egyrészről a 
Lyptou megyei Palugya-i Péter fia: István, zólyomi (de Zolio) Deseu leányai: Klára és 
Anna nemes asszonyok nevében a konvent ügyvédvalló levelével, másrészről Pribouch-i 
János fia: László a maga és fivére: István nevében, és Péter fia: István elmondta, hogy 
László a maga és István nevében a birtokrészeikből az ország szokásának megfelelően 
ezen asszonyoknak járó jegyajándék és leánynegyed ügyében nekik megfelelő elégtételt 
adott, így ezek ügyében István képviselői hatáskörrel nyugtatta János fiait: Lászlót és Istvánt, 
valamint örököseiket. D. oct. Georgii, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 63 913. (Beniczky cs. lt. 22.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 

pecsét körvonala. 
 
 
235. 1365. máj. 1. 
A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről tapolcaszentgyörgyi (Toplica S. Georgii) Antal 
fia: János, Grec város polgára, másrészről Castellan (dict.) Péter fia: Imre mester, óbudai kanonok 
a fivére (frater carnalis): László mester (ue. Péter fia) nevében, és János megvallotta, hogy 
Tapolcaszentgyörgy nevű birtokát a Tapolca (Toplica) folyó melletti Zauersya, Poduinnya, 
Matheusfelde és Oresya nevű, egymással szomszédos birtokrészekkel együtt minden haszon-
vételükkel (művelt és nem művelt földek, szőlők, kaszálók, rétek, erdők, berkek, vizek, malmok, 
malomhelyek, halászóhelyek), ahogy ő és elődei ezeket birtokolták, László mesternek és 
örököseiknek 1500 jó aranyforintért eladta örök birtoklásra, semmiféle jogot és tulajdont magának 
és utódainak ezekben meg nem tartva, hanem Lászlóra ruházva, nem érintve mások jogát. János 
vállalta, hogy azon okleveleket, amikkel mindezeket birtokolta, Lászlónak átadja, s ha közülük 
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csalárdul elrejtett v. megtartott volna, érvénytelenek legyenek. Erről a káptalan függőpecsétes 
oklevelet bocsát ki. D. in fe. Philippi et Jacobi, a. d. 1365. 
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 52. (Df. 230 497.) Függőpecsét fonata.  
Á.: a 400. számú oklevélben. Eltérő névalakja: Matyusfeulde. 
K.: Smič. XIII. 439–440. 
 
 
236. 1365. máj. 1. Győr 
Kálmán győri püspök kinyilvánítja, hogy egykor a Papocz-i ágostonos remeték perjele és 
testvérei, ill. György Papocz-i plébános között a B. Szűz-egyház ügyében hosszú per jött 
létre, és a püspök közöttük privilegiális oklevelében olyan megegyezést hozott létre, miszerint a 
B. Szűz-egyház a remeték kolostorának v. konventjének marad örökre, az ennek közelében 
épített Papocz-i Szt. Lőrinc-egyház pedig György plébánosnak minden plébániai joggal, 
földdel és javakkal, amikkel Magyar (dict.) Pál mester özvegye: Margit nemes asszony e 
plébániát megadományozta. Azonban a tapasztalat szerint ezen elrendezés nem a béke 
megőrzője, hanem nagyobb viszály okozója lett, mivel a két egyház annyira közel van 
egymáshoz, hogy a testvérek és a plébános, mint különböző professziójú emberek, az isteni 
feladatokban egymást akadályozták, köztük viszályok és jogtalanságok jöttek létre nap 
mint nap. A püspök mindezek miatt a győri káptalan tanácsával és Margit beleegyezésével 
elrendelte, hogy a B. Szűz-egyház a Szt. Lőrinc-egyházzal együtt a perjelhez és a remete 
testvérekhez kerüljön, ők használják és irányítsák a temetőikkel, telkeikkel (fundus) és 
épületeikkel együtt. Mivel pedig Margit a püspök beleegyezésével újabban Krisztus Teste 
és a Szt. Üdvözítő tiszteletére új egyházat épített és alapított, amit javakkal és birtokokkal 
adományozott meg – ti. Papocz birtok felével, amin egy utca nyugat és a Raba folyó felől 
kezdődik és tart kelet felé a Remins nevű utcáig, ahol a Krisztus Teste-egyház van; két, 
Pauly nevű birtokkal, valamint Doch, Chayk és Vichafelde predium-okkal Sopron megyében 
Rabakez districtus-ban; a Raba folyón 6 malomkerékkel Papocz birtok területén; a Győr 
megyei Ecch birtok felével és minden joggal, bevétellel, főleg a hegyvámmal (ius 
montani), úgy, hogy a birtok másik fele a perjelnek és a testvéreknek marad, és ha Ecch 
birtok másik fele [!], ami most néhai Nagy (Magnus) Pál fia: János kezén van, Bubeek 
István comes országbíró privilegiális oklevelének megfelelően az asszonyhoz v. leszárma-
zottaihoz visszakerül, azt szintén ezen két egyház között osszák fel; a Vasvár megyei 
Kwchk birtokon levő teljes birtokrészét –, mindezeket haszonvételeikkel és jövedelmeikkel 
együtt a király oklevelének megfelelően a Krisztus Teste- v. Szt. Üdvözítő-egyház jogába 
és tulajdonába adta, semmiféle jogot és tulajdont magának meg nem tartva ezekben, és 
elrendelte, hogy összes többi birtoka, amik nála vannak, v. amiket bírói úton meg tud szerezni, 
és amikről másként nem rendelkezik életében, majd szintén ezen, általa pro herede 
universali alapított egyházakhoz jussanak örök birtoklásra, megosztva közöttük, és a Margit 
által ezen birtokok ügyében indított pereket ezen egyházak rector-ai az egyházuk nevében 
folytassák, Margit birtokait az elfoglalóiktól követeljék vissza és csatolják egyházaik jogához 
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és tulajdonához. A püspök tehát a Krisztus Teste és a Szt. Üdvözítő iránti tiszteletből és 
Margit kérésére ezen egyházat prépostsággá (collegiatam seu prepositalem) emeli, úgy, 
hogy a Krisztus Teste- és Szt. Üdvözítő-egyházban a mindenkori győri püspök a győri 
káptalanból (és nem máshonnan) fogadjon egy személyt kánonilag préposttá, 4 kanonokkal, 
akik kinevezése, lemondatása (destitucio) és dorgálása ezen prépost feladata. Továbbá a 
püspök Papocz falu teljes plébániai jogát (ius parochiale) és a lelkek gondozását a Krisztus 
Teste-egyháznak adja át, úgy, hogy amíg György plébános él, a Papocz-i népek részére a 
Krisztus Teste-prépostságtól minden egyházi szentséget vegyen át, végezze a lelkek 
gondozását, minden plébániai jogot birtokoljon és szedjen be, azon javakkal együtt, amikkel 
Györgyöt Margit asszony megadományozta, és ha György meghal, v. más javadalmat kap, 
v. a plébánia egyéb módon megüresedik, minden plébániai jog és adomány a Krisztus Teste-
egyházhoz kerüljön teljesen, és a kegyuraikkal közös egyetértéssel e 4 kanonokból válasz-
szanak ki egyet, aki a Papocz-i népeknek a lelkek gondozását végzi, a perjel és a testvérek 
pedig a plébániai jogokból nem igényelhetnek többet maguknak, csak amennyire a privilégiumaik 
és kiváltságaik kiterjednek. Margit elrendelte még, hogy a remete testvérek a birtokaikat 
nem adhatják el, zálogba és bérbe (infeudare), és más módon sem idegeníthetik el ezeket, 
csak a prépostnak és a kanonokoknak (ill. fordítva), azért, hogy e birtokok mindig ezen 
egyházaknál v. azok egyikénél maradjanak örökre. A püspök elrendeli, hogy a prépost és a 
testvérek egymást segítsék a terheket vállalva, és ha bárki ellenükben a mondott birtokok 
okán pert indítana, egymást kölcsönösen védjék meg, nem kímélve javaikat és költségeiket. 
Elrendeli továbbá, hogy ha ezen egyházak valamelyikében a halottakat eltemetni és az 
elhunytak megemlékezéseit (anniversaria seu commemorationes) tartani kell, a prépost és a 
kanonokok a testvérek kolostorában egy oltárt, és a testvérek is a Krisztus Teste-egyházban 
egy oltárt bírjanak a misék éneklésére v. olvasására. Ezen rendelkezésekhez György plébános a 
beleegyezését adta, visszavonva minden jogot, amit a B. Szűz- és a Szt. Lőrinc-egyházban bírt, 
és az ezekről szóló okleveleit érvénytelenítette. A prépost a mondott birtokok termései, bevételei 
és ajándékai (munus) felét a kanonokoknak át kell adja. A falvakban és birtokokon a prépost 
bírókat v. officialis-okat nevezzen ki és bíráskodjon, az officialis-oknak járó bírságokat 
(birsagia) és más jogokat szedje be. Aki a győri egyház kanonokai közül prépost lesz, annak 
kanonoki prebendája a prépostsághoz legyen csatolva és e prebenda mindig is kövesse a 
prépostságot mint járulék (accessorium). Margit a Sebes birtok területén levő rét v. kaszáló 
felét (ami eddig a Papocz-i urakhoz tartozott) és az Azzonerde erdő felét is a Krisztus Teste-
egyháznak adta, a Papocz vége melletti kis szigetet, valamint 6 telket (fundus seu laneus) 
Papocz-on pedig a perjelnek és a testvéreknek. Ha valaki a Papocz-i népek közül a B. Szűz-
egyház temetőjében akar nyugodni, abból, ami a testvéreknek jut a temetésekért, annak ötöd-
részét adják a prépostnak, kivéve, ha a testvéreknek valamit speciálisan hagytak végrendeletben 
(legata). A Krisztus Teste- és Szt. Üdvözítő-egyházat a nagyobb kiváltság jeleként a püspök 
kiemeli a vasvári prépost joghatósága alól, annak beleegyezésével, úgy, hogy a püspöknek és 
egyházának legyen közvetlenül alávetve, és a préposti cím (prepositura) adományozása a püspököt 
és utódait illesse, a győri káptalan tagjainak (fratres nostri) beleegyezésével. Erről a püspök 
függő titkospecsétjével (amit jelenleg nagypecsétje hiánya miatt használ) ellátott privilegiális 
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oklevelet bocsát ki, a győri káptalan pedig beleegyezése jeléül saját pecsétjét az oklevélre 
helyezteti. D. Jaurini, oct. Georgii, a. d. 1365. Arenga. 
 
Á.: Mátyás király, 1483. máj. 5. Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. 

Cth. 1. 7. 29. (Df. 278 128.) 
Má.: 1. Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. mlt. Győri kápt. hh. lt. 90. 26803. (Df. 273 947.) 

2. Uo. 92. 26804. (Df. 273 949.) 
3. Uo. 108. 24188. (Df. 273 965.) 
4. Uo. 109. 29196. (Df. 273 966.) Mindegyik újkori, Á. alapján. 

K.: Bedy 77–81. (Á. alapján, Á.-ban.) 
 
 
237. 1365. máj. 2. Szt. Márton-egyház 
Pál, a Scepus-i Szt. Márton-egyház éneklőkanonoka, Benedek Scepus-i prépost lelkiekben 
általános vikáriusa előtt Hylle asszony, Rethy-i Elsa asszony leánya előadta a megidézett 
Rethy-i Imre fia: Miklós ellenében, hogy Danus (akinek a leánya Hylle anyja volt) birtokaiból 
és birtokrészeiből (amikből Miklós számos részt tart magánál) őt anyai leszármazás jogán 
leánynegyed illeti. A vikárius ezek negyedének Hylle részére történő visszavételéhez és 
iktatásához kiküldte emberét, Péter szentmártonhegyi (mons S. Martini) plébánost, aki e 
birtokrészeket a szomszédok jelenlétében visszavette (recaptivasset), de amikor Hylle 
asszonynak iktatni akarta, Miklós ellentmondott. Ennek okaként azt adta meg a vikárius 
előtt, hogy Danus birtokából bizonyos szántóföldek zálogban vannak nála, és bemutatta a 
Szt. Márton-egyház káptalanja oklevelét, miszerint e földeket neki korábban Vörös (Veres) 
Márton fia: Márton, majd Zeurus fia: Márton elzálogosították, mely utóbbi Márton ezen 
elzálogosított földekben a visszaváltásukig szavatolja Miklóst. Amikor a vikárius a vele 
bíráskodó bírókkal (probi viri) meghagyta, hogy Miklós Zeurus fia: Mártont szavatolásra 
idézze színe elé, a kitűzött napon a felek megjelentek előtte, és Márton azt mondta, hogy ő 
Danus nála levő birtokrészeiből, amik az ő kezén vannak, Hylle asszonynak tartozik kiadni 
a leánynegyedet, amit meg is tett a vikárius előtt, visszavonva a jogát, amivel ezen negyedet 
az asszony ellenében megtarthatja. Márton vállalta azt is, hogy Miklóst Hylle asszonnyal 
és másokal szemben az elzálogosított földek ügyében szavatolja a korábbi kötelezvényének 
megfelelően és ezekben őt megőrzi a kiváltás idejéig, összes saját birtoka és javai kötele-
zettsége alatt. Erről a vikárius függőpecsétes oklevelet bocsát ki. D. et actum apud dictam 
ecclesiam S. Martini, f. VI. p. quind. Pasce, a. eiusdem 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 22. (Df. 219 545.) Függőpecsét és hártyaszalagja.  
 
 
238. 1365. máj. 3. Szász 
Bagonya fia: János mester, Lack fia: Pál mester Bereg megyei vicecomes-e és a négy szolga-
bíró előtt István fia: István tiltakozott, hogy Leukus mester Bodolo faluban az ő 60 köbölnyi 
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terményét (fruges) elvette. Fentiek embere, Harabor-i András beszámolt róla, hogy a 
Bodolo-i népek azt mondták: Leukus e terményt elvette, de ők nem tudják, hogy az kié és 
hány köbölnyi. Erről fentiek oklevelet bocsátanak ki Istvánnak. D. in Zaz, sab. p. Phylipi et 
Jacobi, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 078. (Kállay cs. lt. 1300. 1480.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Istvánt mesternek nevezve), valamint 3 zárópecsét körvonala. 
R.: Kállay 1553. szám; Neumann T., Bereg m. 81. szám.  
 
 
239. 1365. máj. 3. 
A vasvári káptalan 1365. máj. 3-i (in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1365.) privilegiális oklevele 
szerint színük előtt Imre fia: Domokos, Kovács (Faber) Mihály fia: Domokos, András fia 
Mihály özvegye, Kazon sponsus-ának v. gener-ének: Miklósnak az özvegye, Tamás fia: 
Miklós, Chydbai fia Gergely fia: András és Szabó (Sartor) Pál, Egerszegh-i hospesek úgy 
egyeztek meg Péter apáttal és a zalai konventtel a Szala folyón, ezen zalai egyház Chas 
nevű birtoka területén levő malmaik ügyében az apát és a konvent oklevelének megfelelően, 
hogy minden malomház után évente Esto mihi vasárnapján 4 pensa dénárt és aug. 20-án 
(in fe. regis Stephani) 3 szokásos ajándékot (munus) adnak Chas birtokon az apátnak és 
konventjének. Ha valamelyik időpontot elmulasztanák, akkor ezen kifizetések büntetésébe 
essenek, s ha makacsul e fizetések és azok kétszerese teljesítését is elutasítanák, akkor 
veszítsék el jogukat (dominium) ezen malmokban. 
 
Tá. 1-2.: Szécsi Miklós országbíró, 1372. febr. 20. > Cudar Péter országbíró, 1373. febr. 

20. > Veszprémi kápt., 1761. szept. 28. GYMSML. Sopron. 5102. Pilcz cs. petőházi lt. 
20. 64. és 20. 65. (Df. 264 759.) Mindkettő újkori Má.-ban. 

 
 
240. [1365.] máj. 4. 
A váradi káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H) parancslevelének megfelelően (l. 
205. szám) az abban foglaltak elvégzésére Bubek István comes országbíró oklevelével 
Vekerd-i Tamás királyi emberrel kiküldték tanúságul Mihály karpapot, a Szt. Mihály-oltár 
mesterét (Zouard, Benedek és Pál részére) és Simon karpapot, a Szt. Balázs-oltár rector-át 
(Nadan-i Miklós részére), akik máj. 1-jén (oct. Georgii) bejárták a Bihar megyei Somzig és 
Aka birtokokat János fia: Pál (Miklós képviselője), valamint a szomszédok jelenlétében, 
majd a váradi káptalan kötelezvénylevelének megfelelően Zouard, Benedek és Pál a birto-
kokon a szokás szerint letett esküjeikkel Kouachy birtok felől több helyen (Berekyo folyó; 
Makudere nevű meder; füves út; közút; körtefa; homokos föld; meder; rét) föld-határjelet 
emeltek, amik elkülönítik ezeket Kouachy birtokról. A határjelek emelésével és megújításával 
elkülönített Somzig és Aka birtokokat Zouard-nak, Benedeknek és Pálnak hagyták, nem 
lévén ellentmondó. D. domin. p. Inv. S. Crucis, a. d. supradicto. [1365.]  
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E.: SNA. Gyulay cs. lt. 16. (Df. 274 386.) Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
241. 1365. máj. 4. Zára 
A. d. 1365., ind. 3., die 4. Maii, [I.] Lajos király (H), Nicolaus de Matafaris decretorum 
doctor, zárai érsek és Seez-i [!] Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja (banus generalis), 
zárai comes idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 441–444. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
242. 1365. máj. 5. 
A győri káptalan előtt Pál testvér, a bencés rendi, győri egyházmegyei, közvetlenül a római 
egyházhoz tartozó pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor szerzetese 
és papja elmondta László, a Saxardia-i Szt. Üdvözítő-monostor apátja nevében – akit a Szt. 
Márton-monostor Syfrid apát nemrégi (nuper) elhunytával megüresedett apátságába 
választottak –, hogy bár László electus a Szt. Márton-monostor konventje hívására a 
monostorba ment, nehogy annak világi javait és jogait az ellenséges szomszédok és hatal-
masok (akik az egyházakat főleg üresedés idején zaklatják) megtámadják, és ott néhány 
napig tartózkodott eddig a mondott javak és jogok oltalmazása érdekében, de mint ezen 
monostor apátja annak világi igazgatásába nem kezdett és nem is kezd, amíg megválasztását 
az apostoli szék meg nem erősíti. D. 5. die Maii, a. d. 1365. 
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium 495. 58. E. (Df. 207 293.) Hátlapján pecsét töredéke. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 355–356; F. IX/3. 513–514; P. II. 504. 
 
 
243. [1]365. máj. 5. 
A vasvári káptalan előtt ….. fia György fia: János és Beud-i János fia: András megvallották, 
hogy fogott bírók közbenjárásával megegyeztek egymással, és eszerint János 2 nehéz súlyú 
márka dénárt fizet Andrásnak. Ha ezt nem tenné, akkor kétszeresen fizessen és még egy 
márkát jún. 24-én (in fe. Nat. Johannis Bapt.) a káptalan előtt. D. f. II. p. In[v. S. Crucis], 
a. [d. 1]365. 
 
E.: BFL. Guary cs. lt. 44. (Df. 257 304.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés – eszerint János Walth-i és a 2 márka kifizetésének jún. 1-jén (in fe. Penth.) 
kell megtörténnie –, valamint zárópecsét nyoma. 

K.: Sörös P., TT. 1908. 189–190. (kérdőjeles máj. 5-i dátummal) 
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244. 1365. máj. 6. Szombathely 
Tamás fia: István mester vicecomes és az Orod megyei négy szolgabíró előtt Teglaas 
(dict.) Péter, Zer-i Pousa fia: István mester famulus-a ezen ura nevében tiltalmazta annak 
Gyrolthhaza nevű birtoka szomszédait, főleg Olivér fiait: Jánost, Miklóst és Lorand-ot, 
valamint néhai Leustach bán frater-ét: Domokost a birtok további használatától és hasznai 
folyamatos elvételétől. D. in Zombathel, in fe. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 91 714. (Festetics cs. lt. Arad 34.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Gyrolthaza névalakkal), valamint 3 zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
245. 1365. máj. 7.  
Saul mester Hunyad megyei comes [!] és a szolgabírók 1365. máj. 7-i (f. IV. p. Inv. S. 
Crucis, a. d. 1365.) nyílt oklevele szerint amikor ők Tibor fia: Peteu, Sumrak fia: János, 
Iwanka, Simon fia: Jakab, Lőrinc fia: János, szentgyörgyi (S. Georgius) Péter, Tamás fia: 
János és Kyriztur-i István megyebeli (provincia) nemesekkel ápr. 30-án (f. IV. an. Philippi 
et Jacobi) bírói székükön a pereskedők ügyeit tárgyalták, Aprod falubeli Mihály özvegye, 
nemes asszony tiltkozott, hogy azon a napon, amikor a férjét megölték, Mihály fia: Pál az 
ő házához menve a ládáját feltörte és az Aprodhaza birtokra [vonatkozó okleveleket] más 
javaival együtt elvitte. Pál mindezt tagadta, mondván, hogy ezen oklevelek az anyjánál 
vannak, …… akinek átadta őrzésre. A comes és a szolgabírók ….. Tamás fia: ezen Balázst 
……  
 
Tá.: Péter erdélyi alvajda, 1367. vagy 1368. máj. 1. u. Dl. 28 047. (GYKOL. Lymbus 3.) 

Az alja nagy részén foltos.  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 419–422. (Tá.-ban, román fordítással) 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 418; Erdélyi Okm. IV. 372. szám. 
 
 
246. [1365.] máj. 8. előtt 
A Sc[epus]-i Szt. Márton-egyház káptalanja [Kont Miklós] nádornak (H), a kunok bírájának 
…… [levelének megfelelően] (l. 86. szám) ….. karpapjukat: Miklóst az idézés elvégzésére, 
akik ….. Vytez-i [Lőrincet] …..  máj. 8-ra (quind. Georgii) …..  
 
E.: Dl. 48 001. (Múz. Ta. Jankovich.) Erősen hiányos. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (…pro magistro ..… Wytez contra Petrum filium Mychaelis .…. filium Nicolai 
.....), valamint zárópecsét töredéke. 
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247. 1365. máj. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó okleve-
lének megfelelően néhai Magyar (dict.) Pál mester özvegye, nemes asszony (akinek nevében 
Pál fia: Tamás jelent meg a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. 
Georgii) viselt színe előtt az Ayak [alatta lehúzva: Ayka] nevű birtokok ügyében Zeuke 
(dict.) Péter ellenében (akinek nevében Baka-i Imre jelent meg a Lelez-i konvent ügyvéd-
valló levelével), a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja el. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 77 351. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 363.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredéke. Kortárs kéztől: Domina non solvit. Pro in 
Briccius filius Petri de Baka cum Lelez. Solvit. 

K.: Z. III. 280–281. 
 
 
248. 1365. máj. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit a Jazou-i konvent 
idézőlevelének megfelelően Trochan-i Theodor fia: András máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt 
színe előtt Miklós fiai: György és Péter, ezen Péter fiai: János és László, György fia: János 
és Tamás fia: Miklós, Trochan-i nemesek ellenében – akik nevében ügyvivők (assumptores 
termini) vállaltak időpontot –, perelsőbbség (prioritas termini) miatt okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis) halasztja el. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 95 932. (Tivadar cs. trocsányi lt. 10.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: Solvit. Actor ut prius, pro in 
Johannes filius Petri pro se personaliter, pro aliis vero cum Scepsyensis in facto 
potenciali ad oct. diei Cynerum. Due solvit. 

 
 
249. 1365. máj. 8. [Vi]segrád 
Miklós néhai nádor fia: János mester, királyi tárnokmester, Wesprim-i comes azon pert, 
ami perhalasztó oklevelének és a Scepsi-i káptalan idézőlevelének megfelelően a felperes 
Jekulfalua-i Jekul fia: Domokos felperes, ill. Henul bíró, Halman, másik Halman, Nikul, 
Péter és Hermann, Gylnichbanya-i esküdt polgárok, alperesek között (akik nevében 
György litteratus jelent meg azok ügyvédvalló levelével) a káptalan mondott, a tárnok-
mesternek szóló jelentésében leírt ügyekben máj. 1-jén (oct. Georgii) jött létre színe előtt, a 
felek akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja el. D. in [Wys]segrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 83 301. (Bárczay cs. lt. 35. 55.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékes nyoma.  



140 

250. [1365. máj. 9. Avignon] 
[V. Orbán] pápát kérte Erzsébet id. királyné (H), hogy familiárisának, Heydrich-i Miklós 
comes, kúriája [ajtónálló]mestere fiának: Dénesnek az egri érsek [!] adományozásához 
tartozó tisztséget (dignitas, personatus v. officium) biztosítson Eger város és az egri egyház-
megye egyházaiban (cathedrali vel collegiatis ecclesiis), akkor is, ha valakit e tisztségre 
választani szoktak. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 432–433; Rábik, Reg. Suppl. 269. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 

41. fol. 45r. alapján) Mindkettő ezen dátummal. 
 
 
251. [1365.] máj. 9. Avignon 
[V. Orbán] pápát kérte Erzsébet id. királyné (H), hogy János fia: Mátyásnak (Miklós mester, 
a királyné kancellárja [!] és titkára nepos-ának) a váci egyházban kanonokságot biztosítson, 
prebenda reményével. A pápa a kérést jóváhagyja, ha Mátyás 16 éves lesz. D. Avinione, 
VII. Id. Maii, pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 433. (ASV. Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 41. fol. 45r. alapján) 
R.: Rábik, Reg. Suppl. 269. 
 
 
252. [1365.] máj. 9. Avignon 
[V. Orbán] pápa Johannes de Breitenscheid, legum doctor és Johannes Pascholay lovag, a 
magyar (U) és lengyel (P) király követei kérésére káplánjuknak, a prágai egyházmegye papjának 
csehországi plébániát biztosít. D. Avinione, VII. Id. Maii, pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 268. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 41. fol. 45v. alapján) 
R.: Rábik, Reg. Suppl. 270.  
 
 
253. [1365.] máj. 9. Avignon 
[V. Orbán] pápa Johannes de Breitinscheid, legum doctor, [I.] Lajos király (H) tanácsosa 
és követe kérésére a fiai nevelőjének, az olomouci egyházmegye klerikusának olomouci 
kanonokságot biztosít. D. Avinione, VII. Id. Maii, pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 269. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 41. fol. 112r. alapján) 
 
 
254. 1365. máj. 11. 
A váradi káptalan előtt egyrészről Od-i Imre fia: Balázs, másrészről Od-i Demeter fia János 
fia: Bechew megvallották, hogy bár az Od és Harkyan birtokok között levő vitás földrész 
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ügyében Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes előtt hosszasan pereskedtek, de végül fogott 
bírók elrendezésével megegyeztek, és a vitás földrészt határjelekkel így különítették el: 
egy Berch (dict.) kis dombon 2 határjelet emeltek, az egyik Harkyan, a másik Od birtokot 
választja el; egy Zarraspatakfew (dict.) mederben 1 földjelet emeltek; egy homokos földnél 
egy Zekerek (dict.) földrészt végső határnak neveztek ki. D. domin. p. App. Mychaelis, 
a. d. 1365. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. 44. (Df. 253 454.) Előlapja alján újkori kéztől tárgy-

megjelölés. Hátlapján mandorla alakú pecsét nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 422–423. (román fordítással) 
R.: Szabó K., TT. 1889. 547; Erd. múz. okl. 123. szám; Erdélyi Okm. IV. 373. szám. 
 
 
255. [1365.] máj. 11. Avignon 
[V. Orbán] pápát kérte [I.] Lajos király (H), hogy alkancellárjának [!]: Gál mesternek speciális 
kegyből az esztergomi érsek adományozásához tartozó tisztséget (dignitas, personatus v. 
officium) biztosítson Esztergom város és az esztergomi egyházmegye egyházaiban 
(cathedrali vel collegiatis ecclesiis), annak ellenére is, ha valakit e tisztségre választani 
szoktak, és hogy Gálnak az esztergomi egyházban éneklőkanoksága van kanonoksággal és 
prebendával, a pécsi és zágrábi egyházban kanonoksága és prebendája, és a pécsi Szt. Bertalan-
ispotály rektorságát (rectoratus) is bírja, de ezen utóbbiról és az éneklőkanonokságról kész 
lemondani. A pápa a kérést jóváhagyja, ha Gál az egyik prebendáról is lemond. D. 
Avinione, V. Id. Maii, pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 433–434; Rábik, Reg. Suppl. 270. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 

41. fol. 109v. alapján) 
 
 
256. [1365.] máj. 11. Avignon 
[V. Orbán] pápát kérte [I.] Lajos király (H), hogy Lyppia-i (dict.) Heidenricus, magister in 
artibus, az ő phisicus-a és commensalis káplánja részére a strasbourgi (Argentiniensis) 
egyházmegyei haslachi (Haselatensis) egyházban kanonokságot biztosítson, prebenda 
reményével. A pápa a kérést jóváhagyja, ha a káplán egy már meglevő prebendájáról lemond. 
D. Avinione, V. Id. Maii, pápasága 3. évében. [1365.] 
 
R.: Rábik, Reg. Suppl. 270–271. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 41. fol. 109v. alapján) 
 
 
257. 1365. máj. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt perhalasztó oklevelének megfelelően Pál fia: 
Tamás (Jakus comes pozsonyi bíró nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) 
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máj. 1-jén (oct. Georgii) Vata-i Péter fia: Pál mester pozsonyi kanonok ellenében bemutatta a 
pozsonyi káptalan 1363. szept. 18-i (f. II. an. Mathei, a. d. 1363.) oklevelét – miszerint 
színük előtt Bankvata-i Péter fia: Pál mester pozsonyi kanonok megvallotta, hogy ő meg-
ígérte Jakab pozsonyi bírónak, hogy a Magyar-i Szt. Kereszt-egyház temetőjét, amit 
Chenkesfalua-i Domokos és generacio-i megbecstelenítettek, 1363. nov. 18-ig (oct. Martini 
in predicto anno) saját költségén és munkájával rekonciliáltatja –, majd azt mondta, hogy 
mivel Pál mester mindezt nem teljesítette, ezért őt Jakus comes a nádor elé idéztette. Erre 
Miklós fia: János (Pál mester nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelte, 
hogy Pál kezese azon nemeseknek, akik e temetőt megbecstelenítették (violatum) és akiknek 
azt rekonciliálni kellett volna, ám ők ezt nem tették meg és Pált e kezességben hagyták a 
per során. Mivel a kanonok képviselője a pozsonyi káptalan mondott oklevelének nem 
mondott ellent, Jakus képviselője pedig megerősítette, hogy Jakus comes a per során 10 
márkát költött el, amit most Páltól meg akar kapni, ezért a nádor az ország vele ülésező 
nemeseivel meghagyja, hogy Jakus comes tizedmagával, pozsonyi polgárokkal, v. nemesekkel 
júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) a pozsonyi káptalan előtt tegyen le esküt arról, hogy a 
Pál elleni perben 10 márkát költött, és erről a felek a káptalan jelentését nov. 8-ra (oct. OO. 
SS.) vigyék el a nádornak. Ha Jakus az esküjével a 10 márkát nem akarja teljesen megkapni, 
akkor az esküjével annyit kapjon meg ezen összegből, amennyit akar. D. in Wyssegrad, 12. 
die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5372. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 10. 3.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét és pecsétfő körvonala. 
Megj.: A káptalan oklevelét OL-adatbázis 1361-re keltezi, ezért az Anjou-oklt. XLVII. 

kötetében nem szerepel. 
 
 
258. [1365.] máj. 14. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (H) Vilmost, a S. Maria in Cosmedin-egyház kardinális 
diakónusát (aki a király ügyeinek, országának és népének az apostoli széknél buzgó támo-
gatója), valamint annak képviselőit, familiárisait és a király országában levő javadalmait és 
jogait Lajos kegyébe ajánlja. D. Avinione, II. Id. Maii, pápasága 3. évében. [1365.] Ugyanígy 
Erzsébet id. királynénak (U), Miklós esztergomi érseknek, [Vilmos pécsi és István zágrábi 
püspöknek].  
 
K.: Theiner II. 68. (ASV. Reg. Urbani V. anno III. secr. fol. 98. alapján.) 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 75. (ASV. Reg. Aven. Vol. 244. nr. 213–216. alapján, 1355. máj. 

14-i dátummal; a kiegészítések innen valók) 
 
 
 
 



143 

259. 1365. máj. 14. Trau 
A. d. 1365., ind. 3., die 14. Maii, [I.] Lajos király (U), a zárai Franciscus de Georgio királyi 
lovag, traui comes idején Trau (Tragurium) városban a nagytanács tagjai a comes jelölése 
alapján 12 sapiens-t választottak maguk közül  a város nemrég létrejött társaságai 
(fraternitas, societas) eltörlésére, mert ezek a király és a város békéjét és javát sértik.  
 
K.: Smič. XIII. 444–445. (Lucius, Memorie di Trau 505. alapján.) 
 
 
260. 1365. máj. 15. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Henrik testvér Pylis-i apát [nevében], 
hogy Jak[ab] comes néhai pozsonyi bíró fia: István a közte és az apát között Bubeek István 
comes országbíró előtt bizonyos vám tizede ügyében létrejött pert a királyi hadba való 
indulása okán jan. 13-ról (oct. Epiph. d.) a hadoszlás 15. napjára halasztatta a király levelével, 
azt állítva, hogy ő az uralkodóval tart majd oda – azonban István otthon tartózkodik és a 
királyi hadba egyáltalán nem ment el. Ezért a nádor kéri a [hátlap: pozsonyi] káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Gutur-i László v. Gutur-i György v. Kanth-i János v. 
Cherle-i Rech v. Cherle-i Benedek v. Zomur-i János fia: László nádori ember tudja meg 
minderről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wysegrad, f. V. an. dies 
Rogacionum, a. d. 1365.  
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 28. 1. 59. (Df. 226 995.) Felül kissé hiányos. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
261. 1365. máj. 16. Arad 
[I.] Lajos király (H) Felgerla-i Tamás fiainak: Abych-nak és Ábrahámnak: elmondta neki 
János fia: György, Pankata-i polgár, hogy a Kuzund patakban levő aranymosó-bánya (ami 
korábban a néhai Károlyé volt, majd György frater-e: Syke főesperes zaklatás nélkül birto-
kolta) az övé jog szerint, de most őt a címzettek ettől meg akarják fosztani. Ezért a király 
utasítja őket, hogy e bányát (montana auri lavatorii) Györgynek engedjék birtokolni azon 
joga alapján, ami szerint hozzá tartozik, nem érintve a címzettek jogait, amiket e bányából a 
szokás szerint (more consueto) bírnak. D. in Orod, f. VI. an. dies Rogacionum, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5395. (NRA. 394. 10.) Hátlapján vörös viaszú kis pecsét nyoma felett: commissio regine. 
 
 
262. 1365. máj. 16. Arad 
[I.] Lajos király (H) utasítja az aradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Chygetiuis-i László királyi ember mutassa be Felgerla-i Tamás fiainak: Abych-nak és 
Ábrahámnak a nekik küldött királyi és királynéi okleveleket, és ha szükséges, idézze meg 
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őket Syke főesperes frater-e: György, Pankata-i polgár ellen a királyi jelenlét elé, majd a 
káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Orod, f. VI. an. dies Rogacionum, a. d. 1365. 
 
Á.: a 319. számú oklevélben.  
 
 
263. 1365. máj. 17. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a 
Syffrid testvér, a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) monostor apátja és 
konventje érdekében 1 évre kiadott oklevelének megfelelően kiküldték tanúságul Demeter 
testvér papot, akivel Hynd-i Dénes fia: István királyi ember máj. 15-én (f. V. p. … 
Cantate) Bors megyei nemesektől és nem nemesektől, kivált a Szt. Benedek-monostor 
Thalmach nevű birtoka szomszédaitól, főleg Bors városban megtudta, hogy Fargaach 
(dict.) András, Heges (dict.) András fiai: János, Miklós és Ferencz, Fargaach (dict.) Miklós 
fiai: Iwanchek és Balázs, Kozmaal-i nemesek a jobbágyaikkal és familiárisaikkal gyakran 
legeltetve a vetéseket és lekaszáltatva a réteket sok kárt okoztak a monostornak, az apátnak 
és konventjének, jogtalanul pusztítva Tholmach birtok terméseit és hasznait; a minap is a 
jobbágyaik a nyájaikat (pecora) a monostor Thalmach-on levő rétjeire terelték legelni, és 
az apát és a konventje által ezen birtokra telepített colonus e nyájakat az ország szokása 
(more et consuetudine) szerint a monostor kárai fejében a monostor Thalmaach-on levő 
kúriájához hajtotta, és amikor ezt szürkületkor Bálint, Fargach (dict.) András famulus-a, 
annak és Miklós fiainak officialis-a észrevette, András, Miklós fiai és Heges (dict.) András 
parancsából azok Kozmal-i jobbágyaival felfegyverkezve és hatalmaskodva az éjszaka 
beálltával  a monostor ezen kúriájára rontott, betörte annak kapuit és ablakait (excussis 
portis et ianuis), és e colonus-t és a vele lévőket halállal fenyegetve e nyájakat elvitte. D. 3. 
die diei inquisicionis prenotate, a. d. 1365. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia. 12. 1. 3. (Df. 238 547.) Hátlapján azonos 

(Syfrid névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
264. 1365. máj. 20. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) kinyilvánítja, 
hogy bár számos országlakosnak, valamint külhoni (extranei) embernek és hospesnek 
megadta azt a kegyet, hogy az országban nem kell semmilyen vámot fizessenek, de mivel 
az óbudai B. Szűz-kolostor apácái a király és az anyja: Erzsébet királyné (H) által nekik 
adományozott vámjaikból élnek, és az apácáknak tett adományt (donacio et provisio 
elemosinalis) nem lehet senki kedvéért visszavonni, ezért érett megfontolásból az anyjával, 
a főpapokkal és a bárókkal együtt jelen oklevelével abban a vonatkozásban visszavon és 
érvénytelenít minden olyan, bárkinek is kibocsátott királyi oklevelet, amik szerint nem kell 
vámot fizessenek az apácáknak, és megparancsolja minden országlakosnak és külhoni 
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hospesnek, hogy az apácák vámszedő helyein a szokásos vámot nekik teljesen és ellenkezés 
nélkül fizessék meg, a mondott kegy ellenére is. Erről függő új kettőpecsétjével megerősített 
privilegiális oklevelet bocsát ki, amit anyja függőpecsétjével is ellát. Kelt Miklós eszter-
gomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., 
XIII. Kal. Jun., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin 
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, a knini és 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-, Imre királyi lovász-, János királyi 
ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5396. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 22. 14.) Hátlapján középkori 

kezektől tárgymegjelölések. Töredékes függőpecsét és bordó fonata. 
Á.: 1. Budai kápt., 1383. jún. 24. Dl. 6874. (Uo. 15. 23.) Eltérő névalakja: Konth. 

2. Zsigmond király, 1393. szept. 22. Dl. 7824. (Uo. 22. 20.) Eddigiektől eltérő név-
alakjai: Zech, Zodor [!]. 
3. Á. 2. > Zsigmond király, 1406. jan. 2. Dl. 9123. (Uo. 23. 2.) 
4. I. Mátyás király, 1468. ápr. 20. Dl. 16 750. (Uo. 23. 15.) 
5. Guti Ország Mihály nádor, 1472. szept. 29. Dl. 16. (Uo. 16. 22.) 

K.: Katona, Hist. crit. X. 353–355; F. IX/3. 498–500.    
 
 
265. 1365. máj. 21. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: elmondták neki 
Wechkouch-i Péter fia János fia: Miklós nevében, hogy amikor [1364.] szept. 13-án (f. VI. 
an. Exalt S. Crucis) az ezen Lelez faluban levő közgyűlésre (congregacio) akart menni, 
Checher-i Domokos fia: András a Checher-i famulus-aival és jobbágyaival – Huzyw (dict.) 
Márton, Tamás, Orrus (dict.) János – Miklóst előre megfontoltan megtámadta, elfogta, 
kegyetlenül megverte és elvett tőle 3 forintot. Ezért a nádor kéri a konventet, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel Vechkouch-i Péter fia: Simon v. Harazth-i István fia: Miklós v. 
Kystarnoch-i Imre fia: Bereck nádori ember tudja meg minderről az igazságot, majd a 
konvent tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, in vig. Asc. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 14. (Df. 219 537.) Foltos, fakult. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint töredékes zárópecsét.    
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266. [1365.] máj. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): előadta neki ez ügyben küldött követe, Johannes 
de Bredenscheid, doctor legum, hogy Albert osztrák herceg és Lajos neptis-e: Erzsébet (a 
király fivére: néhai István leánya) vérrokonai megegyeztek (az apostoli felmentés remé-
nyében), hogy Albert és Erzsébet, habár 3. és 4. fokon vérrokonok, házasodjanak össze, és 
ehhez a király egyetértését és esküvel megerősített ígéretét adta, emiatt a követ kérte a 
pápától, hogy Albertnek és Erzsébetnek ezen vérrokonsági akadály ellenére is engedélyezze 
a házasságkötést. Mivel a pápa megtudta megbízható személyektől, hogy a felmentésből és 
e házasságból számos botrány származhat, a felmentést nem adta meg, és értesítette Lajost, 
hogy ezt a jövőben sem fogja teljesíteni. És mikor a király a levelében (amit Simon 
domonkos rendi mester vitt el a pápának) újra kérte a felmentést, a pápa határozottan 
figyelmeztette Lajost, hogy ne kössék meg a házasságot, mivel az jogszerűtlen, és úgy 
döntött, hogy felmentés híján a mondott ígéret sem köti a királyt, így az alól felmenti; azok 
pedig, akik tudatosan a tilalmazott fokon kötnek házasságot (valamint segítőik is), kiközösítés 
büntetésébe esnek. D. Avinione, X. Kal. Jun., pápasága 3. évében. [1365.] Ha Lajos esetleg 
nem hallgatna minderre, a pápa inti őt, nehogy közvetve v. közvetlenül, nyilvánosan v. 
titokban engedje, hogy Erzsébet házasságot kössön Alberttel, mert akkor Lajost kiközösíti, 
országa pedig egyházi interdictum alá kerül, és a feloldozást és felfüggesztést ezek alól a 
pápa speciálisan magának és pápai utódainak tartja majd fenn. D. ut supra. 
 
K.: Theiner II. 68–69; V. Orbán, LSC. 1783. és 1784. szám. (ASV. Reg. Vat. fol. 102v–

103r. alapján.) 
R.: Bónis, SZR. 1316. szám. 
 
 
267. [1365.] máj. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa azonos tartalmú levele Erzsébet id. királynénak (U), kérve őt: ne engedje 
e jogtalan házasságot, és a királyt anyai tanáccsal és figyelmeztetéssel vezesse arra, hogy a 
pápára hallgasson. D. Avinione, X. Kal. Jun., pápasága 3. évében. [1365.]  
 
K.: Theiner II. 69–70. (ASV. Reg. Urbani V. anno III. secr. fol. 103. alapján.) 
 
 
268. [1365.] máj. 23. Avignon 
[V.] Orbán pápa azonos tartalmú levele az esztergomi érseknek és suffraganeus-ainak, megtiltva 
nekik, hogy közvetve v. közvetlenül, nyilvánosan v. titokban e házasság megkötéséhez tanácsot 
v. segítséget adjanak. Utasítja őket, hogy a király azon tanácsosait, akik az ő alávetettjeik, 
avagy városaikban és egyházmegyéikben vannak, bármilyen egyházi v. világi méltóságúak 
és helyzetűek (mégha főpapok) is, figyelmeztessék mihamarabb személyesen (ha meg tudják 
őket találni), avagy nyilvános paranccsal a székesegyházaikban, valamint városaik és egyház-
megyéik más jeles helyein, hogy a házasság megkötését semmilyen módon ne segítsék. 
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Ellenkező esetben a pápa a címzetteket és az efféle segítőket kiközösíti, földjeiket 
interdictum alá veti, és az ezek alól történő feloldozást és felfüggesztést speciálisan magának 
és pápai utódainak tartja majd fenn. D. Avinione, X. Kal. Jun., pápasága 3. évében. [1365.]  
K.: Theiner II. 70. (ASV. Reg. Urbani V. anno III. secr. fol. 104. alapján.) 
 
 
269. 1365. [máj. 24.]  
Bubeek István országbíró 1365. évi oklevele szerint Panaz-i Dénes (Bogath-i Jakab felesége, 
nemes asszony nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-től (oct. Georgii) 
23 napig várt (in termino stetisse) színe előtt Stanizlo-i Mihály fia: Péterre, aki azonban az 
országbíró perhalasztó oklevele ellenére nem jelent meg válaszadásra és nem is küldött 
senkit maga helyett. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. aug. 4. Dl. 52 165. (Kállay cs. lt. 1300. 1561.) 
Megj.: Az oklevél, az ekkori gyakorlatnak megfelelően, nagy valószínűséggel a határidő 

utáni napon kelhetett, jelen esetben máj. elseje 24. napján. 
 
 
270. [1365.] máj. 25. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt (miként erről az ügyben kiadott más oklevele szól) 
Kulche-i Dénes fia: János mester a maga és frater-e: Jakab nevében a Lelez-i konvent ügyvéd-
valló levelével [1364.] szept. 10-én (22. die regis Stephani, in a. prox. transacto) Imre fia: 
Péter, Miklós fia: Péter és Baktha-i András fia: István ellenében bemutatta a váradi káptalan 
ue. évi (a királynak szóló, annak írásos parancsát átíró) birtokbejáró és idéző oklevelét 
(állítva, hogy ez tartalmazza az ő és Jakab keresetét), miszerint amikor Dénes fiai febr. 1-jén 
(f. VI. an. domin. Esto michi prox. tunc preteritam) a Bereg ~ Beregh megyei Baktha 
várbirtokra mentek a szomszédok jelenlétében, és azt királyi adomány címén mint örökös 
nélkül elhunyt várnépek birtokát megszerezve (recaptivando) Pethew fia: János királyi 
emberrel és Ábrahám mesterrel, a káptalan kanonokával maguknak iktattatni akarták, ennek 
Imre fia: Péter, Miklós fia: Péter és Baktha-i András fia: István várjobbágyok ellentmondtak, 
így őket ott és aznap megidézték Dénes fiai ellenében a királyi jelenlét elé febr. 13-ra (oct. 
diei Cynerum prox. tunc venturis). Majd János mester bemutatta az országbírónak a király 
Wyssegrad-on, [1363.] okt. 2-án (f. II. p. Mychaelis, in dicto anno [!]) kiadott gyűrűs-
pecsétes nyílt oklevelét, miszerint a királynak Dénes fiai: János és Jakab egykori Wesprim-i 
comes-ek előadták hű szolgálataikat, és az oklevélben megnevezett többi birtok között a 
királyi adományozási jogkörhöz tartozó Bereg megyei Baktha birtokot, ahol kikiáltó várnépek 
(castrenses aclamatorie condicioni annexi) laknak, kérték örökadományul tőle; az uralkodó 
Dénes fiai érdemei miatt Baktha birtokot mindazon joggal és haszonvétellel, amivel adomá-
nyozási jogköréhez tartozik, királyi új adomány címén Dénes fiainak és örököseiknek 
adományozta, nem érintve más jogát; mindezt nem érinti, ha korábban ezen birtokot Dénes 
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fiai valamely más, téves jogcímen kérték, azt a király ezen oklevelével érvénytelenítette, 
nem engedve, hogy Dénes fiait e birtok korábbi megszerzése (recaptivacio) miatt bármi 
sérelem érje (l. Anjou-oklt. XLVII. 468. szám). János ezután az ellentmondás okát tudakolta, 
mire Imre fia: Péter (a maga és rokonai: Miklós fia: Péter és András fia: István nevében a 
Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy ők azért tilalmaztak, mivel Baktha 
birtok sosem volt Beregh vár kikiáltó várjobbágyaié, hanem mindig is ezen vár nemes 
jobbágyaié volt, és nemes várjobbágyság címén emberemlékezet óta az elődeik és most ők 
tartják, és ennek igazolására a Bereg megyei nemesek és szomszédok közötti közös tudomány-
vételnek készek magukat alávetni, amit János mester a saját állítása igazolására a maga és 
Jakab nevében elfogadott. Ennek megfelelően az országbíró a vele ítélkező nemesekel 
meghagyta, hogy a Bereg megyei comes v. vicecomes és a szolgabírók királyi oklevéllel 
Lupprethzaza városba (ahol a Bereg megyei nemesek bírói széket ismeretesek tartani) a 
megye nemeseinek [1364.] nov. 9-re (sab. an. Martini tunc venturas) kiáltsanak ki közgyűlést, 
ahol a királyi emberek a Lelez-i konvent tanúságai jelenlétében az ott megjelent szomszédoktól, 
megyei nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől elfogultság nélkül 
(odio timore vel favore cuiuslibet partis proculmotis) tudják meg az igazságot arról, hogy a 
Bereg megyei Baktha birtok kikiáltó várjobbágyoké (iobagiones castrenses aclamatorie 
condicionis homines) volt-e, és ezért azt az uralkodó mint saját királyi jogát Dénes fiainak 
adományozhatta jog szerint, avagy e birtok sosem volt kikiáltó várjobbágyoké, hanem 
mindig is Beregh vár nemes jobbágyaié volt, és a két Péter, István és elődeik emberemlékezet 
óta e birtok békés jogában (dominium) voltak nemes várjobbágyság címén, majd ezután a 
birtokot bejárva a haszonvételeivel együtt fogott bírókkal becsüljék fel értékén (in 
condigno suo precio et valore) az ország szokásának (lex) megfelelően. Mivel mindezek 
elvégzéshez szükséges volt kiküldeni a királyi embereket a Lelez-i konvent tanúságaival, 
ezért az országbíró írásban kérte a konventet, hogy mindkét fél részére küldjék ki tanúságaikat, 
akikkel a királyi emberek a mondott napon menjenek először Bereg megye nemesei 
Luprethzaza-i közgyűlésére, majd Bakta birtokra, mindezt végezzék el a fenti módon, majd 
a konvent [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d. tunc venturas) tegyen a királynak jelentést. 
Akkor János fia: István (Dénes fiai: János és Jakab mesterek nevében a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével) Imre fia: Péter (aki a maga, Miklós fia: Péter és András fia: István 
nevében jelent meg ue. konvent ügyvédvalló levelével) jelenlétében bemutatta az országbírónak a 
konvent királynak szóló jelentését, miszerint az országbíró kérésére Saralan-i György királyi 
emberrel László mester scolasticus-t (Dénes fiai részére), ill. Geche-i Gergely királyi 
emberrel (az alperesek részére) kórusuk klerikusát: Andrást küldték ki tanúságul, akik Bereg 
megyében a megyei nemesek közösségének csupán ezen ügyben Luprethzaza városban 
nov. 9-én királyi oklevéllel tartott közgyűlésen az ott levő Bereg megyei nemesektől, nem 
nemesektől, Baktha birtok szomszédaitól, és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől 
kedvezés nélkül megtudták, hogy Imre fia: Péter, Miklós fia: Péter és Baktha-i András fia: 
István kikiáltó várjobbágyok voltak, és az ország nádorai és a Beregh megyei comes-ek 
bírósága idején (amikor a király személyében közgyűlést tartva ítélkeztek), de csak ezen 
két esetben (in hiis duobus temporibus et non in aliis) a szokás szerint kikiáltói feladatot 
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(officium proclamatorie condicionis ~ officium proclamatorie) végeztek. István comes 
országbíró mindezeket újra összefoglalja, és mivel az alperesek sem a Bereg megyei nemesek 
tanúsításának, sem a konvent jelentésének nem mondtak ellent, a vele ülésező bárókkal és 
az ország nemeseivel felismerve, hogy Baktha birtok jog szerint a királyi adományozási 
jogkörhöz tartozik és az uralkodó azt jog szernt adományozhatta Dénes fiainak, ezért 
Baktha birtokot minden tartozékával Dénes fiainak: János és Jakab mestereknek, valamint 
örököseiknek ítélte királyi adomány címén, más jogának sérelme nélkül. És mivel a jog 
rendje szerint Dénes fiait Baktha birtokba be kellett vezetni, ehhez pedig szükséges volt 
kiküldeni a királyi és Lelez-i konventi embereket, ezért az országbíró írásban kérte a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember márc. 19-én (die medii Quadr. tunc 
venturo) Baktha birtokot a szomszédok jelenlétében iktassa Dénes fiainak örök birtoklásra 
királyi adomány címén (az alperesek és mások nem tiltakozhatnak, mivel a birtok megszerzése 
idején más nem mondott ellent, csak az alperesek), majd a konvent máj. 1-jére (oct. 
Georgii) tegyen jelentést a királynak. Akkor János fia: István (Dénes fiai nevében a konvent 
ügyvédvalló levelével) bemutatta az országbírónak a konvent jelentését (l. 169. szám), és 
mivel eszerint az országbíró döntésének megfelelően Bakta birtokot a szomszédok jelen-
létében a királyi és konventi emberek Dénes fiainak minden tartozékkal iktatták, az 
országbíró a birtokot Dénes fiainak és örököseinek hagyja bírói hatásköréből királyi adomány 
címén, nem érintve mások jogait. Erről függőpecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki Dénes 
fiainak. D. in Wyssegrad, 25. die oct. Georgii, a. d. 1364. [! ∋: 1365.] 
 
E.: Dl. 70 556. (Kölcsey cs. lt. 9.) Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű tárgy-

megjelölések, kortárs kéztől: filiorum Dyonisii de Kulche, reddatur quia satisfecerunt. 
Függőpecsétre utaló plicatura. 

R.: Borsa I., LK. 1946. 58–59. (Az év korrigálásának perfolyamból fakadó kronológiai 
indoklásával.) 

 
 
271. 1365. máj. 26. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelent egyrészről Butka-i 
Miklós fia: Pál mester, másrészről fivére (uterninus frater): Butka-i Miklós, és megvallották, 
hogy a Zatmar megyei Eghazosuosyan birtokon levő részüket így osztották fel minden 
haszonvétellel és tartozékkal, addig, amíg rokonaikkal (fratribus generacionis sue 
patruelibus) osztályt tesznek: ezen Wosyan falu Nomeyn birtok felőli utcája (platea seu 
linea) egy körtefától Koachzeg végéig és onnan egy erdőig Miklósnak jutott, a falu másik, 
Gyre birtok felőli utcája ezen körtefától egy Hyder nevű vizes helyig, majd a Tyza folyóig 
Pálnak. Az ugyanott levő utat közös használatra és átkelésre hagyták. A másik Wosyan-on 
(alia Wosyan exterior) Nomyn birtok felől levő utca Miklósnak, a Gyre felőli utca a Hyder 
nevű helyig Pálnak jutott. Az ezen Wosyan birtok fő helyén levő, Tyza folyó felőli utca 
Jakab telkétől (curia) és azzal együtt Pálnak, a másik utca, ami ezzel szemben van a liget 
felől, Vid fia: Lorand részétől Miklósnak jutott. Szárazmalmukat közös használatra hagy-
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ták és csak közösen adhatják el. A felek ezen két Wosyan birtokban frater patruelis-eik és 
az idegen (extranei) emberek ellenében egymást közös költséggel megőrzik, pereiket is 
közösen viselik. Ha valamelyikük ezt megtagadja (és a másikuk ezt a Zemplen megyei 
szolgabírók tanúságával tudja bizonyítani), a per kezdete előtt kifizetendő, a bíró része 
nélküli 3 márkában marasztalják el. E birtokok vizeit és erdőit is közös használatra hagyták. 
D. 5. die Asc. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: Dl. 66 820. (Dessewffy cs. margonyai lt. 30.) Papír. Hátlapján újkori kezektől tárgymeg-

jelölések, valamint pecsét töredékei.   
 
 
272. 1365. máj. 29. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Sebestyén 
fia: György királyi sigillator Gothard fia János fiai: János és Miklós és ue. Gothard fia 
Miklós fia: Pál (az ő frater patruelis-ei) nevében bemutatta a Boszniában (in terra Vzure) 
ellopott nagypecsétjével ellátott, 1344. aug. 24-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. Anjou-

oklt. XXVIII. 577. szám), ami megerősítette a vasvári káptalan 1343. okt. 26-i oklevelét a 
Vasvár megyei Poth és Chow nevű birtokaik bejárásáról és határjeleik emeléséről (l. Anjou-

oklt. XXVII. 722. szám). Kérésére az uralkodó az oklevelet teljes tartalmával együtt királyi 
hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti János fiainak, Pálnak és örököseiknek, 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. 
1365., IV. Kal. Jun., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Vilmos 
pécsi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum 
Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, István nyitrai, János váci, Domokos csanádi, 
Demeter szerémi, Péter boszniai, István fárói, Miklós traui, Bálint makarskai, Demeter 
nonai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes, Bubek István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Sceech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i 
Miklós Macho-i bán, Zudor (dict.) Péter királyi pohárnok-, Lyzkow-i Pál királyi asztalnok-, 
Tamás fia: János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Heem [fia Pál] fia: Benedek 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 50 270. (Ernst-gyűjt.) Függőpecsét töredékei és zöld fonata. 
Má.: 1. VAML. 743. Kőszeg város titkos lt. P. 43. (Df. 262 262.) Újkori. 

2. Uo. 934. (Df. 262 407.) Újkori. 
3. VAML. 756. Vas m. lt. Metales 1. 1. (Df. 262 272.) Újkori. 
4. ŠA. Bratislava. Orczy-Rimanóczy cs. lt. 9. (Df. 250 541.) Újkori. 

R.: F. IX/7. 233. 
Ford. 1-2.: Má. 2-vel azonos jelzet alatt, újkori (magyar, ill. német nyelvű).   
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Megj.: Má. 3. és 4. hiányos: nem közlik a napi dátumot, a méltóságnévsort, Lajos 1344-es 
oklevelét, és a vasvári káptalani oklevélből is csak Poth határjárását – ráadásul ez 
utóbbit tévesen 1313-as évvel szerepeltetik. Emiatt az Anjou-oklt. III. 616. szám alatti, 
1313. okt. 21-i dátumú oklevél valójában azonos a káptalan 1343. okt. 26-i oklevelével. 

 
 
273. 1365. máj. 29. Bulgária, Vidin város előtt 
[I.] Lajos király 1365. máj. 29-én (ante civitatem Bodoniensem in Bulgaria, oct. Asc. d., a. 
eiusdem 1365.) kiadott titkospecsétes nyílt oklevelében Tuluk (dict.) Tamás feleségét, 
Abustyan-i Domokos fia Miklós leányát, valamint Fábián feleségét, ue. Miklós leányát: 
Erzsébetet, nemes asszonyokat apjuk, a férfiörökös nélkül elhunyt Miklós Abustyan-i birtok-
részében fiúsította (in veros heredes veluti filios masculinos prefecisset) és törvényes 
leszármazottakká tette. 
 
Tá.: Szentgyörgyi Tamás országbíró, 1385. máj. 6. Dl. 3605. (NRA. 1512. 2.)  
Megj.: Az első leány neve tollban maradt. 
 
 
274. 1365. máj. 30. Bulgária, Vidin város előtt 
[I.] Lajos király (H) felidézve János fia: János mester és Ordou-i Zouard fia: György mester, 
a királyi aula ifja hű érdemeit, amiket a király és országa feladataiban Lajosnak és Szent 
Koronájának eddig személyüket és javaikat nem kímélve teljesítettek, az uralkodó ezek 
viszonzásául és kérésükre nekik, általuk György mester fivéreinek (frater carnalis) és 
örököseiknek azt a kiváltságot és speciális kegyet adja királyi teljhatalmából, hogy ítélkezhetnek 
minden tolvaj, rabló és más gonosztevő felett, akiket az Wgacha és Bihor megyei birtokaikon 
elfognak, őket felakaszthatják és más büntetésekkel sújthatják vétkeiknek megfelelően, e 
birtokaikon és tartozékaikon akasztófát és más kínzóeszközöket emelhetnek és tarthatnak 
örökre. Ezenfelül Jánost, Györgyöt, utóbbi fivéreit és örököseiket minden birtokjogukkal 
együtt kiemeli az Wgacha és Bihor megyei mindenkori megyésispánok (comes 
parochialis) és szolgabírók bírósága és joghatósága alól, csupán a király, az ország nádora 
és az országbíró királyi kúriában történő bíráskodásának megtartva őket, vagyis mostantól 
soha nem kell a mondott comes-ek és szolgabírók bírósága elé állniuk. Ezenfelül János, 
György, utóbbi fivérei és örököseik jobbágyai v. népei és birtoktalan famulus-ai felett senki 
(bármilyen méltóságú v. helyzetű is legyen) nem ítélkezhet semmilyen ügyükben (kivéve a 
nyilvános tolvajlást, rablást és bűnügyeket), őket nem tartóztathatja és akadályozhatja sem 
az egyházak és nemesek, sem mások birtokain, a városokban, szabad falvakban, v. bárhol 
az országban, s ha valakinek keresete lenne ezen jobbágyok és birtoktalan famulus-ok ellen, 
azt ezen uraik v. azok officialis-ai előtt azok birtokain folytassák le a jog rendje szerint, 
miként ezt az ország szokása megköveteli, és ha ők az igazságszolgáltatást bárki részére 
megtagadnák, akkor a panaszosok ne ezen jobbágyokat és birtoktalan famulus-okat, hanem 
mondott uraikat idézzék a király v. rendes bírójuk elé ennek megokolására, ahol részükről 
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a panaszosok megfelelő igazságot kapnak. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, a király 
privilegiális formában adja majd ki nagypecsétje alatt. D. an. civitatem nostram 
Bodiniensem in Bulgaria, f. VI. an. Penth., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 38 180. (Ujhelyi cs. lt.)  Előlapja alján vörös viaszú kis pecsét körvonalában: 

relacio magistri Andree filii Dionisii comitis de Zarand. Hátlapján középkori és újkori 
kéztől tárgymegjelölések, utóbbi magyar nyelvű. 

Á.: Benkovich Ágoston váradi püspök, bihari örökös főispán, 1697. febr. 23. Ue. jelzet alatt. 
K.: F. IX/3. 490–492; Verbőtzi 39–41; Gábor, Megye 216–218; Densuşianu I/2. 94–95; 

Doc. Rom. Hist. C. XII. 423–426. (román fordítással) 
R.: F. IX/2. 492–493. (1356-os évvel); Densuşianu I/2. 38. (F. IX/2. alapján, 1356. jún. 10-i 

dátummal) 
 
 
275. 1365. máj. 31. Eger 
Rynold [!] [fia:] Miklós Zemplin-i főesperes, egri kanonok, Mihály egri püspök lelkiekben 
általános vikáriusa Jakabnak, a Bardfa-i, Kozmának, a Tarkw-i és Miklósnak, a Sowar-i 
egyház papjának, a Gepel-i, a Tarchafew-i és a Sarus-i kerület (districtus) alespereseinek: 
megtudta Trochan-i Miklós fia néhai Theodor feleségétől, hogy őt egy Nykul nevű paraszt 
(rusticus), csalárdul azt állítván róla, hogy a törvényes felesége, ezen Jakab alesperes elé 
perbe idézte, kérve, hogy az asszonyt adja vissza (restitui) neki, holott az asszony mindig is 
Theodor felesége volt és sosem volt dolga ezen Nykul-al. Mivel a főesperes meg akarja 
tudni, hogy az asszony Theodor avagy Nyklin törvényes felesége volt-e, és mivel ezen 
házassági ügy a püspök és a főesperes elé (ad forum episcopale et nostrum) tartozik, ezért 
utasítja a címzetteket, hogy elfogultság és hamisság nélkül, a hitükre tudják meg erről az 
igazságot, majd a pert Jakab alesperes küldje át a főesperes elé, a feleknek oklevelével 
időpontot kijelölve, majd tegyenek jelentést, s ha másként cselekszenek,  interdictum és 3 márka 
sújtja őket. D. Agrie, in vig. Pent., a. d. 1365. Ha a tudományvételt az asszony szegénysége 
miatt nem tudják elvégezni, az ügyet jún. 15-re (oct. Pent.) akkor is küldjék át színe elé, 
bírság nélkül. D. ut supra. 
 
Á.: a 300. számú oklevélben.  
R.: Bónis, SZR. 1317. szám. 
 
 
276. 1365. jún. 1. Bulgária, Vidin város előtt 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy bár több oklevele is kibocsátásra került a Barania 
megyei Lehartfalwa, más néven Markfalwa ügyében még annak birtokosa, Lehard fia 
Márk fia: néhai Tamás életében az ezen birtokot maguknak kérő számos lovag (miles) és 
nemes kérésére, de mivel Lajos a főpapok és bárók tanácsából, kérésére és akaratából az 
ország még élő embereinek birtokairól, v. ezek megszerzéséről bármikor és bármilyen 
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formában is kiadott összes oklevelét visszavonta, így a Lehartfalwa és annak megszerzése 
ügyében még Tamás életében kibocsátottakat is, és Lehartfolwa birtokot – Tamás többi 
vásárolt, zálogos és egyéb, az ország bármely megyéjében is levő birtokával és birtokjogaival 
együtt, amik Tamás férfiörökös nélküli halálával a király kezéhez és adományozási 
jogköréhez háramlottak, minden haszonvételükkel, tartozékukkal és bevételükkel, azon 
régi határaik alatt, amikkel ezeket Tamás birtokolta – királyi új adomány címén a Barania 
megyei Chat-i Miklós fia: Domokos comes lovagnak és általa fiainak: Lászlónak, a királyi 
aula ifjának, Mihálynak, Istvánnak és Andrásnak, valamint azok fiainak és örököseiknek 
adományozza Domokos comes-nek a király és Szent Koronája iránt teljesített hű szolgála-
taiért (a korábban kiadott királyi okleveleket birtoklók ellentmondása ellenére is), nem 
érintve mások jogait. Meghagyja, hogy Domokos comes és fiai ezen Tamás leányainak (ha 
vannak) a jogaik ügyében az ország régi szokásának megfelelően adjanak elégtételt. Jelen 
oklevelet titkospecsétje alatt bocsátja ki, és amikor visszaviszik neki, privilegiális formában 
adja majd ki nagypecsétje alatt. D. in Bulgaria, an. civitatem nostram Bidiniensem, in fe. 
Penth., a. d. 1365. 
 
E.: VAML. Erdődy cs. lt. Vép 70. 3242. 364. (Df. 261 880.) Előlapja tetején: specialis 

commissio domini regis, alján kis pecsét körvonalában ugyanez. Hátlapján középkori 
kéztől tárgymegjelölés. 

Tá.: a 488. számú oklevélben. 
 
 
277. 1365. jún. 1. Bulgária, Vidin város előtt 
[I.] Lajos király (H) felidézve Palata-i Cybak fia: Mihály mester lovag szolgálatait és 
érdemeit, amiket egykor a Nápolyi Királyság (regnum Sicilie) elfoglalásában (expugnacio), 
majd Vidin város és kerülete (districtus) megszerzésében (acquisicio, obtencio) teljesített a 
királynak és Szent Koronájának, nem kímélve a maga, rokonai és famulus-ai személyét és 
javait, részbeni viszonzásul Mihálynak, általa fiainak és örököseiknek azt a kiváltságot és 
kegyet (libertatem et gracie prerogativam) adja királyi teljhatalmából, hogy a Bihor megyei, 
Berekyo folyó melletti Ztar és Maria nevű birtokaikon és ezek határain belül elfoghatnak 
minden tolvajt, rablót és gonosztevőt, e birtokok bírói székein felettük ítélkezhetnek, őket 
felakaszthatják, a kellő büntetéssel sújthatják, és e birtokokon akasztófát és más kínzó-
eszközöket tarthatnak. Jelen oklevelet titkospecsétje alatt bocsátja ki, és amikor visszaviszik 
neki, privilegiális formában adja majd ki nagypecsétje alatt. D. in Bulgaria, an. 
prenominatam nostram civitatem Bidiniensem, in fe. Penth., a. d. 1365. 
 
E.: Arhivele Statului Bihor. Misc. 1. 1. (Df. 278 539.) Előlapja alján kis pecsét körvonalában: 

relacio magistri Georgii Zudar.  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 428–429. (román fordítással) 
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278. 1365. jún. 1. Vidin, Bulgária 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mind anyja, a királyné írásos kérésére, mind királyi 
kegyességből együttérezve a Thorda megyei Zentyvan-i Péter fiának, a férfiörökös nélkül 
elhunyt Péternek a leányai: Margit és Ilona árvaságával, továbbá Zenthyvan-i Miklós fia: 
János (aki Margitot eljegyezte) hű szolgálataiért Margitot és Ilonát a néhai apjuk: Péter 
Zenthyvan birtokon és másutt levő birtokrészeiben és -jogaiban királyi teljhatalomból és 
speciális kegyből valós örökösökké és törvényes leszármazottakká teszi, ezek tulajdonjogát 
e nemes leányokra ruházva, így ők és örököseik ezen atyai birtokjogokat a férfiörökösökhöz 
hasonlóan birtokolhatják, lege regni nostri consuetudinaria, que huic iuri et gracie nostre 
repugnare videretur, non obstante, ha a király nem bocsátott ki korábban egyéb speciális, 
ezen keggyel ellenkező okleveleket. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagypecsétje 
alatt adja majd ki. D. Bodonii in Bulgaria, in fe. Penth., a. d. 1365. 
 
Má.: Dl. 28 505. (KKOL. Cista comitatuum. Torda S. 3.) XV. századi. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1782. jún. 10. Ue. jelzet alatt.  
K.: Densuşianu I/2. 96; Doc. Rom. Hist. C. XII. 426–427. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 375. szám. 
 
 
279. 1365. jún. 1. 
Egyed, a Thurucz-i B. Szűz Mária-egyház prépostja és a konvent előtt Kiusmoych-i 
Iwanka fia: István a maga és frater-ei nevében tilalmazta a Kiusmoych és Chernekou [?] 
nevű birtokaik elfoglalásától Pál fiait: Beke comes-t és Andrást és azok fiait, Prona-i 
nemeseket, és attól, hogy ezeket a Borczfolua és Duboua nevű birtokaikhoz csatolják. Ezeket 
a király nemrég új adomány címén adta nekik, és mivel birtokaik Beke comes és fivére 
mondott birtokai szomszédságában vannak, így okleveleiknek megfelelően a királyt az ő 
joguk sérelmére tett adománytól is tilalmazta. D. in fe. Penth., a. d. 1365. 
 
E.: ŠA. Banská Bystrica. Pobočka Kremnica. Körmöcbánya város lt. Körmöcbánya város 

tanácsa. Oklevelek 1. 17. 1. 9. 10. (Df. 249 708.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(Provna névalakkal és Pál fiait mestereknek nevezve), valamint zárópecsét töredékei. 

 
 
280. 1365. jún. 2. Vidin város előtt  
[I.] Lajos király (H) a Zomus folyó melletti Wylak-i Miklós fia: László (a maga és Gyuge-i 
Jakab fia: János nevében előadott) kérésére, valamint a László által neki és az ő Szent Koroná-
jának tett hű szolgálatokra való tekintettel, amiket László Vidin (Bodoniensis) város elfoglalá-
sában (obtencio) és Bulgária (regnum nostrum Bulgarie) megszerzésében (acquisicio) fejtett ki, 
titkospecsétjével megerősített oklevelében átírja Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-
monostor konventje 1364. okt. 21-én kelt privilegiális oklevelét, amiben a konvent előtt ezen 
László és János tettek megegyezést (l. Anjou-oklt. XLVIII. 860. szám), az abban foglaltakhoz 
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királyi jóváhagyását adva. Jelen oklevelet visszavitele esetén nagypecsétes oklevelében is kiadja 
majd. D. an. dictam civitatem Bodiniensem, die crastino fe. Penth., a. d. 1365.  
 
Fk.: Dl. 96 396. (Vay cs. berkeszi lt. 388.) Szöveg alatti előlapi pecsét nyomában: relacio 

Symonis filii Mauricii.  
Á.: I. Lajos király, 1370. márc. 18. Dl. 96 491. (Uo. 486.) Eltérő névalakja: Gywge. 
R.: TT. 1898. 357; Piti F., SzSzBSz 2002. 7; Vay berkeszi 213. szám. 
 
 
281. 1365. jún. 2. 
A csázmai káptalan előtt Gresencha-i Descen fia: Geleth a maga, fivérei (uterinus frater): 
Dénes és János, valamint frater patruelis-ei: Gergely és István nevében tiltakozott, hogy 
Angel (dict.) János fiai: László, Miklós és János a Gresencha-n, a Zrednapotoka folyó mellett 
levő birtokukat (ami elődeiktől háramlott apjukra: Jánosra és rájuk, és ami miatt köztük per 
van) Velika-i Iuahen fiainak: Tamásnak és Budizlaus-nak elidegenítették, az ő joguk nagy 
sérelmére, ezért János fiait a birtok eladásától, zálogosításától, cseréjétől és átadásától, 
Iuahen fiait és másokat pedig annak meg- és zálogbavételétől, cseréjétől és elfoglalásától 
tilalmazta. D. 2. die Penth., a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 35 233. (Acta Paulinorum. Garig. 2. 12.) Hátlapján mandorla alakú pecsét töredékei. 
K.: Smič. XIII. 447–448. 
 
 
282. 1365. jún. 2. 
A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Garyg-i Iuahin fia Pál fia: György, másrészről 
Garyg-i Móric fia: Pál, és György megvallotta, hogy rokoni (fraternitas) szeretetből az ezen 
Garyg-i districtus-ban, a Garyg folyó mellett fekvő birtokát (aminek tulajdonában most ezen 
Pál van) minden haszonvétellel, a néhai Fabyanch szőlőrészét (ami e birtokon a háza mellett 
van, és amit apja: Pál adott ezen Pálnak) és egy másik szőlőrészt (ami a mondott birtokon 
van az előbbi szőlőrész mellett és egykor Izsák jobbágyé volt) Móric fia: ezen Pálnak, az ő 
frater patruelis-ének adta örök birtoklásra. A birtok határai György elmondása szerint: 
kereszttel jelölt Tul fa; régi út a Reznechpataka (dict.) folyóig; Paris fia: Pasa birtokának 
határai; ue. patak a Garyg folyóig; Roh fia János fiai birtokainak határai; Dobouch (dict.) 
folyó, ahol határos a Garyg-i királyi jobbágyokkal; ezen Dobouch patak egy másik patakig; a 
Garyg-i királyi jobbágyok határai; völgy; nagy út. A szőlőrészek határai: nagy út; cseresznyefa; 
néhai Izsák szőlőjének határjele; e szőlők alatti út; diófa; nagy út. Erről a káptalan függő-
pecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 2. die Pent., a. d. 1365. Arenga. 
 
Fk.: Dl. 35 234. (Acta Paulinorum. Garig. 2. 13.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 445–447. 
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283. [1365.] jún. 2. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (V): megfontolva, hogy Lajosnak van eladósorú (in 
etate proxima nuptui constituta) neptis-e (néhai fivére, István leánya): Erzsébet, akinek 
házasságáról már tárgyaltak, az ifjú (adolescens) Fülöp, Burgundia hercege, [V.] Károly 
francia király fivére pedig előkelő fejedelmek vérrokona, továbbá a Franciao. és Magyaro. 
közötti rokonság megújítása, Lajos trónja, országa és az egész kereszténység dicsősége és 
stabilitása érdekében, és mivel Erzsébet ennél megfelelőbb és tiszteletreméltóbb házasságot 
nem is köthetne, a pápa javasolja, hogy Lajos adja férjhez Erzsébetet Fülöphöz. D. 
Avinione, IV. Non. Jun., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Theiner II. 71; Wenzel, Dipl. eml. II. 638–639; V. Orbán, LSC. 1798. szám. (ASV. 

Reg. Vat. Vol. 247. fol. 108r. alapján.) 
 
 
284. [1365.] jún. 2. Avignon 
[V.] Orbán pápa azonos tartalmú oklevele Erzsébet [anya]királynénak (U). D. Avinione, 
IV. Non. Jun., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Theiner II. 71. 
R.: V. Orbán, LSC. 1799. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 247. fol. 108v. alapján.) 
 
 
285. [1365.] jún. 2. Avignon 
[V.] Orbán pápa Vilmos pécsi püspöknek: a Fülöp, Burgundia hercege, [V.] Károly francia 
király fivére és Erzsébet, [I.] Lajos király (H) neptis-e közötti házasság ügyében írt Lajosnak 
és Erzsébet id. királynénak (U), amiket jelen levélhez mellékel. Mivel a pápa úgy véli, ez a 
magyar király és országa hasznára válna, és Erzsébetet a király nem is tudná tiszteletreméltóbb 
és jobb házasságba adni, ezért kéri Vilmost, hogy a királynál és a királynénál a házasság 
megkötése érdekében járjon el. D. Avinione, IV. Non. Jun., pápasága 3. évében. [1365.] 
Ugyanígy István [! ∋: Miklós] esztergomi és Tamás kalocsai érseknek, László veszprémi, 
János váci, Domokos csanádi (Cenad) és István zágrábi püspöknek, Kont Miklós nádornak 
(U), Dénes erdélyi vajdának, Miklós [fia:] Miklósnak, a királyi kúria [!] ajtónállómesterének, 
Bebek István országbírónak, János királyi tárnokmesternek, Sech-i Miklósnak, Dalmácia 
és Horváto. bánjának.  
 
K.: Theiner II. 71–72. 
R.: V. Orbán, LSC. 1800–1808. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 247. fol. 108v–109r. alapján.) 
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286. 1365. jún. 4. Vidin város előtt 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy Jekkul fia István fia: Andrást és a Sopron megyei 
Ebergeuch-i ue. Jekkul fia másik István fia: Jánost királyi kegyességből Heem fia Pál fia: 
Benedek, Vidin (Bodon) város és annak kerülete (districtus) kapitánya kérésére, valamint 
azon szolgálatokért, amiket Benedek famulus-ai, Syra-i Benedek fia: István mester, továbbá 
ezen András és János a királyi hadban Vidin város (civitas nostra) elfoglalása (obtencio) és 
Bulgária (regnum nostrum Bulgarie) leigázása (subiugacio) során tanúsítottak, királyi 
kegyességből Andrást és Jánost (további vétlenségük esetére) felmenti azon proskribálás alól 
(labe et noticia proscripcionis), ami őket a nádor és bármely, főleg Sopron megye comes-e és 
szolgabírói közgyűlésein sújtotta, megbocsátja mindazon kihágásaikat és vétkeiket, amik 
miatt proskribálva (proscripti et registrati) lettek, és speciális kegyet gyakorolva őket (capita 
eorum) birtokaikkal és birtokjogaikkal együtt visszaállítja korábbi jóhírükbe és állapotukba 
(fame et statui suis pristinis), érvénytelenítve a proskribálásuk ügyében minden registrum-ot 
és oklevelet. D. an. prefatam civitatem Bodoniensem, f. IV. p. Penth., a. d. 1365. 
 
Á.: a 355. számú oklevélben. 
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1375. febr. 25. Dl. 5235. (NRA. 6. 6.) Eltérő névalakjai: 

Bodin, Gywra [!]. Eszerint a király titkospecsétjével volt ellátva. 
2. Tá. 1. > Uő., 1375. márc. 29. Dl. 5234. (Uo. 566. 45.) Eddigiektől eltérő névalakjai: 
Budun, Jekul, Heym. 
3. Tá. 1. > Pozsonyi kápt., 1780. aug. 25. Dl. 5235. (Uo. 5. 6.) 

K.: Temes I. 104–105. (Á.-ban.) 
 
 
287. 1365. jún. 4. 
A budai káptalan Péter litteratus, Treutul (dict.) János mester famulus-a és képviselője 
ezen ura nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján privilegiális oklevelében 
átírja 1339. júl. 27-én kiadott, felnyitott és a király pecsétfőjével ellátott oklevelét (l. Anjou-

oklt. XXIII. 448. szám). Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, 4. die Pent., a. d. 
1365., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, Mihály, Miklós, Jakab, 
Benedek és János kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 3238. (NRA. 1081. 4.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Kortárs kéztől: rescriptum XIX. Függőpecsétre utaló plicatura. 
 
 
288. 1365. jún. 6. 
Az egri káptalan 1365. jún. 6-án (f. VI. an. S. Trinit., a. d. 1365.) kiadott oklevele szerint 
színük előtt egyrészről Almagh-i Macha fia Pál fia: Jakab (a káptalan ügyvédvalló levelével 
a rokona, Beleser-i István fia: Péter nevében), másrészről Beleser-i Iwan fia: Demeter (a 
maga és a káptalan ügyvédvalló levelével anyja, ezen Iwan özvegye, Beleser-i Batha leánya: 
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Anych nemes asszony nevében) megvallották, hogy bár per jött létre köztük ezen Bata fia: 
Cristal (Tamás fia: Tamás általi) megölése miatt, akinek birtokrészei és javai leszármazás 
jogán ezen Péterre háramlottak, de végül úgy egyeztek meg, hogy Cristal haláláért Péter 4 
hold (iugera usualia), 2 helyen fekvő szántóföldet adott Anych-nak a Beleser-en levő birtok-
részéből – ti. 3 holdat egy, az ottani részeken Mykesharaztya-nak nevezett bozótos mellett, 
a negyediket pedig e nemes asszony negyedjoga nevében kapott birtokrésze mellett –, 
szavatosság vállalásával, az oklevélben leírt feltételekkel. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1429. jún. 9. Dl. 75 423. (Patay cs. lt. 15. 1. 33.) 
 
 
289. 1365. jún. 6. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje előtt megjelent egyrészről Feyereghaz-i Pál 
fia: György, másrészről Feyereghaz-i Pál fia: János, és György elmondta, hogy ezen János 
Samsunfeulde nevű és Illés fia: János Feyereghaz-on levő birtokrészét, amiket az ország 
szokása (lex) szerint tőle megszerzett, rokonság okán Pál fia: Jánosnak (át)adta örök birtok-
lásra, e birtokrészeken semmiféle jogot v. tulajdont magának és leszármazottainak meg nem 
tartva. A birtokrészek ügyében Pál fia: János ellenében eddig kiadott okleveleket pedig 
érvénytelenítette, miként ez a konvent korábbi nyílt oklevelében szerepel. Ha jelen oklevelet 
visszaviszik, a konvent privilegiális formában adja majd ki. D. f. VI. p. Penth., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5398. (NRA. 1711. 15.) Hátlapján középkori (Non est pro nobis ista) és újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
 
 
290. 1365. jún. 7. 
A budai káptalan Guydo testvér Toplica-i apát kérésére és oklevél-bemutatása alapján átírja 
Jocelin spalatoi érsek 1222. évi, ép és gyanútól mentes privilegiális oklevelét, mivel azt az 
apát eredetijében nem meri magával vinni. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, 
sab. an. oct. Pent., a. d. 1365., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, 
Mihály, Miklós, Jakab, Benedek és János kanonokok jelenlétében. 
 
Reg.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii Beate Virginis Mariae de Toplica. 

59. (Df. 283 328.) 
K.: Smič. XIII. 448. 
 
 
291. 1365. jún. 7. 
[A budai káptalan Guydo testvér Toplica-i apát kérésére és oklevél-bemutatása alapján] 
átír egy 1272. évi, ép és gyanútól mentes oklevelet, mivel az apát eredetijében azt nem 
meri magával vinni. Kelt Albert mester olvasókanonok keze által, sab. an. oct. Pent., a. d. 
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1365., Péter mester éneklő-, Péter mester őrkanonok, László, Imre, Mihály, Miklós, Jakab, 
Benedek és János kanonokok jelenlétében. 
 
Reg.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii Beate Virginis Mariae de Toplica. 

57. (Df. 283 328.) Hiányos. 
K.: Smič. XIII. 449. 
 
 
292. 1365. jún. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) Guydo testvér Toplica-i apátnak a maga és konventje nevében előadott 
kérésére és oklevél-bemutatása alapján új pecsétes nyílt oklevelében átírja a Boszniában 
(in terra Wuzne [!]) ellopott pecsétjével ellátott, 1354. dec. 9-i nyílt oklevelét (l. Anjou-

oklt. XXXVIII. 510. szám). D. Bude, in fe. S. Trinit., a. d. 1365.  
 
Reg.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii Beate Virginis Mariae de Toplica. 

69. (Df. 283 328.) 
K.: Smič. XIII. 449–450. 
 
 
293. [1365.] jún. 9. Avignon 
[V.] Orbán pápa [V.] Károly francia királynak: [IV.] Károly római császár, cseh (Bo) király 
nemrég az apostoli széknél járva előadta javaslatát a teljes keresztény nép, Franciao. békéje, 
a hitetlenek legyőzése, a katolikus hit felemelése és a Szentföld visszavétele érdekében, és 
vele együtt a pápa elhatározta, hogy a Franciao.-t és a keresztények országait pusztító 
[zsoldos]társaságokat (comitiva) arra ösztönzik: a törökök (Turchi) v. más hitetlenek terü-
leteire menjenek. A császár bízva abban, hogy [I.] Lajos király (U) az országán át e társa-
ságok seregeinek átkelést enged, felajánlotta, hogy e seregeket Franciao. határaitól 
Magyaro.-ig a saját költségén zsoldba fogadja, de csak ha biztosan megismeri erről a magyar 
király szándékát. Ennek érdekében a pápa és a császár Arnulfot, a francia király 
marescallus-át hamarosan a magyar királyhoz küldik, hogy annak egyetértését az ügyben 
megszerezze. Ha Lajos nem ért egyet azzal, hogy a seregek átkeljenek országán, akkor azt 
javasolják, hogy a seregek a tengeren át menjenek keletre a velenceiek és más itáliaiak 
hajóival (bár ez nehezebb lesz), és ennek költségeire a császár felajánlotta Cseho. köv. 3 
évi összes jövedelmének felét. A pápa kéri a francia királyt, hogy időközben az ő országában 
levő efféle seregekkel egyezzen meg és vegye rá őket a távozásra, hogy miután Arnulf 
visszatért, e seregek Németo. (Alemania) felé (ha Magyaro. királya beleegyezik), v. Itália 
felé vegyék útjukat. D. Avinione, V. Id. Jun., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Raynaldus XXVI. 104–105; V. Orbán, LSC. 1822. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 247. 

fol. 114r. alapján.)  
R.: Reg. Imp. VIII. 515. 
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294. [1365.] jún. 9. Avignon 
[V.] Orbán pápa Johanna királynőnek (Si): a [zsoldos]társaságok ellen fogjon össze [IV.] 
Károly római császárral és az itáliai városokkal, akiknek követeit az ügyben Bolognába 
(Bononia) kell összehívni. D. Avinione, V. Id. Jun., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
R.: V. Orbán, LSC. 1823. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 247. fol. 114v. alapján.) 
Megj.: Lásd ue. ügyben az itáliai uralkodóknak és Andruin legátusnak írt leveleket: uo. 

1824–1826. szám. 
 
 
295. 1365. jún. 9. Avignon 
[IV.] Károly római császár levele Velencének: a pápával személyesen úgy döntöttek, hogy 
Arnulf-ot, Franciao. marescalcus-át azzal a kéréssel küldik [I.] Lajos magyar királyhoz, hogy 
az országán engedje átvonulni a törökök és más hitetlenek ellen indítandó keresztes hadakat.  
 
R.: Reg. Imp. VIII. Add. 746.  

Skorka Renáta 
 
 
296. 13[65.] jún. 10. 
[Péter] prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelent egyrészről 
Erzsébet nemes asszony, ….. Mihály fia András felesége, Thos-i Lőrinc leánya, másrészről 
ue. Lőrinc fiai: Péter, Imre és Pál, és az asszony elmondta, hogy mivel ezen fivérei az ő 
idei és előző évekbeli szegénységét ……. a terményekben és más javakban ….., ő viszon-
zásul a rá költött javaikért és testvéri szeretetből is a leánynegyedét nekik és örököseiknek, 
valamint ue. Lőrinc fia Tamás fiainak: Mihálynak és Lászlónak elengedte. D. f. III. p. S. 
Trinit., a. d. 13[65.] 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 1. (Df. 219 524.) Foltos. Hátlapján pecsét 

körvonala. 
Megj.: A keltezés OL-adatbázis megállapítása. 
 
 
297. 1365. jún. 14.  
Andre der Choch pozsonyi (Prespurch) lakos és felesége, Chunigunt a maguk és örököseik 
nevében kinyilvánítják, hogy a Dévény (Teben) területén lévő Tyrnperg-en fekvő szőlő-
jükhöz tartozó egy font dénár örökjáradékot adnak tíz font dénárért Jans der Pollen pozsonyi 
polgárnak. Az évjáradékot minden esztendőben háromszor: Szt. Mihály, Karácsony és Szt. 
György napján tartoznak fizetni, alkalmanként 80 dénárnyi összegben. Geben nach 
Christes gepurd dreuczehen hundert jar darnach in dem funf und sechczgistem jar des 
Samcztags vor Sand Veitz tag. 
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E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek 208. (Df. 238 828.) Hát-
lapján egykorú kéztől: auf aym weingarten in dem Tyrnperg 1 lb gelts, újkori kéztől latin 
nyelvű tárgymegjelölés. Az okiraton Dévény ép függőpecsétje.  

Skorka Renáta 
 
 
298. 1365. jún. 15. Bulgária, Vidin város mellett 
[I.] Lajos király (H) Chenyz-i Mihály hű szolgálataiért, amit neki és Szent Koronájának jelen 
királyi hadjáratban, ti. Vidin város és kerülete elfoglalásában teljesített, a Zemplen megyei 
Chemernye-i Márk fia: a férfiörökös nélküli Dénes leányát: Erzsébet nemes asszonyt az apja: 
Dénes Chemernye-n és máshol levő összes birtokrészeiben királyi teljhatalomból és speciális 
kegyből valós örökössé és törvényes leszármazottá teszi, ezen atyai birtokrészek teljes jogát és 
tulajdonát Erzsébetre, a gyermekeire és mindkét nemű örököseire mintegy Dénes fiaira ruházva, 
nem érintve azonban azon okleveleit, amiket esetleg mindezek ellenében bocsátott ki korábban. 
Jelen oklevelet ha visszaviszik neki, nagypecsétje alatt privilegiális formában adja majd ki. D. 
in Bulgaria prope civitatem nostram Bidiniensem, oct. S. Trinitatis, a. d. 1365. 
 
Á.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 17. SNA. Nátafalusi cs. nátafalusi lt. 1. 22. (Df. 

266 208.) Eszerint titkospecsétes nyílt oklevél volt. 
Má.: Ue. jelzet alatt, Á. alapján, újkori. 
 
 
299. 1365. jún. 15. Vidin 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt megjelentek egyrészről Tamás 
vajda fia: Konya mester, másrészről Sechan-i Péter fiai: István és Farkas mesterek, az ő 
frater patruelis-ei, és megvallották, hogy közös birtokaik határai miatt súlyos per és károk 
jöttek létre eddig köztük, de végül úgy egyeztek meg, hogy Konya mester Tamás fia: 
Falkus királyi embert és az esztergomi káptalan tanúságát, továbbá Debreu-i Miklóst, a 
királynéi aula ifját és Péter fia: István mester Fylek-i várnagyot, v. ezen bírók (arbitratores 
et iudices) távollétében Petheu fia: Miklóst és egy másik nemes fogott bírót, Péter fiai pedig 
…….-i János fia: Miklós királyi embert és ue. káptalan egy javadalmas (beneficiatus) 
tanúságát, valamint Wezeus fia: János királyi lovagot és Barakcha-i Jakab fia: Miklóst, v. 
ezek távollétében István testvér nyitrai püspököt, sacre pagine magistrum és egy nemest 
szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) a Sechen nevű birtokukra vezetik, és amit ezen választott 
bírók (iudices ordinarii per partes electi) a vitás birtokhatáraik ügyében a kereszt fáját 
megérintve esküt téve, a határaikat tartalmazó okleveleiket megtekintve és a felek előadásait 
meghallgatva mind a határokról, mind a felek közt eddig létrejött jogtalanságokról és károkról 
elfogultság nélkül döntenek, a felek betartják. Ha valamelyikük e fogott bírók (a királyi és 
káptalani emberek jelenlétében hozott) döntésének ellentmondana, a másik félnek a per 
kezdete előtt 50 márka dénárt fizessen. Ezenfelül a felek esküt téve és a szentek ereklyéit 
megérintve a királyi emberek és a káptalan tanúságai jelenlétében (félretéve minden 
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gyűlölködést és haragot) ezen bíróknak a köztük létrejött jogtalanságokat és károkról be 
kell számoljanak. D. Bodonii, oct. S. Trinit., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 621. (Múz. Ta. Jankovich.) Helyenként hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

(Zecheen és Konia névalakokkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint egy 
hatszögletű és egy kerek pecsét nyoma. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
300. [1365.] jún. 16. Tarkő 
Kozma Torkew-i plébános, Tarcha-i alesperes, a címzett káplánja beszámolója (relacio) 
Rynold [!] [fia:] Miklósnak, Mihály egri püspök lelkiekben általános vikáriusának: 
parancslevelének megfelelően (l. 275. szám) nemesektől és nem nemesektől megtudta, 
hogy az asszony mindig is Trochan-i Miklós fia Theodor törvényes felesége volt az egyházi 
jog rendjének megfelelően, és a megkérdezettek semmit sem tudtak felhozni a becstelenségére 
(in dedecus sue honoris), sőt kétség nélkül tisztességesnek nevezték, aki a mondott Nikul-al 
sosem volt házasságban. D. in Torkew, f. II. p. Corporis Christi, a. eiusdem ut supra. 
[1365.] Ezenfelül megtudta, hogy e Nikul nevű embert az asszony bizonyos ellenségei 
bujtották fel 15 forintért.  
 
E.: Dl. 75 261. (Bánó cs. lt. 3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (ami szerint 

a nő neve Kvnna, Nykul pedig rusticus), valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Bónis, SZR. 1318. szám. 
Megj.: Az intitulacio az oklevél alján szerepel. 
 
 
301. 1365. jún. 17. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Bálint esztergomi olvasókanonok az esztergomi káptalan 
nevében, hogy a Bors megyei Damas nevű birtokukon szükség van a bejárásra, a határjelek 
emelésére és megújítására. Ezért a király utasítja a budai káptalant, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akivel Ganad-i János litteratus v. Perky-i Mihály v. Kis (Parvus) Miklós v. János 
fia: Tamás v. Bela-i Miklós v. Barla királyi ember e birtokot a szomszédok összehívásával 
járja be régi határai mentén, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket emelve, és 
mások birtokjogaitól így elkülönítve hagyja az esztergomi káptalannak örök birtoklásra, ha 
nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg az esztergomi káptalan elle-
nében a királyi jelenlét elé, majd a budai káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. 
Bude, f. III. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1365. 
 
Á.: a 325. számú oklevélben.  
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302. 1365. jún. 18. Bulgária, Vidin város mellett 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája Kis (Parvus) Pál és az esztergomi érsek – a nádor 
frater-e és komája (compater) – számos egyéb szerviense kérésére elengedi Lengel (dict.) 
János fiainak: Leukus-nek és Ábrahámnak azt a 16 márka bírságot, amikben őket bárki 
ellenében elmarasztalta, nem érintve azonban peres ellenfeleik részét. D. in regno Bulgarie, 
prope civitatem Bodoniensem, f. IV. p. Corporis Christi, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 079. (Kállay cs. lt. 1300. 1479.) Papír. Hátlapján pecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1561. szám. 
 
 
303. [1365.] jún. 18. Avignon 
[V. Orbán pápa] Lászlónak, a bencés rendi, győri egyházmegyei, közvetlenül a pápa alá 
tartozó (nullius)  pannonhalmi (Sacermons Panonie) Szt. Márton-monostor apátjának: 
nemrég (nuper) Syffrid apát elhunyt, és a monostor konventje Lászlót, a pécsi egyházmegyei 
Saxzar-i [!] monostor apátját választotta egyhangúlag a Szt. Márton-monostor apátjává 
(valószínűleg nem tudva az alábbi pápai rendelkezésről), amit László elfogadott, majd a 
consistorium-ban a pápa előtt a választást előadatta. Mivel a pápa a monostor megüresedett 
kormányzásának betöltését (provisio) kizárólag a saját rendelkezésének tartotta meg, 
érvénytelennek nyilvánítva, ha mások bármilyen hatáskörrel erről döntenek, a választást 
érvénytelennek vélte, de végül tartva a monostor hosszú üresedésétől és értesülve arról, 
hogy László a Saxzar-i monostor kormányzását jól ellátta, ezért őt a Szt. Márton-monostor 
apátjának nevezi ki, rábízva annak egyházi és világi gondozását és irányítását. D. 
Avinione, XIV. Kal. Jul, pápasága 3. évében. [1365.] Ugyanígy a Szt. Márton-monostor 
konventjének, intve őket, hogy engedelmeskedjenek László apátnak.  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 160. fol. 37r. (Df. 289 778.) 
R.: V. Orbán, LC. 15724. szám. 
 
 
304. [1365.] jún. 18. Avignon 
[V.] Orbán pápa Andruin kardinálisnak, az apostoli szék legátusának: más levelében megírta 
neki, hogy ő és [IV.] Károly római császár az egyház és a Római Birodalom földjeit lerom-
boló [zsoldos]társaságok (comitiva) ellen szövetséget kötöttek, és ennek támogatására a kar-
dinális az itáliai uralkodókat kérje fel. A császár a Franciao.-ban és Itáliában levő társaságok 
kapcsán, együttérezve [V.] Károly francia királlyal, akit a társaságok szerfelett zaklatnak, és 
remélve, hogy [I.] Lajos király (V) átkelést enged majd országán át a társaságok seregeinek 
(gens), felajánlotta, hogy e seregeket Franciao. határaitól egészen Magyaro.-ig a saját költségén 
zsoldba fogadja (conducere), de csak akkor, ha a magyar király szándékáról megbizonyosodott. 
Úgy hírlik, hogy a francia király ezen társaságokkal már majdnem megegyezett, miszerint 
távoznak országából és sosem térnek oda vissza, így már csak a magyar király véleményére 
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várnak. Ha Lajos nem támogatja, hogy e seregek átkeljenek országán, akkor azok a tengeren 
kell menjenek a velenceiek és más itáliaiak hajóival a Tengerentúlra (ad partes 
Ultramarinas), ami nehéz lesz, de ennek költségére a császár felajánlotta Cseho. (Bo) köv. 3 
évi összes jövedelmének felét. Biztosítani kell, hogy e seregek ne károsítsák azokat a földeket, 
amiken áthaladnak, és szükséges tárgyalni az Itáliában levő társaságokkal, hogy Magyaro.-n 
át (ami a jobb megoldás, ha a magyar király beleegyezik) [ők is] távozzanak. Ezért Lajos 
beleegyezését a kardinális érje el, különben gondoskodni kell e társaságok tengeri átkeléséről, 
és ha azok sem a szárazföldön, sem a tengeren nem akarnak távozni, ezen uralkodók erejével 
kell őket megtámadni, ügyelve, hogy az angolok társasága (societas Anglicorum) ne egyesüljön 
Anichinus társaságával. A kardinális állandóan értesítse a pápát a fejleményekről. D. 
Avinione, XIV. Kal. Jul., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 634–636. (IX. Kal. Jul. dátummal); V. Orbán, LSC. 1843. szám; 

Theiner, CD. II. 428–429. (ASV. Reg. Vat. Vol. 247. fol. 116r. alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. 515. 
Megj.: A pápa levelét Andruin-nak arról, hogy az angolok és Anichinus de Bongardo 

társaságának egyesülését meg kell akadályozni, l. Theiner, CD. II. 428. és V. Orbán, 
LSC. 1844. szám. (Uo. Vol. 247. fol. 116v.) 

 
 
305. 1365. jún. 19. Vidin város 
[I.] Lajos király (H) előtt egyrészről Iwan Besdench-i plébános, másrészről Zenthmaria-i 
Zekul (dict.) György megvallották, hogy a plébános a Nyitra megyei Kereztur nevű vásárolt 
birtokát minden tartozékkal – kivéve a saját telkét (curia), amit megtartott magának és ott 
lakó anyjának; bizonyos szántóföldeket; a birtokon a Wagh folyón levő malom bevételeinek 
felét; a mondott telekhez tartozó egyéb haszonvételeket – leánytestvérének (soror uterina): 
Margit nemes asszonynak, ezen György feleségének, általa Györgynek (az ő sororius-ának), 
valamint annak fiának: Péternek (az ő nepos-ának) és örököseiknek adta, úgy, hogy ha 
György a mondott telket meg akarná magának szerezni, és a plébános anyját v. másokat, 
akik Iwan engedélyéből ott laknak, zaklatná és ezt a plébános okirattal tudja igazolni, akkor 
Kereztur birtok Iwan-hoz háramlik vissza. Erről a király a feleknek oklevelet ad ki, amit ha 
visszavisznek neki, privilegiális formában bocsát majd ki. D. in districtu civitatis nostre 
Bodonyensis, 8. die Corporis Christi, a. d. 1365. 
 
Á.: I. Lajos király, 1366. febr. 3. Dl. 41 640. (Múz. Ta. Nagy I.) Eszerint titkospecsétes 

nyílt oklevél volt. 
 
 
306. 1365. jún. 19. 
A váradi káptalan tudatja, hogy Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes döntéshozó oklevelének 
megfelelően az abban megnevezett Molunsar-i Balázs litteratus-al, a vajda az ügyben speciá-
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lisan kiküldött notarius-ával kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Ábrahámot, akik jún. 10-én 
(f. III. an. Corporis Christi) és a köv. napokon a Zonuk megyei, Mezes nevű hegyen épített, 
Mezesapath nevű Szt. Margit szűz-monostort (monasterium abbatiale) és tartozékait a szom-
szédok jelenlétében Kusal-i Jakch mesternek és fiainak iktatták királyi adománynak megfelelően 
örök birtoklásra, nem érintve más jogát, nem lévén ellentmondó. Erről a káptalan függőpecsétes 
chirographált oklevelet bocsát ki. D. oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1365., amikor Fülöp 
prépost, Benedek olvasó-, István éneklőkanonok, az őrkanonokság üresedésben. 
 
E.: Dl. 41 622. (Múz. Ta.) Alul chirographált (ABC). Hátlapján középkori és újkori kéztől 

tárgymegjelölések, utóbbi magyar nyelvű. Függőpecsét és lila fonata. 
Tá.: az 540. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 377. szám. 
 
 
307. 1365. jún. 20. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) Miklós fia: Mihály litteratus, tárnoki familiáris (familiaris noster 
de domo tavarnicali) előadva szolgálatait, amiket gyermekkora óta a királyi tárnoki házban 
az uralkodó és a királyné szolgálataiban teljesít még most is, a Heues megyei Myra és a 
Zabouch megyei Zouath, Kesereueghaz és Kabaeghaz birtokokat kérte örökadományul 
magának, testvéreinek (carnalis frater): Istvánnak és Andrásnak, patruelis frater-einek: 
Péter váradi prépostnak és Andrásnak, valamint örököseiknek, azt állítva, hogy ezek 
Tristian egykori főesperesé voltak, aki a világtól visszavonult, felvette a remete testvérek 
viseletét és rendjét, és mivel e rend statutum-a szerint birtokokat nem tarthat, és nincsenek 
olyan frater-ei és rokonai sem, akikre a birtokai az ország szokása szerint leszármazhatnának, 
emiatt e birtokok a király kezeihez háramlottak. Az uralkodó Mihály szolgálataiért és 
fáradságos munkáiért Tristian ezen birtokait, amik a mondott okokból adományozási jogköréhez 
háramlottak, minden tartozékukkal régi határaik alatt Mihálynak, nevezett frater-einek és 
általuk örököseiknek adja királyi új adomány címén, az anyja: Erzsébet királyné tanácsából, 
egyetértésével és közbenjáró kérésére, nem érintve mások jogait. Ha jelen oklevelet 
visszaviszik neki, privilegiális formában adja majd ki. D. Bude, f. VI. an. Nat. Johannis 
Bapt., a. d. 1365. 
 
Á.: I. Lajos király, 1368. jan. 29. Dl. 30 122. (GYKOL. Cista diversorum comitatuum. 1. 

4. 49.) Eszerint királyi gyűrűspecséttel ellátott nyílt oklevél volt. 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 430. 
 
 
308. [1365.] jún. 20. Avignon 
[V. Orbán] pápát kérte E[rzsébet] id. királyné (U), hogy vasvári (de Castro Ferreo) Márton 
[fia:] Mihály egri prebendás kanonoknak, a királyné kápolnája klerikusának és kincstára 
registrator-ának az egri egyházban azt a kanonokságot és prebendát biztosítsa, amik értéke 
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nem haladja meg a 18 márkát, és amik megüresedtek azáltal, hogy Demeter, most szerémi 
püspök, egykor egri prépost és prebendás kanonok ezekről lemondott. A pápa a kérést 
jóváhagyja. D. Avinione, XII. Kal. Jul., pápasága 3. évében. [1365.]  
 
K.: Wertner M., TT. 1908. 513. (júl. 20-i dátummal); Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 434.; 

Rábik, Reg. Suppl. 271. (Mind ASV. Reg. Suppl. Vol. 41. fol. 100v. alapján.) 
 
 
309. [1365.] jún. 20. Avignon 
[V. Orbán pápa] vasvári (Castrum Ferreum) Márton [fia:] Mihály egri kanonoknak: kérése 
szerint az egri egyház kanonoksága és prebendája, aminek bevételei és jövedelmei az évi 6 
ezüstmárkát nem haladják meg, és amiket Demeter szerémi püspök egykor ott bírt, de annak 
lemondása révén, mivel a pápa őt a szerémi egyházba léptette elő, Mihály egri püspök 
kezeinél maradtak megüresedve és az egri püspök adományozásához tartoznak régi, kipróbált 
és eddig békésen megőrzött szokás szerint, a püspök a kanonoki jog teljességével, minden 
joggal és tartozékkal Mihálynak adta, aki az adomány erejével ezeket azóta is békésen 
birtokolja. Ám a kanonok tart attól, hogy az adomány idején mindezek a pápai rendelkezésnek 
voltak megtartva, adományuk az apostoli széket illette, és őt ezek ügyében zaklathatják. A 
pápa megfontolva ezt, valamint Mihály és Erzsébet id. (senior) királyné (V) (akinek Mihály a 
kápolnája klerikusa és kincstára registrator-a) kérését, pápai hatáskörrel elrendeli, hogy a 
mondott adomány (collacio et provisio) érvényben maradhat. D. Avinione, XII. Kal. Jul, 
pápasága 3. évében. [1365.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 159. fol. 305v. (Df. 289 777.) 
R.: V. Orbán, LC. 15110. szám.  
 
 
310. [1365.] jún. 20. Avignon 
[V. Orbán] pápa [IV.] Károly római császár, cseh (Bo) király kérésére a prágai egyetem 
doctor-ai, mesterei és bacallarius-ai, köztük Magyaro.-i (U) Pál [fia:] Tamás, az erdélyi 
egyház prebenda nélküli kanonoka, bacallarius in artibus részére különféle kegyeket tesz. 
D. Avinione, XII. Kal. Jul., pápasága 3. évében. [1365.]  
 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 271–272. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 44. fol. 15v-16r. alapján.) 
 
 
311. 1365. jún. 22. Vidin város mellett 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel a Nyitra megyei Onor-i István fia: János 
neki és Szent Koronájának mindig, főként most a bulgáriai Vidin város és kerülete elfogla-
lásában (in recuperacione civitatis et districtus Bidiniensis regni nostri Bulgarie) bátran 
szolgált, egészen végtagjai súlyos sérüléséig és vére hullásáig, János kérésére (akinek nincsenek 
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jelenleg férförökösei) a leányait: Klárát és Margitot (valamint jövőbeli leányait is) és azok 
mindkét nemű örököseit János birtokain és birtokrészein, akár Onor birtokon, akár másutt 
vannak, királyi teljhatalomból és speciális kegyből János valós örököseivé és törvényes 
leszármazottaivá teszi, e birtokai és birtokrészei minden jogát és tulajdonát ezen leányaira, 
azok gyermekeire és utódaira mintegy János fiaira ruházva, consuetudine seu institucione 
regni nostri antiqua que huic gracie nostre repugnare videretur, prorsus non obstante. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja majd ki. D. in campis prope 
eandem nostram Bodoniensem civitatem, quind. S. Trinit., a. d. 1365. 
 
Á.: Garamszentbenedeki konvent, 1437. júl. 13. Dl. 5399. (NRA. 701. 46.) Eszerint a király 

kisebbik pecsétjével volt ellátva. 
 
 
312. 1365. jún. 22. Vidin város mellett 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy Doboka-i János fia: László mester hű szolgálataiért, 
amiket neki és Szent Koronájának a bulgáriai Vidin város és kerülete elfoglalásában (in 
recuperacione civitatis et districtus Vidiniensis regni nostri Bulgarie) teljesített teste veszélyez-
tetésével és vére hullásával, László kérésére (mivel érett – matura – korúként nincsenek 
férförökösei) a leányait: Dorottyát, Annát, Margitot és Klárát (valamint jövőbeli leányait 
is) László birtokain és birtokrészein, az ország bármely megyéjében is vannak, arra az 
esetre, ha László mester fiak nélkül hunyna el, királyi teljhatalomból és speciális kegyből 
László valós örököseivé és törvényes leszármazottaivá teszi, mintegy annak fiaivá, e birtokai 
és birtokrészei minden jogát és tulajdonát ezen leányaira, azok gyermekeire és mindkét 
nemű utódaira ruházva, consuetudinaria regni nostri institucione que huic gracie nostre 
repugnare videretur, prorsus non obstante. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, új nagypecsétje 
alatt privilegiális formában bocsátja majd ki. D. in campis prope eandem nostram 
Vidiniensem civitatem, quind. S. Trinit., a. d. 1365. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1368. ápr. 28. > Kolozsmonostori konvent okleveleinek rekvizítorai, 

1723. okt. 16. Dl. 73 726. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 165.) Eszerint titkospecsétes 
nyílt oklevél volt. 
2. I. Lajos király, 1368. ápr. 28. > Kolozsmonostori konvent okleveleinek rekvizítorai, 
1728. márc. 7. Dl. 73 727. (Uo. 186.) 

R.: Erdélyi Okm. IV. 378. szám. 
 
 
313. 1365. jún. 22. Vidin város előtt 
[I.] Lajos király (H) előtt megjelent egyrészről szentgyörgyi (S. Georgius) Sebus fivére: 
néhai Péter comes fia: Tamás mester lovag, másrészről Zudar Péter báró, királyi pohárnok-
mester, és Tamás elmondta, hogy azon 600 márka összegért, amit neki – aki Vidin városban 
(civitate nostra Bidiniensi) marad a király szolgálatában és ezért sok pénzre van szüksége 
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(expensis multum indigens) – Péter mester és fivérei adtak, a saját és fivérei (frater 
uterinus): János és Péter nevében a király beleegyezésével a Domoragh nevű Zaboch megyei 
közös birtokuk felét, továbbá valamennyi egyéb közös és osztatlan, de idegen kézen levő, 
Zothmar, Bereg, Zemplin és Zaboch megyei birtokuk felét teljes joggal Péter mesternek, a 
fivéreinek és örököseiknek adta, minden jogot és tulajdont ezekben rájuk ruházva, kötelezve 
magát és örököseit, hogy őket a saját fivérei, patruus-ai és bárki más ellenében e 
birtokfelek ügyében bármikor szavatolja bíróságon v. azon kívül. D. in campis ante 
predictam nostram civitatem Bidiniensem, quind. S. Trinit., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5400. (NRA. 1540. 2.) Előlapja alján vörös viaszú kis pecsét töredékei alatt: propria 

confessio predicti ….. Hátlapján középkori kéztől: Domrach, újkori kéztől tárgymegjelölés. 
 
 
314. 1365. jún. 22. 
[I.] Lajos király [1365.] jún. 22-én (quind. S. Trinit.) elrendelte a királyi seregben kiadott 
nyílt oklevelében, miután meghallgatta [Almakerek-i Gegus fia:] János mester panaszát, 
hogy az igazság megismerése után János mester Lapus nevű földjét, amit erdőkkel, szőlőkkel, 
szántóföldekkel és minden haszonvétellel együtt, mint mondják, a király Walthyd és Kapus 
falubeli szászai (saxones) jogtalanul elfoglaltak, Jánosnak iktassák. 
 
Tá.: 1. a 327. számú oklevélben. 

2. a 379. számú oklevélben. Eltérő névalakja: Waldhyd. 
K.: ZW. II. 224. (Tá.-ban); Doc. Rom. Hist. XII. 430–431. (Tá.-ban, román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 379. szám. 
 
 
315. 1365. jún. 23. Szörény mellett Bulgáriában 
[I.] Lajos király (H) Byr-i Bálint fia János fia: Péter kérésére és hű szolgálataiért, amiket neki és 
Szent Koronájának, főleg most Vidin város elfoglalásában és Bulgária (amit idegen kezek 
sokáig elfoglalva tartottak) leigázásában (in expugnacione et optencione civitatis Bodoniensis 
ac recuperacione et subiugacione regni nostri Bulgarie) teljesített, az anyját: Erzsébet nemes 
asszonyt, Byr-i Kondakor fia néhai Domokos leányát a Vasvár megyei Byr birtokon és másutt 
levő birtokrészekben és -jogokban, amik egykor apját: Domokost illették, speciális kegyből és 
királyi teljhatalomból valós örökössé és törvényes leszármazottá teszi, és Erzsébetnek adja a 
mondott atyai birtokjogokat és -részeket minden tartozékkal, hogy azokat mintegy (instar) 
Domokos fia örökjogú leszármazás címén birtokolja jelen királyi adományból és kegyből, 
consuetudinaria lege regni nostri, que nisi masculinum patitur successorem, huic iuri et gracie 
repugnare sive obstare non valente. Érvényben hagyja azonban azokat az okleveleit (aliis 
tamen litteris nostris … salvis remansuris), amiket esetleg mindezek ellenében bocsátott ki 
korábban. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagypecsétje alatt privilegiális formában adja 
majd ki. D. prope Zeurinum in Bulgaria, in vig. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1365. 
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Á.: I. Lajos király, 1367. júl. 29. VAML. 1011. (Df. 262 469.) Eszerint nyílt papíroklevél 
volt, a király titkospecsétjével ellátva. 

K.: TT. 1898. 357–358; Házi J., Vasi Szle. 1969. 138. 
R.: Kóta 135. szám. 
 
 
316. 1365. jún. 23. Tornalja 
Papoch-i László mester, István mester Gumur megyei vicecomes-e és a szolgabírók tudatják, 
hogy amikor Geche fia: Miklós, Pál fia: Balázs és Suluk (dict.) Miklós, Nehe-i nemesek 
kérésére kiküldték a pecsétjeikkel embereikként Kysmale-i András fia: Miklóst (Kysmale-i 
Miklós fiai famulus-át) és Mathefalua-i Pokau [!] fia: Mátét (Mathe), ők jún. 17-én (f. III. 
an. Johannis Bapt.) Miklós, Balázs és Syuluk (dict.) Miklós Nehe nevű birtokrészein 
Puthnok-i László fia: Mihály mestert és a másik Male-i és Pogon-i jobbágyait és famulus-ait 
a határjelek emelésétől és elszántásától, valamint e birtokrészek termései használatától 
tilalmazták. D. in villa Tornalia, in vig. Johannis Bapt., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 89 379. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 16.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Gehe és Syulok névalakokkal), valamint 3 zárópecsét nyoma. 
R.: F. IX/6. 134. 
 
 
317. 1365. jún. 23.  
Egyed, a Thurucz-i B. Szűz Mária-egyház prépostja és a konvent előtt megjelentek egyrészről 
Bossan-i Lukács fiai: Péter és Miklós, másrészről Pereznoucz-i Jakab fia: Péter, és előbbiek 
elmondták, hogy a saját és fivéreik (frater uterinus): Jakab és Tamás Prouna birtokon, ti. a 
Duchnolehota nevű telepítésen levő birtokrészéből egy wlgo Thelek nevű lakatlan predium 
felét minden tartozékkal (szántóföldek, kaszálók), továbbá Barleusprouna faluban egy 
hozzájuk osztállyal került teljes telket (curia), ami e falu végétől a Nitra folyó felől a második 
telek, a tartozékaival (szántóföldek, kaszálók) együtt, továbbá a Nitra folyón 1 egykerekű 
malmukat (ami mondott fivéreiké is) Jakab fia: Péternek 6 márka dénárért elzálogosították, 
úgy, hogy ezeket 6 éven belül nem válthatják vissza, de a 6 év elteltével (elapsis itaque 
dictis 6 annorum revolucionibus) bármikor ezen összegért. Jakab fia: Pétert e telkekben és 
malomban mindenkivel, főleg mondott fivéreikkel és rokonaikkal szemben megőrzik, s ha 
ezt nem tudják teljesíteni, akkor v. ugyanennyi pénzt, v. ugyanannyi földet kell adjanak 
máshol a saját birtokrészeikből Jakab fia: Péternek. D. in vig. Johannis Bapt., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 49 208. (Bossányi cs. lt. 195.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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318. 1365. jún. 24. Orsova mellett Bulgáriában 
[I.] Lajos király 1365. jún. 24-i (prope Orswa in Bulgaria, in fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 
1365.) nyílt oklevelében a Boryknyk-i [Lengel (dict.)] Imrével eljegyzett [Nogbossan-i] 
Detric leányát: Margitot és mindkét nemű örököseit ezen Detric Nyitra és Trinchin megyei 
birtokjogaiban törvényes leszármazottakká tette. 
 
Tá.: I. Lajos király, 1368. jan. 23. > Garai Miklós nádor, 1411. nov. 18. Dl. 49 120. 

(Bossányi cs. lt. 8.) 
 
 
319. [1365.] jún. 24. 
Az aradi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
262. szám) Cygetiuis-i László királyi emberrel kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: 
Lőrincet, akik jún. 23-án (in vig. Nat. Johannis Bapt.) Felgerla faluban Tamás fia: Ábra-
hámnak bemutatták a király és a királyné oklevelét, miszerint az uralkodó megparancsolta 
Ábrahámnak és frater-ének: Abych-nak, hogy a Kezeuch patakban (gurges) levő, wlgo 
Karulbanaya nevű aranybányát (aurifodina) – amit Tamás ezen fiai egykor Syke 
főesperesnek adtak örökre éves census-ért, majd Syke-től a frater-éhez: Györgyhöz került, 
akitől most Tamás fiai jogtalanul elvették és Bard-i (dict.) Jánosnak adták – Györgynek 
adják vissza. Tamás fiai viszont a bányát ennek ellenére sem adták vissza, ezért őket a saját 
ottani részükön a királyi jelenlét elé idézték György ellenében júl. 7-re (quind. diei 
citacionis). D. in fe. Nat. Johannis Bapt., a. eciam prenotato. [1365.] 
 
E.: VAML. Erdődy cs. lt. Vép. 69. 3126. 846. (Df. 262 340.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (eszerint Tamás fiai Felgerla-iak), valamint mandorla alakú zárópecsét 
és pecsétfő nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Andreas filius Agustini cum Orodiensis, 
pro in racione prioritatis ad oct. Nat. B. virg. Due. 

 
  
320. 1365. jún. 25. Verpelét 
Gergely fia: Miklós mester comes és a Heueswyuar megyei szolgabírók tudatják, hogy bár 
perhalasztó oklevelüknek megfelelően színük előtt Zeuleus-i János fia: Tamás jún. 25-én 
(f. IV. p. Nat. Johannis Bapt.) Zenthemryh-i Lorand fia: Sebestyén ellen pereskedni akart, 
de a felek rokonai és barátai kérték fentieket, hogy az ügyet a felek által közösen kiválasz-
tott fogott bírók döntésére engedjék, úgy, hogy amit azok az egri káptalan előtt jún. 29-én 
(domin. p. regis Ladizlai) a felek elmondásait meghallgatva és okleveleiket megtekintve) 
döntenek, a felek el kell fogadják, s amelyikük a maga bíróit nem vezeti oda és azok döntését 
nem fogadja el, a másik féllel szemben a bíró része nélkül 3 márkában marasztalják el. A 
döntésről a káptalan jelentését júl. 9-re (quind. presentis date) fentieknek vigyék el. D. in 
villa Velpreth, f. IV. supradicta, a. d. 1365. 
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E.: Dl. 41 623. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(Zeules névalakkal), valamint 1 nagyobb és 2 kisebb zárópecsét töredékei. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
R.: F. IX/7. 529. (csak évvel) 
 
 
321. 1365. jún. 26. Óbuda 
Erzsébet királyné (H) az általa alapított óbudai B. Szűz-kolostorról és az ottani apácákról 
gondoskodván a Bekasmeger birtokon levő vásárolt részeit az apácáknak és a kolostornak 
adja örökre, semmiféle jogot és tulajdont tovább magának meg nem tartva azokban. Erről 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. Bude Veteri, VI. Kal. Jul., a. 
d. 1365. Arenga. 
 
E.: Dl. 5402. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda 14. 13.) Hátlapján középkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és vörös fonata. 
Má.: Ue. jelezet alatt, újkori. 
 
 
322. 1365. jún. 27. Óbuda 
Erzsébet királynénak (H) elmondta speciális káplánja: János Lupprehtzaza-i plébános a 
maga és a Lupprehtzaza-i királynéi (nostra) polgárok és hospesek nevében, hogy a városhoz 
tartozó földjük egy részét Konak István nagymuzsalyi (Musee Maior) nemes jogtalanul 
ezen Musee faluhoz elfoglalta, az ő joguk sérelmére és kárára. Ezért a királyné utasítja a 
Lelez-i prépostot és konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Homuk-i Bálint, a 
királynéi (nostra) aula ifja és Machala-i Herryh v. Charnauada-i Tamás v. Began-i Cheh 
(dict.) Jakab, a királynéi aula ifja tudja meg erről az igazságot, és ha mindez igaz, akkor 
királynéi szóval adassa vissza a földrészt Istvánnal, ellenkező esetben idézze meg őt okleveleivel 
együtt a plébános és e királynéi polgárok v. hospesek ellen a királyné elé, majd a konvent 
tegyen jelentést. D. in Veteri Buda, in fe. regis Ladizlai, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 12. (Df. 219 535.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét nyoma. 
 
 
323. 1365. jún. 28. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kéri a Lelez-i konventet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Cyzer-i Péter fia: Tamás v. Kerez-i Egyed fia: Peteu v. 
Waykoch-i Orbán fia: Péter királyi ember idézze Kamarouch-i Miklós fia: Lorand-ot 
(meghagyva neki, hogy állítsa elő famulus-át: Domokost) Kamarouch-i Mihály fia: András 
ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in 
Wissegrad, 2. die Ladizlai regis, a. d. 1365. 
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E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 3. (Df. 219 526.) Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 

 
 
324. 1365. jún. 28. Kapos 
Noghmihal-i Lőrinc fia: György, Vngh megyei vicecomes és a szolgabírók jelentik [I.] 
Lajos királynak (H), hogy a Péter testvér Lelez-i prépost és konventje érdekében tudomány-
vételekre és tilalmazásokra 1 évre kiadott nyílt oklevelének megfelelően kiküldték az egyik 
szolgabírót, aki jún. 21-én (sab. an. Nat. Johannis Bapt.) a prépost és a konvent embere és 
speciális képviselője vezetésével bejárt egy területet – Latorchawyze (dict.) víz; két árok, 
az egyiket Zopoch-nak, a másikat Bystrice-nek hívják; Chalanuspataka; Lyzkov patak 
(torrens); erdő –, majd Miklós néhai országbíró fiát: János mestert és János néhai nádor fia 
Drugeth János fiait: János és Ferenc mestereket, továbbá a Kapus falvi népeiket és jobbágyaikat 
az erdő és a kaszálóhelyek v. rétek használatától, a széna lekaszálásától és elhordásától, 
valamint az ottani szántóföldek szántásától tilalmazta. D. sab. p. Nat. Johannis Bapt., in 
Kapus prenotata, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 141. (Df. 233 748.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 4 kisebb zárópecsét töredéke v. körvonala. 
 
 
325. [1365.] jún. 28. 
A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
301. szám) Perky-i Miklós királyi emberrel kiküldték kanonoktársukat, Jakab mestert, akik 
jún. 25-én (f. IV. p. Johannis Bapt. Nat.) a Bors megyei Damas birtokot a szomszédok 
jelenlétében régi határai mentén bejárták, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket 
emeltek, és mások birtokjogaitól így elkülönítve az esztergomi káptalannak hagyták örök 
birtoklása, ellentmondó nem lévén. Hj.: Kesd folyó; Hayoer (wlgariter dict.) víz régi medre; 
Garan folyó; 2 régi határjel Leker falu határában, amik elkülönítik Leker és Damas birtokokat; 
7 kettős határjel, amik közül a Damas faluhoz tartozókat megújították; Nyrsar (dict.) mocsár; 
ezen tó [!]; 2 határjel, amikből a Damas-hoz tartozót megújították, és itt Damas csatlakozik 
az érsek birtoka határaihoz. D. 4. die premisse reambulacionis, a. supradicto. [1365.] 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 2. 3. 5. (Df. 235 820.) Hátlapján azonos és 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét nyoma. 
Á.: Esztergomi kápt., 1701. febr. 16. Uo. 38. 9. 21. (Df. 236 981.)  
 
 
326. 1365. jún. 29. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi döntéshozó 
oklevele szerint az abban felsorolt okokból Anna – Beseneu-i Máté fia Tamás fia néhai 
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Miklós leánytestvére (soror) – férje: Bogar (dict.) János harmadmagával, hozzá hasonló 
emberekkel ápr. 26-án (f. VI. p. Georgii) a budai káptalan előtt óbudai (Vetus Buda) Péter 
litteratus és Beseneu-i Iwan fia: András ellen esküt kellett tegyen arról, hogy a vásárolt 
birtokáról (amiben sosem volt megnemesítve) kiadott oklevelei elvesztek, majd a káptalan 
jelentését erről jún. 8-ra (oct. Penth.) az országbírónak elvinni. Akkor János bemutatta neki 
a káptalan oklevelét, miszerint az esküt a társaival együtt az országbíró döntésének megfelelően 
Péter és András ellen a mondott helyen és napon letette. És mivel a jelentés visszavitele 
idején senki sem mondott ellent, ezért az országbíró Jánost minderről nyugtatja. D. in 
Wyssegrad, 22. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 624. (Múz. Ta. Nagy I.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét 

körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
R.: Bakács, Pest m. 813. szám. 
 
 
327. 1365. jún. 29. Bulgária, Vidin város mellett 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az alvajdájának: Péternek. A vajda Bulgáriában, Vidin 
város mellett (in regno Bulgarie prope civitatem Bodonyensem) a jelenlegi királyi seregben 
lévén, Almakerek-i Gegus fia: János mester bemutatta neki a király oklevelét (l. 314. 

szám). A vajda elé hívott seregbeli szászok erre azt mondták, hogy Lapus föld ügyében 
okleveleik vannak, ezért a vajda meghagyta, hogy a felek okleveleiket Lapus földről egymás 
ellenében aug. 1-jén (oct. Jacobi) Zentemeryh faluban mutassák be az alvajdának, aki ezek 
és a mondott királyi oklevél (amit János akkor szintén mutasson be) alapján, miután meg-
tudta az igazságot a felek állításairól a király parancsának megfelelően, ha úgy találja, 
hogy Laapus föld a szászokat illeti, akkor azt a királyi jogtól ne különítse el, de ha azt tudja 
meg, hogy a föld Jánosé, akkor őt e földrészben (azt iktatva neki) békésen őrizze meg. D. 
8. die quind. predict. [S. Trinit.], in loco prenotato, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5403. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 1. 1. O.) Papír. Hátlapján azonos, későbbi középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések (utóbbi magyar nyelvű), valamint zárópecsét 
töredékei alatt: relacio Petri vicewoyuode. 

Tá.: a 379. számú oklevélben. Eltérő névalakja: Budun, S. Emericus 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
K.: ZW. II. 224–225; Doc. Rom. Hist. C. XII. 430–432. (E. alapján); Doc. Rom. Hist. C. 

XII. 437–438. (Tá. alapján, Tá.-ban.) Utóbbiak román fordítással. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 380. szám. 
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328. + 1365. [jún. 29. körül] Bulgária, Vidin város mellett 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az alvajdájának, Péternek: elpanaszolták az uralkodónak, 
hogy bár annak parancsa Benedek mestert az erdélyi Fehér megyei, besenyők (Bysseni) 
által benépesített, de tönkrement Lazarfalwa birtok határainak helyreállítására és új határjelei 
emelésére küldte, de az alvajda, ki tudja, miért, a király parancsa ellenére és e birtok kárára 
Benedeket jelenleg Szentimrén (S. Emerico) tartja kevésbé fontos ügyekben elfoglalva. A 
vajda figyelmezteti Pétert, hogy Benedeket engedje rögtön Lazarfalwa-ra. D. in regno 
Bulgarie, prope civitatem Bodiniensem, in presenti exercitu domini regis habito, a. d. 1365. 
 
K.: Székely Okl. I. 68–69; Densuşianu I/2. 98; Doc. Rom. Hist. C. XII. 432–433. (román 

fordítással) Mind Kemény J.-gyűjt. alapján. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 381. szám.  
Megj.: R. szerint tartalma és nyelvezete alapján Kemény J. hamisítványa, amit az előző 

számú oklevél alapján készíthetett. 
 
 
329. 1365. jún. 29.  
Jexse fia: Miklós comes esztergomi (Strigonium) bíró, György mester litteratus, Zely-i Egyed, 
Leustach egykori bíró, Mihály kalmár, Zambo László, Keer-i János, Mako, Pál fia: János, 
Zanto-i Jakab, Egyed fia: Antal, János szűcs és Vörös (Rufus) István esküdtek, valamint a 
többi polgár előtt megjelent egyrészről Miklós pap, az Esztergom várbeli Szt. Adalbert 
vértanú és hitvalló-egyház Keresztelő Szt. János-oltárának mestere, másrészről János szabó 
sponsus-a: Antal, a polgártársuk, és Miklós elmondta, hogy a város Zenthmartunuelge 
nevű területén levő, 1 quartale-t tartalmazó vásárolt szőlőjét, amivel kelet felől a saját, 
nyugat felől Pál fia: János, mondott esztergomi esküdt polgár szőlője szomszédos, két 
kereskedelmi márka ezüstért Antalnak és örököseinek eladta, nem lévén ellentmondó. Fentiek 
(a város szokása szerinti) kérdésére a szőlő mondott szomszédai [!] ehhez beleegyezésüket 
adták. Miklós vállalta, hogy Antalt és leszármazottait a szőlő örök és békés birtokában 
megőrzi és annak ügyében szavatolja. Erről a felek kérésére fentiek kettőspecsétjükkel 
ellátott oklevelet bocsátanak ki Antalnak. D. in fe. Petri et Pauli, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 83 302. (Bárczay cs. lt. 2. 47. 20.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, az 

egyik magyar nyelvű. Függőpecsét fonata. 
 
 
330. 1365. jún. 30. Lugos 
[I.] Lajos király (H) Kont Miklós, az országa nádora, a kunok bírája számos és dicsőséges, 
mindenki számára ismeretes érdemei közül kiemeli, hogy amikor a király – akinek a trónra 
lépése óta mindig is szívügye volt királyi és Szent Koronájának jogai visszaszerzése, amiket 
idegen erőszakos kezek egykor elfoglaltak – igen erős sereggel ment Bulgáriába (partes 
regni nostri Bulgarie), amit hitetlenek és lázadók a Szent Korona kormányzatának joghatósága 
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alól egykor elidegenítettek, és Miklós nádor magával hozva saját nagyszámú fegyveres és 
íjászseregét, a frater-ei, rokonai, katonái és szerviensei vére hullásával szolgált a királynak 
és Szent Koronájának, bölcs tanácsaival és Isten kegyességével a király Vidin (Bidin) várost 
elfoglalta és annak kerületét (districtus) számos erődítéseivel együtt joghatósága és 
kormányzása alá hajtotta. Mindezek miatt az uralkodó minden Vidin városbeli jászt 
(Philistei seu Jazones), akiknél ott ravaszabbakat és ellenállóbbakat egy másik népben 
(nacio) sem talált, a gyermekeikkel és javaikkal együtt más speciális levelével a nádornak, 
fiainak és utódainak adományozta örökre, és most ezen jászokat, a gyermekeiket és 
utódaiat a javaikkal együtt mint szolgákat és a pogányok és hitetlenek oly távoli vidékeiről 
elhozott condicionarius-okat ismét a nádor, a fiai és örökösei joghatóságának és uralmának 
veti alá, hogy sem a király v. a királyné, sem a hercegek, a főpapok, bárók v. Magyaro. 
bármely nemes és birtokos személye városaiba, faluiba, területeire, birtokaira és földjeire 
se menekülhessenek, és őket a nádor és örökösei akarata ellenére ne fogadják be v. segítsék. 
Ha e jászok közül egyesek e városokba, falvakba, területekre, birtokokra v. földekre szöknének 
lakni bármikor is, mind a király és a királyné, mind a hercegek, főpapok, bárók, nemesek 
és birtokos emberek őket a javaikkal együtt vissza kell adják a nádornak v. örököseinek. 
Megengedi még speciális kegyből, hogy e jászok, a gyermekeik és utódaik ne fizessenek 
Magyaro. királyainak, királynéinak és hercegeinek v. azok officialis-aiknak semmiféle 
adót (census seu collecta), hanem bárhol is legyenek a nádor, a fiai és örökösei földjein v. 
birtokain, a királynak és örököseinek, ti. Magyaro. királyainak v. fejedelmeinek járó összes 
adó (dacia), ti. a kamarahaszna v. marturina v. submarturina v. ferto v. más adók (collecta) 
alól örökre legyenek felmentve mint a nádor, a fiai és örökösei háza szolgálatára örökösen 
alávetett emberek. Jelen titkospecsétes oklevelet, ha visszaviszik neki, nagypecsétje alatt 
privilegiális formában adja majd ki. D. in Lugas, f. II. p. Petri et Pauli, a. d. 1365. 
 
Á.: Zsigmond király, 1399. dec. 23. Dl. 107 946. (Batthyány cs. lt. Memorabilia. 1479. 2.) 

Újkori Má.-ban. 
Má.: Ue. jelzet alatt, egykori E.-je alapján. Újkori. 
K.: Gyárfás III. 500–502. (Egykori E.-je – Batthyány cs. körmendi lt. Memorabilia 3. – 

alapján, eszerint előlapján gyűrűspecsét nyoma alatt: assecuracio eiusdem palatini facta 
verbo regis coram magistro Georgio Bubec Simoni litterato); TT. 1898. 358–360. 

Ford.: Középkori históriák 303. (részlet) 
 
 
331. 1365. júl. 1. Zágráb 
Bakouch mester zágrábi comes, Zanobor és Medue várak várnagya, akit István zágrábi püspök, 
Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa jelenleg a bírói székén folyó perekkel bízott 
meg, a Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanjának: elmondta neki Kozma fia Antal fia: János, 
a zágrábi Gréc-hegyi (mons Grecensis in Zagrabia) polgár, hogy ő a Toplichazenthgyurgh 
nevű birtokát, amit a tartozékaival együtt Castellan (dict.) Péter fia: László mesternek a zágrábi 
káptalan oklevelével az abban szereplő pénzösszegért eladott, a képviselője által a vikárius 
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embere és a Posaga-i káptalan tanúsága jelenlétében iktatni tartozik. Ezért Bakouch mester 
kéri a Posaga-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Olasz (Galicus) 
Balota v. Angel (dict.) János fia: Miklós v. Iwan fia: Gergely v. Bagenowch-i János fia: Miklós 
vikáriusi ember tekintse meg a birtokiktatást, majd a káptalan a vikáriusnak (dominus noster) 
tegyen jelentést. D. Zagrabie, 3. die Petri et Pauli, a. d. 1365. 
 
Á.: a 340. számú oklevélben.  
K.: Smič. XIII. 450–451. 
 
 
332. [1365.] júl. 2. Avignon 
[V. Orbán pápa] Miklós [fia:] Tamásnak, a bencés rendi, pécsi egyházmegyei, Saxardia-i 
Szt. Üdvözítő-monostor apátjának: nemrég (nuper) e monostor megüresedett, mivel a pápa 
Lászlót, a monostor egykori apátját a pécsi [! ∋: győri] egyházmegyei pannonhalmi 
(Sacermons Panonie) Szt. Márton-monostor apátjának nevezte ki. Mivel a Saxardia-i 
monostor kormányzásának biztosítása csak a pápát illeti, érvénytelennek tartva, ha bárkik 
erről bármilyen hatáskörrel rendelkeznek, s hogy a monostor ne legyen sokáig üresedésben, 
Tamást, a Szt. Üdvözítő-monostor diakónusi rendű szerzetesét a monostor apátjának nevezi 
ki, rábízva annak egyházi és világi kormányzását, gondozását és irányítását. D. Avinione, VI. 
Non. Jul., pápasága 3. évében. [1365.] Ugyanígy a Saxardia-i Szt. Üdvözítő monostor 
konventjének, intve őket, hogy Tamás apátnak engedelmeskedjenek. D. ut supra (l. köv. szám). 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 160. fol. 39r-v. (Df. 289 779.) 
R.: V. Orbán, LC. 15728. szám. 
 
 
333. [1365.] júl. 2. Avignon 
[V. Orbán pápa] a pécsi egyházmegyei, bencés rendi Saxardia-i Szt. Üdvözítő-monostor 
konventjének: nemrég (nuper) monostoruk megüresedett, mivel a pápa az apátjukat: Lászlót 
a bencés rendi, győri egyházmegyei, üresedésben levő pannonhalmi (Sacer mons Panonie) 
Szt. Márton-monostor apátjának nevezte ki. Mivel a Saxardia-i monostor provisio-ja csak a 
pápát illeti, érvénytelennek tartva, ha bárkik erről bármilyen hatáskörrel rendelkeznek, s 
hogy a monostor ne legyen sokáig üresedésben, Miklós [fia:] Tamást, monostoruk diakónusi 
rendű szerzetesét a monostor apátjának nevezi ki, rábízva annak egyházi és világi gondozását 
és irányítását. Utasítja a konventet, hogy Tamást fogadják kegyesen és tisztelettel, és 
engedelmeskedjenek neki. D. Avinione, VI. Non. Jul., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
E.: BFL. Capsarium. 496. 45. E. (Df. 207 294.) Hátlapján középkori kéztől tárgy-

megjelölés. Plicatura-ja és függőpecsétje hiányzik. 
K.: Fraknói, Szekszárd 66–68; P. II. 505–506. 
R.: Érszegi 235. szám. 
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334. [1365.] júl. 2. Avignon 
[V. Orbán pápa] értesíti [IV.] Rudolf osztrák herceget többek között arról, hogy kérése 
ellenére bizonyos ésszerű okokból nem adja meg a felmentést (dispensacio) a fivére: 
Albert osztrák herceg és Erzsébet, [I.] Lajos király (H) neptis-e közötti házassághoz (akik 
egymással 3. és 4. fokú vérrokonságban vannak), sőt ezt mindannyiuknak megtiltotta leveleivel. 
D. Avinione, VI. Non. Jul., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 369–370. (ASV. Reg. Vat. 247. fol. 125r. alapján.) 
 
 
335. 1365. júl. 3. Temesvár, a királyi seregből visszatérve 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel Kapolya-i Benedek fiai: János és Desew 
mesterek, lovagok, amikor nemrég (nuperrime) a királyi had elindult a bulgáriai – amit 
egykor Magyaro. (regnum Hungarie) Szent Koronájának kormányzatától és joghatóságától, 
ami alá racionabiliter tartozott, számos bolgár (Bulgari) ravaszul és gonoszul elidegenített 
– lázadók és hitetlenek ellen, helyzetüknek (status) megfelelően íjász és fegyveres seregükkel 
(gens) a királynak és Szent Koronájának Vidin város és kerülete megszerzésében és elfog-
lalásában (acquisicione seu obtencione civitatis et tocius districtus Bidiniensis dicti regni 
nostri Bulgarie) hűen szolgálva és magukat veszélyeknek kitéve súlyos sebeket kaptak és a 
vérüket hullatták, a királyi sereg számos különböző népeinek (nacio) bátor férfiúi és vitézei 
között a lovagi ékesség címét mindketten kiérdemelve, ezért az uralkodó királyi kegyességből 
(clemencia, pietas) és megfontolva János és Desew mesterek, királyi lovagok mondott 
szolgálatait, ezek részbeni viszonzásául királyi teljhatalmából és speciális kegyből bele-
egyezik, hogy ők kivétel nélkül minden birtokukon, ahol nekik tetszik, akasztófát emelhetnek 
és más kínzóeszközöket tarthatnak, ítélkezhetnek minden tolvaj, rabló és gonosztevő felett, 
akiket a birtokaikon nyilvános gonosztett (publico malificio) közben el tudnak fogni, őket 
felakaszthatják, lefejezhetik, megcsonkíthatják, megégethetik és bűneiknek megfelelő 
büntetéssel sújthatják. Jelen oklevelet titkospecsétje alatt bocsátja ki, amit ha visszavisznek 
neki, nagypecsétje alatt privilegiális formában ad majd ki. D. in Themeswar, in nostra de 
predicto exercitu reversione, f. V. p. Petri et Pauli, a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 5404. (NRA. 870. 8.) Előlapja tetején: relacio magistri Pauli de Lizko dapiferorum 

regalium magistri, az alján kis pecsét körvonalában ugyanez. Hátlapján újkori kezektől 
tárgymegjelölések. 

Á.: Perényi Péter országbíró, 1416. júl. 10. Dl. 5405. (Uo. 259. 8.) Eltérő névalakjai: Kopolya, 
Widiniensis, Themesuar. 

 
 
336. [1365.] júl. 4. Avignon 
[V.] Orbán pápa az esztergomi érseknek, a váci püspöknek és a veszprémi egyházmegyei 
óbudai prépostnak: László veszprémi püspök libellus-ban benyújtott vádja szerint habár a 
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tizedek (decima et primicia) háromnegyedének beszedése a veszprémi egyházmegyei, 
kánonilag egyesített alsókeszi (Kezou inferior) Szt. György- és felsőkeszi (Kezou superior) 
Szt. Mária-plébánia határain belül a mindenkori veszprémi püspökhöz és mensa-jához 
tartozik a régi, megerősített és békésen őrzött szokás szerint, és a veszprémi püspökök e 
tizedeket azok békés birtokában emberemlékezet óta beszedték, de Ádám, ezen plébániák 
rector-a, hamisan azt állítva, hogy a tizedek beszedése hozzá és mondott egyházaihoz tartozik, 
a tizedeket jogtalanul elfoglalva tartja és beszedi, ezért a püspök és a rector között per jött 
létre. VI. Ince pápa a pert a pápai kúriában Bernardus de Bosqueto mester pápai káplánra 
és ügyhallgatóra bízta, aki előtt megjelent Ádám, majd a képviselője: Bononya-i Péter, ill. 
néhai szentágotai (S. Agata) Jakab, majd Péter [fia:] Mátyás (a püspök képviselői), és a per 
hosszan folyt több időponton át, végül amikor Ince meghalt és Orbán lett a pápa, annak 
utasításából a per folytatódott (a püspök új képviselője Quilozot-i János mester lett), és 
végül Bernardus kihirdette közokiratban ítéletét, miszerint e tizedek háromnegyede és ezek 
beszedésének joga a püspökhöz tartozik, Ádámot ezekből elmozdította, az ügyben örök 
hallgatást rótt ki rá és elmarasztalta a per óta a tizedekből általa beszedettek háromnegyedében. 
A pápa a püspök kérésére az ítéletet érvényesnek elfogadva azt apostoli hatáskörrel meg-
erősíti, és utasítja a címzetteket, hogy a veszprémi püspököt v. képviselőjét vezessék be a 
tizedek háromnegyede és ezek beszedése tulajdonába (elmozdítva onnan Ádámot), védjék 
meg és abból részeltessék, az Ádám által beszedettek kapcsán adassanak neki elégtételt, az 
ellentmondókat egyházi fenyítékkel (censura) csitítva. D. Avinione, IV. Non. Jul., pápasága 
3. évében. [1365.] 
 
Á.: Fehérvári kápt., 1368. júl. 29. Dl. 41 759. (Múz. Ta. 1902. 23.) 
R.: Bakács, Pest m. 814. szám. 
 
 
337. 1365. júl. 5. 
Az egri káptalan tudatja, hogy korábbi záloglevelük szerint színük előtt Darouch-i István 
fia János fia: László Darouch birtok déli felét, amit egykor ő és apja László fia: János mesternek 
44 budai márka garasért elzálogosítottak, János mester fiaitól: Miklóstól és Domokostól 
ezen összegért ki kellett váltsa júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.), akkor azonban László 
nem jelent meg, nem is küldött senkit Darouch birtok fele kiváltására, holott Ibrun-i Albert 
fia: Pál, János fiai képviselője Kont Miklós nádor (H) ügyvédvalló levelével 4 napig várt rá 
a káptalan előtt. D. 5. die termini prenotati, a. d. 1365, 
 
E.: Dl. 77 352. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 365.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Z. III. 650–651. 
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338. 1365. júl. 5. Buda 
[I.] Lajos király a kölni (Colonia) és Hoy városbeli polgárok (a maguk, a kölni bíró, esküdtek 
és polgárok nevében előadott) kérésére és oklevél-bemutatása alapján új pecsétes oklevelében 
átírja és megerősíti a Boszniában (terra Bozne) ellopott nagypecsétjével ellátott nyílt oklevelét 
(1344. máj. 13., l. Anjou-oklt. XXVIII. 372. szám). D. Bude, sab. an. oct. Petri et Pauli, a. d. 1365. 
 
K.: Hatvani M., MTT. 7 (1860) 249–250. (Á.-ban.); Wenzel, Dipl. eml. II. 633–634. (Mária 

királynő 1384. máj. 30-i átiratából; Köln város lt.) 
 
 
339. 1365. júl. 7. Visegrád 
[Bebek István] comes-nek, [I. Lajos] király (H) [országbírójának] elmondta [Brod-i Balázs 
fia:] István [a maga], fivérei (uterinus frater): Miklós és Kelemen, valamint a fia: Péter 
nevében, hogy [Domokos fia:] Miklós és ue. Brod-i Gergely fiai: Benedek és Miklós 
hatalmaskodva elfoglalva tartják és használják Pál fia: néhai Tamás (az ő osztályos frater-ük) 
Brod-on levő, őt és fivéreit jog szerint illető birtokrészét, az ő, a fivérei és fia joga sérelmére 
és kárára. Ezért az országbíró kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Pousahaza-i Demeter fia: Miklós v. Kerepech-i Miklós fia: Márton v. Kerepech-i István 
fia: János királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd Domokos fia: Miklóst és 
Gergely fiait: Benedeket és Miklóst a birtokrész további jogtalan elfoglalásától, használatától 
és az abba való bemeneteltől tilalmazza királyi szóval, majd a konvent tegyen az uralkodónak 
jelentést. D. in Wyssegrad, f. II. an. Margarethe, a. d. 1365. Pecsétjei távolléte miatt jelen 
oklevelet Bubek György királynéi tárnokmester pecsétjével látja el. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 77 353. (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 71.) Felül hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (…pro Stephano Nicolao et Clemente filio Blasii de Brod et Petro 
filio dicti Stephani…), valamint zárópecsét töredékei. 

K.: Z. III. 281–282. 
 
 
340. [1365.] júl. 7. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja jelenti István zágrábi püspöknek, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusának, hogy Bakouch mester zágrábi comes, Zanobor 
és Medue várak várnagya (akit a vikárius jelenleg a bírói székén folyó perekkel bízott meg) 
oklevelének megfelelően (l. 331. szám) Iwan fia: Gergely vikáriusi emberrel kiküldték tanúságul 
karpapjukat: Mátét, akik jelenlétében Woyk nembeli Domokos fia: János mint Antal fia: 
János képviselője a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével júl. 5-én (sab. an. oct. Petri et 
Pauli) Toplichazenthgywrgh birtokot minden haszonvétellel és tartozékkal Castellan (dict.) 
Péter fia: László mesternek és annak nevében a fivérének, ue. Péter fia: Imre mester budai 
kanonoknak iktatta örök birtoklásra, bevezetve Imre mestert László személyében e birtok 
tulajdonába, nem lévén ellentmondó. D. f. II. p. oct. Petri et Pauli, a. d. supradicto. [1365.] 
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Á.: a 400. számú oklevélben.  
K.: Smič. XIII. 451–452. 
 
 
341. 1365. júl. 8. 
A Scepsi-i káptalan 1365. júl. 8-i (quind. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1365.) zárt jelentése 
Konth ~ Konk [!] Miklós nádornak (H): a nádor Zemplyn és Wngh megyei nemesek 
közösségének [1364.] szept. 23-án (f. II. an. Michaelis, a. d. 1365. [! ∋: 1364.]) Patak város 
mellett tartott közgyűlésén Wrath fia: György Zenthkezt-i [!] [~ Syroka-i] Peteuch fia: 
György mester nevében a Scepsi-i káptalan ügyvédvalló levelével elmondta, hogy 
Tolchoua-i Demeter fia János fiai: László és János a [Zemplyn megyei] Horuath nevű 
birtokukat a káptalan levelével 200 aranyforintért György mesternek elzálogosították, amit 
László v. a rokonai és nacio-i közül bárki ezen összegért Györgytől kiválthat, ellenkező 
esetben viszont György a birtok tulajdonába be akar menni, és a zálogosításról bemutatta a 
nádornak a Scepsi-i káptalan 1354. márc. 7-i oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 117. szám). 
Mivel János fia: László azt mondta, hogy fivére: János elhunyt, Horuath birtokot pedig 
csak későbbi időpontban akarja kiváltani, ezért a nádor a mondott megyék vicecomes-eivel, 
szolgabíróival, esküdt ülnökeivel és nemeseivel együtt meghagyta a közgyűlésen, hogy 
László a birtokot két részletben váltsa ki Györgytől, mégpedig [1365.] jan. 13-án (oct. 
Epiph. d.) 100 és máj. 1-jén (oct. Georgii) is 100 aranyforintot fizessen neki. Ezen idő-
pontokban a nádor oklevelei szerint László nem jelent meg, nem is küldött senkit maga 
helyett, holott György képviselői a törvényes napokig várták a nádor előtt, aki emiatt az 
ország vele bíráskodó nemeseivel elrendelte, hogy Horuath birtokot a 200 forint fejében 
Györgynek iktassák. Mivel ehhez szükséges volt a nádori ember és a Scepsi-i káptalan 
tanúsága kiküldése, ezért a nádor írásban kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Fych-i Bertalan nádori ember júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Horuath birtokot a 
szomszédok összehívásával bárki ellentmondása esetén is iktassa Györgynek és utódainak 
birtoklásra addig, míg a birtok a 200 aranyforintért kiváltásra nem kerül tőlük, majd a káptalan 
aug. 1-jére (oct. Jacobi) tegyen jelentést. A káptalan a nádor kérésére kiküldte tanúságul 
János mestert, kórusa klerikusát, akivel a mondott nádori ember júl. 1-jén Horuath birtokot 
a szomszédok jelenlétében Györgynek és leszármazottainak iktatta birtoklásra addig, míg 
azt a mondott összegért tőlük ki nem váltják. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1371. máj. 16. Dl. 38 745. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. Regéc 2.) 
Má.: Ue. jelzet alatt, a teljes Tá.-ról. Újkori. 
 
 
342. 1365. júl. 11. 
A budai káptalan előtt Souar-i Sos (dict.) Péter fia: János a maga és fivérei (frater): László 
és György nevében tilalmazta a birtokaik elfoglalásától és elidegenítésétől Sinka fia Péter 
fia: Jánost és fivéreit: Miklóst és Jánost. D. in fe. Benedicti in estate, a. d. 1365.  
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E.: Dl. 57 355. (Soós cs. lt. 155.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro Georgio 
Johanne et Ladizlai filiis Petri…), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
343. [1365.] júl. 12. Buda 
[I.] Lajos király (H) Firenze (Florentia) város kormányzatának, tanácsának és közösségének: 
mivel a király, a háza, az elődei és a rokonai felé mindig is kedvezéssel voltak, ezért 
irányukban és Firenze honor-ja érdekében a király mindig kegyesen jár majd el, soha nem 
térve le elődei nyomdokairól. D. Bude, die 12. Jul. [1365.] 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 636. és 637. (Két külön oklevélként. Archivio delle 

Riformagioni dei Capitoli XVI. XI. 1-2. szám alapján, firenzei lt.) 
 
 
344. 1365. júl. 12. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti Miklós 
nádornak (H), hogy megkapva tudományvételekre, idézésekre és más jogi cselekményekre 
(actus iusticie) szóló, 1 évre kiadott általános oklevelét, az abban megnevezett Chatar-i 
Miklós fia: János nádori emberrel kiküldték tanúságul János klerikust, akik júl. 4-én (f. VI. 
p. Petri et Pauli) Beke fia: Mátyást a Mezes nevű birtokán (ahol annak jobbágyai épp szőlőt 
műveltek) Benedek Scepsy-i prépost ellenében aug. 1-jére (oct. Jacobi) a nádor elé idézték. 
D. sab. an. Margarete, a. d. 1365. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. 460. 4. 331. (Df. 264 578.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (eszerint Mátyás Mezes-i), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs 
kéztől: pro actore dominus Thomas plebanus de Torna cum Scepsiensis, in non venit, 
comitatus Zempleniensis. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori (1345. évet adva). 
 
 
345. 1365. júl. 16. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy miként hallotta, az ország határán fekvő Bardfa 
királyi várost és lakóit az ott megsokasodott tolvajok, rablók és proskribáltak számos módon 
terhelik és pusztítják, ezért a király, aki nem a város pusztítását, hanem inkább annak gyara-
podását óhajtja, ezért mind a város mostani és jövőbeni bírója (advocatus), esküdtjei és 
polgárai érdekében, mind a saját honor-ja növeléséért királyi teljhatalomból és speciális 
kegyből engedélyezi, hogy elfoghatják az efféle tolvajokat, rablókat, proskribáltakat és 
más ártalmas embereket, akiket a városukban és annak határain belül megtalálnak, akasztófát 
és más kínzóeszközöket emelhetnek a város területén, és e gonosztevőket bűneiknek 
megfelelően felakaszthatják, megbüntethetik, megcsonkíthatják, lefejezhetik és más kellő 
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büntetésekkel kínozhatják. Jelen titkospecsétes oklevelét, ha visszaviszik neki, nagypecsétes 
privilegiális formában adja majd ki. D. in Wissegrad, in crastino Div. ap., a. d. 1365. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Bardejov. Bártfa város levéltára. 19. (Df. 212 696.) Előlapja tetején: 

specialis commissio domini regis, alján kis pecsét töredékei. Hátlapján középkori 
(Bartffa névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. 

Á.: Zsigmond király, 1427. márc. 13. Uo. 172. (Df. 212 852.)  
K.: F. IX/3. 508–509; Rhody, Bártfa 6. 
R.: Iványi, Bártfa 19. szám 
 
 
346. 1365. júl. 16. Hidvég 
Kyurth-i Antal vicecomes és a Hunt megyei szolgabírók előtt elmondta Tur-i Sebee fia: Pál 
szolgabíró (unus ex nobis), hogy ő júl. 7-én (f. II. an. Margarete) Kyssarlow-i Bachana fia: 
Benedek kérésére Lonthow birtokon tilalmazta Selez-i Wessews ~ Wesseus mester fiait és 
azok Tergine és Pezek birtokokon lakó jobbágyait, továbbá a másik Lonthow birtokbeli 
hospeseket, ti. királyi jobbágyokat és másokat Lonthow birtok használatától és főleg az ottani 
rét hasznai elvételétől, amennyire Lonth [!] birtok Erzsébet nemes asszonyt, ezen Benedek 
feleségét és Jakab fia: Simont illeti. D. in villa Hydueg, f. IV. p. Margarete, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 87 402. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. L. 565.) Papír. Hátlapján azonos 

(Vesseus névalakkal és eszerint Simon Lonthow-i) és újkori kéztől tárgymegjelölés, 
valamint 3 zárópecsét töredékei. 

 
 
347. [1365. júl. 16.] 
László testvér, a bencés rendi, győri egyházmegyei pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) 
Szt. Márton-monostor apátja Tamás testvér, a Saxardia-i Szt. Üdvözítő-monostor apátja 
által megígért az apostoli kamarának a commune servicium-a fejében 250 aranyforintot és 
5 servicium consuetum-ot, úgy, hogy [a felét] [1366.] ápr. 5-én (in fe. Pasche), [a másik 
felét 1367.] febr. 2-án (in fe. Purif.) fizeti ki. 
 
K.: P. II. 506. (ASV. Litt. oblig. 1362–1370. nr. 36. fol. 108. alapján, e dátummal; itt László 

képviselőjeként Kelemen testvér, a monostor éneklőszerzetese szerepel); CDP. I. 67. 
szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 35. fol. 93r. és Vol. 36. fol. 147r. alapján, 
mely utóbbiban szintén Kelemen található.) 

 
 
348. [1365. júl. 16.] 
Tamás testvér, a bencés rendi, pécsi egyházmegyei Saxardia-i Szt. Üdvözítő-monostor apátja meg-
ígért a commune servicium-a fejében 266 forintot és 5 servicium consuetum-ot a fenti módon.  
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K.: CDP. I. 68. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 35. fol. 93r. és Vol. 36. fol. 
146v. alapján, ezen dátummal.) 

 
 
349. 1365. júl. 17. 
A pécsi káptalan előtt Palfolua-i János fiai: János és Pál megvallották (anyjuk: Katalin 
nemes asszony, Leharthfolua-i Leharth fia Márk leánya terhét a saját birtokaikra és magukra 
vállalva, ha az alábbiakat nem tartaná be), hogy anyjuk Lehartfolua birtokon levő teljes 
leánynegyedét minden haszonvétellel és tartozékkal átadták Leus-i Miklós fia: Domokos 
mesternek, miután pénzkifizetéssel elégtételt adott nekik, semmiféle jogot és tulajdont 
tovább maguknak és örököseiknek abban meg nem tartva. Ha jelen oklevelet visszaviszik a 
káptalannak, privilegiális formában adja majd ki. D. f. V. p. Div. ap., a. d. 1365. 
 
Á.: a 488. számú oklevélben. 
 
 
350. 1365. júl. 17. 
A pécsi káptalan előtt Zenthmarton-i Pál fia: Pál megvallotta a leánytestvére (soror 
carnalis): Erzsébet, Leharthfolua-i Márk fia Tamás özvegye nevében a káptalan ügyvédvalló 
levelével és ezen Tamás nemes leányai (puella): Klára és Margit nevében is ügyvédvalló 
levél nélkül (ezek terhét magára és birtokaira vállalva, ha az alábbiakat nem tartják be), 
hogy Erzsébet Leharthfolua birtokból járó hitbére és jegyajándéka, valamint Klára és Margit 
Leharthfolua-i leánynegyede ügyében ő nyugtatta Lews-i Miklós fia: Domokos mestert és 
örököseit, miután Domokos pénzkifizetéssel az asszonynak és ezen leányainak elégtételt 
adott. Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, privilegiális formában adja majd ki. 
D. f. V. p. Div. ap., a. d. 1365. 
 
Á.: a 488. számú oklevélben. 
 
 
351. 1365. júl. 19. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Zenthgeurgh-i Sebus (dict.) Péter fiai: Tamás, János és 
Péter nevében, hogy a király által nekik adományozott Poson megyei Zeuleusfeulde birtok 
jog szerint az övéké, de azt most bizonyos nemesek jogtalanul elfoglalva tartják, ezért 
szükséges annak törvényes visszavétele és iktatása. Ezért a király utasítja a pozsonyi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Tarou fia: Farkas v. frater-e: Miklós v. Albus fia: Tamás 
v. Vrs-i Miklós fia: László királyi ember e földet a szomszédok jelenlétében vegye vissza 
Péter fiai joga nevében, és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa Péter fiainak, ha nincs 
ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze Péter fiai ellenében a királyi jelenlét elé, 
majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wissegrad, sab. p. Div. ap., a. d. 1365. 
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E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 6. 2. 12. (Df. 226 075.) Hátlapján azonos (Zenthgeorgh 
névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kis zárópecsét körvonala. 

 
 
352. 1365. júl. 19. Kapos 
Nogmichal-i Lőrinc fia: György, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek, Vng megyei comes-ek 
vicecomes-e és a szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy a Péter Lelez-i prépost 
és konventje érdekében tudományvételekre és tilalmazásokra 1 évre kiadott oklevelének 
megfelelően kiküldtek 2 szolgabírót, akik júl. 12-én (in vig. Margarete) nemesektől, nem 
nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg Kapos birtok szomszédaitól 
megtudták, hogy Miklós comes néhai országbíró fia: János mester, Drugeth János néhai 
nádor fia János fia: János és a fivére (uterinus frater): Ferenc a Kapos-i jobbágyaikkal Kapos 
birtok szántóföldjeit szüntelenül felszántatják, bevettetik, ezekről a terméseket és a szénát 
elvitetik, az erdejét tönkreteszik számos törvényes tilalmazás ellenére, holott per van függőben 
a prépost és konventje, ill. Jánosék között. A tudományvétel után Kapos faluban Miklós 
fia: Jánost, Drugeth János fiait: Jánost és Ferencet, valamint az ott lakó jobbágyaikat és 
hospeseiket Kapos birtok földjeinek felszántásától, a termés, a gabona és a széna elvitelétől, 
az erdő tönkretételétől és más hasznok erőszakos beszedésétől királyi szóval tilalmazták. E 
nemesek Kapos-i falunagyai és hospesei v. jobbágyai erre azt mondták, hogy mindezeket 
teljesen beszedik, minden ellentmondás és tilalmazás ellenére is, mivel mondott uraik erre 
kényszerítik őket, és ők nem mernek mást tenni, és ott a szolgabírók láttára a tilalmazott 
földről azonnal sok szénát és termést szekereken elvittek. D. sab. an. Marie Magdalene, in 
villa Kapos, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 147. (Df. 233 754.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
353. 1365. júl. 21. 
A vasvári káptalan 1365. júl. 21-i (a. d. 1365., 10. die sab. an. Margarete), a király 
parancslevelelét átíró privilegiális oklevele szerint az abban megnevezett királyi ember és a 
káptalan tanúsága júl. 12-én (in predicto die sab.) Ebergeuch birtokot (ami István fia: Andrásé 
és másik István fia: Jánosé, akiknek a király kegyet tett, de kihágásaik miatt az a király 
kezeihez elfoglalásra került) a szomszédok jelenlétében az uralkodó oklevelének megfelelően 
minden haszonvétellel iktatták Andrásnak és Jánosnak, őket e birtok és tartozékai teljes és 
békés tulajdonában hagyva, nem lévén ellentmondó. 
 
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1375. febr. 25. Dl. 5235. (NRA. 6. 6.) 

2. Tá. 1. > Uő., 1375. márc. 29. Dl. 5234. (Uo. 566. 45.) 
3. Tá. 1. > Pozsonyi kápt., 1780. aug. 25. Dl. 5235. (Uo. 5. 6.)   
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354. 1365. júl. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) nagypecsétes nyílt oklevelében átírja 1364. máj. 7-i, gyűrűspecsétes 
nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVIII. 296. szám). D. in Vissegrad, in fe. Marie Magdalene, 
a. d. 1365. 
 
Á.: I. Lajos király, 1373. nov. 3. Dl. 5996. (Acta Jesuitica. Jaurin. 4. 11.) 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt. Á. alapján, újkori. 

2. Dl. 1026. (Uo. 31. 7. 30.) Á. alapján, újkori. 
 
 
355. [1365.] júl. 22.  
A vasvári káptalan a Suprun megyei Ebergeuch-i Jekkul fia István fia: András (a maga és 
ue. Jekkul fia másik István fia: János nevében előadott) kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja [I.] Lajos király (H) titkospecsétes nyílt 
oklevelét (l. 286. szám), mivel azt az utak veszélyei és ellenségeik miatt eredetijében nem 
merik magukkal vinni. D. in fe. Marie Magdalene, a. d. ut supra. [1365.]  
 
E.: Dl. 5397. (NRA. 606. 3.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
K.: Temes I. 104–105. 
 
 
356. 1365. júl. [23.] Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a vasvári káptalannak: perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt (miként erről az országbíró más oklevele szól) Megyes 
(dict.) Jakab – Magyar (dict.) Pál mester özvegye és Kachou (dict.) Tamás nevében a királyi 
kápolnaispán ügyvédvalló levelével – 1364. júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt., in a. prox. 
preterito) Német Miklós (Nykul ~ Nykkul Teutenicus ~ Teutonicus) és Frahcno-i Magyar 
Miklós (Nykkul Hungarus) ellenében bemutatta a vasvári káptalan királynak szóló (annak 
írásos parancsát átíró) jelentését, állítva, hogy ez tartalmazza e nemes asszony és Tamás 
keresetét (accio). Eszerint elmondták a királynak Magyar (dict.) Pál mester özvegye és 
Kachou (dict.) Tamás nevében, hogy amikor ők márc. 5-én (f. III. an. diem medii Quadr. 
prox. tunc preterita) az Egered nevű birtokon levő, általuk bírói úton visszaszerzett birtok-
részükre küldték famulus-ukat: Jakabot, őt onnan Német Miklós és Frahcno-i Magyar Miklós 
hatalmaskodva kiűzték; ezért a király utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel a királyi ember idézze meg a két Miklóst ennek megokolására az özvegy és Tamás 
ellen a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak; a parancsnak 
megfelelően kiküldték kanonoktársukat: Bertalan mestert, akivel Jutas-i Péter királyi ember 
ápr. 20-án (sab. an. Georgii) a két Miklóst a Kereztur nevű birtokukon máj. 8-ra (quind. 
Georgii) a királyi jelenlét elé idézte. Ezután az országbírónak Jakab képviselő bemutatta a 
király 1364. febr. 9-én (f. VI. an. Invocavit in dicto anno) kiadott nyílt oklevelét (l. Anjou-

oklt. XLVIII. 91. szám), amiben megerősítette a vasvári káptalan jan. 15-i (12. die ferie 
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quinte prox. an. fe. Epiph. d. in dicto anno prox. preteritum) jelentését (l. uo. 20. szám), 
mely utóbbi szerint a káptalan megkapva Kachou (dict.) Tamás által a király parancslevelét, 
annak megfelelően Salomon-i Miklós fia: János királyi emberrel kiküldték tanúságul 
kanonoktársukat: János mestert, akik jan. 4-én (f. V. an. Epiph. d. in eodem anno) a szom-
szédok jelenlétében az Egered birtokon levő részt visszavették (recaptivassent) Tamás joga 
nevében és neki iktatták, nem lévén ellentmondó. Az oklevelek bemutatása után Wlchey-i 
Pál (Német Miklós mester nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) azt mondta 
az országbírónak, hogy bár a káptalan oklevelében az szerepel, miszerint a birtokrészt Tamásnak 
az összes szomszéd jelenlétében iktatták, azonban ez jogtalanul, az ő ura: Miklós mester 
nélkül történt meg, aki Egered birtok békés tulajdonában van, és ennek igazolására bemutatta a 
pozsonyi káptalan 1364. ápr. 2-án (3. die oct. Passce d. similiter in anno prox. transacto) 
kelt oklevelét. A per során később Peel-i Beke fia: Miklós királyi ember és Pál mester, a 
vasvári káptalan tanúsága dec. 28-án (sab. p. fe. Nat. d. prox. preterito) Frahcno-i Német 
Miklós mestert az oklevelei bemutatására és mondott hatalmaskodásai megokolására a 
Chalyad nevű birtokán az özvegy és Tamás ellenében [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) 
megidézték a királyi jelenlét elé, ám Megyes (dict.) Jakab (az özvegy és Tamás nevében a 
kápolnaispán ügyvédvalló levelével) hiába várt rá, Miklós nem jelent meg, így az országbíró 
más levelével megbírságolta őt, és elrendelte, hogy a felpereseket vezessék be 15 napra 
Miklós birtokába, őt pedig [1365.] márc. 5-re (oct. diei Cynerum) idézzék meg ismét. Onnan 
a pert [júl. 1-jére] halasztották, mikor is a vasvári káptalan oklevelével igazolásra került, 
hogy a bevezetés megtörtént febr. 19-én (f. IV. an. Kathedre Petri). Miklós ekkor sem jelent 
meg, és mivel az ország szokása szerint a végső idézéseket (evocaciones consultivas) a 
megidézettek makacssága miatt 3 vásáron történő kikiáltások kell kövessék, ezért az országbíró 
kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Péter v. Edwy-i András v. Peel-i Beke 
fia: Miklós v. Salomon-i Miklós fia: János v. Paah-i János fia: Pál v. Meggyes-i Pál v. .....-i 
Móric v. Gench-i Nemeth (dict.) János királyi ember Német Miklós mestert az oklevelei 
bemutatására, hatalmaskodásai megokolására és az összesen [lehúzva: 200] 102 márka 
bírsága országbírónak és a peres ellenfélnek való kifizetésére 3 megyei vásáron nyilvánosan 
kiáltsa ki a királyi jelenlét elé aug. 22-re (oct. Ass. B. virg.) az özvegy és Kachou (dict.) 
Tamás ellenében, kihirdetve, hogy ha mindezt nem teljesíti, akkor az országbíró a távollétében 
is végső döntést hoz mindezek ügyében, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést 
ugyanakkorra. D. in Vissegrad, 23. die termini prenotati, a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 86 170. (Ostffy cs. lt. 9. 1.) Mintegy kétharmadán foltos papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (...Thoma filio Nicolai de Kuchk), valamint zárópecsét és pecsétfő 
töredékei. 

Megj.: A keltezés OL-adatbázis megállapítása. 
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357. 1365. júl. 24. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Zemplyn és Vngh megyei 
nemesek közösségének [1364.] szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott 
közgyűlésén Huzzyumezew-i János fia: Demeter előadta (miként erről a nádor közgyűlésen 
kiadott oklevele szólt), hogy frater patruelis-e, Huzzyumezew-i Markalph fia: Miklós 
Huzzyumezew, Harlan, Kuchyn, Kyo és Kuzephuzzyumezew birtokokon levő részei jog 
szerint őt illetik, ezért Katalin nemes asszony, ezen Miklós özvegye (Miklós birtokrészeiből 
az ország szokása szerint járó) hitbérét és jegyajándékát kész kiadni és kifizetni Katalinnak; 
erre az özvegy azt felelte, hogy ezeket kész elfogadni, de csak ha a Miklóstól született, 
még nem házas leánya leánynegyedéről is elégtételt kap; a nádor ezért meghagyta, hogy a 
nádori emberek okt. 13-án (quind. Mychaelis) menjenek Miklós mondott birtokrészeire a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, megtekintve minőségüket, mennyiségüket, 
hasznukat és értéküket ezeket osszák 4 egyenlő részre, az egynegyedét Miklós saját telkével 
(curia) együtt iktassák e leánynak, amíg férjhez nem megy, majd a birtokrészek három-
negyedét fogott bírókkal becsüljék fel az ország szokása szerint; mivel mindehhez a nádori 
és Lelez-i konventi emberek kiküldése volt szükséges, a nádor írásban kérte a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori ember okt. 13-án mindezt végezze el így, 
majd a konvent nov. 8-ra (oct. OO. SS.) tegyen jelentést; a nádor meghagyta továbbá, hogy 
amíg Katalinnak a hitbére és jegyajándéka ügyében Demeter elégtételt nem ad, az asszony 
a volt férje birtokrészein lakhat, ezek hasznait és terméseit beszedheti. Nov. 8-án megjelent 
a nádor előtt Vörös (Rufus) István (Demeter nevében a Jazow-i konvent ügyvédvalló levelével) 
– Katalin és a leánya: Lucia nem jelentek meg és nem is küldtek senkit maguk helyett –, és 
bemutatta a Lelez-i konvent jelentését, miszerint a nádor kérésére Leztemer-i György fia: 
Miklós nádori emberrel kiküldték Antal testvért, akik okt. 13-án Huzzyumezew, Harlan, 
Kuchyn és Kuzephuzzyumezew birtokokon a szomszédok jelenlétében Markalph fia: Miklós 
birtokrészeit 1 ekényi földnek, Kyo birtokon pedig egy földrészt királyi mértékkel 2 mérő-
kötélnyinek (cordis seu funiculum) becsülték, továbbá úgy találták, hogy 1 egykerekű malom 
fele és egy fakápolna negyede is Miklósé, majd Miklós leánya: Lucia leánynegyedéért az 
apja részéből annak telkével együtt attól fentebb 1, lentebb 2 jobbágytelket iktattak neki 
minden tartozékkal, amíg férjhez nem megy. Mivel ezen nőket a végső döntés elfogadására 
a nádor elé kellett idézni, a nádor kérte a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel a nádori ember Huzzyumezew birtokon Katalint és Luciát idézze a nádor elé, majd a 
konvent tegyen jelentést. A konvent a nádor kérésére Kamarouch-i András fia: Pál nádori 
emberrel kiküldte tanúságul Péter testvért, akik márc. 7-én (f. VI. an. Remin.) Katalin nemes 
asszonyt, Markalph fia Miklós özvegyét és leányukat: Luciát a nádor elé idézték Demeter 
ellenében márc. 26-ra (ad 8. diem diei medii Quadr.). Akkor Lucia nem jelent meg, nem is 
küldött senkit, így a nádor más oklevelével őt megbírságolta, Huzzyumezew-i János fia: 
Demeter nevében a frater-e: Barnabás jelent meg a nádor ügyvédvalló levelével, Tóbiás 
fia: Péter (aki Katalin nevében állt elő a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) pedig 
igazságot kért a nádortól. Mivel tehát a Lelez-i  konvent oklevele szerint Miklós mondott 
birtokrészein, nem érintve a Luciának leánynegyed okán használatra iktatottakat, a nádori 
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és konventi ember királyi mértékkel 1 ekényi, Kyo birtokon 2 mérőkötélnyi földről, valamint 
1 egykerekű malom feléről és egy fakápolna negyedéről találták úgy, hogy azok Miklóséi, 
ezért a nádor a bárókkal és az ország vele ítélkező nemeseivel az 1 ekényi és 2 mérőkötél-
nyi földrészt, a malom felét és a fakápolna negyedét az ország szokásának megfelelően 1 
ferto híján 7 márkára becsülve meghagyta, hogy színe előtt Demeter ezen összeget júl. 1-jén 
(oct. Nat. Johannis Bapt.) Katalinnak fizesse ki. Akkor Huzzyumezew-i Demeter nevében 
a frater-e: Barnabás a nádor ügyvédvalló levelével az összeget Katalin hitbére és jegyajándéka 
fejében kifizette Tóbiás fia: Péternek, Katalin (a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével 
megjelent) képviselőjének, ezért a nádor Demetert az összeg ügyében nyugtatta, miként 
Péter is az ügyvédvalló levele hatáskörével. D. in Wyssegrad, 24. die termini prenotati, 
a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 625. (Múz. Ta. 1928. 30.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
 
 
358. 1365. júl. 25. [Visegrád] 
[I.] Lajos király (H) Jobbagh-i néhai Miklós vajda fia: Péter mester kérésére és oklevél-
bemutatása alapján neki és örököseinek új pecsétes nyílt oklevelében átírja és megerősíti 
apja: [I.] Károly király (H) 1338. nov. 2-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXII. 540. szám). 
D. in fe. Jacobi, loco prenotato [Wyssegrad], a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 57 087. (Dancs cs. lt.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagy-

pecsét körvonala. 
K.: Visegrád 132–133. 
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 52; Bakács, Pest m. 815. szám. 
 
 
359. 1365. júl. 26. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy bizonyos hívei kérésére nemrég (pridem) Vidin 
városnak az ő személyes jelenlétben történt ostromakor és elfoglalásakor (in obsidione et 
optencione civitatis nostre Bodun personali nobis adherencia existente) korábbi adomá-
nyának sérelmére gyakorolt speciális kegyet titkospecsétes oklevelével a proskribált Tót 
(Sclavus) István fia: András, Jakw (dict.) István fia: János és birtokaik kapcsán, mivel a 
főkancellárja [!] (supremus cancellarius) távolléte miatt nem emlékezett arra, hogy e birtokokat 
egykor István zágrábi püspöknek, Szlavónia  (regnum Sclauonie) általános vikáriusának és 
fivérének (frater uterinus): János mesternek adományozta hű érdemeikért. A hibát kijavítandó, 
felidézve a püspök és fivére hű szolgálatait, amiket neki és Szent Koronájának teljesítettek, 
e proskribált személyek Suprun megyei Dak és Eburgeuch nevű birtokait minden tartozékukkal 
a korábbi adomány címe alatt a püspöknek, fivérének és utódaiknak adományozza – az 
Andrásnak és Jánosnak kiadott oklevele ellenére is, amiket a birtokok vonatkozásában 
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érvénytelenít, de a fejükre vonatkozó kegy kapcsán nem – és örökjogukba adja (in 
perpetuam ascribimus hereditatem), más jogának sérelme nélkül. Ha jelen oklevelet vissza-
viszik neki, privilegiális formában bocsátja majd ki. D. in Visegrad, in fe. Anne matris 
Marie, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5406. (NRA. 564. 46.) Előlapján felül: commissio propria domini regis in domo 

sua magistro Gallo facie ad faciem facta. Hátlapján középkori (Ebergeuch névalakkal) 
és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint nagypecsét töredékeiben: specialis 
commissio domini regis in domo sua Wyssegradiense magistro Gallo facie ad faciem. 

Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1375. febr. 25. Dl. 5235. (NRA. 6. 6.) Eltérő névalakjai: 
Bodon, Jakou, Daag, Soprun. 
2. Tá. 1. > Uő., 1375. márc. 29. Dl. 5234. (Uo. 566. 45.)  
3. Tá. 1. > Pozsonyi kápt., 1780. aug. 25. Dl. 5235. (Uo. 5. 6.)   

 
 
360. 1365. júl. 30. 
A váci káptalan előtt megjelentek egyrészről Kazard-i Péter fia: János, másrészről Battyan-i 
Zolnuk fiai: Mihály és István, és utóbbiak megvallották, hogy bár János a Kazard nevű 
birtoka negyedét az ő nagyanyjuk [leány]negyede fejében a káptalan oklevelének megfelelően 
10 évre elzálogosította nekik a visszaváltás lehetősége nélkül, de ők rokoni és atyafisági 
kedvezésből Kazard negyedét Jánosnak a zálog lejárta előtt visszaadták, miután tőle ezen 
nemes asszony negyede ügyében teljes elégtételt kaptak. D. f. IV. p. Jacobi, a. d. 1365. 
 
Á.: Váci kápt., 1413. ápr. 9. SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1413. 59. (Df. 220 660.) 
 
 
361. 1365. júl. 31. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Chahul-i Sebestyén nevében, hogy ellenében Botka-i [!] 
Miklós fia: Pál csalárdul olyan tudományvételt eszközölt, miszerint Sebestyén tönkretette a 
Vossan nevű birtokot, amit Pál neki elzálogosított, az ottani házakat és épületeket egy másik 
birtokára vitette, Vossan falu jobbágyait pedig jogtalanul, erőszakkal, az akaratuk ellenére a 
birtokára vezette lakni, Pál joga sérelmére, holott Sebestyén ezeket nem cselekedte és mind-
ebben ártatlan. Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Tykud-i Chepan v. Gechy-i Péter v. Dombo-i Péter fia: János királyi ember tudja meg erről 
az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, f. V. p. Anne, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 9. (Df. 219 532.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
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362. [1365.] aug. 1. 
Az erdélyi káptalan Kendet fia: Miklós kérésére és oklevél-bemutatása alapján függő-
pecsétes privilegiális oklevelében átírja [I.] Lajos király (H) privilégiumát (l. 61. szám). D. 
oct. Jacobi, a. d. [1365.], amikor [János] prépost, András éneklő-, Péter őrkanonok, Miklós 
Zonuk-i főesperes dékán.  
 
E.: Dl. 30 665. (GYKOL. Centuriae R. 28.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Függőpecsétje kiszakadt, így alul hiányos. 
Á.: 1. Erdélyi kápt., júl. 8. Dl. 37 059. (Erdélyi fisc. lt. 9. 52. 2.) Újkori Má.-ban.   

2. Az erdélyi kápt. okleveleinek rekvizítorai, 1714. máj. 10. Dl. 36 543. (GYKOL. 
Cista comitatuum. Alba 5. 3. 2.) 
3. Erdélyi kápt., 1786. márc. 2. Ue. jelzet alatt.    

R.: Erdélyi Okm. IV. 383. szám. (1365-re keltezve) 
 
 
363. 1365. aug. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja Vilmos pécsi püspököt, királyi kápolnaispánt és titkos kancellárt 
(v. annak helyettesét), hogy a jelen oklevéllel együtt neki elküldött, az esztergomi káptalan 
érdekében kiadott másik királyi oklevelet az embere adja át az esztergomi (Strigonium) 
bírónak, esküdteknek és polgároknak, és arról, amit ők az oklevelet megtekintve tesznek v. 
válaszolnak, Vilmos tegyen jelentést. D. in Visegrad, 2. die ad vincula Petri, a. d. 1365. 
 
Á.: a 371. számú oklevélben. 
 
 
364. 1365. aug. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja: a saját és Szent Koronája hű alattvalói érdekében a 
Lengyelo. (P) közelében fekvő Bartfa királyi várost gyarapítani és megerősíteni óhajtván, 
hogy emiatt lakosai száma gyarapodjon, Henrik mester Bartfa-i comes és bíró (advocatus) – 
a maga és az ottani esküdtek, polgárok és hospesek nevében előadott – kérésére megengedi, 
hogy a városban sokalmat (nundine seu congregaciones fori annuales libere) tartsanak minden 
évben szept. 1-jén (in fe. Egidii) és a köv. 8 napon, azon kiváltságok (libertas), kegyek és 
szokások alatt, amikkel Buda királyi városban és az ország más helyein és városaiban régtől 
fogva sokadalmakat tartani szoktak. Jelen oklevelével biztosítja a kereskedőket és más vásá-
rozó embereket, hogy mostantól a portékáikkal együtt (mercimoniius et aliis rebus venalibus) 
Bartfa királyi város sokadalmára biztonságban menjenek, adásvételeiket, miként szokás, 
szabadon végezzék ott, majd személyükben és javaikban haza v. más helyekre távozzanak 
sértetlenül a király speciális védelme alatt. Mindezt a vásárokon és más közterületeken 
nyilvánosan hirdessék ki. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagypecsétje alatt privilegiális 
formában adja majd ki. D. in Wyssegrad, sab. p. ad vincula Petri, a. d. 1365. 
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E.: ŠA. Poprad. Pobočka Bardejov. Bártfa város lt. 20. (Df. 212 697.) Egy részén foltos. 
Előlapja alján kis pecsét nyoma alatt kancelláriai jegyzet. Hátlapján középkori és újkori 
kéztől tárgymegjelölések. 

R.: Iványi, Bártfa 20. szám. 
 
 
365. 1365. aug. 2.  
[I.] Lajos király 1365. aug. 2-án (a. d. 1365., IV. Non. Aug.), uralkodása 24. évében, kettős-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírta és megerősítette márc. 15-én kiadott 
nyílt oklevelét (l. 153. szám). 
 
Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1399. febr. 21. Dl. 29 107. (GYKOL. Cista comitatuum. Bihar. 250.) 

2. Tá. 1. > László váradi vikárius, 1414. jan. 16. Dl. 79 182. (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 
671. TT.)   

K.: Z. XII. 65. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban.) 
 
 
366. 1365. aug. 2. 
A Zubor-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje előtt megvallotta Reche-i András fia: 
Miklós (akinek személyéről Zauar-i Péter fia: Miklós és Salga-i András tájékoztatta őket), 
hogy Reche nevű teljes birtokát minden haszonvétellel elzálogosította avunculus-ainak: 
Istvánnak és Györgynek 50 márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva), addig, 
míg ő v. utódai azt ki nem váltják ezen összegért, a természetbeni (estimacione aliquali) 
kiváltást kizárva. Ha Miklós örökösök nélkül hunyna el, akkor Reche nevű birtoka Istvánra 
és Györgyre háramoljon teljes joggal. D. sab. an. Inv. Stephani, a. d. 1365. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1411. aug. 10. KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 2. 9. 6. (Df. 208 516.) 

Eszerint nyílt oklevél volt. 
 
 
367. 1365. aug. 3. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a soproni tizedkés (decimacio) joghatósága alatt levő nemeseknek és 
más, bármiféle méltóságú és helyzetű embereknek, főleg Nogmorton-i Magyar (Vngarus) 
Miklós (Niclin) és Német (Teutonicus) Miklós (Niclin) mestereknek: habár Kálmán győri 
püspök a soproni tizedkés tizedeit jelen évben több személynek bérbe adta (locaverit) 
beszedésre, de mivel a király megtudta, hogy e tizedeket korábban Kálmán püspök Jakus 
bírónak és Pol János pozsonyi polgárnak a pozsonyi káptalan oklevelével bérbe adta, ezért 
utasítja a címzetteket, hogy a területeiken és birtokaikon Jakus bírónak és Pol Jánosnak v. 
azok embereinek (jelen oklevél bemutatóinak) és ne másoknak fizessék meg haladéktalanul a 
jelen évi teljes, jogos és szokott tizedeket, bárki ellentmondása és a mindezekkel ellentétes 
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oklevelek (amikre a király hallgatást ró ki) ellenére is. D. in Wyssegrad, domin. p. Petri ad 
vincula, a. d. 1365. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 209. (Df. 238 829.) Előlapja alján 

kis pecsét nyoma alatt kancelláriai jegyzet.  
R.: Ortvay, Pozsony III. 365. (júl. 8-i dátummal) 
 
 
368. 1365. aug. 4. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, [C, Ra, Se, G,] L, Co, Bu, [princ. Sal., mont. S. Angeli d.]) 
Pecheul-i Zarka (dict.) Miklós, Gy[wre] mester egykori Chakturnya-i várnagy consobrinus-a 
ezen Gywre mester nevében bemutatott két oklevelet: a Boszniában (in Vzwra) ellopott nagy-
pecsétjével ellátott, 1360. aug. 21-i nyílt oklevelét Henrik fia: Miklós és Miklós fia: Bertalan, 
örökös nélkül elhunyt emberek birtokainak és birtokrészeinek adományáról, és a vasvári káptalan 
1360. nov. 17-i privilegiális oklevelét ezek iktatásáról. Ezen Zarka [!] kérésére az uralkodó e 
gyanútól mentes okleveleket királyi hatáskörből elfogadja, átírja és a birtokok adományával és 
iktatásával együtt megerősíti Gywre mesternek és örököseinek, 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. 1365., pridie Non. Aug., uralkodása 
24. évében, amikor Miklós esztergomi, Ta[más kalocs]ai, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István zágrábi 
püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, János váci, Domokos 
csanádi, István nyitrai, Demeter szerémi, Péter boszniai, István fárói, Bálint makarskai …… 
Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici 
Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, Sceech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, G[ara-i] Miklós ……… Pál királyi 
asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Zobonya fia: László mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 100 099. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Kukmér 1. 4. 57.) Hiányos. Hátlapján középkori 

kéztől: Kukmer, újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló plicatura. 
 
 
369. 1365. aug. 4. Visegrád 
Miklós néhai nádor fia: János királyi tárnokmester, Wesprim-i comes tudatja, hogy János 
Kykulleu-i főesperes, az esztergomi érsek vikáriusa és Bálint esztergomi olvasókanonok, 
doctor decretorum az esztergomi káptalan nevében annak ügyvédvalló levelével aug. 1-től 
(oct. Jacobi) 3 napig vártak színe előtt az esztergomi bíró, esküdtek, polgárok és hospesek 
ellenében, de azok Erzsébet királyné (H) idézőlevele ellenére az abban foglalt ügyben nem 
jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, így őket bírságban marasztalja el, ha magukat 
nem tudják ésszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 4. die termini prenotati, a. d. 1365. 
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E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 18. 8. 19. (Df. 208 842.) Hátlapján kis zárópecsét nyoma. 
 
 
370. 1365. aug. 4. 
A Szt. Irineus vértanú-egyház káptalanja tudatja, hogy korábbi nyílt oklevelük és az abban 
szereplő büntetés (gravamen) ellenére Ryua-i Illés fia: Miklós mester aug. 1-jén (oct. Jacobi) 
nem fizetett ki szentpéteri (S. Petrus) Pál fia János fiainak: Lászlónak és Tamásnak az anyjuk 
leánynegyedéért 10 forintot, nem is küldött senkit maga helyett, holott Arky-i Lőrinc 3 
napig várt rá színük előtt János fiai ellenében. D. 4. die oct. Jacobi, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Révay cs. lt. Sirmium 1. 28. (Df. 259 508.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
371. [1365.] aug. 4. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán és titkos kancellár jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy gyűrűspecsétes parancslevelének megfelelően (l. 363. szám) kiküldte tanúságul 
emberét: Berecket, aki aug. 4-én (f. II. p. Inv. corporis Stephani) az esztergomi káptalan 
ügyében kiadott királyi idézőlevelet bemutatta az esztergomi bírónak, esküdtekek és polgá-
roknak, akik erre azt felelték, hogy a király parancsának megfelelően a számukra kijelölt 
időpontban, aug. 6-án (f. IV., in fe. Sixti) megjelennek az uralkodó előtt, és mind a király 
ezen oklevelére, mind a korábban nekik küldött királynéi oklevélre választ adnak, miként 
arra is, hogy miért nem jelentek meg az utóbbi oklevélben szereplő korábbi időpontban. D. 
in Visegrad, f. II. prenotata, a. d. supradicto. [1365.] 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 24. 2. 9. (Df. 236 303.) Hátlapján azonos és 

újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
372. 1365. aug. 5. 
Az erdélyi káptalan Bethlem-i Jakab fia: Jakab comes kérésére és oklevél-bemutatása alapján 
függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja 1362. máj. 26-i privilégiumát (l. Anjou-oklt. 

XLVI. 249. szám). D. f. III. p. oct. Jacobi, a. d. 1365., amikor János prépost, András éneklő-, 
Péter őrkanonok, Miklós Zonuk-i főesperes [dékán]. 
 
E.: Dl. 62 718. (Bethlen cs. betleni lt. 49. 65.) Mandorla alakú függőpecsét és zöld fonata.  
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: ZW. II. 226; Doc. Rom. Hist. C. XII. 434–435. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 386. szám. 
 
 



194 

373. 1365. aug. 5. 
Az erdélyi káptalan Bethlem-i Jakab fia: Jakab mester kérésére és oklevél-bemutatása alapján 
függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja [I.] Károly király (H) 1314. okt. 7-i, régi pecsét-
jével ellátott privilégiumát (l. Anjou-oklt. III. 837. szám). D. f. III. p. oct. Jacobi, a. d. 1365., 
amikor János prépost, András éneklő-, Péter őrkanonok, Miklós Zonuk-i főesperes dékán. 
 
E.: Dl. 62 719. (Bethlen cs. betleni lt. 50.) Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű tárgy-

megjelölés. Mandorla alakú függőpecsét és zöld fonata.  
K.: ZW. II. 225; Doc. Rom. Hist. C. XII. 433–434. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 385. szám. 
 
 
374. 1365. aug. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a váradi káptalannak: mivel az egyházak perei a késedelmes idézések 
miatt veszélyben vannak, ezért utasítja a káptalant, hogy amikor és ahányszor jelen oklevél 
kiadásának napjától 1 évig Péter Lelez-i prépost, a konventje és képviselőik v. officialis-aik 
idézésekre, tudományvételekre, tilalmazásokra, birtokaik bejárására, határjeleik emelésére 
és az ország szokása szerinti egyéb ügykre felkérik őket, küldjék ki tanúságukat, akivel 
Kystarkan-i Máté fia: László v. Rozwagd-i Lőrinc fiai: Miklós v. István királyi emberek 
valamelyike mindezeket végezze el a jog rendje szerint, a káptalan pedig minden esetben 
tegyen jelentést a királynak. D. in Wissegrad, in fe. Sixti, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 135. (Df. 233 743.) Papír. Hátlapján 

kis pecsét nyoma.  
 
 
375. 1365. aug. 6. Újlak 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondták Huzyubach-i János fiai: Miklós 
és János mesterek, hogy amikor ők Gara-i Miklós Machou-i bánnal a Wolkou megyei nemesek 
közössége által júl. 31-re (f. V. an. Petri ad vincula) Wolkouar faluba kihirdetett közgyűlésen 
voltak, a Huzywbachy nevű birtokukon Gerekmezeu-i Zaar (dict.) László fia: Miklós mester 
a cinkosaival 25 jobbágyukat kegyetlenül megverette, a szakállukat leborotváltatta, őket 
lemezteleníttette és a birtokról a jobbágyaival 100 szekér szénát a házához vitetett hatal-
maskodva, holott per van függőben János fiai és Miklós mester között. Ezért a nádor kéri a 
Wolkou megyei comes-t v. a vicecomes-t, a szolgabírókat és a megye nemeseit, hogy küldjenek 
ki két szolgabírót, akik tudják meg minderről az igazságot, főleg Hozywbachy birtok 
szomszédaitól, majd tegyenek jelentést. D. in Vylak, f. IV. p. Dominici, a. d. 1365. 
 
Á.: a 383. számú oklevélben.  
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376. 1365. aug. 6. 
A pécsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes országbírónak 
a Nyulak szigeti apácák érdekében idézésekre, tudományvételekre, tilalmazásokra, birtokaik 
bejárására, határjeleik emelésére és megújítására, és az ország szokása szerinti egyéb 
ügyekre 1 évre kiadott oklevelének megfelelően az abban többek között megnevezett 
Beren-i László fia: Demeter királyi emberrel kiküldték tanúságul prebendás papjukat: Miklóst, 
a Szt. Dániel-oltár mesterét, akik aug. 3-án (domin. p. ad vincula Petri) megyei nemesektől 
és nem nemesektől nyíltan és titokban megtudták, hogy Zych-i Pasca fiai: László és Jakab 
(holott per van függőben köztük és az apácák között) [1364.] nov. 19-én (in fe. Elizabet) az 
apácák Pasni-i jobbágyainak egy nyúlketrecét (leporarium) elvitték; júl. 30-án (f. IV. an. 
ad vincula Petri) elfoglalták hatalmaskodva az apácák Cyakan nevű földjét és azt a jobbá-
gyaiknak felosztották, majd még aznap az apácák jobbágyai 2 szekér szénáját és 2 kepe 
gabonáját elvitették, az apácák Rakus-i jobbágyát megverették; júl. 24-én (in vig. Jacobi) 
elfogatták és bilincsekben tartották az apácák 3 jobbágyát, ti. Demeter Igal-i falunagyot, 
Marka fia: Miklóst és Miklós fia: Pált, akiket aztán csak bizonyos nemesek kezességére 
engedtek el, hogy a Pasca fiai által kijelölendő időpontban állítsák majd eléjük őket, mikor 
is a kezesek a 3 jobbágyot előállították, de Pasca fiai nem jelentek meg és a jobbágyok 
fogságát sem indokolták meg. D. f. IV. an. Laurencii, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5407. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 62. 13.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
377. 1365. aug. 7. 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Kapala-i Benedek fia: János mester nevében, hogy jog 
szerint az övéi Harnouch, Wadna és Mazanch birtokok, de ezeket most Kakas (dict.) László 
jogtalanul tartja, ezért szükséges a visszavételük (recaptivacio). Ezért a király utasítja az 
egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kysfalud-i Antal fia: Tamás v. 
Kysfalud-i Kelemen fia: Tamás v. Cheniz-i Jakab fia: Péter királyi ember a szomszédok 
jelenlétében e birtokokat vegye vissza János joga nevében és iktassa neki, ha nincs ellent-
mondás. Az esetleges ellentmondókat idézze János ellenében a királyi jelenlét elé, majd a 
káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wysegrad, 2. die Sixti, a. d. 1365. 
 
Á.: a 391. számú oklevélben. 
 
 
378. 1365. aug. 7.  
A csázmai káptalan Kamarya-i Bratk fia: Fülöp, Móric mester fia: Simon mester famulus-a 
ezen ura nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes 
privilegiális oklevelében átírja 1306. ápr. 6-i, új pecsétes privilégiumát (l. Anjou-oklt. II. 
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25. szám), mivel Simonnak azt az utak veszélyei és ellenségei csalárdságai miatt eredetijében 
veszélyes magával vinnie. D. 2. die Sixti, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 33 746. (NRA. 925. 8.) Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 455–456. 
 
 
379. 1365. aug. 8. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda tudatja [I. Lajos] királlyal, hogy amikor aug. 1-jén (oct. Jacobi) az 
ország erdélyi nemeseivel bíráskodott (iudiciario pro tribunali sedissemus), Almakerek-i 
Gegus fia: János mester bemutatta Dénes erdélyi vajda oklevelét (l. 327. szám), a Medies 
széki szászok pedig a király oklevelét, miszerint azon perben, ami Gegus fia: János, ill. 
ezen szászok között Lapus föld ügyében aug. 1-jén folyik majd az alvajda előtt, az uralkodó 
akar a királyi kúriában dönteni, ezért megparancsolta, hogy az alvajda a perben ne ítélkezzen, 
hanem azt a királyi kúriába küldje át dec. 7-re (oct. Andree). Az alvajda ennek megfelelően 
a pert a királyi jelenlét elé halasztja el dec. 7-re, meghagyva a feleknek, hogy akkor mutassák 
majd be okleveleiket Lapus ügyében a királynak, aki ezek alapján döntést hoz a felek között. 
D. in S. Emrico, 8. die oct. Jacobi, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5409. (Erdélyi fisc. lt. 1. 1. 8.) Helyenként fakult papír. Az alvajda neve mint 

intitulacio az előlap alján szerepel. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, 
utóbbi magyar nyelvű. Kortárs kéztől: actor personaliter, ex in Petrus filius Stephani et 
Andreas filius Petri pro se personaliter et pro aliis sine litteris procuratoriis ad oct. G. 
de parcium sub forma pacis. Solvit. 

K.: ZW. II. 226–227; Doc. Rom. Hist. C. XII. 436–439. (román fordítással) 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 382. és 387. szám. 
 
 
380. 1365. aug. 9. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H; domino ipsorum 
metuendo), hogy Bubek István comes országbírónak a Nyulak szigeti apácák érdekében 
idézések, tudományvételek és tilalmazások elvégzésére 1 évre kiadott általános oklevelének 
megfelelően Beren-i István fia: Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul János testvér 
papot, akik aug. 4-én (f. II. p. Inv. corporis Stephani) a szomszédok jelenlétében az apácák 
Rakus és Beelch nevű birtokain Zych-i Paska fiait: László és Jakab mestereket, valamint 
Taton-i és Keer-i jobbágyaikat az apácák Rakus nevű birtoka földjei, főleg Chakan föld 
termései és hasznai jogtalan és hatalmaskodó elvételétől és használatától tilalmazták az 
ország szokása szerint. D. sab. an. Laurencii, a. d. 1365. 
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E.: Dl. 5410. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 63. 11.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, Teton névalakkal, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 33. (sajtóhiba miatt 1364-es évvel) 
 
 
381. [1365.] aug. 13. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): mivel [tarantoi] Róbert konstantinápolyi császár 
elhunyt, az általa a Nápolyi Királyságban tartott (Si) várak és városok Johanna királynő 
(Si) kezeihez jutottak vissza, ezért [tarantoi] Fülöp konstantinápolyi császár ezeket vissza-
kérte Johannától, de ő (akinek erre egyébként sincs joga) ezt megtagadta. Emiatt a császár 
elküldte a nunciusát a pápához, aki neki is nemleges választ adott. Ezért Fülöp megharagudott 
Johannára, Lajost pedig a királynő ellen akarja felbujtani, hogy mindezeket tőle kicsikarja. 
Ezért a pápa kéri Lajost, hogy Fülöpöt az ügyben ne segítse, sőt mindezek követelésétől 
(amiket nem birtokolhat és amik nem is őt illetik) beszélje le, ösztönözve arra, hogy Johannával 
béküljön meg és jogtalan követeléseitől álljon el. D. Avinione, Id. Aug., pápasága 3. 
évében. [1365.] 
 
K.: V. Orbán, LSC. 1915. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 247. fol. 137r. alapján.) 
 
 
382. 1365. aug. 14. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H; domino eorum naturali), hogy Bubek 
István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően kiküldték tanúságul kórusuk 
klerikusát: Pált, akivel [lehúzva: Meges-i Pál] Taskand-i Móric királyi ember Frahnow-i 
Német (Teutunicus) Miklós (Nykul) mestert az oklevelei bemutatására, hatalmaskodási 
ügyeiben István comes döntésének elfogadására, továbbá az összesen 102 márka bírság (az 
országbírónak és a peres ellenfélnek történő) kifizetésére Magyar (dict.) Pál mester özvegye 
és Kuchk-i Kachou (dict.) Tamás ellenében 3 megyei vásáron, ti. aug. 5-én (f. III. an 
Laurencii) Kedhel-en, aug. 6-án (f. IV.) Perezlegh-en és aug. 7-én (f. V.) Cheperegh-en 
nyilvánosan kikiáltotta aug. 22-re (oct. Ass. Marie virg.) a királyi jelenlét elé, kihirdetve, 
hogy ha Miklós mindezt nem teljesíti, akkor távolléte ellenére is az országbíró végső döntést 
hoz. D. 8. die diei ultime proclamacionis prenotate, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 86 171. (Ostffy cs. lt. T. 21.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Nykkul névalakkal és eszerint Tamás apjának neve Miklós), valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
383. [1365.] aug. 17. 
Imre fia: János Wolkou megyei vicecomes és a szolgabírók jelentik Konth Miklós nádornak 
(H), a kunok bírájának, hogy levelének megfelelően (l. 375. szám) kiküldték szolgabíróikat: 
szentpéteri (S. Petrus) István fia: Bertalan és Nane-i Sebestyént, akik aug. 15-én (f. VI. p. 
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Laurencii) Wolkou megyében nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, 
főleg Huzywbachy birtok szomszédaitól megtudták, hogy amikor Huzywbachy-i János 
fiai: Miklós és János mesterek Gara-i Miklós Machou-i bánnal a Wolkou megyei nemesek 
közösségének júl. 31-én (f. V. an. Petri ad vincula) Wolkouar faluban tartott közgyűlésén 
voltak, Zaar (dict.) László fia: Miklós mester a cinkosaival Huzywbachy birtokra menve 
25 jobbágyukat kegyetlenül, hatalmaskodva megverette, a szakállukat leborotváltatta, őket 
lemezteleníttette és a birtokról 100 szekér szénát a jobbágyaival a saját házához vitetett, 
holott per van függőben János fiai és Miklós mester között. D. 3. die diei inquisicionis 
premisse, a. supradicto. [1365.]  
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 19. (Df. 265 564.) Hátlapján 3 

zárópecsét nyoma. 
 
 
384. 1365. aug. 17. 
A fehérvári (Alba) Szt. István király-ispotályos ház kereszteseinek konventje 1365. aug. 
17-i (3. die Ass. virg. glor., a. d. 1365.) oklevelében átírta Béla, egész Szlavónia, Dalmácia 
és Horváto. hercege 1269. márc. 13-i privilegiális oklevelét (l. RD. 34. szám). 
 
Tá.: Vilmos királyi kápolnaispán, 1366. máj. 1. > I. Lajos király, 1377. dec. 12. > Garai 

Miklós nádor, 1425. jún. 19. GYMSML. Sopron. Niczky cs. lt. 4751. 146. (Df. 
209 251.) 

 
 
385. 1365. aug. 17. 
A váradi káptalan előtt Diozeg-i Keled fia: Miklós megvallotta, hogy a Bihor megyei 
Achad birtokon levő teljes birtokrészét, amit Zudor (dict.) Simontól és Zudor (dict.) Istvántól 
kiváltott, 40,5 forintért elzálogosította jelen oklevél kiadásának napjától Bothyan-i Péter 
fiainak: Mihálynak és Jánosnak, a bármikori visszaváltás lehetőségével ezen összegért. 
Időközben Péter fiai annak hasznait és terméseit használhatják és beszedhetik, de a birtokrész 
tulajdona Miklósé marad, aki vállalta, hogy Péter fiait a kiváltásig abban bárki ellenében 
békésen megőrzi, és ha ezt nem teljesíti, a zálogos birtokrésszel azonos mennyiségű, minőségű, 
hasznú és értékű más birtokrészt kell átadjon nekik. D. domin. p. Ass. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5411. (NRA. 1540. 3.) Papír. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések (az egyik 

magyar nyelvű), valamint mandorla alakú pecsét körvonala. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 439–440. (román fordítással; aug. 19-i dátummal) 
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386. 1365. aug. 19. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház káptalanja jelenti György mester Cris-i comes-nek, hogy 
levelének megfelelően emberével, Arthow (dict.) György fia: Miklóssal kiküldték tanúságul 
karpapjukat: Györgyöt, akik a szomszédos nemesektől és közrendűektől (communes 
homines) megtudták, hogy amikor nemrég (nuper) ThopolchaZenthgurgy-i Arnold fia János 
fia: Powsa a király szolgálatában, ti. Zeech-i Miklósnak, Horváto. és Dalmácia bánjának a 
király megrögzött hűtlene: Mazchan vajda ellen Halmfelde-be indított seregében volt, 
Castalan (dict.) Péter fia: Imre júl. 18-án (f. VI. p. Div. ap.) kiküldte Demechfelde-i 
officialis-át: Olasz (Gallicus) Merligh-et Szabó (Sartor) Benedekkel, Mester fiaival: Fábiánnal 
és Bexe-vel, Gergely fia: Bereckkel (ezen Merligh gener-ével), Ztanko-val és sok más 
lovas és gyalogos familiárisával és jobbágyával együtt, akikkel a Powsa Oressia nevű birtokán 
szántó 3, ökrös ekét (ti. 18 ökröt) hatalmaskodva elvitette, majd még aznap ezen embereket 
Powsa ottani házához küldve annak 2 lovát az istállójából elvitette, Powsa fivérét (uterinus 
frater): Andrást és egy lovát nyíllövéssel életveszélyesen megsebesíttette, az Oressia birtokon 
talált ingó és ingatlan javakat pedig kifosztatta és elpusztítatta, Powsa joga nagy sérelmére, 
holott per van Powsa és Imre között függőben. D. f. III. an. regis Stephani, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 33 180. (NRA. 356. 48.) Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, 

valamint mandorla alakú zárópecsét. 
K.: Smič. XIII. 458–459. 
 
 
387. 1365. aug. 19. 
Mulbach-i András comes és szebeni (de Cybinio) János (Janus) comes bírók (regie gracie .... 
iudices), vörösmarti (de Ruffo Monte) Lőrinc comes, Burkperk-i András comes, nagycsűri (de 
Magno Horreo) Albert és [Szeben] szék, valamint a hozzá tartozó hét szék tanácsosainak 
(seniores) közössége tudatják, hogy általános gyűlésükön (generali ... colloquio) a 
Schadschelken-i tanácsosok megjelentek a Medies-i és Schelken-i székek lakóinak 
(provincialis) oklevelével, ami szerint, és ahogy ezt ezen tanácsosok is előadták, a saját terüle-
tükön a Schadschelken-i gazdagok és szegények közös használatára újonnan épített malmuk 
nem akadályozza a mikeszászi (villa Fugonis) comes-ek és társaik korábban emelt régi malmát. 
Fentiek minderről tájékozódni óhajtván kiküldték e malmokhoz nunciusaikat, akik visszatérve 
elmondták, hogy a Schadschelken-i népek az új malmukkal a víz és a malomárok használatában 
(in aqua et suis meatibus) a régi malmot nem akadályozzák, ezért fentiek a régi malomtól kár 
nélkül elkülönített új malmot a Schadschelken-i népeknek ítélik mint jogos birtokosoknak, a 
mikeszászai comes-ekre és társaikra örök hallgatást kiróva az ügyben. Erről pecsétjükkel ellátott 
oklevelet adnak ki. D. et actum f. III. an. Bartholomei, a. d. 1365. Arenga. 
 
Á.: Erdélyi hét szász szék, 1373. okt. 31. Dl. 41 626. (Múz. Ta. 1915. 8.) 
K.: ZW. II. 228; Doc. Rom. Hist. C. XII. 440–441. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 388. szám. 
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388. 1365. aug. 20. 
A nyitrai káptalan előtt István testvér nyitrai püspök, sacre scripture magister megvallotta, 
hogy színe előtt az ő elrendezésével Elephanth-i Deseu fia: Mihály mester és Jakab pap, az 
Elephanth-i Szt. Márton-egyház rector-a egy rét ügyében 4 év pereskedés után úgy egyeztek 
meg, hogy Mihály e rétet ezen egyháznak és általa Jakab papnak és annak rector-i utódainak 
átadta (resignasset) örök és békés birtoklásra, és Jakabnak a perük során keletkezett káraiért 
és költségeiért 14 nehéz súlyú márka dénárt, 2 ökröt és 80 szapú (sapones) gabonát. Ha 
Mihály a rét miatt bármikor is pert indítana Jakab ellen és őt zaklatná, és ezt Jakab a zobori 
konvent és a Nyitra megyei vicecomes és szolgabírók leveleivel bizonyítani tudja, akkor Mihály 
hitszegőként legyen ismeretes, és Jakabnak ismét adjon 14 márkát, 2 ökröt és 80 szapú gabonát. 
Ha pedig Jakab fordulna mindezek ügyében Mihály ellen, aki ezt a mondott kiadók okleveleivel 
igazolni tudja, akkor Jakab lesz hitszegő. D. in fe. regis Stephani, a. d. 1365. 
 
Á.: 1. Nyitrai kápt., 1378. máj. 1. Dl. 6176. (Acta Paulinorum. Elefánt 2. 3.)  

2. Á. 1. > Nyitrai kápt., 1598. jún. 10. Dl. 83 053. (Baranyay cs. lt. 3.) 
 
 
389. 1365. aug. 20. 
A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről Brochina-i néhai Gyurse frater-e: Pál, más-
részről Korhi-i János fia: János – az urai, Beulch-i Domokos fiai: Zudar (dict.) Simon és 
Zudar (dict.) György mesterek nevében –, és Pál megvallotta, hogy a Glina folyó melletti, 
Wostinoue nevű birtokrészét minden tartozékkal elzálogosította Domokos fiainak 20 
aranyforintért (boni auri et iusti ponderis), és ezt ő v. örökösei ezen összegért (szintén 
forintokban és készpénzben) kiválthatják, amikor akarják, Simon és György ellentmondása 
ellenére is. Emellett Pál a beleegyezését adta e birtokrésznek a fia: Pál általi, a káptalan 
más levelével Simonnak és Györgynek történt korábbi elzálogosításához. D. in fe. regis 
Stephani, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 33 664. (NRA. 1540. 4.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

mandorla alakú pecsét körvonala. 
K.: Smič. XIII. 459. 
 
 
390. 1365. aug. 21. Liget 
[Miklós néhai] nádor [fia: János királyi tárnok]mester, [veszprémi] co[mes] a pozsonyi 
káptalannak: a pozsonyi bí[ró] és esküdtek …. Jensul egykori [Chu]turtukhel-i falunagy 
részéről …… (dict.) Péter ….. mester ….. a királyi ember és a káptalan [tanúsága] kiküldése 
szükséges, ezért kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Taro fia: Miklós v. 
Hety-i Péter [fia:] János királyi ember menjen e bíróhoz és esküdtekhez, és miután bemu-
tatta nekik a [tárnokmester] más, ezen polgároknak küldött levelét, tekintse meg a döntést, 
amit a pozsonyi polgárok Jensul egykori falunagy és vámszedő … részéről hoznak János 
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mesternek. Ellenkező esetben, ha szükséges, idézze meg a bírót és a polgárokat János mester 
ellenében a [tárnokmester] elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Lyget, 2. die regis 
Stephani, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 28. 1. 58. (Df. 226 994.) Hiányos, kettészakadt. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (…pro magistro Johanne filio Petri de Zengyurg…), 
valamint zárópecsét töredékei. 

 
 
391. [1365.] aug. 21. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
377. szám) kiküldték tanúságul Tamás papot, egyházuk Szt. Miklós hitvalló-oltára mesterét, 
akivel Cheniz-i Jakab fia: Péter királyi ember aug. 19-én (f. III. an. regis Stephani) 
Harnouch, Wadna és Mazanch birtokokra ment a szomszédok jelenlétében, és amikor ezeket 
Benedek fia: Jánosnak iktatni akarta, Kakas (dict.) László a birtokok visszavételétől 
(recaptivacio) és iktatásától őt tilalmazta, ezért aznap és ott János ellenében megidézte 
Lászlót a királyi jelenlét elé szept. 15-re (oct. Nat. B. virg.). D. f. V. sequenti, a. 
supradicto. [1365.] 
 
E.: Dl. 5408. (NRA. 777. 16.) Papír. Hátlapján zárópecsét töredékei, azonos kéztől tárgy-

megjelölés (…pro Johanne filio Benedicti de Kapala contra Ladizlaum filium Johannis 
filii Kokas de Kaza…), kortárs kéztől: pro actore Benedictus de Cheniz cum Agriensis, 
pro in Beke filius Demetrii de Zubud cum Agriensis ad oct. diei Cinerum. Due actor 
solvit, in non. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
392. 1365. aug. [22.] Buda 
[I.] Lajos király (H) László veszprémi püspök kérésére és oklevél-bemutatása alapján új 
pecsétes oklevelében átírja és megerősíti a püspöknek és veszprémi egyházának a Symig-i 
konvent 1364. nov. 9-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVIII. 902. szám) és az abban foglalt 
birtokcseréhez beleegyezését adja, nem érintve mások jogait. D. Bude, f. VI. ….. B. 
Stephani ….. 1365. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Zich. 6. (Df. 200 248.) Foltos és hiányos. Hátlapján 

kortárs kéztől: sunt ad scitum domine…, valamint középkori kéztől tárgymegjelölés. 
Megj.: A napi keltezés OL-adatbázis megállapítása. 
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393. 1365. aug. 22. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúsá-
gukat, akivel Anarch-i Jakab fia: Fábián v. a frater-e: Anarch-i Miklós v. Ayk-i Zeuke 
(dict.) Péter fia: János v. Pozon-i Boda fia: Péter v. Egyed fia: Miklós v. Pozon-i Boda fia: 
Lachk nádori ember idézze Kereztur-i Posar (dict.) Istvánt és Bogh-i Merhard fia: Jánost 
Mathyus-i Kathlen nemes asszony ellenében, valamint ezen Posar (dict.) Istvánt Orus-i 
Simon fia: Imre ellenében a nádor elé, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vissegrad, f. 
VI. p. regis Stephani, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 4. (Df. 219 527.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
394. 1365. aug. 22. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a pozsonyi káptalant, hogy küldjék ki tanúsá-
gukat, akivel Hydegheth-i Tamás fia: János v. Ilka-i Demeter fia: Mihály v. Hydegheth-i 
Kozma fia: Egyed nádori ember idézze Jakab néhai pozsonyi bíró fiait: Istvánt és Pált 
Farustar-i István fia: Miklós ellenében a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Vissegrad, f. VI. p. regis Stephani, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 33. 1. 12. (Df. 227 423.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
395. 1365. aug. 22. 
A csázmai káptalan előtt Chanyoch-i Imre fia: Dénes megvallotta, hogy rokonának, 
ZentIuan-i Illés fia: Illésnek 19 kocát és egy disznót adott tartásra jelen oklevél kiadásától 
6 évre, úgy, hogy a 6 év elteltével és nem korábban e kocák és a tőlük születendő disznók 
felét Illés át kell adja Dénesnek v. utódainak. D. 8. die Ass. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 103 318. (Batthyány cs. lt. j. n.) Papír. Hátlapján madorla alakú pecsét körvonala. 
 
 
396. 1365. aug. 23. 
A csázmai káptalan előtt egyrészről Miklós pap, a Gresenche-i Szt. Miklós hitvalló-egyház 
rector-a (Magycha nemes asszony, Zyulan fia Benedek leánya nevében a káptalan ügyvéd-
valló levelével), másrészről Kathlyn nemes asszony, ue. Benedek leánya a férjével, Lőrinc 
fia: Péterrel elmondták, hogy a jelen oklevél kiadásától köztük létrejövő ügyekben és 
jogtalanságokban Pongrác fia: Pongrác és négy további fogott nemes bíró döntésének vetik 
alá magukat, és amit ők a felek okleveleit megtekintve és elmondásaikat meghallgatva 
döntenek majd, a felek el kell fogadják, és amelyikük ezt nem teszi, és ezt a másik fél 
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valamely káptalan oklevelével bizonyítani tudja, 20 márka dénárban marasztalják el. 
Minderre Miklós pap képviselői hatáskörrel kötelezte Magycha-t, Kathlyn pedig önmagát a 
káptalan előtt. D. in vig. Barholomei, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 35 235. (Acta Paulinorum. Garig. 2. 1.) Papír. Hátlapján mandorla alakú pecsét 

töredékei. 
K.: Smič. XIII. 460. 
 
 
397. 1365. aug. 24. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Scarus-i Miklós fiai: László és István a maguk és fivérük 
(frater uterinus): Péter özvegye, valamint ue. Péter fia: Tumbold nevében, hogy Scarus-i 
János fia: Farkas famulus-ai – Pynk fia: Pál, annak fia: Miklós, Cheh fia: István, Nagy 
(Magnus) János, Szabó (Sartor) Lőrinc és Gerus fia: Benedek – Farkas parancsából 
felfegyverkezve, hatalmaskodva Miklós fiai Scarus-on levő házához mentek júl. 6-án 
(domin. an. Margarete), ezen Pétert életveszélyesen megsebesítve félholtan hagyták hátra, 
majd visszatértek Farkas házába, és amikor Miklós fia: László emiatt ezen famulus-okat 
Farkassal el akarta fogatni (ad iudicium detineri), Farkas megtagadva az igazságszolgáltatást 
őket szabadon engedte távozni, Miklós fiai joga sérelmére. Péter pedig a sebei miatt júl. 
20-ra (infra quind. predicti diei) kilehelte lelkét. Ezért a király utasítja a Gumur megyei 
comes-t v. a vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik 
tudják meg minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in Wyssegrad, in fe. 
Bartholomei, a. d. 1365. 
 
Á.: a 415. számú oklevélben. 
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 110. 
 
 
398. 1365. aug. 27.  
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) felidézve 
László fia: Mihály mester és fivérei: Simon, János és László mesterek fáradtságos munkával 
és költségekkel teljesített hű szolgálatait, viszonzásul királyi kegyességből és speciális 
kegyből László ezen fiait és örököseiket mostantól kiemeli és mentesíti bármely megye 
megyésispánjának és szolgabíróinak, és általában az ország minden bírójának és jogszol-
gáltatójának bírósága, joghatósága és hatalma alól, csak a királyi különös jelenlét és az 
ország nádorának a királyi kúriában levő bírósága alá rendelve őket. Továbbá megengedi 
nekik és örököseiknek, hogy azon tolvajok, rablók és más gonosztevők felett, akiket az 
országban levő birtokaik határain belül elfognak, ők és officialis-aik bíráskodhatnak, őket 
megkínozhatják, felakaszthatják, büntethetik, a birtokaikon és földjeiken akasztófát és más 
kínzóeszközöket emelhetnek és tarthatnak. Erről függő új kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a 
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királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VI. Kal. Sept., uralkodása 24. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Mihály egri, Vilmos pécsi, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, János váci, Domokos 
csanádi, Demeter szerémi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Miklós traui, Demeter nonai, 
Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a 
knini és 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. 5412. (NRA. 1540. 5.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, az egyik magyar nyelvű 

(Zabad ispansagra walo lewel az Chitneky familianak). Függőpecsét töredékei és zöld fonata. 
R.: F. IX/3. 511. 
 
 
399. 1365. aug. 27.  
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Berench-i István fia László fia: János – a maga, atyja és fivérei (frater uterinus): Miklós, 
Tamás, István és Péter nevében előadott – kérésére és oklevél-bemutatása alapján átírja 
néhai Pál comes országbíró 1346. febr. 14-i, a néhai Apay fia: István birtokai és birtokrészei 
ügyében kiadott privilegiális ítéletlevelét (l. Anjou-oklt. XXX. 117. szám), az abban foglaltakat 
királyi teljhatalmából érvényesnek fogadva el, más jogának sérelme nélkül, függő új kettős-
pecsétjével megerősített oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VI. Kal. Sept., uralkodásának 24. 
évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 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, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, Demeter szerémi, István nyitrai, Demeter 
nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek 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. 
 
Fk.: Dl. 96 397. (Vay cs. berkeszi lt. 387.) Függőpecsétje kiszakadt. 
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1375. jan. 24. Dl. 96 492/1. (Uo.)   

2. Tá. 1. > Uő., 1375. máj. 16. Dl. 96 492/2. (Uo.)  
3. Tá. 2. > Uő., 1376. febr. 28. Dl. 96 505. (Uo. 497.) 

R.: Piti F., SzSzBSz 2002. 7; Vay berkeszi 214. szám. 
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400. 1365. aug. 27.  
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) 
Castellan (dict.) Péter fia: Imre budai kanonok – a maga és fivérei (frater uterinus): László, 
István és Miklós nevében előadott – kérésére és oklevél-bemutatása alapján átírja és meg-
erősíti nekik és utódaiknak a zágrábi káptalan máj. 1-jei privilegiális oklevelét a 
Tapolcaszentgyörgy (Toplica S. Georgii) nevű birtokuk és a Zauersya, Poduinya, 
Matyusfeuldy és Oresya nevű birtokrészek adásvételéről (l. 235. szám), valamint a Posaga-i 
Szt. Péter-egyház káptalanja júl. 7-i nyílt oklevelét ezek iktatásáról (l. 340. szám), az azokban 
foglaltakat királyi teljhatalmából érvényesnek fogadva el, nem érintve mások jogait, függő 
új kettőspecsétjével megerősített oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VI. Kal. Sept., uralkodásának 24. 
évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatoi, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László 
veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály 
egri, István nyitrai, János váci, Domokos csanádi, Demeter szerémi, Péter boszniai, István 
fárói, Bálint makarskai, Demeter nonai, Miklós traui, 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 Machou-i bán, Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, 
Zobonya fia: László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: AHA. Diplomata latina. 5. 56. (Df. 230 501.) Függőpecsét fonata.  
K.: Smič. XIII. 461–462. 
 
 
401. 1365. aug. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: elmondták neki Borzwa-i 
Imre fiai: Jakab és György nevében, hogy szükség van az Vrusy és Muse nevű Wgucha 
megyei birtokokon levő részeik visszavételére (recaptivacio), amikbe azután a nádori és 
konventi emberek által törvényesen be akarnak menni, ha az iktatásnak valaki nem mond 
ellent. Ezért a nádor kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Began-i András 
fia: László v. Began-i Miklós fia: László v. Begenya-i Lorand fia: Miklós nádori ember e 
birtokrészeket a szomszédok jelenlétében vegye vissza, járja be régi határaik mentén, ahol 
szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve, és mások birtokjogaitól így elkülönítve 
iktassa ezeket Jakabnak és Györgynek örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 
ellentmondókat idézze a nádor elé Jakab és György ellenében, majd a konvent tegyen jelentést. 
D. in Vissegrad, f. IV. p. Bartholomei, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Introductoriae et statutoriae. B. 590. (Df. 211 200.) 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
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402. 1365. aug. 28. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elpanaszolta Osl fia János fia: János, a királyi aula lovagja, hogy 
amikor ő nemrég (pridem) a király bulgáriai seregében volt, bizonyos emberek előre 
megfontoltan a Zeredahel nevű birtokára támadtak, elvitték az ottani népek összes javait és 
állatát (ökröket, teheneket, juhokat, kecséket), a birtokot és e népeket rabló módjára kifosztották. 
Mivel a király az országában elkövetett efféle gonosz- és jogtalan tetteket nem akarja 
büntetlenül hagyni, nehogy a büntetlenség merészsége másoknak a bűn elkövetésének 
lehetőségét biztosítsa, ezért utasítja Kont Miklós nádort (H), a kunok bíráját, v. annak Sopron 
megyei helyetteseit, hogy mindazon embereket, akiket János megnevezett, akár nemesek, 
akár közrendűek (popularis condicio), és akiket a nádor az ügyben tudományvétel során 
bűnösöknek talál, fogja el és vitesse őket a királyhoz kellő megbüntetésükre. D. in 
Wyssegrad, f. V. p. Bartholomei, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 86 172. (Ostffy cs. lt. T. 10.) Papír. Előlapja alján vörös viaszú kis pecsét töredékei 

alatt: relacio magistri Symonis filii Mauricii.  
 
 
403. 1365. aug. 29. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Drugeth Miklós néhai comes fia: János nevében, hogy 
aug. 15-én (in fe. Ass. virg. glor.) az ő Makou nevű Kopus-i jobbágyát Massa-i Miklós fia: 
János életveszélyesen megsebesítette, holott per van függőben János és ezen Miklós 
(Massa-i János apja) között. Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akivel Chele-i Péter v. Voykolch-i László v. István fia: László v. Kerepech-i 
Egyed v. Tumpa (dict.) Beke v. Matyuch-i János királyi ember tudja meg erről az igazságot, 
majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, in fe. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni. 1365. 8. (Df. 219 531.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét nyoma. 
 
 
404. 1365. aug. 29. Zára 
A. d. 1365., ind. 3., die 29. Aug., [I.] Lajos király (H), Nicolaus de Matafaris decretorum 
doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja (generalis banus), zárai 
comes idején Zára (Jadra) városban oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 463–465. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
405. 1365. szept. 1. Vasvár 
Raduch-i Lorand fia: János mester Vasvár megyei vicecomes és a szolgabírók azon pert, 
amit korábbi oklevelüknek megfelelően színük előtt Halastou-i István fia: Miklós szept. 1-jén 
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(f. II. p. oct. Bartholomei) viselt Herche-i Lythold fia: Henchul és Béla fia: Jakab ellen, 
uruk: Konth Miklós nádor írásos [parancsának] megfelelően okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a 
nádor elé küldik át a királyi [kú]riába. D. in Castroferreo, in termino [prenotato], a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 94 090. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 33. 4.) Alul hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Lytold névalakkal), valamint 3 zárópecsét töredékei.  
 
 
406. [13]65. (szept. 2–8. között) 
[13]65., ind. 3., V. Orbán pápasága 3. évében vasvári (de Castro Ferreo) Márton [fia:] Mihály 
egri kanonok – akinek a pápa [1365.] jún. 20-án (XII. Kal. Jul., pápasága 3. évében) 
megerősítést adott a kanonokságáról és prebendájáról – képviselője megígérte, hogy Mihály 
fizet az apostoli kamarának 6 ezüstmárkát az annata fejében és ezt az adószedők levelével 
igazolja a szept. 29-től (fe. Michaelis) számított 1 éven belül. 
 
K.: CDP. II. 1089. szám. (ASV. Cam. Ap. Collect. Vol. 7. fol. 141r. alapján, ezen dátummal.) 
 
 
407. 1365. szept. 4. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Luchka-i Lőrinc fia: Miklós nevében, hogy jelen évben 
….. 3 vadászhálóját (recia sua ferrarum) Geren-i Miklós comes fia: Jánosnak és annak 
Leuicke-i [!] várnagyának: Lukácsnak adta azok kérésére vadászni, és bár az Vng megyei 
szolgabíró többször kérte őket, hogy adják vissza a hálókat Miklósnak, de ezt nem tették 
meg, sőt most is ….. hatalmaskodva. Ezért a király utasítja a [hátlap: Lelez-i] konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sykath-i Pál v. Moralya-i Bertalan v. Kekys (dict.) 
András v. Ryche-i László királyi ember tudja meg erről az igazságot, majd a konvent tegyen 
jelentést. D. in Wissegrad, f. V. an. Nat. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 15. (Df. 219 538.) Fakult. Előlapja alján 

kortárs kéztől: homo regius Paulus filius Nicolai, frater Petrus, sicut tenor continet una 
contra magistrum Johannem altera contra Lukasium. Solvit-jel. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét nyoma. 

 
 
408. 1365. szept. 4.  
A vasvári káptalan oklevelében Kutch-i [! ∋: Kuchk-i] nemesek tilalmazták bizonyos javaik 
elidegenítésétől Magyar (dict.) Pál mester özvegyét, nemes asszonyt. D. f. V. an. Nat. Marie, 
a. d. 1365. 
 
R.: F. IX/7. 529. (Jankovich-gyűjt. alapján.) 
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409. 1365. szept. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Kálmán győri püspöknek v. annak Sopron megyei (comitatus et 
provicia) mostani és jövőbeli tizedszedőinek: elpanaszolták neki a soproni bíró, az esküdtek, 
valamint a polgárok és a hospesek közössége, hogy a város régi és privilegiális szabadsága 
nagy sérelmére a szőlőikből a tizedet a címzettek nem a szüret idején és a présük 
(torcularia) mellett a szőlőikben, hanem a szüret után a házaikban akarják beszedni. Mivel 
azonban e polgárok az uralkodó kegyes királyi elődei (Lajos előtt bemutatott) privilegiális 
oklevelei révén olyan kiváltságot (libertas et gracie prerogativa) élveznek régtől fogva, 
hogy a boraik tizedeit szüret idején a szőlőikben kell préseléskor mustban (cum musto) 
megadják a győri egyháznak, a király pedig Sopron várost és az ottani polgárokat ezen és 
egyéb régi privilegiális kiváltságaikban sértetlenül meg akarja őrizni, ezért utasítja a 
címzetteket, hogy mostantól a soproni királyi polgárokat és hospeseket mondott kiváltságuk 
ellenére ne terheljék semmi módon azzal, hogy a szőlőikből a mondott bortizedeket a házaikban 
adják meg, hanem e bortizedeket a kiváltságuknak és privilegiális okleveleiknek megfelelően a 
szüret idején préseléskor mustban v. dénárokban szedjék be tőlük. Másképp ne cselekedjenek, 
nehogy e polgárok panaszai ez ügyben újra eljussanak a királyhoz. D. in Wyssegrad, sab. 
an. Nat. Marie virg., a. d. 1365. 
 
E.: 1. GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 184. (Df. 201 817.) Papír. Előlapja alján 

vörös viaszú kis pecsét töredékei alatt: relacio domini Demetrii episcopi Syrimiensis. 
Hátlapján középkori kéztől: Weinzehent. 
2. Uo. 185. (Df. 201 818.) Előlapja alján vörös viaszú kis pecsét töredékei alatt: relacio 
domini Demetrii [episcopi Syrimiensis].  

K.: Házi I/1. 133–134. 
 
 
410. 1365. szept. 6. Kapos 
Nogmihal-i Lőrinc fia: György mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek, Vngh megyei 
comes-ek vicecomes-e és a négy szolgabíró tudatják, hogy Péter testvér Lelez-i prépost és 
konventje kérésére kiküldték az egyik szolgabírót, aki aug. 25-én (2. die Bartholomei) 
néhai Drugeth Miklós comes fia: János mesterhez menve megkérdezte, hogy miért vette el 
a prépost Lelez-en lakó jobbágya: Donch terményeit (fruges), akit János mester, miután 
tőle engedélyt kapott, és a földbért és más adóit (debitum) kifizette neki, szabadon engedett 
távozni. János mester azt felelte, hogy ő ezeket Sebestyén fia: Petheu terményei helyett 
vette el, de ha a prépost Petheu terményeit átadja neki, akkor ő Donch terményeit kész 
visszaadni. Azt is mondta, hogy a Merkolch nevű falvát, ahol Donch lakott, ő honor címén 
László fia: Péter nemesnek adta, ezért ha Péter bármit tett a termények elvétele ügyében, 
erről saját magát kell tisztáznia. Péter ezt ott vállalta is, mivel enélkül perbe kerülne a préposttal 
és konventjével. D. in Kapos, sab. an. Nat. virg. glor., a. d. 1365. 
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E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 149. (Df. 233 756.) Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 4 kisebb zárópecsét nyoma. 

 
 
411. 1365. szept. 6. Kapos 
Nogmihal-i Lőrinc fia: György mester, Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek, Vngh megyei 
comes-ek vicecomes-e és a négy szolgabíró tudatják, hogy Péter testvér Lelez-i prépost és 
konventje kérésére kiküldték az egyik szolgabírót, hogy megtekintse, milyen döntést hoz 
Drugeth Miklós comes fia: János mester Sebestyén fia: Petheu, valamint annak fiai: Tamás 
és Balázs részéről (akik a préposttól tolvajmód elszöktek). János mester meghallgatva a 
prépost képviselőjét, az ország szokásának megfelelően bíráskodva meghagyta, hogy a 
prépost a pénze okán, amit Pethev és fiai sosem szolgáltak meg, Petheu ellen pontosan 6 
márka, Pethev fia: Tamás ellen nem több, mint 12 forint és Balázs ellen nem több, mint 10 
forint értékben az egyik szolgabíró előtt jelen oklevél kiadásának 15. napján, szept. 20-án 
(quind. datarum presencium) Kapos-on a Szt. Márton hitvalló-egyházban tegyen le esküt, 
amit ha teljesít, a szolgabíró által kitűzendő napon Petheu és fiai a prépostnak ki kell fizessék 
azt az összeget, amiről esküt tett. Erre Abahaza-i János fia: Péter, a prépost famulus-a és 
képviselője azt mondta, hogy a prépost a döntést kész elfogadni, de arra őt nem meri kötelezni, 
hogy más egyházban és ne a sajátjában tegye le az esküt, a prépost tehát a saját egyházában 
teljesíti azt. Ezt viszont János mester nem fogadta el. D. in Kapos, sab. an. Nat. virg. glor., 
a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 139. (Df. 233 861.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 4 kisebb zárópecsét töredékei. 
 
 
1365. szept. 7. [! ∋: 1345. szept. 4.]  

[I.] Lajos király (H) oklevele. D. in Wissegrad, domin. an. Nat. B. virg., a. d. 1365. [! ∋: 1345.] 

 

Má.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 27. 6. 30. (Df. 236 642.) Újkori.  

Megj.: Az oklevél E.-jét l. Anjou-oklt. XXXIX. 508. szám. 

 
 
412. 1365. szept. 8. 
A bácsi káptalan előtt megjelentek egyrészről a Wolkou megyei Damyan-i Tamás fia: András 
mester és a fia: Mihály, másrészről András erdélyi vajda fiai: György és Imre mesterek, valamint 
az anyjuk: Erzsébet nemes asszony, és előbbiek megvallották, hogy önmaguk védelme érdekében 
atyafiságuk okán az országban bárhol levő birtokaik és birtokrészeik visszaszerzését átengedték 
András vajda fiainak és Erzsébetnek, és amikor ezeket ki tudják váltani a vajda fiaitól és Erzsébettől, 
ezt annyi pénzért tehetik meg, amennyiért azok a saját költségeiken ezeket visszaszerezték, a 
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vajda fiai és Erzsébet pedig az összeget megkapva e birtokokat Andrásnak és Mihálynak vissza 
kell adják, zaklatás nélkül. D. in fe. Nat. Marie, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 94 091. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 95. 18.) Hátlapján mandorla alakú pecsét körvonala. 
 
 
413. 1365. szept. 8. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Mand-i Gergely (Chahul-i 
János fia: János famulus-a és képviselője ezen ura nevében) Buthka-i Pált, a fiát: Jánost és 
annak frater-eit, valamint Raska-i Vid fia: Lorandot és annak fiait tilalmazta azon földrész 
elfoglalásától, amit János fia: János szept. 1-jén (II. f. an. Nat. virg. Marie) a Vossyan nevű 
birtoka királyi emberrel és a konvent tanúságával történt bejárása idején megmutatott, 
okleveleivel magának igazolt és Vossyan birtokhoz akart csatolni; tilalmazta továbbá őket 
a földrész termései használatától is. D. in fe. Nat. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 64 072. (Kapy cs. lt. 66.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
414. 1365. szept. 9. 
Miklós néhai nádor fia: János királyi tárnokmester, Wesprim-i comes azon pert, ami korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően szept. 6-án (sab. an. fe. Nat. B. virg.) folyt színe előtt 
az esztergomi káptalan – aminek nevében Tamás, az esztergom-előhegyi (de promontorio 
eiusdem ecclesie) Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja és Péter, egykori esztergomi érseki 
vikárius jelentek meg a káptalan ügyvédvalló levelével –, ill. az esztergomi bíró, esküdtek, 
polgárok és hospesek között (akik nevében Egyed egykori és Miklós mostani bíró álltak 
elő a város ügyvédvalló levelével), királynéi speciális parancsból szept. 10-re (ad f. IV. p. 
predictum fe.) halasztja el. D. in Wyssegrad, 4. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 18. 3. 15. (Df. 208 795.) Zárópecsétre utalós vágás. 
 
 
415. 1365. szept. 9. 
Kechev-i Egyed, István mester Gumur megyei (provincia) vicecomes-e és a négy szolgabíró 
jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 397. szám) kiküldték 
Nenke-i Filente fia: Mako és Starnafalua-i Mihály fia: Miklós szolgabírókat (duos ex nobis), 
akik Gumur megyében lakó nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, főleg Scarus birtok szomszédaitól nyíltan és titokban megtudták, hogy János fia: 
Farkas famulus-ai – Pink fia: Pál, annak fia: Miklós, Cheh fia: István, Nagy (Magnus) János, 
Szabó (Sartor) Lőrinc és Gerus fia: Benedek – Farkas utasításából annak házából László és 
István házára rontottak, azok fivérét: Pétert életveszélyesen megsebesítve, félholtan hagyták 
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hátra, majd visszatértek Farkas házába, és amikor Miklós fia: László őket Farkassal mint az urukkal 
jog szerint el akarta fogatni, Farkas megtagadta az igazságszolgáltatást és ezen famulus-ait 3 
napig a háza körül tartva szabadon engedte távozni. Péter pedig a sebei miatt júl. 20-ra (infra 
quind. predictas) meghalt. D. 2. die Nat. B. virg., a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 56 885. (Hanvay cs. lt. 74.) Hátlapján azonos (….pro Ladizlao et Stephano filiis 

Nicolai de Scarus contra Farcasium filium Johannis de eadem…) és újkori kéztől 
tárgymegjelölések, valamint 3 zárópecsét töredékei, 2 körvonala. 

R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 110. 
 
 
416. 1365. szept. 9.  
A fehérvári káptalan Twl-i Bertalan (Oztupan-i Domokos fia János leánya, Darow-i Salamon 
neptis-e, Gerek-i Péter mester felesége nevében előadott) kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján (mivel e nemes asszony ezeket az utak veszélyei miatt a perei során eredetijükben 
nem meri magával vinni) privilegiális oklevelében átírja a Simig-i konvent 1298. jún. 8-i 
privilegiális, 1309. okt. 23-i, 1310. máj. 5-i, 1343. ápr. 16-i, 1343. aug. 9-i, továbbá László 
királyi kápolnaispán 1358. febr. 14-i zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. II. 760. és 881., XXVII. 

172. és 537., XLII. 115. szám). D. 2. die Nat. B. virg., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 1504. (NRA. 1510. 5.) Hátlapján középkori kéztől: In comitatu Simigiensi super 

possessione Deusheda. Függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
R.: Szerdahelyiek 169. szám. 
Megj.: Az 1343. aug. 9-i oklevél szerint a nő neve Seebe. 
 
 
417. 1365. szept. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Vgo [!] testvér Zyrch-i apátnak: elpanaszolták neki és anyjának, a 
királynénak a veszprémi püspök és a káptalan, hogy 5 falu (amik tulajdonában régtől fogva 
mindig is ők voltak) bor- és terménytizedeibe az apát jogtalanul bement, ezeket erőszakos 
kézzel magának akarván beszedetni. Ezért utasítja az apátot, hogy a veszprémi püspök és 
káptalan ezen tizedeibe jogtalanul ne merészeljen bemenni, hanem a kezeit vegye le ezekről 
késlekedés nélkül, és ha valami jogot remél bírni e tizedekben, akkor a jog rendje szerint 
járjon el. D. in Vissegrad, 4. die Nat. B. virg., a. d. 1365. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Dec. episcopales 18. (Df. 200 249.) Papír. Hátlapján 

vörös viaszú kis pecsét töredékei alatt: commissio regine, valamint újkori kéztől 
tárgymegjelölés. 

R.: F. IX/7. 106. (1350-es évvel); Veszpr. reg. 586. szám. 
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418. 1365. szept. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház konventjét, hogy 
emberük a jelen oklevéllel együtt nekik elküldött, a veszprémi püspök és káptalan érdekében 
kiadott királyi oklevelet adja át a Scyrch-i apátnak, és azt megtekintve amit az apát tesz v. 
válaszol, a konvent írja meg. D. in Wyssegrad, 4. die Nat. B. virg., a. d. 1365. 
 
Á.: a 425. számú oklevélben.  
 
 
419. 1365. szept. 11. 
A budai káptalan 1365. szept. 11-i (4. die Nat. virg. glor., a. d. 1365.) privilegiális oklevele 
szerint színük előtt Gyal-i Pislen (dict.) Miklós fia: Kokas (dict.) István megvallotta, hogy 
rokonaival tartott tanácskozás után a leánytestvérét (soror uterina): Banga-t feleségül adta 
Tornosteluk-i Péter fia: Jakabhoz, és a Magyaro.-n (regnum Hungarie) – ti. a Gyal-on és a 
privilégiumban felsorolt más birtokain és telkein (curia) – levő részei felét ezen asszonynak, 
általa Jakabnak és leszármazottaiknak (el)adta mind rokoni szeretetből, mint 25 márkáért 
(minden márkát 4 forinttal számolva).  
 
Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1371. febr. 14. Dl. 99 586. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 39. 1.) 

2. Uő., 1371. máj. 16. Dl. 99 585. (Uo. 40. 29.) Eltérő névalakja: Kakas. 
K.: Károlyi I. 329–330. (Tá. 1. alapján, Tá.-ban.) 
R.: Bakács, Pest m. 816. szám. 
 
 
420. 1365. szept. 15. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Fyzeser-i István fia: Péter 
megvallotta, hogy ő testvéri szeretetből a Fyzeser birtokon levő atyai részének egyben (in 
uno ambitu) fekvő negyedét minden tartozékkal, beleértve a telekhelyet (locus curie) a 
leánytestvérének (soror uterina): Ilona nemes asszonynak (János feleségének) adta az Ilonának 
és a még hajadon (desponsata) többi leánytestvéreinek a természetjog és az ország szokása 
szerint járó teljes leánynegyed okán, örökre és teljes joggal. Ha a leánytestvérei bármikor is 
zaklatnák Pétert a leánynegyedük miatt, akkor Ilona (v. annak utódsága) kell nekik elégtételt 
adjon a mondott teljes negyedből. Az adományhoz Péter osztályos frater-e, Bokocha fia: 
Desev a konvent előtt beleegyezését adta. Ha jelen oklevelet visszaviszik a konventnek, 
privilegiális formában adja majd ki. D. 2. die Exalt. S. Crucis, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 90 826. (Csoma cs. devecseri lt.) Hátlapján pecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
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421. 1365. szept. 15. Esztergom 
János Kykelleu-i főesperes, Miklós esztergomi érsek és örökös esztergomi comes lelkiekben 
és világiakban általános vikáriusa előtt Tamás, az esztergom-előhegyi (promontorium 
Strigoniense) Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, esztergomi kanonok megvallotta, hogy 
bár ő a prépostsága nagy szőlője mellett, az Esztergomból (Strigonium) Wyssegrad-ra vezető 2 
nagy út között fekvő terület tizedei ügyében pert viselt az esztergomi káptalan ellen, de 
mivel megtudta, hogy e tizedekben neki és egyházának semmi joga nincs és nem is volt, 
ezért a pertől eláll és e tizedeket a káptalannak (azon jogon, hogy ahhoz tartozott eddig) 
hagyja békés beszedésre és birtoklásra. Erről János a vikáriátusa függőpecsétjével ellátott 
oklevelet bocsát ki. D. Strigonii, oct. Nat. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 45. 1. 6. (Df. 237 417.) Hátlapján középkori 

(Kykellew névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
K.: F. IX/3. 516–517. 
R.: Bónis, SZR. 1319. szám; Erdélyi Okm. IV. 389. szám. (a pecsét köriratának leírásával) 
 
 
422. 1365. szept. 15. 
László mester [Wgacha-i főesperes, Domokos erdélyi püspök általános] vikáriusa 1365. 
szept. 15-i (oct. Nat. virg. glor., a. d. 1365.) nyílt oklevele szerint színe előtt Pethe fia: 
Antal perbe fogta Twr-i János fia: Jánost, mondván, hogy Chan-i Felicián fia: Benedek a 
Torda megyei Twr és Chan birtokokon levő részei negyedét mind rokonság, mind 
leánynegyed okán ezen Pethe fiainak: Miklósnak és Jánosnak (akik Benedek leánytestvérétől: 
Katha-tól születtek), valamint Felicián [! ∋: Fábián] fiainak: Györgynek és Benedeknek 
(akik Benedek másik leánytestvérétől: Annától születtek) adta az erdélyi káptalan oklevelével. 
Antal magának követelte ezen negyedrészt, mire Twr-i János azt felelte, hogy Antal vele 
oly rokonságban (linea proximitatis) áll, hogy a leánynegyed neki jog szerint jár, de Twr és 
Chan birtokokból azt nem tudja neki átadni, más birtokaiból azonban kész erre. A vikárius 
a felek állításait meghallgatva és a káptalan mondott oklevelében azt látva, hogy Felicián 
fia: Benedek a leánynegyedet a leánytestvérei fiainak Twr és Chan falvakban adta, úgy 
ítélt, hogy Antal az anyja leánynegyedét is ezen falvakból kell megkapja. 
 
Tá.: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1366. máj. 11. Dl. 30 105. (GYKOL. Cista comitatuum. 

Torda 5. 4.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 78–80. (Tá.-ban, román fordítással) 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 442–443; Erdélyi okm. IV. 390. szám. 
 
 
423. 1365. szept. 17. Buda 
[I.] Lajos király (H) a Medyes és Selk székek bírói, tanácsosai (seniores), esküdtjei, királyi 
polgárai és hospesei neki és a Szent Koronának eddig teljesített és jövőbeli szolgálataiért, 
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valamint társaik, a Medyes székbeli Ecczel királyi városban lakó Kurus-i Péter fia: Péter és 
István fia: Péter comes-ek kérésére is speciális királyi kegyből beleegyezik, hogy azokat a 
papokat, akiket a király ezen székekbeli mondott hívei az ott megüresedett, egyszerű v. 
negyedes plébániák (ad simplices seu quartales parochiales ecclesias) élére közös akarattal 
megválasztanak, az erdélyi püspök és mindenkori vikáriusa ezentúl a király hozzájárulása 
nélkül is megerősíthesse. Jelen oklevelet titkospecsétje alatt bocsátja ki. D. Bude, f. IV. p. 
Exalt. S. Crucis, a. d. 1365. 
 
E.: R. szerint: Medgyesi szász evangélikus egyházközség lt. 5. Előlapján titkospecsét 

nyoma alatt: relacio domini Nicolai decani de Brassou Simoni facta. 
Má.: Arhivele Statului Sibiu. Szász Nemzeti Lt. Medgyesi esperesség és egyházközség 

140. MO. 139. 12. (Df. 292 048.) Újkori.  
K.: ZW. II. 229–230; Doc. Rom. Hist. C. XII. 443–444. (román fordítással) 
R.: Erdélyi okm. IV. 391. szám. 
 
 
424. 1365. szept. 18. Valkóvár 
Imre fia: János mester, Gara-i Miklós Machow-i bán Wolkow megyei vicecomes-e és a 
szolgabírók szentszalvátori (S. Salvator) Simon fia: Dénes kérésére kiküldték emberüket, 
Gyante-i Mihály várnagyot (maior castri), akinek szept. 4-én (f. V. an. Nat. B. virg.) Dénes 
a Zenthsalvator nevű birtokán megmutatta Bálint nevű, a jobb kezén megcsonkított, bal 
kezén megsebesült jobbágyát, mondván, hogy Bálintot a saját telkén (curia) az ő egykori 
Zewgfaluw-i jobbágyai: Lukács és Pál sebezték meg így aug. 9-én (in vig. fe. L[aurencii] 
mart.), majd Pál néhai bán fia: Pál mester birtokára szöktek és most ott laknak. D. in 
Wolkowuar, f. V. p. oct. Nat. B. virg., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 91 716. (Festetics cs. lt. Valkó 35.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Zewgfaluv névalakkal), valamint 3 zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: Sol. 
 
 
425. [1365.] szept. 18. 
A fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház keresztesei konventje jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy gyűrűspecsétes oklevelének megfelelően (l. 418. szám) kórusuk klerikusa: János 
szept. 16-án (f. III. p. Exalt. S. Crucis) bemutatta Odo testvérnek, a Scyrch-i monostor 
apátjának az uralkodó másik nyílt oklevelét (miszerint az apát 5 falu bor- és terménytizedeibe, 
amik tulajdonában régtől fogva a [veszprémi] püspök és káptalanja voltak, jogtalanul ne 
merészeljen bemenni, a kezeit vegye le ezekről haladéktalanul, ha pedig valami jogot remél 
bírni e tizedekben, a jog rendje szerint járjon el). Az apát ezt megtekintve azt felelte, hogy 
ő jelen évben kirovatta (dicare) ezen 5 falu tizedeit, amik tulajdonában eddig a püspök és 
káptalanja voltak, de mivel újabban talált egy oklevelet e falvak tizedeiről, ezért azokat 
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nem szándékozik visszaadni, hanem magának teljesen be akarja szedetni. D. 3. die predicti 
diei exhibicionis, a. d. ut supra. [1365.] 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Dec. episcopales 19. (Df. 200 250.) Papír. Hátlapján 

azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések. Mandorla alakú zárópecsét töredékei és 
vörös viaszú visszazáró pecsét nyoma. 

R.: Veszpr. reg. 587. szám. (szept. 16-i dátummal) 
 
 
426. 1365. szept. 18. 
A fehérvári káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy az egyrészről 
Donatus testvér, a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza preceptor-a, más-
részről a Chuth-i nemesek között kiadott döntéshozó oklevelének megfelelően az abban 
megnevezett Rekeztew-i Konthwy (dict.) János nádori emberrel kiküldték tanúságul kanonok-
társukat, Bálint [fia:] István mestert, akik szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) a Chuth-on levő 
birtokrészre mentek a szomszédok, Donatus testvér felperes, valamint Péter fia: Miklós, Simon 
fia: János, Chomorag fia: Kelemen, Wsa (dict.) János fia: Miklós, Miklós fia: Bereck és Benedek 
fia: Chomorag, Chuth-i alperes nemesek jelenlétében, azt Donatus mutatása alapján visszavették 
(recaptivacio) és az alábbi határok mentén bejárták: 3 sarok-határjel, az egyik (ahol kő van) 
Sarol falué, a másik ezen Feulchuth-i nemeseké, a harmadik ezen Szt. István király-egyházé; 
határjel, ami elkülöníti a Feulchuth-i nemesek földjét ezen egyház földjétől; mocsár mellett 2 
régi határjel, amik elkülönítik e nemesek földjét ezen egyház földjétől; dombnál három sarok-
határjel (e nemeseké, ezen egyházé és Kaplar falué); két határjel (Kaplar falué és ezen egyházé); 
ároknál két határjel (ezen egyházé és Kaplar birtoké), majd 3 sarok-határjel (ezen egyházé, 
Kaplar birtoké és a Bodmer-i nemesek birtokáé); hegy lába; rét mellett nagy határjel, amin 
körtefa van Melech föld és ezen egyház földje között; rét; tövisek mint határjel ezen egyház 
földje és Melech föld között; dombnál határjel Melech föld és ezen egyház földje között; Tata 
faluba tartó nagy út mellett 2 határjel (ezen egyházé és Melech-é); ue. út 3 sarok-határjelig, 
amik elkülönítik ezen egyház földjét és Melech földet túl a nagy úton, ami Fehérvárról Bykche-re 
megy; határjelek (ezen egyházé és Zaar birtoké); 4 sarok-határjel (ezen egyházé, Zaar-é, Sarol-é 
és Borok földé); a mondott nagy út, ami Bykche-re megy; határjelek (ezen egyházé és a Sarol-i 
nemeseké); ároknál 2 határjel (ezen egyházé és Sarol-é); az első 3 sarok-határjel (Sarol-é, ezen 
egyházé és a Feulchuth-i nemeseké). Amikor ezután Donatus az általa ezen határok között 
bejárt földet a nádori emberrel magának és egyházának iktattatni akarta, a Chuth-i nemesek a 
bejárt föld fele ilyetén iktatását tilalmazták, de őket a nádori ember nem idézte meg, mivel már 
perben vannak, és számukra ellentmondásuk megokolására okt. 6-át (oct. Mychaelis) tűzte ki a 
nádor elé. A bejárt föld tilalmazott felét a nádori és káptalani emberek fogott bírókkal együtt, 
megtekintve mennyiségét, minőségét és értékét, szemmel 2 ekényi földre és 10 kaszaaljnyi 
(falcastrum) kaszálóra becsülték az ország joga (lex) szerint, a másik felét pedig iktatták Donatus 
testvérnek és egyházának örök birtoklásra (nem érintve a káptalan jogát), nem lévén ellentmondó. 
Majd megtudták, hogy e birtokrész mindig is a Szt. István-király egyházé volt, tőlük Hasas (dict.) 
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Fülöp budai polgár éves bérletért (census seu feudum) tartotta, e Feulchuth-i nemesek viszont azt 
állították, hogy e földet mindig is ők használták. A tudományvétel során tanúskodó szomszédos 
nemesek nevei: Péter fiai: Mátyás, Mihály és László, László fia: István (Bodmeer-i nemesek), 
Péter fiai: Mihály és Pál, Domokos fiai: András és János, Bereck fia: Mihály, János fia: Móric, 
Bedech fiai: Mihály és Miklós, Imre fia: János, Thomos fia: György, Miklós fia: István, Domokos 
fia: Mihály, Péter fia: Bekus, György fiai: András és Albert, Péter fia: Mihály (Sarol-i nemesek), 
Gergely fia: Mihály, Márk fia: János, Gergely fia: Demeter, István fia: Kelemen, Imre fia: János, 
István fia: Demeter (Olchuth-i nemesek). D. 4. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
Á.: az 580. számú oklevélben. 
K.: Balogh, Középk. okl. 46–48. 
R.: Érszegi G., Fejér m. Tört. Évk. 5 (1971) 5. (szept. 19-i dátummal) 
 
 
427. [1365.] szept. 18. Avignon 
[V. Orbán pápa] az esztergomi érseknek, valamint a pécsi és váci püspöknek: elpanaszolta 
neki nagycsűri (de Horreo Magno) Albert [fia:] Gobellin, az esztergomi egyházmegyei 
keresztyénszigeti (Insula Cristiana) plébánia rector-a, hogy bár a keresztyénszigeti termések 
és más javak tizedének beszedése a plébánia mindenkori rector-át illeti régi, kipróbált és 
eddig békésen megőrzött szokás szerint, és ezen egyház rector-ai annak birtokában voltak 
emberemlékezet óta, de Miklós knini (Tyniensis) electus a tizedek háromnegyedét elfoglalva 
tartja, a rector-t és egyházát a tizedek beszedésétől megfosztva, a joguk sérelmére, ezért az 
ügyben Gobellin kérte az apostoli szék segítségét. A pápa utasítja a címzetteket, hogy a 
rector-t és egyházát állítsák vissza e tizedek háromnegyede beszedésébe, abban védjék 
meg, azt biztosítsák neki, az ellentmondókat egyházi fenyítékkel (censura) csitítva. D. 
Avinione, XIV. Kal. Oct., pápasága 3. évében. [1365.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 159. fol. 273v. (Df. 289 776.) 
R.: V. Orbán, LC. 15520. szám. 
 
 
428. 1365. szept. 20. Fehérvár 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy bár ő az örökös nélkül elhunyt Zalazeg-i Pál fia: Imre 
minden birtokát és birtokrészét, amik az ország szokása szerint emiatt királyi kezeihez háramlottak, 
Miklós néhai nádor fia: János királyi tárnokmesternek és frater-einek adta szolgálataikért, de 
mivel ezután Pál özvegye: Margit, a leánya: Makch és Imre özvegye: Katalin a színe elé járulva 
oklevelek bemutatásával bizonyították, hogy a Symig megyei M[achala] és Merene nevű birtokok 
vásárlás címén egykor Pált és általa őket illetik, ezért a király, aki minden országlakosát meg kell 
tartsa a saját jogában, Machala és Merene birtokokat e nemes asszonyoknak mint saját jogukat 
visszaadja teljes birtoklásra, és ha valaki bármiféle jogot remél bírni e birtokokban, az ország 
szokásának megfelelően azt tőlük kérje. D. in Alba regali, sab. p. Exalt S. Crucis, a. d. 1365. 



217 

E.: Dl. 58 564. (Forgách cs. lt. 201.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés (Merenye 
névalakkal), valamint nagypecsét körvonala. 

K.: F. IX/3. 509–510. 
 
 
429. 1365. szept. 21. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti Konth Miklós 
nádornak (H), hogy idézésekre, tudományvételekre, tilalmazásokra, birtokok visszavételére, 
bejárására és más bírói események elvégzésére 1 évre kiadott általános oklevelének megfe-
lelően az abban megnevezett Chatar-i Miklós fia: János nádori emberrel kiküldték tanúságul 
János klerikust, akik szept. 12-én (f. VI. an. Exalt. S. Crucis) a Zemlyn megyei Wyfalu 
birtokon Wyfalu-i János fia: Lászlót okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a nádor elé idézték Benedek 
Scepsy-i prépost ellenében. D. in fe. Mathei, a. d. 1365. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. 84. (Df. 264 197.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Feňarová 84. szám. 
 
 
430. 1365. szept. 21. 
A vasvári káptalan 1365. szept. 21-i (oct. Exalt. S. Crucis, a. d. 1365.) nyílt oklevele szerint 
színük előtt Saal-i Balázs fia Dénes özvegye, a Vasvár megyei Thelekes-i Gyuge fia Demeter 
leánya, nemes asszony megvallotta, hogy a leányai iránti szeretetből a teljes birtokrészeit – 
amik őt a saját és anyja (ezen Demeter néhai felesége, Thelekes-i Bertalan leánya) 
leánynegyede okán Demeter (az ő apja) és Bertalan (a nagyapja) bárhol, főleg Thelekes 
birtokon levő részeiből megilletik – minden haszonvételükkel a Dénestől született leányainak: 
Klára asszonynak és Margitnak, Thelekes-i Timót fia Péter fia János jegyesének adta örök 
birtoklásra, ti. e birtokrészek egyik felét Klárának, a másik felét pedig Margitnak és általa 
sponsus-ának: ezen Jánosnak. Az adományhoz az özvegy Dénestől született fia: Antal 
beleegyezését adta a káptalan előtt. 
 
Tá.: Bátori István országbíró, 1436. márc. 12. Dl. 12 842. (NRA. 422. 14.)  
 
 
431. 1365. szept. 21. után 
Gyö[rgy] mester Cris-i [co]mes-nek elmondták Burzonoch-i Wkouzlaius fia: Lachk comes 
nevében, hogy amikor a jobbágyai …… a juhaikkal (pecora) a Mederiche-i vásárra mentek 
a szabad [úton] ápr. 17-én (f. V. an. Georgii), .…an-i Péter fiai: László, Imre és Ádám 8 
juhot hatalmaskodva ….. e jobbágyokat nagyon megverve, továbbá Péter fiai … emberei 3 
éve, szept. 29-én (in fe. Michaelis cuius iam tercia revolucio annualis adveniret) …… 
Lachk comes 5 familiárisát, akik a szabad úton haladtak, életveszélyesen megsebesítették 
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és javaikat ….. hatalmaskodva, Lachk joga nagy sérelmére. Ezért kéri a pécsi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel embere: Zenth….-i Márton fia: Lőrinc v. Gerzenche-i 
Lagyha fia: András ….. tudja meg minderről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. 
D. f. ….. p. Mathei, a. d. 1365. 
 
Á.: a 450. számú oklevélben.  
 
 
432. 1365. szept. 22. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) az 
oláh Zarna fia László fia: Karapch, a királyi aula familiárisa a maga és fivérei (frater 
uterinus): Szaniszló, Negwe, Wayuk, Miklós és László szolgálatait előadva Ikws királyi 
birtokot kérte maguknak örökadományul annak falvaival és tartozékaival együtt. A király 
megfontolva az ő és országa feladataiban lehetőségük és helyzetük (condicio) szerint teljesített 
érdemeiket, viszonzásul (hogy ebből példát merítve mások is hevesebben lobbanjanak az 
Isten tiszteletére és a hű tettekre, és a dicsőséges fejedelem alatt odaadóbban akarjanak 
szolgálni) és a kérésre Ikws királyi birtokot Padushauasa, Margnia, Ikuspataka, Weche-
pataka és Endredpataka falvakkal, valamint földekkel, malmokkal, alpesekkel, hegyekkel, 
erdőkkel és más tartozékaikkal régi határaik alatt, azon a címen, hogy mindezek a királyi 
adományozási jogkörhöz tartoznak, László ezen fiainak és örököseiknek adományozza, 
vállalva a maga és királyi leszármazottai nevében, hogy őket mindezek békés tulajdonában 
bárki ellenében megőrzi és szavatolja. Ha ezekben bárki valamilyen jogot remél bírni, a 
királyi felséghez forduljon, aki a jog rendje szerint ad majd választ. Elrendeli, hogy ezen 
királyi familiáris oláhok és utódaik az Isten, a király, annak leszármazottai és a Szent Korona 
iránti hűséget (homagium) örökre tartsák be. Erről függő új kettőspecsétjével megerősített 
oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1365., X. Kal. Oct., uralkodásának 24. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 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, János váci, Domokos 
csanádi, Demeter szerémi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós 
traui, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horvátország 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. 5413. (NRA. 1510. 7.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés, Ikews névalakkal. 

Hiányos függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
K.: Krassó III. 71–73; Densuşianu I/2. 98–100; Doc. Rom. Hist. C. XII. 444–448. (román fordítással) 
R.: Doc. Val. 183–184. 



219 

433. 1365. szept. 22. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) kinyil-
vánítja, hogy amikor az esztergomi káptalan elpanaszolta neki az esztergomi bíró, esküdtek, 
polgárok és hospesek ellenében, hogy azok az Esztergom városban szedni szokott, a káptalant 
a jog rendje szerint megillető vásárvámot (a káptalan jogait semmibe véve) nem adják 
meg, a király őket emiatt a színe elé idéztette. Szept. 13-án (sab. p. Nat. virg. glor.), amikor 
a király az anyjával: Erzsébet királynéval (H), István zágrábi püspökkel, Pál Zybin-i préposttal, 
Konth Miklós nádorral, a kunok bírájával, Zeech-i Miklóssal, Dalmácia és Horváto. bánjával, 
Bubek István comes országbíróval, Miklós néhai nádor fia: János királyi tárnokmesterrel, 
Bubek (dict.) György királynéi tárnokmesterrel, Heydruchuar-i Miklós fia: Miklós királynéi 
ajtónállómesterrel, Scepus-i Jakabbal (Kont Miklós nádor prothonotarius-ával), Chernel 
fia: Istvánnal (Bubek István országbíró prothonotarius-ával) és az ország számos más 
nemesével és procer-ével ülésezett, eléjük járult egyrészről Bálint olvasó-, Gál éneklőkanonok, 
Péter Neugrad-i főesperes és Tamás mester, esztergomi kanonokok a maguk és a káptalan 
nevében annak ügyvédvalló levelével, másrészről Jaxe fia: Miklós esztergomi bíró, Zely-i 
Egyed, Zambo (dict.) László, Keer-i János, Zekeres (dict.) Jakab, annak fivére: Antal, 
György litteratus, Valter fia: István, Pál fia: János, Soldus (dict.) Lukács, Olasz 
(Lombardus) János, Hench fia: János, Herman fia: György, Tekus (dict.) Miklós, Kalmár 
(Colmar dict.) Mihály, Kalmár (similiter dict. Calmar) András, János szűcs, Malas-i Tamás 
fia: Miklós, János szabó, Tamás litteratus és Bakou, Esztergom város polgárai és hospesei 
a maguk és az esztergomi esküdt polgárok és népek nevében (akiknek nagy tömege jelent 
meg akkor a királyi kúriában) a város ügyvédvalló levelével. A káptalan képviselői a 
vásárvám ügyében ismét előadták, hogy az esztergomi bíró, esküdt polgárok és hospesek 
az Esztergom városban tartani szokott vásár vámját, ami oklevelek erejével a káptalant 
illeti, nem akarják megadni, és azt sincs szándékukban kifizetni, amit a király egyezséglevelével 
vállaltak a vásárvám fejében minden évre. Annak igazolására, hogy ezen vásárvám a 
káptalanhoz tartozik jog szerint, bemutatták az alábbi okleveleket: 1) II. Géza (Geyssa) 
király fia: III. Béla király (H) 1188. évi privilégiumában (l. Reg. Arp. 148. szám) az eszter-
gomi (Strigonium) Szt. Adalbert-egyház kanonokainak adta az esztergomi vásár királyi 
joghoz tartozó vámja harmadik negyedét, egynegyedét pedig királyi használatra megtartotta. 
2) Imre király (H) 1198. évi privilegiális oklevelében (l. Reg. Arp. 175. szám) az esztergomi 
vásárvám negyedét is örökre az esztergomi káptalannak adta. 3) [II.] András király (H) 
1235. évi privilégiumában (l. Reg. Arp. 539. szám) elrendelte, hogy senki nem mentheti fel 
magát v. az övéit oklevelek ürügyén a király általi adományok jogának sérelmére a vám 
fizetése alól, mert az ilyen oklevelek érvénytelenek. 4) IV. Béla király (H) 1255. évi privi-
légiuma szerint (l. Reg. Arp. 1063. szám) amikor színe előtt a vám ügyében az esztergomi 
káptalan és az ottani polgárok között hosszú per jött létre színe, a prépost és a káptalan a 
főpapok, számos káptalan, az Esztergom megyei comes-ek (akik e vámból bizonyos részt 
kapnak), az ország előkelői (magnates) és néhány esztergomi polgár által bizonyították, 
hogy ha bárhonnan Esztergomba visznek posztót v. más árukat, amik után korábban 
Esztergomban nem fizettek vámot, akkor ezekből a szokott vámot kell fizetni; a király 
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pedig elrendelte, hogy a polgárok választásának megfelelően hatan a káptalan tanúi közül, 
ti. Tamás egri olvasókanonok a maga nevében, Farkas Borsua-i főesperes az egri káptalan 
nevében, Márton fia: István comes, Márton bán frater-e: Jakou comes, Zeudyn-i Sefrid 
fejéri (Albensis) comes, továbbá hatan az esztergomi káptalanból (Fülöp prépost, Pál mester 
olvasókanonok, Vince nyitrai főesperes, Bensa éneklőkanonok, András, a Szt. Tamás[-
egyház] prépostja és Miklós pap) tegyenek le esküt az esztergomi Szt. [István] király-
egyháznál; ők a kijelölt helyen és napon Lorand nádor, pozsonyi comes jelenlétében letették 
az esküt arról, hogy az esztergomi vallonok (latini) és polgárok vámot kell fizessenek a 
káptalannak azon posztók és más áruk után, amiket Fehérvárról (Alba), Budáról, Pesth-ről 
és bárhonnan Magyaro. más helyeiről Esztergomba visznek, és amikből korábban Eszter-
gomban nem fizettek vámot; elmondták még ezen tanúk, hogy amikor Róbert esztergomi 
érsek idején a káptalannak az efféle vám kifizetését megtagadták, e vallonokat és polgárokat 
az érsek emiatt kiközösítette és addig nem oldozta fel őket, amíg meg nem esküdtek, hogy 
a vámot kifizetik, és ezt meg is tették utána; majd Béla király elrendelte, hogy akik posztókat 
v. más árukat (res venales) visznek Esztergomba, akár az országon belül, akár azon kívül 
vették, a szokásos vámot az esztergomi káptalannak fizessék ki, de ha bizonyos javakat, 
miután Esztergomban a vámot korábban kifizették ezekből, kivisznek Esztergomból, majd 
oda újra visszaviszik, nem kell vámot fizessenek. 5) Chaak mester, [IV.] Béla király tárnok-
mestere 1255. [! ∋: 1251.] évi privilégiuma szerint a káptalant Béla király parancsából Fülöp 
Pilys-i comes e vám teljes birtokába iktatta. 6) [V.] István király (H) 1270. máj. 13-án Budán 
(in monte Pestiensi) kiadott nyílt oklevelében (l. Reg. Arp. 1919. szám) az esztergomi 
vámnak a mindenkori esztergomi comes-t illető részét – ti. az egész vám fele kétharmadát, 
mely teljes vám fel volt osztva a káptalan, a comes és az apácák között, mivel (kivéve a 
tizedet, ami a Szt. Tamás[-egyház] prépostjának járt) a teljes vám fele az esztergomi kápta-
lannak, a másik fele kétharmada a mindenkori esztergomi comes-nek, egyharmada pedig 
az esztergom-szigeti apácáknak járt – apja, [IV.] Béla király lelki üdvéért az esztergomi 
káptalannak adta teljes joggal, örök birtoklásra. 7) A vám ezen kétharmadának birtokába a 
káptalant a király Mayus ~ Moyus nádorral annak 1270. máj. 18-i privilegiális oklevele 
szerint a bevezettette és iktattatta (l. Szőcs T., Nádor 155. szám). 8) [IV.] László király (H) 
1288. évi privilegiális oklevelében (l. Reg. Arp. 3483. szám) mindezen okleveleket elfogadva 
és megerősítve a vámot így szabályozta, ti. hogy mennyit kell az esztergomi vámnál a javak 
után fizetni: az Oroszo.-ból (Rwscia) érkező egylovas kereskedőktől akár Pesth-en, akár 
Esztergomban v. máshol szállnak meg, és értékes prémeket hoznak, fél márkát; a Szerémségből 
(Bulgan quod dicitur Marchia) akár hajókon, akár szekereken bort hozó esztergomi polgároktól 
minden tunella után 2 pondus-t; az Esztergomba bort szállító szerémségi emberektől 20 
tunella után 1 márkát; a Somogyból (Symigium), Zalából, Sokoro-ból v. Pesth-ről akár 
hajón, akár szekéren eladásra Esztergomba vitt borból minden tunella után 1 pondus-t; 
minden hajó után a szerémségi borból a vámszedőknek a mondott vámon felül 1 köböl 
bort; ha a Szerémségből v. más helyekről Esztergomba hozott bort külföldiek akár az 
aranybányába (aurifodina), akár Cseho.-ba (Bo) v. máshová viszik az országon kívülre, a 
vevő a Dunán való átkelés előtt minden tunella után 1 pondus-t; 40 vég (pecia) színes 
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posztó után 1 márkát; a skarlát posztó után 4 pondus-t; 40 vég gyolcs után 1 márkát; a 
velencei (Veneti) kereskedők minden árujuk századrészét; az 1 márkát érő erős posztó után 
fél pondus-t, v. ha nagyobb értékűek, akkor annak megfelelően; 2000 mókusprém után 6 
pondus-t; 1000 nyúlbőr után 5 pondus-t; a saját ablakkal rendelkező kovács-, varga- és más 
kézműves-mansio szombatonként fél friesachi dénárt (frisaticum); a vásártéri (in vico) v. 
máshonnan való pékek minden szombaton 1 kenyeret; a bor- és sörkimérők, bámilyen 
nemzetiségűek (nacio) is legyenek és bárhol is árusítsanak Esztergom városban, minden 
hónapban 3 pondus-t; a nem levágásra szánt élő ökör után a vevő 1 friesachi dénárt, és 
hasonlóan a disznók és 5 juh után is; Húsvéttól jún. 24-ig (fe. Johannis Bapt.) 10 bárány 
után 1 friesachi dénárt, azután úgy, ahogy a juhok után; 2 [vég] szürke posztó után 1 
pondus-t, és ugyanígy a német (Tetonica) vászon után; a kisebb áruk (sajtok, gyümölcsök) 
után századrészt; a más földekről érkező megrakott csónak után a jogos és szokott vámot, a 
szállított áruk minőségének megfelelően; 1 szekér búza, rozs, árpa, zab, maláta v. apróhal 
után, amiket naponta hozni szoktak a vásárra, 1 pondus-t, kivéve a király szolgáit (servus), 
ők fél vámot fizetnek; a friss, sózott viza után 1 pondus-t; 2 tokhal után ugyanennyit; a 
wlgariter Barka-nak mondott kisebb bárka (vivario) után, amik kisebb v. nagyobb halakat 
szoktak vinni a vásárra, 2 nagyobb halat; a Masa nevű szekér után, ami kisebb v. nagyobb 
sózott halat, csukát és pozsárt szállít, 1 uncia-t; egy Masa v. 100 réz után 2 friesachi dénárt, 
1 Masa v. 100 ólom után 1 friesachi dénárt; a kisebb áruk (len, kender, fazekak, tálak, poharak) 
után a kipróbált szokás szerint; a mészárosoktól minden nap a hús után fél friesachi dénárt, 
a marhahúst eladóktól pedig a levágott marhák bőrének felét; attól, aki 100 vásárolt bőrt 
szekéren v. hajón Esztergomból elvisz, uncia-t, és ugyanennyit a kecske- és juhbőr után is; 
1 Masa után, ami 220 márka súlyú viaszt tartalmaz, 20 friesachi dénárt v. 4 pondus-t; 100 
kősó után, bárhonnan és bárhogyan is vitték Esztergomba, 1 sót; a lentebbi részekről feljövő, 
marhabőrrel rakott hajóktól 100 bőr után uncia-t; a Soiaragdum-ból élelmiszert szállító 
hajó után 1 friesachi dénárt; a vásár helyén a sátrában árusító kereskedőtől minden szombaton 
1 friesachi dénárt, és ugyanígy a vargáktól minden árusítóhely (sessio) után; az áruikkal a 
végek (confinum) felé haladó szekér után jogos vámot; minden nagy ökör után, ha a vásárról 
a végek felé hajtják őket, v. szekérbe fogva vannak, a vevőtől 2 friesachi dénárt; a Moson 
és Pest között haladó szekerek után, ha nem mennek be Esztergomba, Tat faluban teljes 
vámot; a régi ruhát, kalapot, kesztyűt árusítóktól és a tímárokról minden szombaton 1 
friesachi dénárt; a szolgák és szolganők (ancilla) eladójától 40 dénárt; 1 teher komló (amit 
Bytel-nek hívnak) és a szömörce (scemerce) után 1 friesachi dénárt. 9) Elkyn comes bíró és 
Esztergom város polgárai 1284. évi privilegiális oklevele szerint bár az esztergomi káptalan 
vámszedői a káptalan vámját csak az Esztergom városbeli vásárhelyükön szedhetik be, de 
mivel a káptalan a bíró és polgárok szükségével együttérezve (mivel a tanácsházat máshol 
nem tudják felépíteni, csak a káptalan földjén, ahol a vámot szedni szokták) a bíró és a 
polgárok kérésére nekik átengedte ezen saját helyét v. földjét a tanácsház (domus 
iudicialis) építésére örök joggal, ezért, nehogy emiatt a káptalan a vámban kárt szenvedjen 
el, a bíró és a polgárok vállalták, hogy a káptalan vámszedői a vámot mind az esztergomi, 
mind a vidéki kereskedőktől bárhol – a város kapujában, az utcán (vicus), a boltokban 
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(camera), a vásáron – beszedhetik, és az ellenkezőkkel szemben a káptalan vámszedői 
kérésére a bíró és a polgárok segítséget adnak; a káptalannak semmiféle kárt v. zaklatást 
nem okoznak a vám okán, ami Béla király privilégiumának megfelelően kerül beszedésre, 
miként addig is, ha pedig a káptalannak a bíró és a polgárok mégis bármi kárt okoznak, 
akkor káptalan földjén elkészülő tanácsházat a káptalan visszaveheti tőlük, és ha azt per 
nélkül nem adják át, akkor a káptalan ellenében 100 márkában marasztalják el őket. 10) [I.] 
Lajos király 1357. évi privilegiális egyezséglevelét, miszerint az esztergomi káptalan nap 
mint nap panaszt tett neki az esztergomi vásárvám ügyében, amit Imre, [II.] András, [III.] 
Béla, [IV.] Béla és [IV.] László királyok (H) a mondott okleveleikkel adományoztak a 
káptalannak, hogy az esztergomi bíró, esküdt polgárok és hospesek azt vakmerően 13 éve 
nem fizetik meg a káptalannak, ezért a király a színe elé idéztette a polgárokat, akik 
ragaszkodtak ahhoz, hogy őket [IV.] Béla király az ország határain belüli vámok fizetése 
alól kiemelte oklevelével; Lajos ezt megtekintve, mivel azt a mondott királyok vásárvám 
ügyében tett adományai megelőzték, királyi hatáskörrel meghagyta, hogy az esztergomi 
polgárok a vámot a káptalannak [IV.] László király privilégiumának megfelelően a szokás 
szerint fizessék meg, a káptalant pedig a vám tulajdonába vezessék be; de végül a bíró, az 
esküdtek és a polgárok kérésére, miszerint a vám fizetése László privilégiuma alapján nagyon 
nehéz számukra, és a vám beszedése nem lehetséges így közöttük viszály nélkül, ezért 
Lajos az anyjával: Erzsébet királynéval (H), a főpapokkal és a bárókkal úgy határozott, 
hogy az esztergomi királyi polgárok és hospesek helyzetét az esztergomi vásárvám fizetése 
ügyében megkönnyíti, hogy ezáltal ők és a káptalan békében lehessenek, ezért a László 
király mondott privilégiumában foglalt vámtételeket úgy változtatta meg, hogy a polgárok 
és utódaik a teljes vásárvám fejében a káptalannak, a prépostnak és a mondott apácáknak 
minden évben okt. 6-án (in fe. Mychaelis) 20 budai márkát kell fizessenek (a maguk részeként 
és nem más, idegen vásározók nevében), az oklevélben szereplő kötelezettségek alatt. Ezután 
Miklós esztergomi bíró, az esküdtek és a polgárok azt mondták, hogy a vásárvámot azért 
nem fizették meg a káptalannak és most sem kell kifizessék, mivel őket [IV.] Béla és [I.] 
Károly király (H), valamint Lajos is a Magyaro. határain belül szedni szokott vámok alól 
teljesen felmentették, a király előbbi oklevelében szereplő elrendezést pedig azért nem 
teljesítették, mivel azt egyesek közülük a teljes közösségük tudta és beleegyezése nélkül 
kötötték meg. Annak igazolására, hogy ők minden vám alól ki vannak emelve, bemutatták 
az alábbiakat: 1) [IV.] Béla király 1243. évi privilégiumát, miszerint az esztergomi polgárok 
és hospesek, amikor áruikkal bármely vámszedő helyhez mennek, Magyaro. határain belül 
nem kell vámot fizessenek (l. Reg. Arp. 753. szám). 2-3) [I.] Károly király 1330. ápr. 24-én 
és Lajos 1346. febr. 9-én, Vissegrad-on kiadott nyílt oklevelei szerint (l. Anjou-oklt. XIV. 

215. és XXX. 90. szám) Károly és Lajos beleegyezésével az esztergomi polgárok és 
hospesek a javaik és áruik után az országban nem kell vámot fizessenek sem földön, sem 
vizen, csak a királyi harmincadot. Ám mivel a fenti oklevelek szerint az esztergom vásárvám 
[III.] Béla, Imre és [II.] András királyok általi adományai az esztergomi káptalan részére 
sokkal korábbiak, mint a polgárok felmentése a vám ügyében, a későbbi adományok pedig 
a korábbi, törvényes adományoknak nem okozhatnak jogsérelmet, és mivel [IV.] Béla király, 
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amikor színe előtt a polgárok az esztergomi káptalannal a vám szedése ügyében pereskedtek, 
az ország előkelőivel (primates) és procer-eivel a vámot a káptalannak ítélte privilegiális 
oklevelével, majd [V.] István király a vámnak az esztergomi comes-t illető részét apja: 
[IV.] Béla király lelki üdvéért a káptalannak adományozta, [IV.] László király a mondott 
okleveleket megerősítette és a vámszedést szabályozta, végül pedig a polgárok a káptalannal 
a főpapok, a bárók és az ország nemesei elrendezésével, Lajos és anyja: Erzsébet királyné 
engedélyével megegyeztek, mindezért bár a polgárokat Lajos a mondott oklevelében szereplő 
büntetéssel kellene sújtsa, de a káptalan kegyes beleegyezésével (ezen kétszeres büntetést a 
polgároknak elengedve) a király meghagyta, hogy színe előtt a polgárok az egykori megegyezés 
ideje óta le nem rótt teljes összeget, ti. 160 márkát okt. 6-án (oct. Mychaelis) fizessék ki. A 
továbbiakban pedig jelen oklevél kiadásától minden évben szept. 29-én (in fe. Mychaelis) 
az esztergomi polgárok és hospesek az esztergomi káptalannak 20 márkát fizessenek a 
budai káptalan tanúsága – akinek kiküldését a király elrendeli a káptalannak, úgy, hogy az 
nem kaphatja és kérheti ezen összeg 10. v. 9 részét (sine recepcione et peticione decime vel 
none partis dicte pecunie) –, továbbá a B. Szűz-egyház gardian-ja és az esztergomi Szt. 
Anna-kolostor ágostonos remetéinek perjele előtt, a király mondott privilegiális egyezség-
levelében szereplő azon megkötéssel, hogy ha a polgárok a 20 márkát szept. 29-én nem 
fizetik ki, akkor okt. 13-án (quind. eiusdem fe.) azt kétszeres büntetéssel rójják le a káptalannak, a  
prépostnak és az apácáknak, vagyis 40 márkát, és ha azt akkor nem fizetik ki, okt. 27-én 
(quind. quindenarum eiusdem fe.) kétszeres büntetéssel, vagyis 80 márkát fizessenek, ha 
pedig annak fizetését tovább halasztják, akkor a káptalan, a prépost és az apácák bírói eljárás 
nélkül bemehetnek a vám tulajdonába és birtokába a László király privilégiumában szereplő 
szabályozásnak megfelelően és a vámot beszedhetik. Abban az esetben, ha Esztergom 
királyi város bírója, esküdtjei és polgárai a 160 márkát a mondott időpontban a káptalannak 
makacsul nem fizetik ki, akkor a Lajos mondott egyezséglevelében szereplő azon büntetésbe 
essenek, amit a király a káptalan beleegyezésével a polgároknak kegyesen elengedett. 
Mindezek megerősítéséül az uralkodó jelen oklevélre a saját új kettőspecsétjét, valamint 
anyja: a királyné és az ítéletkor jelenlevő mondott főpapok és bárók pecsétjét függeszteti. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1365., X. Kal. Oct., uralkodásának 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, János váci, Domokos csanádi, Péter 
boszniai, Demeter szerémi, István testvér nyitrai, Miklós traui, Demeter nonai, Bálint 
makarskai, István fárói, Máté sebenicói, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini 
és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, István comes országbíró, 
János királyi tárnokmester, Dénes erdélyi vajda, 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. 
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E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 25. 1. 15. (Df. 236 357.) Hátlapján újkori 
kezektől tárgymegjelölések. A fotón 5 függőpecsét fonata látszik. 

Á.: I. Mátyás király, 1468. ápr. 18. Uo. 47. 4. 1. (Df. 237 791.) Eltérő névalakjai: Sibin, 
Heydruhuar, Chernek, Tecus, Kolmar, Chak, Geisa, Pylis, Ruscia, Simigium, Sukurou, 
Elkin, Wysegrad, Vgulin, Konth 

Tá.: Mária királyné, 1389. febr. 9. Uo. 41. 3. 18. (Df. 237 238.)  
K.: Katona, Hist. crit. X. 356–359; F. IX/3. 470–488. (eszerint 8 függőpecsét helyével); 

Densuşianu I/2. 100–109. 
 
 
434. 1365. szept. 22. 
[I.] Lajos király 1365. szept. 22-i (a. d. 1365., X. Kal. Oct.), uralkodása 24. évében kiadott 
kettőspecsétes privilegiális oklevelében átírta és megerősítette 1350. ápr. 1-jén (f. V. an. 
Quasi modo, a. d. 1350.), Budán kiadott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIV. 245. szám).  
 
Tá.: 1. Rozgonyi Simon országbíró, 1423. nov. 14. > Leleszi konvent, 1417. máj. 12. Dl. 

43 357. (Múz. Ta. Garzó.) 
2. Rozgonyi Simon országbíró, 1412. nov. 14. > Zsigmond király, 1419. máj. 29. Dl. 
43 438. (Uo.) Az átírt oklevélnél márc. 29-i (f. II. an. Quasi modo) dátumot adva.  
 

 
435. 1365. szept. 22. Fehérvár 
[I.] Lajos király (H) megtudta László veszprémi püspök és káptalanja panaszából, hogy 
Odo testvér, a Scyrch-i B. Szűz-monostor apátja a Wesprim megyei Kuedwar, Bereyn, 
Sool, Zenthkyraal, Menyke, Zeuleus falvak és Bolde falu fele tizedeit (amik tulajdonában a 
püspök és a káptalan emberemlékezet óta voltak) vakmerően elfoglalta jelen évben és azokat 
kirovatta (dicari), a püspök és a káptalan tizedszedőit kiűzve ezekből. És bár a király levelével 
megparancsolta az apátnak, hogy a püspök és a káptalan által bírt tizedeket nekik adja vissza, 
de mint a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház keresztesei konventje válaszából megtudta, 
az apát azt felelte: ő jelen évben e falvak (amik tulajdonában a püspök és a káptalan eddig 
voltak) tizedeit kirovatta, hogy magának beszedje, mivel újabban egy oklevelet talált e 
tizedekről, ezért ezeket a király parancsa ellenére sem akarta visszaadni. Mivel a király 
mind az apát válaszából, mind annak saját bevallásából, amit a főpapok és az ország bárói 
(akikre a király ezen ügy megismerését és eldöntését bízta) előtt tett, megtudta, hogy a 
püspök és a káptalanja e tizedek birtokában voltak mindig is megszakítás nélkül, de most 
az apát ezektől őket megfosztotta, e tizedeket tehát vissza kell nekik adni, ezért utasítja a 
fehérvári konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Wsa-i Miklós fia: András, a 
királynéi aula ifja, a királyi kúriából speciálisan kiküldött királyi ember ezen falvak tizedeit 
a püspöknek és káptalanjának iktassa, bárki, főleg az apát ellentmondása ellenére is békés 
birtoklásra, kirovásra és beszedésre, azon a jogon, hogy hozzájuk tartoztak eddig, és ha az 
apát v. mások valami jogot bírnak e tizedekben, azt a jog rendje szerint kérjék. Továbbá 
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királyi paranccsal utasítsa e falvak népeit és embereit, hogy a tizedeket ne az apátnak, hanem 
a püspöknek és a káptalannak fizessék. Majd a konvent tegyen jelentést. D. in Alba regali, 
2. die Mathei, a. d. 1365. 
 
Á.: a 442. számú oklevélben.  
K.: HO. IV. 200–202. (Á.-ban.) 
R.: Veszpr. reg. 588. szám. 
 
 
436. 1365. szept. 22. Gagy 
Benedek, a Gyogy-i B. Szűz-egyház rector-a, Miklós mester Zemlen-i főesperes (Mihály 
egri püspök általános vikáriusa) Abauyuar megyei helyettese és ottani alesperes tudatja, 
hogy színe előtt azon perben, ami a nádor 1364. szept. 29. körüli (prope [!] fe. Michaelis 
anni iam preteriti) közgyűlésén jött létre egyrészről György fiai: András és Tamás, valamint 
Imre fiai: Mihály, Péter és Miklós, Thomur-i nemesek, másrészről Erzsébet (Kelemen fia 
András leánya) és annak fia: Pál között, a felek [1365.] szept. 22-én (quind. Nat. virg. 
glor.) elmondták, hogy Thomur faluban fogott bírók döntésével a Thomur-i nemesek a 
rokonságuk okán e nemes asszonynak és fiának: Pálnak adtak leánynegyedként örök 
birtoklásra 5 földrészt minden haszonvétellel: az első földrész, amit Aldozovkut-nak hívnak, 
Hegmeg és nyugat felől fekszik, és ott adtak királyi mértékkel mérve 14 ölt (ulna ~ vlna ~ 
wlna); a második földrész Mihály fia: István birtoka előtt fekszik és ott adtak 17 ölt 
Thomur-ból; a harmadik a Naras és körtefák között fekszik és ott adtak 14,5 ölt; a völgyben 
Boda fia: István felől 15 ölt, aminek a vége egy körtefán túl ér; a Cupa völgyből 3 mérőkötélnyi 
(funiculum) földből adtak 40,5 ölt; átengedték nekik a telket (sessio seu curia) is, ami 12 
ölt tartalmaz hosszában, az alsó része felől 11, fentebb 14,5 ölt. Erről az alesperes pecsétjével 
ellátott nyílt oklevelet bocsát ki, kérve, hogy amikor jelen oklevél bemutatásra kerül az egri 
káptalan v. az általános vikárius v. a Jazou-i konvent előtt, erősítsék meg. D. in Gogh, in 
termino prenotato, a. d. 1365. 
 
E.: Sárospataki Ref. Kollégium. Tudományos Gyűjt. Lt. Zsoldos-gyűjt. 1. 7. (Df. 275 570.) 

Zavaros latinságú oklevél. Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
437. 1365. szept. 24. 
A váradi káptalan előtt István és Gergely, Debrechun-i nemesek tiltakoztak, hogy Veche-i 
György és a felesége Zouath birtokot és tartozékait bizonyos megegyezés formájában át 
akarják adni a tárnoki házból való (de domo thavarnicali) Mihály mesternek, az ő joguk 
sérelmére, ezért Györgyéket a birtok és tartozékai bármiféle elidegenítésétől és zálogba 
adásától, másokat, főleg ezen Mihály litteratus-t ezek elfoglalásától és elfogadásától tilalmazták. 
D. f. VI. an. Michaelis, a. d. 1365. 
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E.: Dl. 5414. (NRA. 1510. 6.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 
mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
438. [1365.] szept. 24. Avignon 
[V. Orbán pápát] kérte Plawe-i Hermann [fia:] Konrád diakónus, kánonjogi scolaris, hogy 
biztosítsa neki a pécsi Szt. Bertalan-ispotály megüresedett rektorságát (aminek éves bevétele 
nem haladja meg a 15 márka ezüstöt), mivel arról Gál esztergomi éneklőkanonok lemondott, 
miután az esztergomi érsek adományozásához tartozó tisztséget (dignitas, personatus v. 
officium) kapott a pápától. Konrádnak kanonoksága és prebendája van a pécsi egyházban, 
amik éves bevétele nem haladja meg a 8 márka ezüstöt, de ezekről kész lemondani. A pápa 
a kérést jóváhagyja. D. Avinione, VIII. Kal. Oct., pápasága 3. évében. [1365.]  
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 435; Rábik, Reg. Suppl. 273. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 41. 

fol. 221r. alapján.) 
 
 
439. 1365. szept. 27. Kálló  
Pous mester [Zabolch-i] vicecomes és a négy szolgabíró előtt Panala-i Péter fia: László a 
maga és frater-ei: János és Leukus [nevében] tilalmazta szomszédait, különösen a Kallou-i 
nemeseket az ő Se[mi]en nevű birtokukhoz tartozó hasznok és erdő jogtalan használatától. 
D. in Kallou, sab. an. Michaelis, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 085. (Kállay cs. lt. 1300. 1482.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint 2 zárópecsét maradványa, 1 további hártyaszalagja.  
R.: Kállay 1562. szám; Piti F., Szabolcs m. 610. szám. 
 
 
440. 1365. szept. 28. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje kinyilvánítja, hogy egyrészről László fia: 
János, másrészről Imre fia: Péter, a patruelis frater-e, Polyach-i nemesek kérésére kiküldték 
tanúságul Theodoric testvér őrszerzetest, aki előtt János és Péter megvallották, hogy a köztük 
eddig létrejött károk, jogtalanságok és viszályok ügyében fogott nemes bírók elrendezésével 
úgy egyeztek meg örökre, hogy az ezek ügyében kiadott peres okleveleiket érvénytelenítették; 
a Vasvár és Zala megyei összes birtokukat és birtokrészüket két egyenlő részre osztották: 
először a Vasvár megyei Polyan nevű birtokukra mentek a szomszédok, a fogott bírók és a 
konvent tanúsága jelenlétében, és úgy osztották fel, hogy egy telekhelyet, amit régtől fogva 
János és elődei birtokoltak, és ahol most János lakik, az ezen telekhez (sessio) tartozó gyepűvel 
(indago) és haszonvételekkel Jánosnak hagyták, amiért Péter elfogadott a saját telki helyének 
2 teljes telket (fundus), amik a Polyan-i hospesek v. jobbágyok telkei rendjében János ezen 
telke szomszédságában kelet felől vannak, és kapott még 4 hold műveletlen földet is ezen 2 
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telek végében, amit Péter telke kertjének hagytak; 2 jobbágytelek (fundus hospitalis) a 
Péternek jutott 2 telek (curia) mellett egymás után (directo ordine) kelet felé kertekkel egy 
keresztútig Péteré lett, míg nyugat felől 3 jobbágytelek János telke előtt a wlgo Kyryzuth 
nevű mondott útig Jánosé; az ezen úton túl 6,5 telek kelet felé kertekkel a papi 
(presb[i]terialis) telek kertjéig Péternek jutott, 7 teljes telek (curia) egészen a mondott útig 
Jánosnak; ezek szomszédságában 1,5 telek (curia) egymás után (directo ordine) kertekkel 
kelet felé Péteré lett; egy műveletlen földrészt a 1,5 telek szomszédságában dél felől ketté-
osztottak, egyik fele a falu felől Jánosnak, a másik fele dél felé a Raduch birtokról a 
wlgariter Vteyn nevű útig vezető út mellett Péternek jutott; az ezzel szemben nyugat felől, 
a Szt. Vencel-egyház mellett fekvő másik földrészt is két egyenlő részre osztották:  a falu 
felőli rész Péternek, a dél felőli a Raduch-ra vezető mondott útig Jánosnak jutott. Innen az 
ue. megyei Kapulnafalau nevű birtokukra mentek, amit két egyenlő részre osztottak: a 
keleti fele a Szombathelyre (Sabaria) vezető útig a telkek kertjeivel Jánosnak, a nyugati 
fele ue. útig Péternek jutott (a falu végében dél felől egy Scek nevű patak van). Polyan 
faluból a wlgariter Nogherdeu nevű erdőhöz mentek, ami az Vteyn (dict.) út mellett van 
nyugat felől, és ezt is két egyenlő részre osztották: az egyik fele egy füves út mellett kelet 
felől Péternek, a másik ezen út mellett nyugat felől a Kuzeputh nevű másik útig Jánosnak 
jutott; mivel az ezen erdőből Péternek jutott rész kisebb és értéktelenebb János részénél, 
ezért abból egy erdőrészt dél felől Péter részéhez toldottak a fákat keresztekkel jelölve, így 
elkülönítve a Péternek jutottat János erdőrészétől (az erdő nyugat felőli, a Kuzeputh melletti 
másik felét is két egyenlő részre kell majd osztaniuk). Innen észak felé a wlgariter 
Ereztuyn nevű erdőkhöz mentek, amik a Kapulnafalau birtokról Szombathelyre tartó, 
wlgariter PysbukSumbvtya nevű útig tartanak, ezekből a Hozyuharasth és Choukaharasth 
nevű részeket szintén egyenlően felosztották, és Hozyoharasth erdőrész észak felől Péternek, 
Choukaharasth pedig Jánosnak jutott, és mivel Hozyoharasth erdőrész kisebb, mint a másik, 
ezért egy bozótost (rubetum) Kapulnafalau birtok mellett északról János átengedett Péternek. 
A wlgo Morthouharasth nevű kis erdőt, ami Choukaharasth erdőrész mellett van keletről, 
Péternek adták, a Sysse nevű, a mondott gyepű mellett északról fekvő kis erdő pedig Jánosnak 
jutott, ami mellett egy Owaz nevű erdőt két részre osztottak, a Sysse felőli fele Jánosnak, a 
keleti másik fele Péternek jutott, a felek részeit a fákon elhelyezett keresztjelekkel egymástól 
elválasztva. Innen a Zala megyei harmadik birtokukra mentek, amit két egyenlő részre 
osztottak: a falun átfolyó patak és kelet felőli részt minden haszonvétellel (kivéve a wlgo 
Erestvyn nevű új erdőt) északra a szőlők hegyéig, délre pedig a birtok határáig Jánosnak, a 
pataktól nyugatra levő részt minden haszonvétellel és ugyanolyan mennyiségű és minőségű 
földdel délre és északra Péternek hagyták; az ezeken túli mennyiségű rész közös használatra 
maradt, miként az út, az erdő és a víz is; a szőlőhegy keleti fele Jánosnak, a nyugati Péternek 
jutott örök birtoklásra. Az ezen birtokokon és máshol őket örökjogon illető birtokrészeiket, 
amik jelenleg nincsenek a kezükön, közösen kell visszaszerezniük. A felek egymást e birtok-
részek tulajdonában meg kell őrizzék, és ha valamelyikük (v. annak utódai) mindezt nem 
tartaná be, és e birtokokon új osztályt akarna, akkor a per kezdete előtt kifizetendő 50 nehéz 
súlyú márkában marasztalják el, a bírói rész nélkül. Erre a felek (az őrszerzetessel visszatérve) 
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kötelezték magukat és örököseiket a konvent előtt, ami minderről függőpecsétes 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. II. [!], in fe. Wenchezlai, a. d. 1365. 
 
E.: 1. Dl. 41 628. (Múz. Ta. Véghely.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függő-

pecsét hártyaszalagja. 
2. Dl. 41 627. (Uo.) Hiányos, fakult, foltos. Hátlapján középkori és újkori kezektől 
tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 

R.: Savaria 79. szám. 
Megj.: A Zala megyei birtok neve tollban maradt, 1365-ben Vencel ünnepe pedig vasárnapra 

esett, nem hétfőre. 
 
 
1365. [! ∋: 1376–1380 között] szept. 28. Zára  

A. d. 1365., die 28. Sept., [I.] Lajos király (V, Po, Da), Petrus de Matafaris zárai érsek és Sec-i Miklós, 

Dalmácia és Horváto. bánja idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 

 

Má.: AHA. Diplomata latina. 5. 53. (Df. 230 498.) Újkori. 

Megj.: I. Lajos 1370-től volt lengyel király és Petrus 1376 őszétől zárai érsek, ezért az oklevél nem 

kelhetett 1365-ben. Mivel Szécsi Miklós 1376–1380 között is betöltötte a dalmát-horvát báni tisztséget 

(l. Engel, Arch. I. passim), az eredeti oklevél ekkortájt íródhatott. 

 
 
441. 1365. szept. 29. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe előtt a Lelez-i 
konvent idézőlevelének megfelelően Zekul (dict.) György – akinek nevében Fwtonus [?] 
(dict.) Miklós állt elő a konvent ügyvédvalló levelével – szept. 22-én (quind. Nat. B. virg.) 
viselt Gechy-i Péter, Symay-i Mihály fia: László, Porteluk-i Márton és Woya-i László 
Zathmar megyei szolgabírók ellen (akik nevében ügyvivők álltak elő), perelsőbbség 
(prioritas termini) miatt [1366.] jan. 13-ra (oct. Epiph d.) halasztja el. D. in Vissegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1365. Jelen oklevelet pecsétje távolléte miatt fivére (frater): 
Bubeek György királynéi tárnokmester pecsétjével erősíti meg. D. ut supra. 
 
Fk.: Dl. 96 416. (Vay cs. berkeszi lt. 389. 392. 1.) 
R.: Piti F., SzSzBSz 2005. 337; Vay berkeszi 215. szám. 
 
 
442. [1365.] szept. 29. 
A fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház kereszteseinek konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy gyűrűspecsétes nyílt parancslevelének megfelelően (l. 435. szám) 
Miklós fia: András speciális királyi emberrel kiküldték tanúságul klerikusukat: Ferenc 
al-olvasószerzetest, akik szept. 24-én (f. IV. an. Mychaelis) és a köv. napokon Kuedwar, 
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Sool, Berynd, Zenthkyral, Menyke, Zeuleus falvakra v. birtokokra és Bolde falu felére 
mentek, és ezek tizedeit a [hátlap: veszprémi] püspöknek és káptalanjának iktatták békés 
birtoklásra, kirovásra (dicandas) és beszedésre, azon a jogon, hogy eddig hozzájuk tartoztak, 
nem lévén ellentmondó, jelezve, hogy ha az apát v. mások e tizedekben valami jogot bírnak, 
azt a jog rendje szerint kérjék. Amikor e falvak népeinek, lakóinak (villani) és embereinek 
a király szavával megparancsolták, hogy a tizedeket ne az apátnak, hanem a püspöknek és 
káptalanjának fizessék, ők azt felelték, hogy mivel a szokott tizedeket ők emberemlékezet 
óta a püspöknek, bizonyos falvakban pedig a káptalannak fizették eddig is, ezért készek a 
király parancsának engedelmeskedni és e tizedeket a püspöknek és káptalanjának kifizetni 
a jövőben is. D. in fe. Mychaelis, a. d. prenotato. [1365.] 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Kisberén 10. (Df. 200 973.) 

Papír. Hátlapján azonos (Kueduar, Buren, Soul és Bolte névalakokkal) és újkori kezektől 
tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 

K.: HO. IV. 200–203.  
R.: F. IX/7. 232; Veszpr. reg. 589. szám. 
 
 
443. [1365.] szept. 29. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): tudomására jutott, hogy [III.] Kázmér lengyel (P) 
király, Lajos avunculus-a, aki egykor a feleségét, Adelayd lengyel királynét a kedve szerint 
elhagyta (ami miatt a királyné Kázmér ellen a pápai kúriában keresi igazát), nemrég 
(nuper) pedig – azt állítva, hogy ezen ügyben a kúriában végleges ítélettel felmentést nyert 
el az apostoli széktől, miszerint mással összeházasodhat, tilalmazott rokonsági fok esetén 
is (holott mindez nem igaz) – egy vérrokonával valóban házasságot kötött, és azt a nőt 
mint saját feleségét bűnös ölelésbe fogadta, a lelke kárhozatára, sokak megbotránkozására, 
vérrokonai és hívei keserűségére, a királyi méltóság nagy szégyenére. A pápa mindezt nem 
tűrvén, levelével (amit jelen levélhez mellékelt) figyelmeztette és utasította Kázmért, hogy 
e nőt küldje el és Adelayd-ot fogadja vissza, ellenkező esetben tudja meg, hogy a pápa 
megbízta Egyed kardinálist, aki előtt a mondott ügy folyik, hogy Kázmér kihágása ügyében 
is járjon el. A pápa kéri Lajost: hasson Kázmérra, hogy bűnét rögvest tegye jóvá, a mondott 
nőt bocsássa el, Adelayd-ot fogadja vissza és bánjon vele királynéi helyzetének megfelelően. 
D. Avinione, III. Kal. Oct., pápasága 3. évében. [1365.] Ugyanígy Erzsébet 
[anya]királynénak (U). 
 
K.: Theiner II. 72. (ASV. Reg. Urbani V. anno III. secr. fol. 157. alapján.) 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 77. (ASV. Reg. Aven. Vol. 244. nr. 344. alapján, 1355. szept. 29-i 

dátummal.) 
Megj.: A pápa Kázmérhoz írt levelét l. Raynaldus XXVI. 110–111. 
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444. 1365. szept. 30. 
A váradi káptalan előtt Bank-i Péter fia: Pál megvallotta a maga és frater-e: Péter nevében 
a Leles-i konvent ügyvédvalló levelével, hogy a Zathmar megyei, Samus folyó melletti 
Leukusteleke nevű birtokukat minden tartozékkal [1366.] febr. 25-től (2. die Mathye prox. 
affuturo) annak 20. évfordulójáig 60 aranyforintért elzálogosították Chahol-i Nagy (Magnus) 
János fia: Sebestyén mesternek (szavatosságot vállalva Sebestyén és utódai felé a birtok 
kiváltásáig), úgy, hogy a 20. évforduló eljöttekor (avagy amikor később lehetőségük lesz), 
kizárva a birtokbani fizetést (omni possessionaria estimacione exclusa), a 60 aranyforintért v. 
dénárért (minden forintért 32 garast számolva) ki kell azt váltsák Sebestyéntől, aki az összeget 
megkapva a birtokot per nélkül vissza kell adja nekik. Időközben Sebestyén a birtok hasznait 
és terméseit használhatja és beszedheti magának. D. f. III. an. Francisci, a. d. 1365. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. 45. (Df. 253 455.) Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 449–450. (román fordítással) 
R.: Szabó K., TT. 1889. 547; Erd. Múz. okl. 121. szám. (mind jan. 28-i dátummal) 
 
 
445. 1365. okt. 1. Kerekegyház 
[I.] Lajos király (H) a Kenez-i népeknek: elmondta neki és anyjának, a királynénak a társuk: 
Pál, hogy a Themes megyei comes parochyalis a Kenez-iek közösségének bizonyos bírságai 
fejében Pál 10 ökrét, 5 lovát, 17 márka dénárját, bélelt köpenyét, tunikáját, süvegét és 
egyéb javait, valamint Pál frater-ei: Balázs és Tamás 2 lovát és 4 márka dénárját a Kenez-iek 
sugalmazásából elvette, Pált elfogta, aki a fogságból 10 forintért szabadította ki magát. A 
király ezért utasítja a Kenez-i népeket, hogy ha mindez valóban így van, akkor Pál és 
frater-ei összes elvett javait azonnal adják vissza nekik. D. in Kerekeghaz, 3. die 
Mychaelis, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 629. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján vörös viaszú kis pecsét nyoma alatt: 

commissio regine. 
 
 
446. 1365. okt. 1. 
Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Weych-i János fia György felesége, Zouath-i 
Fodor (dict.) Mihály fia László leánya, Ilona nemes asszony a Györgytől született fiaival: a 
nagyon fiatal (adolescentulus) Barnabással és a csecsemő (infantulus) Illéssel, másrészről 
Barsa-i András fia: Miklós a váradi káptalan ügyvédvalló levelével Miklós fia: Mihály 
litteratus, [I.] Lajos király tárnoki (de domo sua tavarnicali) familiárisa nevében, és Ilona 
megvallotta, hogy bár ő a Zabouch megyei Zouat, Kesereueghaz és Kabaeghaz birtokok 
ügyében – amiket Lajos király Zouath-i ezen Fodor Mihály fia: Tristian főesperes birtokaiként 
(aki a világtól visszavonulva a remete testvérek rendjét és öltözetét felvette, a rend 
statutum-ának megfelelően birtokokat nem tarthat és híján van olyan frater-einek és rokonainak, 
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akikhez az ország szokása szerint a birtokai leszármazhatnának, mindemiatt e birtokok a 
király kezeihez háramlottak) Mihály litteratus-nak adományozott – tilalmazások után Mihállyal 
pert kezdett, hogy ezen, a jog szerint neki járó birtokokat visszaszerezze (requirere et 
reoptinere), de mivel ehhez nem voltak kellő bizonyítékai, ezért a rokonaival tartott 
tanácskozás után, valamint megkapva az anyja hitbérét és jegyajándékát, és a természetjog 
és az ország szokása szerint e birtokokból neki járó saját leánynegyedét Mihálytól, a mondott 
birtokokat minden tartozékukkal Mihálynak hagyta a királyi adománynak megfelelően, 
nyugtatva őt és örököseit ezen hitbér, jegyajándék és leánynegyed ügyében a káptalan 
előtt, a férje: György jelenlétében és egyetértésével, minden jogot és tulajdont a maga, fiai 
és örökösei nevében Mihályra ruházva, a birtokokról kiadott okleveleit pedig érvénytelenítette. 
Erről a káptalan függőpecsétes és chirographált [privilegiális] oklevelet bocsát ki János 
prépost, István olvasó-, György éneklő-, Illés őrkanonok, Miklós Zemlyn-i, János borsodi, 
Miklós Borsua-i, Miklós Wngh-i, Péter Zabouch-i, Benedek Pangata-i, Miklós [Patha-i], 
Mihály Tarcha-i, Péter Heues-i főesperes jelenlétében. D. f. IV. p. Mychaelis, a. d. 1365., 
amikor [I.] Lajos király (H), Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek, Mihály [egri] püspök. 
 
Á.: I. Lajos király, 1368. jan. 29. Dl. 30 122. (GYKOL. Cista diversorum comitatuum. 1. 

4. 49.) Hiányos. 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 450–451.  
 
 
447. 1365. okt. 2. 
A nyitrai káptalan 1365. okt. 2-i (2. die ferie quarte p. Michaelis, a. d. 1365.) oklevele szerint 
Isip mester vicecomes és a Nyitra megyei szolgabírók kérésére kiküldték tanúságukat, 
akivel Baab-i János szolgabíró és István megyei ember okt. 1-jén (in dicta f. IV.) Patha 
birtokon Péter fiai: László és Tamás birtokrészét iktatták Pethe fia: Miklósnak, és ehhez 
Patha-i János a maga és fia: Mihály nevében beleegyezését adta. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1411. dec. 6. Dl. 3306. (NRA. 556. 27.)  
 
 
448. 1365. okt. 2. 
A pozsonyi káptalan igazolja, hogy színük előtt [I.] Lajos király (H) gyűrűspecsétes döntés-
hozó oklevelének megfelelően Jakus bíró és Pol (dict.) János, Pozsony város polgára szept. 
30-án (2. die Mychaelis) az ország szokása szerint letették az esküt arról, hogy a Kálmán 
győri püspök által oklevéllel nekik bérbeadott (locacio) Suprun megyei bor-, termény- és 
egyéb tizedekből a püspök 21 tunella bort magának szedetett be, e tizedekben a bíró és 
ezen Pool [!] 300 márka kárt (minden márkát 10 pensa-val számolva) szenvedtek el, amit 
nem tudtak beszedni, mivel a püspök (az ígérete ellenére) a király mondott oklevelében 
leírt évben ezen károk fejében e tizedeit a bírónak és Pool Jánosnak nem adta bérbe. D. 3. 
die termini prenotati, a. d. 1365. 
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E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 210. (Df. 238 830.) Hátlapján pecsét 
töredékei. 

 
 
449. 1365. okt. 3. Zágráb 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa a csázmai káptalannak: 
színe előtt ZentIuan-i Márton fia: Tamás mester (Teuteus fia László mester felesége, 
Chupor fia néhai István mester leánya: Klára nemes asszony nevében a Pasaga-i Szt. Péter-
egyház káptalanja ügyvédvalló levelével) megvallotta, hogy Klára a Berloz nemzetségben 
(generacio) levő, jegyajándéka fejében bírt teljes birtokát minden haszonvétellel a szintén 
jelenlévő Zudor ~ Zudar György mester lovagnak (strennuus miles) és általa örököseinek 
részben rokonságuk, részben a tőle megkapott 200 márka jó solidus-ért (el)adta örök birtoklásra, 
semmiféle jogot és tulajdont magának és örököseinek abban meg nem tartva, hanem 
György mesterre és utódaira ruházva. A püspök biztos óhajtván lenni Klára szándékáról, 
kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel embere: Ratachych-i András fia: Miklós 
v. Zredahel-i Pasa menjen Klárához, és kérdezze meg, hogy a birtokeladást fenntartja-e, és 
ez esetben a vikáriusi ember a birtokot iktassa György mesternek minden joggal és haszon-
vétellel, majd a káptalan tegyen jelentést. D. Zagrabie, f. VI. an. Francisci, a. d. 1365. 
 
Á. 1-3.: a 464. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Scenthywan, Teuthus, Chupur, 

Posoga, Rathachych, Zerdahel. Á. 3. eddigiektől eltérő névalakja: Posega. 
K.: Smič. XIII. 465–466. (Á. 1. alapján.) 
R.: Halász É., Szlavón 290. szám. 
 
 
450. [1365.] okt. 4. 
A pécsi káptalan jelenti György Cris-i comes-nek, hogy levelének megfelelően (l. 431. 

szám) emberével, Gerzenche-i Lagyha fia: Andrással kiküldték tanúságul kanonoktársukat, 
Domokos mestert, akik …… nyíltan és titokban megtudták, hogy Péter fiai: László, Imre 
és Ádám ápr. 17-én (f. V. an. Georgii), amikor Lachk comes jobbágyai …… a juhaikkal 
(pecora) a Mederiche-i vásáron …… 8 juhot hatalmaskodva elvettek, e jobbágyokat nagyon 
megverték ….. Péter fiai ….. 3 éve, szept. 29-én (in fe. Michaelis cuius iam tercia 
revolucio annualis prox. preteriit) …… Péter fiai …. speciális parancsából Lachk comes 5 
f[amiliá]risát, akik szintén a szabad úton haladtak, életveszélyesen megsebesítették és javaikat 
….. hatalmaskodva elvették, Lachk joga nagy sérelmére. D. in fe. Fran[cisci], a. 
supradicto. [1365.] 
 
E.: Dl. 101 912. (Batthyány cs. lt. Misc. 193. 1.) Hiányos és foltos papír. Hátlapján 

mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 
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451. 1365. okt. 5. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H) kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Began-i Choz (dict.) Gergely v. ….. fia: János v. …… v. Bulcho-i Beke fiai: István v. 
László nádori ember idézze ….. fiait: Miklóst és …. Began-i ue. Miklós fia: Jánost a nádor 
elé Began-i …. fia: Fábián ellenében, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vissegrad, 
domin. p. Mychaelis, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 630. (Múz. Ta. Fejérpataky.) Erősen fakult papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
452. 1365. okt. 5. 
A veszprémi káptalan 1365. okt. 5-i (a. d. 1365., III. Non. Oct.) privilegiális oklevele szerint 
megjelent előttük egyrészről Kwesd-i Lőrinc fia: Péter – és vele (ahogy ránézésre meg lehetett 
becsülni) 12 éves kisfia (parvulus): Mátyás és Kuuesd-i Pál fia: János, akik az alábbiakhoz 
beleegyezésüket adták –, másrészről Engh-i István fia: György, ezen Péter gener-e a maga és 
frater-ei: Bálint és Gergely nevében, és Péter elmondta, hogy mivel őt frater-ei és rokonai 
nem segítik, a fiát: Mátyást, valamint leányát: Erzsébetet (aki ezen Györgyhöz ment feleségül) 
leszámítva nincsenek utódai, és nagy szegénység is sújtja, György viszont neki sok segítséget 
adott, ezért Erzsébet leánynegyedéért, György jótéteményeiért, valamint 25 márka dénárért 
(minden márkát 10 pensa-val számolva), amit György és frater-ei kifizettek neki, a Kuuesd 
birtokon levő teljes része felét telkekkel, szántóföldekkel, trágyázott és legelőnek használt 
földekkel, kaszálókkal, malmokkal, bozótosokkal és a Kuuesd faluban levő Szt. Miklós hitvalló-
kőkápolna kegyúri joga részének felével Györgynek, a frater-einek és örököseiknek (el)adta, nem 
érintve a birtokrész másik felét, ami a fiának: Mátyásnak marad. Ha Erzsébet örökösök nélkül 
hunyna el, a mondott rész minden haszonvétellel Györgynél és frater-einél marad örök birtoklásra. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1383. júl. 16. Dl. 42 262. (Múz. Ta. Fáy.)  
Megj.: Tá. szerint eredetileg az 597. számú oklevélben volt átírva. 
 
 
453. 1365. okt. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) az egri káptalannak: elmondta neki Selez-i Beke fia: László, hogy a 
káptalan pecsétje alatt kibocsátott, a Selez nevű birtoka bejárásáról és határjelei emeléséről 
szóló oklevelei elvesztek, és ezek par-jai a káptalan sekrestyéjében vannak elhelyezve a 
szokott módon. Ezért a király utasítja a káptalant, hogy a Lászlót a mondott módon érintő 
oklevelek par-jait sekrestyéjükben keressék meg és azok tartalmát szó szerint átírva a pecsétjük 
alatt neki adják ki, csalárdság nélkül. D. in Wyssegrad, oct. Mychaelis, a. d. 1365. 
 
Á.: Egri kápt., 1366. jan. 13. Dl. 105 576. (Lossonczy cs. lt.) 
Fk.: Dl. 105 575. (Uo., Á.-ról.)  



234 

454. 1365. okt. 6. 
Az egri [káptalan] előtt Zalouk-i Demeter fia Miklós fiai: Demeter, Miklós és János a közösen 
v. külön, bárki [ellen v. bárki által] ellenük bármely oct.-n, quind.-n és időpontban 1 éven 
belül a király v. a nádor és általában bármely egyházi v. világi bíró előtt indított v. indítandó 
pereikben egymást, [valamint] Syke fia: Miklóst, …… Nogh (dict.) Mártont és Szabó 
(Sartor) Andrást (a famulus-aikat), jelen oklevél bemutatóit törvényes képviselőjüknek és 
speciális nunciusaiknak vallották, érvényesnek fogadva el, amit pereikben ők együtt v. 
külön elvégeznek. D. oct. Mychaelis, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 94 092. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 95. 24.) Foltos és hiányos papír. Hátlapján közép-

kori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
 
 
455. 1365. okt. 6. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően – 
amikor és ahányszor jelen [! ∋: azon] oklevél kiadásának napjától 1 évig Péter testvér 
Lelez-i prépost és konventje v. képviselőik és officialis-aik idézésekre, tudományvételekre, 
tilalmazásokra, birtokaik határjeleinek emelésére, és minden, az ország szokása szerinti 
teendőre felkérik őket, küldjék ki tanúságukat, akivel László fia: Péter v. Abahaza-i János 
fia: Péter v. Rozwad-i Balázs fia: Ábrahám v. Polhus (dict.) Tamás királyi ember azt végezze el 
a jog rendje szerint, a káptalan pedig minden esetben tegyen jelentést – Kereztur-i László 
fia: Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Jakab mestert, akik Wngh 
és Zemlen megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, főleg az Wngh megyei vicecomes-től és szolgabíróktól megtudták, hogy Nagy 
(Magnus) Péter, Ceyke-i András fia: László mester famulus-a máj. 22. táján (circa fe. Asc. d.) a 
Lelez-i prépost jobbágyainak 3 lovát Polyan faluban ellopta; a lovakat e jobbágyok László 
mester birtokán megtalálták, aki két lovat e népeknek visszaadott, a harmadikat azonban a 
prépost többszöri kérése ellenére sem. D. oct. Mychaelis, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 131. (Df. 233 739.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
456. 1365. okt. 6. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően – 
amikor és ahányszor jelen [! ∋: azon] oklevél kiadásának napjától 1 évig Péter testvér 
Lelez-i prépost és konventje v. képviselőik és officialis-aik idézésekre, tudományvételekre, 
tilalmazásokra, birtokaik határjeleinek emelésére, és minden, az ország szokása szerinti 
teendőre felkérik őket, küldjék ki tanúságukat, akivel László fia: Péter v. Abahaza-i János 
fia: Péter v. Rozuuad-i Balázs fia: Ábrahám v. Polhus (dict.) Tamás királyi ember azt végezze 
el a jog rendje szerint, a káptalan pedig minden esetben tegyen jelentést – Kereztur-i László 
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fia: Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Jakab mestert, akik Vngh 
és Zemlen megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, főleg az Vngh megyei vicecomes-től és szolgabíróktól megtudták, hogy 
Mikch néhai bán fia: Ákos mester hospesei és jobbágyai ezen uruk speciális megbízásából 
és parancsából a Lelez birtokon levő azon szántóföldeket (amik szántása és bevetése kapcsán 
egyrészről Ákos mester, másrészről Péter testvér Lelez-i prépost és konventje korábban 
tilalmazták egymást, úgy, hogy e tilalmazott földről szóló végső döntésig ezeket senki sem 
vetheti be) felszántották, bevetették és onnan a terméseket Helmich faluba vitték minden 
évben, és Ákos mester hatalmaskodva most is megbízta őket mindezzel. Ezt a királyi és 
káptalani ember látták is, miként azt is, hogy Lelez birtok számos határjelét Ákos mester 
Helmich-en lakó jobbágyai elszántották és lerombolták. D. oct. Michaelis, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 133. (Df. 233 741.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
457. 1365. okt. 6. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően – 
amikor és ahányszor jelen [! ∋: azon] oklevél kiadásának napjától 1 évig Péter testvér 
Lelez-i prépost és konventje v. képviselőik és officialis-aik idézésekre, tudományvételekre, 
tilalmazásokra, birtokaik határjeleinek emelésére, és minden, az ország szokása szerinti 
teendőre felkérik őket, küldjék ki tanúságukat, akivel László fia: Péter v. Abahaza-i János 
fia: Péter v. Rozuuad-i Balázs fia: Ábrahám v. Polhus (dict.) Tamás királyi ember azt végezze 
el a jog rendje szerint, a káptalan pedig minden esetben tegyen jelentést – Kereztur-i László 
fia: Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Jakab mestert, akik Vngh 
és Zemlyn megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, főleg az Vngh megyei vicecomes-től és szolgabíróktól megtudták, hogy 
Chcher-i [!] Domokos fiai: János és András és Teth-i István fia: Antal famulus-ai és 
szerviensei szept. 20-án (sab. p. Exalt. S. Crucis) ezen uraik megbízásából és parancsából a 
Lelez-i prépost Kapos nevű birtokának legelőiről a falu nyáját ezen uraik Checher nevű 
falvába terelték, majd e juhok kiváltása fejében a prépost Kapus-i jobbágyaitól sok dénárt 
csikartak ki jogtalanul, de a nyájat nem egyben, hanem amikor kedvük tartotta, részletekben 
adták vissza a Kapus-i jobbágyoknak. D. oct. Michaelis, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 142. (Df. 233 749.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (… contra nobiles de Checher...), valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
458. 1365. okt. 6. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően – 
amikor és ahányszor jelen [! ∋: azon] oklevél kiadásának napjától 1 évig Péter testvér 
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Lelez-i prépost és konventje v. képviselőik és officialis-aik idézésekre, tudományvételekre, 
tilalmazásokra, birtokaik határjeleinek emelésére, és minden, az ország szokása szerinti 
teendőre felkérik őket, küldjék ki tanúságukat, akivel László fia: Péter v. Abahaza-i János fia: 
Péter v. Rozuad-i Balázs fia: Ábrahám v. Polhus (dict.) Tamás királyi ember azt végezze el 
a jog rendje szerint, a káptalan pedig minden esetben tegyen jelentést – Kereztur-i László 
fia: Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Jakab mestert, akik Wngh 
és Zemplyn megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, főleg az Wngh megyei vicecomes-től és szolgabíróktól megtudták, hogy Miklós 
comes néhai országbíró fia: János mester és Druget János néhai nádor fia János fia: János 
és annak fivére (frater uterinus): Ferenc a Kapus-i jobbágyaikkal Kyskapus birtok szántó-
földjeit és kaszálóit szüntelenül felszántatják és bevettetik, ezekről a terméseket és szénát 
elvitetik törvényes tilalmazások ellenére, és Kapus birtok erdőjét tönkretetetik, holott per 
van függőben a prépost és konventje, ill. közöttük. A tudományvétel után a királyi és káptalani 
ember Kapus faluban János mestert, Druget János fiait: Jánost és Ferencet, továbbá az ott 
lakó jobbágyaikat és hospeseiket Kyskapus birtok földjei felszántásától, a termések, a gabona 
és a széna elvitelétől, az erdő tönkretételétől és egyéb haszonvételek erőszakos elvételétől 
tilalmazták. D. oct. Mychaelis, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 146. (Df. 233 753.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
459. 1365. okt. 6. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően – 
amikor és ahányszor jelen [! ∋: azon] oklevél kiadásának napjától 1 évig Péter testvér 
Lelez-i prépost és konventje v. képviselőik és officialis-aik idézésekre, tudományvételekre, 
tilalmazásokra, birtokaik határjeleinek emelésére, és minden, az ország szokása szerinti 
teendőre felkérik őket, küldjék ki tanúságukat, akivel László fia: Péter v. Abahaza-i János 
fia: Péter v. Rozuad-i Balázs fia: Ábrahám v. Polhus (dict.) Tamás királyi ember azt végezze el 
a jog rendje szerint, a káptalan pedig minden esetben tegyen jelentést – Kereztur-i László 
fia: Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Jakab mestert, akik Wngh 
és Zemlen megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú 
emberektől, főleg az Wngh megyei vicecomes-től és szolgabíróktól megtudták, hogy 
Drugeth Miklós comes néhai országbíró fia: János mester szept. 8. körül (circa fe. Nat. 
virg. glor.) akkori jobbágya: Donch – akinek engedélyt adott, miután Donch kifizette minden 
jogos adóját (debitum), hogy a prépost Lelez nevű birtokára menjen –  összes termését az 
engedély megadása után Donch-tól annak jobbágysága nevében jogtalanul elvette, a prépost 
joga sérelmére. D. oct. Mychaelis, a. d. 1365. 
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E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 148. (Df. 233 755.) Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés (…super facto ablacionis frugum cuiusdam iobagionis dicti 
domini prepositi Donch vocati…), valamint zárópecsét töredékei. 

 
 
460. 1365. okt. 6. 
A csázmai káptalan jelenti György mester Cris-i comes-nek, hogy a levelének megfelelően 
egyrészről Lukács fia János fia: Tamás és ue. Lukács fia János fia: Gergely, másrészről 
Paris fia Fülöp fiai: László és Jakab között szept. 30-án (f. III. p. Michaelis) Dianfolde 
birtokon a káptalan tanúságai és két Cris megyei szolgabíró jelenlétében történő fogottbírói 
döntés megtekintésére és meghallgatására Tamás és Gergely részére Bexe fia: Egyed szolga-
bíróval kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Péter mester Zerdahely-i plébánost, ill. László 
és Jakab részére László fia: István szolgabíróval notarius-ukat: Demeter mestert, akik 
jelenlétében a felek a mondott napon 4-4 fogott nemes bírót vezettek a helyszínre, akik a 
felek okleveleit megtekintve és őket meghallgatva elrendelték, hogy Tamásnak és Gergelynek 
a birtokuk határait az okleveleiknek megfelelően Dianfolde birtok felől László és Jakab, 
valamint ue. Fülöp fiai: Márton és Simon ki kell adják. Ezen határokat László, Jakab és 
Márton a maguk és testvérük: Simon nevében (akinek esetleges terhét és bírságát magukra 
vállalták az ügyben) a fogott bírók döntésének, valamint Tamás és Gergely bemutatott 
okleveleinek megfelelően Tamásnak és Gergelynek ellentmondás nélkül, örök birtoklásra 
kiadták. Azon 120 márka dénárról, amire a felek a káptalan oklevelével a György comes-nek 
mint bírónak járó békebírságra kötelezték magukat, úgy döntöttek, hogy Tamás és Gergely 
50, László és Jakab 70 márka dénárt kell fizessen a comes mondott levelében levő büntetés 
alatt. Szintén ott és akkor egyrészről László, Jakab és Márton a maguk és Simon nevében, 
másrészről Péter fia: Péter (Tamás és Gergely nevében a comes ügyvédvalló levelével) az 
eddig közöttük történt minden kár, vérontás és más gonosztett ügyében e fogott bírók és 
más nemesek elrendezésével örökre megegyeztek. A Tamás és Gergely birtokát Dianfolde 
birtoktól elválasztó határok, ahogy a comes és a káptalan emberei a káptalannak írásban (in 
scriptis) elvitték: Leskouch folyónál föld-határjellel körülvett Eger bokor; kis völgy; földjellel 
körülvett Eger bokor; út, ami Tamás és Gergely birtokáról Dianfolde birtokra megy; földjellel 
körülvett Harazth fa egy száraz völgy caput-jánál; ezen völgy; rét; kereszttel jelölt, földjellel 
körülvett Tul fa egy erdő szélén; erdőben földjellel körülvett, régi és új keresztekkel megjelölt 
Tul fa; földjellel körülvett, kereszttel jelölt Tul fa; Garigh folyó. D. f. II. p. Francisci, a. d. 1365. 
 
Á.: a köv. számú oklevélben. 
R.: Erdődy 502. szám.  
 
 
461. 1365. okt. 6.  
György mester Cris-i comes, valamint Bexe fia: Egyed, Illés fia: Balázs, Povsa fia: Aladár és 
László fia: István szolgabírók tudatják, hogy kérték a csázmai káptalant: a korábbi kötelezvény-



238 

levelüknek megfelelően és az engedélyükkel egyrészről Lukács fia János fia: Tamás és ue. 
Lukács fia János fia: Gergely, másrészről Paris fia Fülöp fiai: László és Jakab, valamint ue. 
Fülöp fiai: Márton és Simon között szept. 30-án (f. III. p. Michaelis) Dianfolde birtokon 
két szolgabíró és a káptalan tanúsága jelenlétében történt fogottbírói döntés megtekintésére 
és meghallgatására a káptalan küldje ki tanúságait, majd okt. 6-ra (ad 8. diem) tegyen jelentést. 
Akkor Tamás és Jakab elvitték fentieknek a káptalan oklevelét (l. előző szám), amit ők 
megtekintve függőpecsétjeikkel ellátott privilegiális oklevelükben megerősítenek a felek 
kérésére és számára. D. oct. Michaelis, a. d. 1365. supradicto. 
 
E.: HHStA. Familienarchiv Erdődy. D10019. (61-21-9.) Hátlapján középkori és újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Két függőpecsét és fonata, háromnak csak fonata. 
R.: Erdődy 503. szám.  
 
 
462. 1[365.] okt. 8. Buda 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor a király 
a Lyndwa nevű várát és tartozékait a Csepel nevű dunai Nagyszigeten (magna Insula 
Danubii Chepel vocata) Zeech-i Miklósnak, Horváto. és Dalmácia bánjának adta cserébe 
annak Eluskw nevű váráért, az ezekhez tartozó (többek között Myskoch) és egyéb birtokaiért 
(amik nevei a cseréről kiadott királyi oklevélben szerepelnek), akkor István comes előtt 
(aki a király és a bán akaratából a csere során jelen volt) megjelent Zeech-i Balázs mester, 
aki a cseréhez beleegyezését adta, kivéve egy hegyvámot, ami Myskoch birtok hegyén őt 
illeti. E vám ügyét mind Balázs, mind Miklós bán az ország báróira bízták az országbíró 
előtt, elfogadva azok döntését az ügyben. Erről István comes függőpecsétes [privilegiális] 
oklevelet bocsát ki a bánnak. D. Bude, 3. die oct. Mychaelis, a. d. 1[365]. 
 
E.: Dl. 100 101. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lindva 2. 5. 8.) Hátlapján középkori 

(Eleskew névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétje kiszakadt, 
így alul hiányos. 

Á.: Mária Terézia királynő, 1747. Dl. 86 505. (Nádady cs. nádasladányi lt. 3. 4.) A kiegészítések 
innen származnak. 

 
 
463. 1365. okt. 8. Szentmária 
Sándor fia: János mester Luptov-i [!] vicecomes és a négy szolgabíró tudatják, hogy Kozma 
fia: András szept. 10-én (f. IV. p. Nat. B. virg.) elmondta, visszahozva a pecsétjüket Damian 
fiaitól, hogy Damianfalua-i Dampmian [!] fia Miklós özvegye megidézte Mihály fia: 
Györgyöt és Damianfalua-i Jakab fia: Miklóst. György nevében László fia János fia: Bálint, 
Miklós nevében pedig András fia: Lukács vállaltak időpontot, és a pert fentiek perelsőbbség 
(prioritas termini) miatt szept. 24-re (ad quind. videlicet f. IV. p. Mathei) halasztották. 
Akkor a felek megjelentek előttük, és e nemes asszony pert indított György és Miklós ellen 
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arról, hogy ha ők nem mondanak ellent, akkor egy jobbágyát zálogba adja. György és Miklós 
kérésére fentiek a pert okt. 8-ra (ad alias quind. videlicet ad IV. f. p. Francisci) halasztották. 
Akkor azonban az özvegy a korábbi per tárgyát elhagyva egy másik pert kezdett egy osztály-
levél ügyében György és Miklós ellen, ezért fentiek a velük levő nemesekkel az özvegyet, 
mivel a korábban kezdett pert megváltoztatta, 6 márka bírságban marasztalták el. D. in 
villa B. virginis, f. IV. p. Francisci, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Kubinyi cs. várgede-nyustyai lt. 1. 10. (Df. 259 254.) Hátlapján 3 pecsét nyoma. 
 
 
464. [1365.] okt. 8. 
A csázmai káptalan jelenti főpapjuknak: István zágrábi püspöknek, Szlavónia (regnum 
Sclauonie) általános vikáriusának, hogy levelének megfelelően (l. 449. szám) kiküldték 
tanúságul Mártont, egyházuk prebendarius papját, akivel a vikárius embere, Zredahel-i 
András fia: Pasa okt. 5-én és 6-án (domin. et f. II. p. Francisci) Teuteus fia László feleségéhez: 
Klára nemes asszonyhoz ment, és megkérdezte, hogy a Bernoch nevű vásárolt birtokát 
eladta-e a Borsod megyei Bulch-i Domokos fiainak: György, Péter, Mihály, István, Simon, 
János és Imre mestereknek (Zudar dicti), mire Klára azt felelte, hogy ő, miként képviselője, 
Márton fia: Tamás mester a vikárius előtt megvallotta, ezen Bernouch nevű teljes birtokát 
minden haszonvétellel régi határai alatt eladta Domokos fiainak mind rokonságuk miatt, 
mind 200 márka jó solidus-ért (amit György a maga és ezen fivérei nevében Klárának kifizetett) 
el- és átadta, semmiféle jogot és tulajdont abban magának és övéinek meg nem tartva, hanem 
Domokos fiaira és utódaikra ruházva, és ha a birtokról kiadott okleveleit csalárdul megtartotta 
volna, azok érvénytelenek. Ezért a vikárius embere a káptalan tanúsága és a szomszédok 
jelenlétében a birtokot régi határai alatt György mesternek és fivéreinek iktatta örök birtoklásra, 
György mestert a maga és fivérei nevében a birtokba és annak tulajdonába bevezetve, nem 
lévén ellentmondó. D. f. IV. p. Francisci, a. d. supradicto. [1365.] 
 
Fk.: Dl. 33 747. (NRA. 1540. 9.) Függőpecsétre utaló bevágás. 
Á.: 1. I. Lajos király, 1366. nov. 20. Dl. 33 748. (Uo. 1540. 17.) Eltérő névalakjai: 

Zerdahel, Barnouch, Buulch ~ Bwlch. 
2. Á. 1. > Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. Dl. 33 749. (Uo. 1540. 17.) 

K.: Smič. XIII. 467–468. (E. alapján.) 
 
 
465. 1365. okt. 12. 
A. d. 1365., ind. 4., die 12. Oct. Egyrészről Firenze városa, másrészről a milánói 
(Mediolanum) Bernabo Visconti (de Vicecomitibus) fia: Ambrosius, a jelenleg Toscanaban 
(partes Tuscie) hadakozó Szent György Társaság (societas S. Georgii) kapitánya, valamint 
egyebek (angolok és itáliaiak) között a magyar (Vngarus) Valco-i Lukács consiliarius és 
Mihály mariscalcus a Társaság nevében szerződést kötöttek, melyben Firenze a zsoldjába 
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fogadta a társaságot. Ezt annak tisztjei (corporales) esküvel megerősítették és pecsétjeikkel 
látták el, azzal, hogy a szerződést 10000 forint büntetés alatt megőrzik, a károkat és költségeket 
pedig megtérítik. A tisztek között magyarként szerepel Sala-i Péter, a társaság consiliarius-a, 
Sala-i Miklós, Mihály fia: ……., Sorba-i András, Somozola János és Sala-i György. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 639–641. (Eszerint többek között Sala-i György és Sala-i Miklós 

pecsétje is szerepel az oklevélen: Atti publici. Vol. 39. nr. 23., firenzei lt.) 
 
 
466. 1365. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit a Vasvár megyei vicecomes és a 
szolgabírók (a nádor írásos parancsára küldött) oklevelének megfelelően Halastow-i István 
fia: Miklós (akinek nevében Miklós fia: György jelent meg a vasvári káptalan ügyvédvalló 
levelével) okt. 6-án (oct. Michaelis) viselt színe előtt Herche-i Lytold fia: Henchul és 
Kereztur-i Béla fia: Jakab ellen (akik nevében János fia: Gergely állt elő ue. káptalan ügyvéd-
valló levelével), a felek képviselői akaratából [1365.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. 
D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 94 093. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 33. 5.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Halastov névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma.  
 
 
467. 1365. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Trochan-i Teodor fia: András okt. 6-án (oct. Mychaelis) viselt 
Miklós fiai: György és Péter, ezen Péter fiai: János és [lehúzva: András] László, György 
fia: János és Tamás fia: Miklós, Trochan-i nemesek ellen (akik közül Péter fia: János jelent 
meg a maga, a többiek nevében pedig a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével), mivel 
bár András kinyilvánította keresetét (accio) az alperesek ellen hatalmaskodás ügyében, de 
Péter fia: János azt mondta, hogy ő és a többiek ily nehéz ügyben az atyafiaik és rokonaik 
tanácsa nélkül nem tudnak választ adni, [1366.] febr. 25-re (oct. diei Cynerum) halasztja. 
D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 95 933. (Tivadar cs. trócsányi lt.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: actor personaliter, ex in J. filius Petri 
personaliter, pro aliis idem ac Andreas dictus Safar de Nogteluk et Nicolaus filius 
Martini de Janola cum Scepus, idem Johannes filius Petri et Nicolaus filius Thome 
redemissent et super hoc instrumenta habent, in oct. G. exhibent. Solvit-jel. 
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468. 1365. okt. 14. 
A váradi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Péter testvér Lelez-i prépost és 
konventje érdekében tudományvételekre, idézésekre és tilalmazásokra egy évre kiadott 
általános oklevelének megfelelően az abban megnevezett Roswag-i Lőrinc fia: Miklós 
királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Péter mestert, akik nemesektől, nem 
nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudták, hogy Checer-i 
Domokos fiai: János és András és Theeth-i István fia: Antal famulus-ai és szerviensei 
szept. 16-án (f. III. p. Exalt. S. Crucis) ezen uraik speciális engedélyéből és parancsából a 
Lelez-i Szt. Kereszt-egyház Kapus nevű birtokáról a falu nyáját Checer faluba terelték 
jogtalanul, hatalmaskodva, majd a nyáj kiváltása fejében a prépost Kapus falvi jobbágyaival 
és népeivel megegyeztek tetszésük szerint, és ezáltal tőlük sok dénárt csikartak ki. D. f. III. 
an. Galli, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 143. (Df. 233 750.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (Cecher névalakkal), valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
 
 
469. 1365. okt. 14. Körmöcbánya 
A Chremniczia-i bíró és esküdt polgárok tudatják, hogy Smit (dict.) Miklós fia: Miklós 
újbányai (Chungesperg ~ Mons Regis) comes és urburarius elküldte nekik oklevelét, miszerint 
ő a néhai Kadold telkén (curia) levő malmát és az ahhoz tartozó telket (fundus curie) teljes 
joggal és tulajdonnal, minden census-al és haszonvétellel 650 aranyforintért (puri auri et 
iusti ponderis) elzálogosította rokonának (cognatus), Sysuogel (dict.) Ulriknak ennek teljes 
visszafizetéséig, úgy, hogy ha [1366.] febr. 18. előtt (an. diem Cinerum) ezen pénzt, amit 
egyösszegben Ulriktól megkapott, neki v. képviselőinek nem fizeti vissza, akkor Sysuogel 
Ulrik v. örökösei a malmot a telekkel és haszonvételekkel birtokolhatják, zálogba és eladhatják 
és hagyhatják (legare), bármilyen tilalmazás ellenére is. Miklós comes kérésére erről fentiek 
a közösségük pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsátanak ki Ulriknak és leszármazottainak. 
D. Chremniczie, a. d. 1365., in die Kalixti [!].  
 
E.: ŠA. Banská Bystrica. Pobočka Kremnica. Körmöcbánya város tanácsa. Oklevelek 1. 1. 

1. 2. (Df. 249 433.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
pecsét körvonala. 

Á.: Turóci konvent, 1372. márc. 26. Uo. 1. 1. 1. 3. (Df. 249 434.) Eltérő névalakjai: 
Cremniczia, Smyd, Kunygsperg, Syzfogel. 

 
 
470. [1365. okt. 14.] 
Firenzei oklevélben Salay-i Mihály mint a Szent György Társaság magyarjainak egyik 
vezetője (marescalcus Vngarorum della compagnia ditta di S. Giorgio) szerepel. 
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R.: Wenzel, Dipl. eml. II. 641. (Ezen dátummal. Atti publici. Vol. 39. nr. 24. alapján, 
firenzei lt.) 

 
 
471. 1365. okt. 15.  
A veszprémi káptalan előtt megvallotta Ayka-i Alap fia Pál özvegye: Klára nemes asszony 
(akinek személyéről egyházuk prebendarius papja, a Szt. Kereszt-oltár mestere: Antal tett 
hitet), hogy a férje: Pál Ayka-n levő birtokrészén az ország szokása szerint őt megillető 
hitbére és jegyajándéka ügyében Ayka-i ezen Alap fia: István fogott bírók elrendezésével 
pénzkifizetéssel elégtételt adott neki, ezért Klára mindezek ügyében a saját fiát: Pétert 
(ezen Pál fiát) és Alap fia: Istvánt nyugtatta. D. f. IV. an. Galli, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 66 164. (Thaly cs. lt. 92.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét 

töredékes nyoma. 
 
 
472. 1365. okt. 17. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy perhalasztó oklevelének megfelelően 
színe előtt jan. 13-án (oct. Epiph. d.) Tamás mester fehérvári kanonok (János mester 
Kykwlev-i főesperes, esztergomi vikárius nevében az esztergomi káptalan ügyvédvalló 
levelével) Domen fia: Benedek ellenében (miként erről a nádor ez ügyben kiadott más 
oklevele szól) bemutatta az esztergomi káptalan (a király átírt írásos parancsára a nádornak 
küldött) jelentését, állítva, hogy ez tartalmazza János mester Benedek elleni keresetét 
(accio): eszerint János mester Kykwllev-i főesperes, esztergomi vikárius, királyi speciális 
káplán az uralkodónak előadva hű szolgálatait, a Lyptou megyei, a Topla folyó mindkét 
oldalán fekvő, 3 ekényi Madachfeulde, másik nevén Domenfeulde földet (azt állítván, hogy 
az királyi föld és az uralkodó adományozási jogköréhez tartozik) magának és fivéreinek 
(uterinus frater): Istvánnak és Balázsnak kérte örökadományul; mivel a király nem volt 
tisztában e föld minőségével, mennyiségével és hogy adományozási jogköréhez tartozik-e, 
utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember a szomszédok 
jelenlétében e földet mint a királyi adományozáshoz tartozót iktassa Jánosnak és fivérének 
királyi adomány címén örök birtoklásra, ha nincs ellentmondó, az esetleges ellentmondókat 
idézze a vikárius ellen a nádor elé, majd a káptalan tegyen a nádornak jelentést; a káptalan 
a királyi parancsnak megfelelően Sous (dict.) János királyi emberrel kiküldte notarius-át: 
István mestert, a Szt. Tamás vértanú-egyház kanonokát, akik [1364.] szept. 15-én (domin. 
videlicet 2. die Exalt. S. Crucis) Madachfeulde, más néven Domenfeulde birtokra mentek a 
szomszédok összehívásával (ahogy ez az ország szokása), és mikor azt a parancsnak megfelelően 
János vikáriusnak és fivéreinek iktatni akarták, Domen fia: Benedek a saját joga nevében 
ennek ellentmondott. Tamás képviselő ennek okát tudakolta, mire János litteratus az apja: 
ezen Benedek nevében a Turuch-i konvent ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy Benedeknek 
Madachfeulde v. Domenfeulde földről oklevelei vannak, amiket a nádor által kijelölt időpontban 
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bemutat, ezért a nádor meghagyta, hogy Benedek a vonatkozó okleveleit máj. 1-jén (oct. 
Georgii) mutassa be színe előtt.  Akkor megjelent Tamás mester fehérvári kanononok János 
vikárius nevében az esztergomi káptalan ügyvédvalló levelével, és kérésére János litteratus 
az apja: Benedek nevében a Turuch-i konvent ügyvédvalló levelével bemutatta az alábbiakat: 
1) [I.] Károly király Damas-on, 1341. ápr. 24-én kiadott nyílt oklevelét, amiben a király 
Domenfeulde és [!] Madachfeulde földet Domen fia: Benedeknek és örököseinek adományozta 
(l. Anjou-oklt. XXV. 231. szám). 2) A Turuch-i konvent 1341. máj. 10-i privilegiális okle-
velét Domenfeulde és [!] Madachfeulde birtok Benedeknek történt iktatásáról (l. uo. 311. 

szám). 3) Szintén erről Péter fia: Tamás mester Lyptou-i comes 1341. máj. 8-i függőpecsétes 
oklevelét (l. uo. 305. szám). 4) A Turoch-i konvent Lajos királynak küldött, 1359. júl. 1-jei 
jelentését, amiben Domen fia: Benedeket és a fiát: János litteratus-t a királyi ember a konvent 
tanúsága és a szomszédok jelenlétében jún. 22-én (sab. an. Nat. Johannis Bapt.) 
Domenfeulde birtok tulajdonába ellentmondás nélkül bevezette. 5) A Saag-i konvent 1362. 
jún. 16-i, a királynak szóló jelentését, amiben az uralkodó parancsára Bubeek (dict.) 
György Lyptou-i comes megígérte, hogy Benedeket és fiait okleveles szabadságaikban 
többé nem zaklatja (l. Anjou-oklt. XLVI. 287. szám). Mivel ezután Tamás mester, János 
vikárius képviselője gyanúval élt Károly király oklevelével szemben, a nádor a per tárgyalását 
a bárók hiánya miatt okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztotta, Benedek ezen okleveleit pedig 
újbóli bemutatás céljából magánál tartotta. Okt. 6-án megjelent színe előtt egyrészről János 
vikárius, másrészről János litteratus az apja: Benedek nevében a Turuch-i konvent ügyvéd-
valló levelével, a fentebbi oklevelek a főpapok, a bárók és az ország procer-ei jelenlétében 
ismét bemutatásra kerültek a nádor bíróságán, aki ezen bírótársaival együtt ezeket alaposan 
megvizsgálta és gyanútól menteseknek találta. Tehát bár János vikárius a 3 ekényi 
Domenfeulde földet a királytól magának adományul kérte és annak tulajdonába be akart 
menni, de mivel Károly király parancsából Péter fia: Tamás mester akkori Lyptou-i comes 
és várnagy a Turuch-i konvent tanúsága alatt e 3 ekényi föld tulajdonába Benedeket ellent-
mondó nélkül bevezette, és azt neki és örököseinek iktatta, Benedek és fiai pedig királyi 
adomány címén az iktatás óta mostanáig e föld békés tulajdonában voltak, ezért a nádor a 
főpapok, a bárók és az ország ezen perben vele bíráskodó procer-ei tanácsával Domen-
feulde birtokot minden tartozékával Benedeknek ítéli örök birtoklásra, nem érintve más 
jogát, János vikáriusra örök hallgatást kiróva az ügyben. Erről függőpecsétjével megerősí-
tett privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wissegrad, 12. die oct. Mychaelis. a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 107 822. (Madocsányi cs. lt. 1983. 6070.)  Függőpecsét fonata.  
Tá.: Szentgyörgyi Péter országbíró, 1507. nov. 6. SNA. Kubinyi cs. olaszdechtári lt. 15. 3. 

(Df. 259 237.) 
Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt, az alapján, újkori. 

2. Tá.-val azonos jelzet alatt, az alapján, újkori. 
 
 
 



244 

473. [13]65. okt. 17. Csázma 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa előtt János pap, 
az Iwanch-szigeti ~ Iwangh-i ~ Iwanigh-i apácák káplánja az apátnő és az apácák nevében 
bemutatta Miklós zágrábi püspök, a királyi aula alkancellárja, most esztergomi érsek 1353. 
nov. 28-i privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVII. 740. szám), ami megerősítette 
László, János és István néhai zágrábi püspökök okleveleit. Kérésére a vikárius ezen ép és 
gyanútól mentes oklevelet elfogadja, átírja és az apácáknak örökre megerősíti függőpecsétes 
privilegiális oklevelében. D. et actum Chazme, f. VI. an. Luce, a. d. [13]65. 
 
E.: Zágrábi Érseki Lt. Oklevelek. Fun. 5. (Df. 252 453.) Hiányos és foltos. Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló plicatura. 
 
 
474. 1365. okt. 17. v. utána 
A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje oklevele szerint színük előtt 1365. okt. 
17-én (f. VI. p. Galli, a. d. 1365.) [Nogbossan-i] Lukács fia: Péter tilalmazta [I.] Lajos 
királyt attól, hogy [Nogbossan-i Kozma fia:] Detric leányait az apjuk birtokában örökösökké 
tegye, Imrét (László, Opulia hercege famulus-át) és annak feleségét, ezen Detric leányát: 
Margitot pedig attól, hogy Detric birtokrészeit megszállják (descenderent). 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1411. nov. 18. Dl. 49 120. (Bossányi cs. lt. 8.) 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedeki konvent 138. 
 
 
475. 1365. okt. 19. Zára 
A. d. 1365., ind. 4., die 19. Oct., [I.] Lajos király (V), Nicolaus de Matafarro decretorum 
doctor, zárai érsek és Seç-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja (generalis banus), zárai 
comes idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 471–472. (Posedarjai mlt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
476. 1365. okt. 21. 
Az aradi káptalan előtt tiltakozott Ebed-i Gergely fia: András (Zeer-i Pousa fiai: Balázs, 
István és Miklós mesterek és ue. Pousa fia László fia: János nevében), hogy ezen urai 
Gurch nevű Changrad megyei birtokát, aminek ügyében sosem voltak perben Péter testvér 
zalai apáttal, az apát hatalmaskodva elfoglalta és Adrianmartir birtokhoz (amit tőlük az 
apát valami módon megszerzett) csatolta, amitől Gurch birtok mindig is el volt különítve. 
Ezért az apátot Gurch birtok elfoglalva tartásától és az abban való további tartózkodástól 
(residencia) tilalmazta. D. in fe. 11 milia virg., a. d. 1365. 
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E.: Dl. 91 717. (Festetics cs. lt. Csongrád 14.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 

 
 
477. 1365. okt. 21. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja, hogy színük előtt Konth 
[Miklós] nádor (H), a kunok bírája döntését tartalmazó és a konvent perhalasztó oklevelének 
megfelelően Talya-i Fülöp fia: Jakab az okt. 6-ra kihirdetett királyi hadoszlás 15. napján, 
okt. 20-án (quind. residencie exercitus regii ad oct. Mychaelis de novo preteriti 
proclamate) harmadmagával, nemesekkel letette az esküt Legenye-i Petheu fia: Mihály 
ellenében. D. crastina die diei iuramentalis deposicionis prenotate, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 18. (Df. 219 541.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
478. 1365. okt. 21. 
A Simeg-i [!] Szt. Egyed-monostor konventje előtt megjelentek egyrészről Gerech-i Sándor 
fiai: Moyus, György és Miklós mesterek, másrészről Darow-i István fiai: Miklós, Péter és 
Jakab mesterek, és előbbiek megvallották, hogy rokoni szeretetből az Abraam-i egyház 
kegyúri jogát István fiainak és örököseiknek (vissza)adták, mostantól ott semmiféle jogot 
maguknak és leszármazottaiknak meg nem tartva, hanem István fiaira és utódaikra ruházva. 
A kegyuraságról kiadott okleveleiket érvénytelenítették, és ha az ügyben István fiait v. 
örököseiket bármikor is perbe vonnák, akkor atyai birtokrészük István fiaié és örököseiké 
legyen. D. f. III. p. Galli, a. d. 1365., István testvér dékán, Valter testvér őrszerzetes, Gergely 
testvér cellarius jelenlétében. 
 
K.: F. IX/3. 514–515. (Egykori E.-je alapján.) 
 
 
479. 1365. okt. 21. 
Demeter szerémi püspök a commune servicium-áért 20 forintot, 4 servicium [consuetum-áért] 
5 forintot [fizetett] képviselője által az oklevél kiadása napján, a maradékra pedig [1366.] 
ápr. 5-ig (ad fe. Pasche) haladékot kapott. Avinione, 21. Oct., a. d. 1365. 
 
K.: CDP. I. 67. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 37. fol. 130r. alapján); MCV. I. 327. szám. 
 
 
480. 1365. okt. 22. 
Sándor fia: János mester vicecomes és a Luptou [!] megyei négy szolgabíró tudatják, hogy 
Pál fia: András visszahozva pecsétjüket Mátyás fiaitól elmondta, hogy Kathanfalua-i 
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Henchmann fia: Pál tilalmazta a [birtoka] használatától és haszonvételeitől Mátyás fiait: 
Mátét (Mathe), Márkot, Lászlót és Györgyöt, valamint a jobbágyaikat. D. f. IV. p. 11 milia 
virg., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 60 307. (Máriássy cs. lt. Vegyes 165.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (…contra filios Petri [!] de Mathiasfalua), valamint 5 zárópecsét töredékei 
v. körvonala. 

R.: Nagy I., Száz. 1872. 671. 
 
 
481. 1365. okt. 23. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Zeer-i Posa ~ Pousa fia: István nevében, hogy jelen 
évben Thebe fia: Lukács, Dénes fia: András mester officialis-a hatalmaskodva István 
Aroky nevű birtokára ment, számos jobbágyát Seg birtokra vezette, azok terméseit a mezőről 
elvitette. Majd András mester István Byke-i jobbágyai 100 juhát a bárányokkal együtt elvitette, 
István Kasa falvi famulus-át és officialis-át: Kwer (dict.) Imrét elfogatta és addig tartotta 
bilincsekben, amíg neki tetszett, majd a javait (lovak, öv, egy ezüst serleg) elvette és őt 
elengedte. András mester István szabad úton haladó kenézét (kenezyus) is elfogatta, a nála 
levő javait elvette és úgy engedte őt el. Továbbá András mester az officialis-aival és 
vámszedőivel Istvánnak és jobbágyainak gyakran különféle jogtalanságokat és károkat 
okozott, és szüntelenül teszi ezt most is. Ezért a király utasítja a csanádi káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Book-i Fábián fia: Miklós v. Book-i Tamás v. Berekzou-i 
László v. Beseneu-i Kis (Parvus) István v. Zeremium-i Domokos királyi ember tudja meg 
nyíltan és titokban minderről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. Bude, f. V. 
p. Luce, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 91 718. (Festetics cs. lt. Arad 35.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint vörös viaszú kis pecsét nyoma. 
 
 
482. 1365. okt. 24. 
A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 
többek között tilalmazásokra szóló levelének megfelelően Kyustopolchan-i Gergely fia: 
Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul Bálint testvér papot, akik szept. 18-án (f. V. p. 
oct. Nat. B. Marie virg.) Elefant-i Miklós fia: Andrást az ország szokása szerint tilalmazták 
Nadasdh-i Lukács fia: Benedek termései erőszakos elpusztításától és elvételétől. D. f. VI. 
p. 11 milium virg., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5416. (NRA. 1672. 2.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Nadasd és 

Eleffant névalakokkal), valamint zárópecsét töredékei. 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedeki konvent 138–139. 
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483. 1365. okt. 24. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja, hogy korábbi egyezség- 
és perhalasztó levelük ellenére Lukács Neuychke-i várnagy az okt. 6-ra kihirdetett királyi 
hadoszlás 15. napján, okt. 20-án (quind. diei residencie exercitus regii ad oct. Mychaelis de 
novo preteriti proclamate) színük előtt nem fizetett ki 20 forintot Chazlouch-i László fia: 
Jánosnak, nem is küldött senkit maga helyett az ügyben, holott János 4 napig várt rá. D. 5. 
die termini prenotati, a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 52 086. (Kállay cs. lt. 1300. 1471.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Nyuechke névalakkal), valamint zárópecsét és pecsétfő töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1563. szám. 
 
 
484. 1365. okt. 24. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 
Syffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-monostor apátja és konventje érdekében idézésekre, 
tudományvételekre, tilalmazásokra, birtokaik bejárására, és más, az ország szokása szerint 
végrehajtandó ügyekre 1 évre kiadott általános, nagypecsétes nyílt oklevelének megfelelően 
Hynd-i Dénes fia: István királyi emberrel kiküldték tanúságul Péter testvér papot, akik 
szept. 23-án (f. V. an. Symonis et Jude) Leva vár Nodged nevű falujában a falunagyot és a 
népeket v. jobbágyokat az ország szokása szerint tilalmazták a Szt. Benedek-monostor 
Semler-en levő földjeinek hatalmaskodó elfoglalásától, mivel a monostor azokat speciálisan 
a saját használatára hagyta, kivéve annak Semler-i kepés földjeit (terre capeciales), amiket 
a Nodged-i népek művelnek kepék fejében. D. f. VI. an. Symonis et Jude, a. d. 1365. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 1. 6. 12. (Df. 235 767.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét és visszazáró pecsét töredékei. 
 
 
485. 1365. okt. 24. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 
Syffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-monostor apátja és konventje érdekében idézésekre, 
tudományvételekre, tilalmazásokra, birtokaik bejárására, és más, az ország szokása szerint 
végrehajtandó ügyekre 1 évre kiadott általános, nagypecsétes nyílt oklevelének megfelelően 
Hynd-i Dénes fia: István királyi emberrel kiküldték tanúságul Péter testvér papot, akik 
szept. 23-án (f. V. an. Symonis et Jude) Lewa vár Nodged nevű falujába mentek, ahol a 
falunagy és a hospesek megvallották nekik, hogy ők a tilalmazás ellenére művelik és szántják 
a Szt. Benedek-monostor Zemler-en levő bizonyos földjeit, amiket a monostor speciálisan 
a saját használatára hagyott, kivéve annak Zemler-i kepés földjeit (terre capeciales), amiket 
ők művelnek kepék fejében. D. 2. die inquisicionis supradicte, a. d. 1365. 
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Á.: Garamszentbenedeki konvent, 1746. aug. 19. EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 
19. 6. 20. (Df. 236 190.) 

 
 
486. 1365. okt. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Bay-i 
Orrus (dict.) István bemutatta a Boszniában (terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 
1362. dec. 20-i nyílt oklevelét a Komárom (Kamariensis) megyei Halap birtok adományo-
zásáról, valamint Bubeek István comes országbíró 1363. nov. 19-i ítéletlevelét a birtok 
ügyében (l. Anjou-oklt. XLVI. 571. és XLVII. 582. szám). Kérésére az uralkodó ezen gyanú-
tól mentes okleveleket a tartalmukkal együtt királyi hatáskörből elfogadja, átírja és megerősíti 
Istvánnak, a fiainak és örököseiknek, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális okle-
velében, nem érintve más jogát. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a 
királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VIII. Kal. Nov., uralkodása 24. évében, ami-
kor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos 
csanádi, János váci, Demeter szerémi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter nonai, 
Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmá-
cia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asz-
talnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 5152. (NRA. 1509. 46.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. Hiányos függő-

pecsét és vörös-zöld fonata. 
 
 
487. 1365. okt. 25. Visegrád 
Miklós néhai [nádor] fia: János királyi tárnokmester, zalai és veszprémi comes kinyilvánítja, 
hogy Jekkulfalua-i Jekkul ~ Jekul fia: Domokos megidézte színe elé Henel Gyulnuch-
banya-i bírót, Halman, másik Halman, Miklós (Nykkul ~ Nykkel), Péter és Hermann esküdt 
polgárokat, és a per több halasztás után végül okt. 6-ra (oct. Mychaelis) jutott, mikor is 
Domokos előadta a Gyulnychbanya-i bíró és esküdtek ellen, hogy ők a cinkosaikkal együtt 
1364. aug. 14-én (f. V. an. Ass. B. virg. in a. nunc prox. elapso) felfegyverkezve és hatal-
maskodva a házához mentek, a ládáit (scrinia) feltörve a női ruhákat, ezüstkelyheket és 
más javakat összesen 400 forint értékben, valamint 8 juhát (pecora) elvitték; dec. 22-én 
(domin. p. Thome ap. prox. preterita) pedig a bíró és a polgárok az ő Jekkulfalua és 
Zenthmargyta nevű birtokaira mentek hatalmaskodva, az ottani jobbágyaitól a földbért 
(terragium seu censum) többször is, büntetéssel együtt jogtalanul beszedték, s mindezt 
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Domokos a Scepsi-i káptalan két tudományvevő oklevelével igazolta. Mire Henel bíró és 
György litteratus a maguk és a többi polgár nevében a város ügyvédvalló levelével azt 
felelték, hogy mivel Jekul fia: Domokos és mondott falvakbeli jobbágyai a 
Gyulnichbanya-i bíró és esküdtek bírósága és ítélkezése alá tartoznak régtől fogva, a királyi 
adót (census et collectam regalem) minden évben nekik fizették, ezért amit Domokostól és 
ezen jobbágyaitól beszedtek, a mondott adó meg nem fizetéséért és a kötelességeik nem 
teljesítéséért zálogként (pro pignore seu vadio) szedték be mint adósoktól (debitores). Erre 
Domokos bemutatta [IV.] László király (H) 1282. évi privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 

3162. szám), miszerint a király egy lakatlan erdejét (ennek határai: Gelnichbanya; Harnad 
folyó; Hasmezeu mező; kelet felől Kurumpah-ra és Zepus-be, dél felől Balapotok-hoz tartó 
út; Seyler nevű ezüstbánya) érdemeiért Jekel comes-nek és örököseinek adta azon szabadsággal, 
ahogy az ország nemesei bírni szokták birtokaikat, és az oda telepítendő embereket kivette 
a Gylnichbanya-i polgárok joghatósága és hatalma alól. Ezután a tárnokmester háromszor, 
miként hivatala megköveteli, megkérdezte Henel bírót és György litteratus-t, hogy e 
privilégiummal szembeszállnak-e, ill. tudják-e igazolni oklevéllel azt, hogy Domokos és 
jobbágyai a Gilniczbanya-i bíró és esküdtek bírósága és joghatósága alá tartoznak és a 
királyi adót (census et collecta) régtől fogva mindig is velük együtt szokták fizetni, mire ők 
az első kérdésre nemmel feleltek, a másodikat pedig [IV.] László király privilegiális oklevelével 
akarták bizonyítani, de az a tárnokmester bíróságán ülésező bárók számára teljesen elégtelennek 
tűnt erre. Ezért a tárnokmester a bárókkal döntést akart hozni, és bár a polgárokat el kellett 
volna marasztalja hatalmaskodásuk ügyében, de bizonyos nemesek kérésére a feleket 
megegyezésre engedte, akik visszatérve elmondták, hogy fogott nemes bírók – Frenk fia: 
Mihály mester (Kont Miklós nádor albírója), a nádor prothonotarius-a: Jakab mester, Simon 
királyi tárnokmesteri helyettes (vices nostras gerens), Dulint [?] királyi kamaraispán, 
Tolky-i választott bíró és mások – elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy kérésükre 
Jekkul fia: Domokos, megkapva a polgároktól 50 forintot, a hatalmaskodást nekik elengedte, 
tudományvevő, tilalmazó, bírságoló és egyéb okleveleit (kivéve a mondott királyi oklevelet) 
érvénytelenítette az ügyben, a Gyulnichbanya-i polgárok pedig kötelezték magukat, hogy 
ők és örököseik Domokost, az utódait és a jobbágyait a Jekulfalua ~ Jekkulfalua, 
Zenthmargitha és Koys falubeli saját birtokrészeiken mostantól adók kivetésével, avagy 
bíróságukkal és joghatóságukkal nem zaklatják semmilyen módon, hanem őket László 
király privilégiumának megfelelően e birtokokon békésen engedik lakni. Azon vásárolt v. 
zálogos részek ügyében, amiket a polgárok a mondott két faluban oklevelekkel bírnak, a 
felek magukat fogott bírók döntésének vetik alá, úgy, hogy a Scepus-i káptalanhoz 4-4 
fogott bírót vezetnek, és amit ők a polgárok okleveleit megtekintve döntenek, a felek el 
kell fogadják. Erről a tárnokmester függőpecsétes oklevelet bocsát ki. D. in Wissegrad, 20. 
die oct. Michaelis, a. d. 1365.  
 
Tá.: I. Lajos király, 1367. jún. 29. Dl. 67 376. (Bugarin-Horváth cs. lt. 4.) 
Má.: Finanz- und Hofkammerarchiv. Wien. Hoffinanz. Ungarn. Rote 1. B. 18. 20. (Df. 261 

964.) Újkori. (Egykori E.-je alapján.) 
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Megj.: A regeszta Tá. és Má. összességéből készült, preferálva a középkori Tá. szövegét és 
névalakjait, amiket néhány helyen kiegészít a Má. bővebb szövege. 

 
 
488. 1365. okt. 25. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy korábbi oklevelének 
megfelelően színe előtt (miként minderről az országbíró más oklevele szól) Sarugh-i László 
(Chath-i Miklós fia: Domokos mester nevében a Pechuarad-i konvent ügyvédvalló levelével) 
aug. 8-án (quind. Jacobi) Katalin nemes asszony (Veyteh-i Egyed felesége), a fia: János, 
Annus (Sylleud-i István felesége), a fia: Mihály és a leánya: Erzsébet ellenében bemutatta 
a Pechwarad-i konvent királynak szóló (annak parancslevelét átíró) jelentését, állítva, hogy 
ez tartalmazza Domokos keresetét: eszerint bár a Baranya megyei Lehartfolua, más néven 
Markfolua birtok ügyében még annak birtokosa, Lehard fia Márk fia: néhai Tamás életében a 
király több oklevele is kibocsátásra került az ezen birtokot maguknak kérő számos lovag 
(miles) és nemes kérésére, de mivel Lajos a főpapok és bárók tanácsából, kérésére és akaratából 
az ország még élő embereinek birtokairól, v. ezek megszerzéséről bármikor és bármilyen 
formában is kiadott összes oklevelét visszavonta, így a Lehartfolwa és annak megszerzése 
ügyében még Tamás életében kibocsátottakat is, és Lehartfolua birtokot – Tamás többi 
vásárolt, zálogos és egyéb, az ország bármely megyéjében is levő birtokával és birtokjogaival 
együtt, amik Tamás férfiörökös nélküli halálával a király kezéhez és adományozási jogköréhez 
háramlottak, minden haszonvételükkel, tartozékukkal és bevételükkel, azon régi határaik 
alatt, amikkel ezeket Tamás birtokolta – királyi új adomány címén a Barania megyei Chaty-i 
Miklós fia: Domokos comes lovagnak és általa fiainak: Lászlónak, a királyi aula ifjának, 
Mihálynak, Istvánnak és Andrásnak, valamint azok fiainak és örököseiknek adományozta 
Domokos comes-nek a király és Szent Koronája iránt teljesített hű szolgálataiért (a korábban 
kiadott királyi okleveleket birtoklók ellentmondása ellenére is), nem érintve mások jogait, 
meghagyva, hogy Domokos comes és fiai ezen Tamás leányainak (ha vannak) a jogaik 
ügyében az ország régi szokásának megfelelően adjanak elégtételt; ezért a király írásban 
utasította a Pechwarad-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember a 
szomszédok jelenlétében e birtok és tartozékai régi határjeleit felújítva iktassa azt Domokosnak 
és fiainak királyi új adomány címén, a korábban kiadott királyi oklevelekkel rendelkezők 
tiltakozása ellenére is, ha mások nem mondanak ellent, ezen utóbbiakat idézze a királyi 
jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak; ennek megfelelően a konvent 
Bodmer-i Besenyő (Byssenus) János királyi emberrel kiküldte tanúságul őrszerzetesét: 
Benedek testvért, akik jún. 17-én (f. II. p. Viti et Modesti) Lehartfolua, más néven 
Markfolua birtokra mentek a szomszédok összehívásával, és mikor azt királyi új adomány 
címén Domokosnak és fiainak minden tartozékkal iktatni akarták, Palfolua-i Nagy (Magnus) 
János fia: Pál a maga és fivére: János nevében, Márk fia ezen Tamás özvegye: Erzsébet 
nemes asszony a maga és leányai: Klára és Margit nevében, Katalin asszony, Egyed felesége 
a maga és a fia: János nevében, Annus, Sylleud-i István felesége a maga, a fia: Mihály és a 
leánya: Erzsébet nevében (Katalin és Annus Márk leányai) az őket ezen birtokban megillető 
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jogaik miatt az iktatást tilalmazták, ezért őket aznap és ott a királyi jelenlét elé idézték júl. 
1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) Domokos ellen. Az oklevél bemutatása után László képviselő 
a Domokosnak tett királyi adományt az uralkodó Bulgáriában, Vidin város előtt (an. 
civitatem suam regalem Bodonyensem) jún. 1-jén kiadott oklevelével (l. 276. szám) igazolta, 
és bemutatta még a pécsi káptalan nyílt okleveleit is (l. 349. és 350. szám), majd a tilalmazás 
okát tudakolta, mire Egyed felesége és István felesége, elmondva, hogy mondott fiaik és 
leányuk még gyermekek zsengekorúak (pueri in tenera etate constituti), azt felelték: azért 
tilalmaztak, mert Lehartfolua, más néven Markfolua birtok ezen gyermekeikhez tartozik 
oklevelekkel, az anyjuk hitbérét (ius dotalicium) bírják abban, és ennek bizonyítására 
bemutatták az alábbiakat (több oklevelük nem volt az ügyben): 1) A pécsi káptalan 1361. 
jan. 12-i (f. III. an. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1361.) nyílt oklevele szerint színük előtt 
Leharthfolua-i Márk fia: Tamás megvallotta, hogy atyai szeretetből a leányainak: Katalin-
nak, Veyteh-i Sebestyén fia Egyed feleségének és Ágnesnek, Myhalfolua-i Rouaz (dict.) 
Miklós feleségének, és általuk férjeiknek és örököseiknek adta a Baranya megyei 
Leharthfolua nevű teljes birtoka negyedét annak minden tartozékával (jobbágyok, telek-
helyek, szántó-, trágyázott és legelőnek használt földek, erdők, rétek, vizek, halászóhelyek, 
malmok, szőlők, berkek), úgy, hogy ha Tamás férfiörökös nélkül hunyna el, akkor a birtok 
háromnegyedét is ezen leányai, férjeik és örököseik kapják minden tartozékkal, örök birtoklásra. 
2) Az uralkodó 1363. szept. 19-i, Wysegrad-on kiadott gyűrűspecsétes nyílt oklevelét, ami 
átírta az előző oklevelet és megerősítette azt, de csak a birtoknegyed-adományra vonatkozóan 
(l. Anjou-oklt. XLVII. 444. szám). Mivel bár Leharthfolua birtok negyedét Tamás a két 
leányának adta oly módon a pécsi káptalan oklevele szerint, hogy ha ő férfiörökös nélkül 
hunyna el, akkor a birtok háromnegyede is az övéké legyen, de a király csupán a birtok 
negyedének adományához adta beleegyezését oklevelében, ezért az országbírónak és perben 
vele ítélkező báróknak és az ország nemeseinek úgy tűnt, hogy a birtok háromnegyedét 
Tamás nem adhatta a leányainak az ország szokásjoga szerint királyi beleegyezés nélkül, 
ezért a birtok negyedét Katalin és Annus asszonyoknak, a fiaiknak: Jánosnak és Mihálynak 
és a leányuknak: Erzsébetnek ítélték az apjuk: Tamás adományának és a királyi megerősítésnek 
megfelelően, a birtok háromnegyedét pedig Domokosnak és fiainak a királyi adomány 
alapján. Domokos mester pedig Erzsébet (ezen két asszony anyja) hitbére és jegyajándéka 
fejében 25 budai márkát dénárokban kifizetett az országbíró előtt a két asszonynak, mivel 
Erzsébet Tamás törvényes felesége és özvegye. Mivel a birtok felosztásához és iktatásához 
ki kellett küldeni a királyi és pécsi káptalani embereket, ezért az országbíró más oklevelével 
kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi ember szept. 15-én (oct. 
Nat. B. virg.) Leharthfolua birtokot a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében 
járja be, haszonvételeivel együtt ossza 4 egyenlő részre, egynegyedét minden tartozékával 
a két asszonynak, a fiaiknak és leányuknak, háromnegyedét pedig Domokos mesternek és 
fiainak a mondott jogcímeken iktassa, ha szükséges, ezeket egymástól határjelekkel elkülönítve, 
nem érintve más jogát, a két asszony (Egyed és István felesége), a fiaik és leányuk, Tamás 
özvegye, Nagy (Magnus) János és mások ellentmondása ellenére is – mivel rajtuk, Márk 
fia Tamás leányain: Klárán és Margiton, valamint Lehard fia Márk leányán: Katalinon 
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kívül a birtok tilalmazásakor más nem mondott ellent, és a per velük (kivéve Katalint és 
Tamás leányait: Klárát és Margitot) bíróilag eldöntésre és lezárásra került, más pedig nem 
lépett a perbe –, ha  Katalin, valamint Klára és Margit nem mondanak ellent, ellenkező 
esetben idézze meg őket Domokos ellen okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a királyi jelenlét elé, 
majd a káptalan tegyen jelentést ugyanakkorra a királynak. Okt. 6-án megjelent István 
comes előtt egyrészről Sarugh-i László (Domokos nevében a Pechuarad-i konvent ügyvéd-
valló levelével), másrészről Sebestyén fia: Egyed (Márk fia Tamás leányai nevében a pécsi 
káptalan ügyvédvalló levelével), és bemutatták a pécsi káptalan királynak szóló jelentését, 
miszerint az országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően kiküldték tanúságul Domokos 
felperes részére János mester baranyai főesperest, az alperesek részére pedig Pál 
prebendarius papot, egyházuk Szt. János apostol és evangélista-oltárának mesterét, akikkel 
Wylyam-i Pál fia: Márton királyi ember szept. 15-én a szomszédok és a felek jelenlétében 
Leharthfolua birtokra ment, és először a birtok negyedrészét, ami a két asszonynak jár a 
telekhelyekben, határjelek emelésével így különítette el a Domokosnak és fiainak járó három-
negyedtől: Bwl folyó; Leharthfolua utcája (vicus); út a Wartou nevű állóvíz mellett, itt 
véget érnek Leharthfolua falu telekhelyei, és ezen határok észak felől Tamás két leányát, a 
többi irányból Domokost és fiait választják el; a birtok más haszonvételeit (szántóföldek, 
erdők, kaszálók, hegyek, szőlők) így különítette el határjelek emelésével: szántóföldrész 
egy úttól egy Fok nevű víz medréig, és ezen határ észak felől elkülöníti a két asszonynak 
járó szántóföld-negyedet a Domokosnak jutó háromnegyedtől; az ezen vízen túl észak felől 
levő másik szántóföld-részt így osztotta fel: út; erdő oldala, és e föld Wartou állóvíz felőli 
része az asszonyoknak jutott negyedrészükként, az észak felőli része Domokosnak; a hegyeket 
a rajtuk és előttük levő szőlőkkel és szántóföldekkel így osztotta fel: Poganaruk (dict.) 
árok; e hegyek csúcsa; Zaua birtok szomszédsága; tölgybokor; a mondott árok, és az ezen 
határokkal körbevett föld a két asszonynak jutott, miként Tamás nagy szőlőjének negyede 
is dél felől; a Zagwa nevű erdőt így osztotta fel: Gurgus birtok felől egy út mellett egy 
tölgyfát kereszttel jelölt és föld-határjellel vett körül; ezen erdőn át egy föld-határjellel 
újonnan körülvett erdei gyümölcsfa; Kerekerdo ~ Kerekerdew erdő és a Wyzlow-i erdő 
mellett út Wyzlow birtok szomszédságáig, ahol egy tölgyfát földjellel vett körül és kereszttel 
jelölt meg, és az ezen határoktól északra levő erdőrész a két nőnek jutott, a dél felőli három-
negyed Theremhegh és Molunzegh birtokok határaiig Domokosnak; Wartou erdőt így osztotta 
fel: kereszttel jelölt kétágú tölgyfa, aminek gyökeréhez földjelet tett; ue. erdőn át egy 
Harumykurfa nevű háromágú fa, aminek gyökeréhez földjelet emelt, és az erdő északi 
része e határokkal elkülönítve a két asszonynak, a dél felőli háromnegyed Domokosnak 
jutott; a Zagua és Wartou erdők közötti szántóföld-részt így osztotta fel: út mellett és e 
szántóföld közepén új határjelet emelt; Zagua erdő oldala, és a szántóföld ezen határok 
által elkülönített déli része a két asszonynak, észak felőli háromnegyede Domokosnak jutott; 
egy földrészt, amin részben szántóföldek, részben bozótosok (densata) vannak, így osztotta 
fel: Zagua erdő sarkánál egy nagy út mellett határjelet emelt; egy út melletti, kereszttel 
jelölt és földjellel körülvett tölgyfa; ue. útnál ugyanilyen fa mint határjel; a bozótos kijárata; 
szántóföldek egy új határjelig; Malaka nevű csalit (viminetum); szántóföldek; árok; a 
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mondott út, és e föld negyede minden haszonvétellel a két asszonynak, háromnegyede 
Teremhegh és Molunzegh birtok határaiig Domokosnak jutott; a Gurgus birtok felől a 
Zogwa erdőn túl levő 3 szántóföld-rész, a Wartou erdőben egy szántóföld-rész negyede 
észak felől, Leharthfolua birtokon egy telek (fundus curie) a temető kápolnája mellett nyugat 
felől egy út mellett és a malmon túl egy szigeten levő telek negyede is ezen asszonyoknak 
jutott; a malmot, a gázlót (vadus), a kápolnát és a halászóvizeket közös használatra hagyták, 
úgy, hogy ezeket a két nő a saját negyedrészüknek, Domokos a maga háromnegyed részének 
megfelelően használja. Az országbíró a káptalan ezen oklevele alapján tehát a birtok negyedét 
minden tartozékával e nemes asszonyoknak, fiaiknak, leányuknak és leszármazottaiknak, 
háromnegyedét pedig Domokosnak, a fiainak és örököseiknek hagyja minden haszonvétellel 
örök birtoklásra, nem érintve más jogát. Erről függőpecsétes privilegiális oklevelet bocsát 
ki Domokosnak. D. in Wyssegrad, 20. die oct. Mychaelis, a. d. 1365. 
 
E.: VAML. 448. Erdődy cs. Vép 75. 4070. (Df. 261 964.) Hátlapján középkori kéztől 

tárgymegjelölés (comitis Dominici de Lews). Függőpecsét fonata. 
 
 
489. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevél-bemutatást, amivel perhalasztó 
oklevelének megfelelően a Nyulak szigeti apácák (akik nevében Péter testvér jelent meg 
azok ügyvédvalló levelével) a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 
15. napján, okt. 20-án (quind. residencie regalis exercitus versus Bulgariam moti et ad oct. 
Mychaelis proclamate) tartoztak színe előtt a felperes budai káptalan ellenében (aminek 
nevében Mihály mester kanonok jelent meg a káptalan ügyvédvalló levelével) a Pest városban 
és Jenew faluban levő hajók vámjának harmada ügyében, a felek képviselői akaratából [1366.] 
máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5418. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 25. 15.) Papír. Hátlapján azonos, 

középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Kortárs kéztől: Pro actore Paulus dictus Gubas cum procuratoriis conventus Beate 
virginis sanctimonialium de Insula leporum, pro in Johannes canonicus Budensis cum 
Budensis ad oct. Mychaelis parcium. In sex solvit, actor non. Due. Solvit-jel.  

 
 
490. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
Desew fia: Miklós (akinek nevében Domokos [lehúzva: Desew] fia: Miklós jelent meg az 
országbíró ügyvédvalló levelével) a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 
15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. 
Mychaelis proclamate) viselt színe előtt Merey-i István fiai: Péter és János ellen (akik nevében 
Péter fia: Lukács állt elő a Simig-i konvent ügyvédvalló levelével) a nádor korábbi oklevelében 
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szereplő ügyben, a felek képviselői akaratából [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. 
D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 49 281. (Mérey cs. lt. 62.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint 

Dezső fia: Miklós is Merey-i), valamint zárópecsét körvonala. Solvit-jel. 
 
 
491. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
Rwm-i Dorozlou fia: Imre (akinek nevében Teuteus-i Pál fia: Mihály jelent meg a vasvári 
káptalan ügyvédvalló levelével) a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 
15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. 
Michaelis proclamate) viselt színe előtt Rohonch-i Kokas (dict.) Miklós fia: Henrik mester 
ellen (akinek nevében Larand [!] fia: Dénes állt elő a fehérvári káptalan ügyvédvalló levelével), 
továbbá a Henrik által előállítandó Kouach falubeli jobbágyai – Máté (Mathius) fiai: 
Lorand és Miklós, Petheu fia: Benedek, Miklós fia: Péter, Popwy (dict.) Péter, Kovács 
(Faber) Péter és Beder fia: Antal – ellen hatalmaskodás, javak károsítása és birtokok tönkre-
tétele ügyében, a felek képviselői akaratából [1366.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) halasztja. D. 
in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 49 788. (Rumy cs. lt. 70. 5.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Dorozlo 

névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: Solvit Jo[hannes]. 
 
 
492. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevél-bemutatást, amivel perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Heym fia Pál fia: Péter mester alperes a Bulgária elleni 
királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie regalis 
exercitus versus Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis proclamate) 3 márka bírsággal tartozott 
Vaya-i Péter fia János fia: Benedek felperes ellenében (akinek nevében Miklós fia: János 
jelent meg a csanádi káptalan ügyvédvalló levelével) Vaya birtok és tartozékai ügyében, a 
Péter mester érdekében bemutatott királyi írásos parancsból [1366.] jan. 13-ra (oct. Epiph. 
d.) halasztja. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 080. (Kállay cs. lt. 1300. 1475.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Waya névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: Solvit Andreas. 
K.: Krassó III. 73–74. (okt. 13-i dátummal); Doc. Rom. Hist. C. XII. 451–452. (román 

fordítással) 
R.: Kállay 1565. szám; Juhász, Csanádi székeskápt. 174. szám. (okt. 13-i dátummal) 
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493. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi oklevelének megfelelően 
Beke fiai: Kozma, Anthimius és Leontius (akik nevében Jakab fia: Péter jelent meg a pécsi 
káptalan ügyvédvalló levelével) a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 
15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regii versus Bulgariam moti et ad oct. 
Michaelis proclamate) viseltek színe előtt Veche (dict.) Miklós fia László fia: Mihály ellen (akinek 
nevében Péter fia: Benedek állt elő az egri káptalan ügyvédvalló levelével) hatalmaskodás, 
jogtalanságok, jobbágyok megölése és bírságok ügyében, a felek képviselői akaratából [1366.] 
máj. 15-re (quind. oct. Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 89 380. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 36.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Solvit-jel. 
 
 
494. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi oklevelének megfelelően 
[lehúzva: Zenth] Adurian-i Konrád fiai: Zayhan és Péter (akik nevében Gál fia: Benedek 
jelent meg a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével) a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra 
kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis versus 
Bulgariam moti et ad oct. Michaelis proclamate) viseltek színe előtt Patha-i László fiai: 
Mihály és János ellen (akik nevében Péter fia: Benedek állt elő az egri káptalan ügyvédvalló 
levelével) hatalmaskodás ügyében, a felek képviselői akaratából [1366.] máj. 8-ra (quind. 
Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 89 381. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 39.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma.  
 
 
495. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
Pál fia: János és Zenthelsebeth-i Péter fia: Miklós (akik nevében Péter fia: László jelent 
meg a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével) a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett 
oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam 
moti et ad oct. Michaelis proclamate) viseltek színe előtt Patha-i László fia: János ellen 
(akinek nevében Péter fia: Benedek állt elő az egri káptalan ügyvédvalló levelével), a felek 
képviselői akaratából [1366.] máj. 8-ra (quind. Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 89 382. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 40.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Solvit-jel. 
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496. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, ami perhalasztó oklevelének megfelelően 
egyrészről [lehúzva: Péter] János [!] Lelez-i prépost felperes (akinek nevében János fia: 
Péter jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), másrészről Tompa (dict.) Beke, 
Miklós fia: Gál, Moscha-i Dénes fia: Gergely és Miklós fia: János [lehúzva: és Pál] – akik 
közül Gergely állt elő a maga, a többiek nevében pedig Tompa (dict.) Simon és Sochyk a 
Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével – a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett 
oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam 
moti et ad oct. Mychaelis proclamate) folyt színe előtt birtokügyben, a felek akaratából [1366.] 
máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 130. (Df. 233 738.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint minden alperes [lehúzva: Checher-i] Moscha-i), 
valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: Pro actore Petrus filius Johannis cum eiusdem, 
ex in Johannes personaliter, pro aliis cum Lelez ad oct. S. Jacobi. Due. Ambe solvit. 

 
 
497. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit perhalasztó oklevelének megfelelően 
Péter Lelez-i prépost (akinek nevében János fia: Péter jelent meg a Lelez-i konvent ügyvéd-
valló levelével) a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 
20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. Michaelis 
proclamate) viselt színe előtt Miklós comes néhai országbíró fia: János mester ellen (akinek 
nevében László fia: János állt elő ue. konvent ügyvédvalló levelével) a nádor mondott 
oklevelében szereplő ügyben, a felek képviselői akaratából [1366.] máj. 1-jére (oct. 
Georgii) halasztja. D. in Vysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 138. (Df. 233 746.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: Solvit 
Jo[hannes]. Ut prius, ad oct. fe. S. Jacobi. Una. Solvit-jel.  

 
 
498. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy korábbi oklevelének megfelelően 
színe előtt Rapolth-i Vörös (Rufus) Péter mester alperes a Bulgária elleni királyi had okt. 
6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regii versus 
Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis proclamate) László testvér, a pannonhalmi 
(Sacermons Pannonie) Szt. Márton-egyház apátja ellenében be kellett mutassa okleveleit 
az Azunfolwa birtokon levő rész ügyében. A kitűzött napon megjelent Pál testvér (az apát 
nevében annak konventje ügyvédvalló levelével), és kérte az oklevelek bemutatását, mire 
Azunfolua-i Péter fia: János (ezen Péter mester fiai: András és Iwanka nevében ügyvédvalló 
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levél nélkül) azt mondta, hogy Péter mester Dénes erdélyi vajdával a király szolgálatában 
Bulgáriába ment, és most a fiai megtudták, hogy apjuk a minap (brevibus hiis diebus) elhunyt, 
András és Iwanka pedig gyermekkoruk (puerilis etas) miatt nem tudtak Jánosnak ügyvéd-
valló levelet kiadatni. Ezért a nádor az oklevélbemutatást [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) 
halasztja, mikor is Péter mester fiai személyesen jelenjenek meg színe előtt, hogy ő igazságot 
tudjon tenni a felek között a jog rendje szerint. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: EPL. Ipolyi-gyűjt. 30. (Df. 248 892.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölések, valamint zárópecsét töredékei. Solvit-jel. 
 
 
499. 1365. okt. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor Péter testvér Lelez-i prépost 
kérésére István fia: Márk királyi emberrel és a fehérvári káptalan tanúságával kiküldte Janusd-i 
István fia: Miklós nádori embert a Zemplin és Vngh megyei nemesek közösségének 1364. 
szept. 23-án (f. II. an. Michaelis in anno prox. transacto) Patak város mellett tartott közgyűléséről, 
ők szept. 24-én (f. III.), vagyis a közgyűlés 2. napján a Lelez-i egyház és prépost Kapus nevű 
birtokát a szomszédok jelenlétében bejárták két határjel között egy fennsíkig és onnan egy 
Kerniche nevű helyig azon határjelekig, amik elkülönítik Kapus földet, a várnépek (castrenses) 
földjét és Chepul falut, és mikor tovább haladtak a fennsíkon Harazth birtok határjeleiig, majd 
az Ortho (dict.) vizen átkelve Monorous birtok határjeleiig, ott Bertalan (néhai Miklós comes 
fia: János mester és Drugeth mester [!] fiai: Ferenc és János nevében) nekik ellentmondott, és e 
tilalmazott földeket egy ottani erdővel együtt az ország szokása szerint 5 ekényire becsülték. A 
nádor a pert nov. 18-ra (oct. Martini), onnan pedig a királyi hadoszlás 15. napjára halasztotta, 
mindkétszer királyi írásos parancsból. A Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlá-
sának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad 
oct. Michaelis proclamate) megjelent a prépost nevében János fia: Péter a Lelez-i konvent ügyvéd-
valló levelével, és a tilalmazás okát tudakolta, mire László fia: János és Albert fia: Máté 
(Mathius) – János mester és a másik János nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével, az 
általuk gyermeknek (puer) nevezett Ferenc nevében pedig ügyvédvalló levél nélkül – azt 
mondták, hogy a vitás földek ezen nemesek Nyuechke várához tartoznak, erről okleveleik vannak, 
amiket a nádor által kijelölendő időpontban bemutatnak, ezért a nádor meghagyta, hogy a két 
János a vonatkozó okleveleiket máj. 1-jén (oct. Georgii) mutassák be színe előtt. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi. 1300. 140. (Df. 233 747.) Papír. Hátlapján 

azonos (…contra magistrum Johannem filium condam comitis Nicolai pridem iudicis 
curie regie et filios Johannis Drugeth…) kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét 
körvonala. Kortárs kéztől: pro actore Petrus filius Johannis de Abahaza cum Lelez, pro 
in Johannes filius Ladizlai de Zelemench cum eiusdem loci quia in causam attracti 
ulteriorem terminum ad exhibicionem suorum instrumentorum super facto possessionis 
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Kapus postularunt, ideo oct. S. Jacobi exhibunt cum deposicione iudiciorum 
deponendorum. 

 
 
500. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően a Nyulak szigeti apácák (akik nevében Péter testvér jelent meg azok ügyvéd-
valló levelével) a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, 
okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Michaelis 
proclamate) viselt színe előtt Vilmos pécsi püspök Mohach-i officialis-a: Gergely (akinek 
nevében Benedek fia: Bekouch állt elő Konth Miklós nádor ügyvédvalló levelével), valamint 
annak általa előállítandó famulus-ai: Kys (dict.) Gergely és Nehez (dict.) János ellen, a 
felek képviselői akaratából [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Wysegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5417. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 51. 18.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore 
Paulus Gubas cum ipsarum, pro in Nicolaus filius Johannis de Aracha cum Zala ad 
Mychaelis. Due. Actor solvit VI, in XI.  

 
 
501. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Lindua-i Miklós néhai bán fia: István mester (akinek nevében Kozma mester 
litteratus jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra 
kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis contra 
Bulgaros moti et ad oct. Michaelis proclamate) viselt színe előtt Zamarfeulde-i Péter fia: 
Jakab ellen Zamarfeulde birtok harmada, ti. Balázs fia: Leukus része iktatásának tilalmazása 
miatt, a felek akaratából [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5419. (NRA. 1540. 7.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Paulus filius Myxe cum comitis 
capelle, pro in Petheu filius Stephani cum Posoga ad oct. Mychaelis. Due. Actor solvit, 
in solvit.  

 
 
502. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Lindua-i Miklós bán fiai: István és János mesterek (akik nevében Kozma 
mester litteratus jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) a bolgárok elleni királyi had okt. 
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6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis contra 
Bulgaros habiti et ad oct. Michaelis proclamate) viseltek színe előtt Zemenie-i György fia: 
Miklós ellen (akinek nevében Deseu állt elő a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével), a 
felek képviselői akaratából [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vissegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5420. (NRA. 1540. 6.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Zemenye 

névalakkal), valamint zárópecsét töredékei.  
 
 
503. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Péter fia: Lőrinc és Rozgon-i János fia: László felperesek (akik közül László 
jelent meg a maga, Lőrinc nevében pedig a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) Tyba 
fia Tamás fiai: Miklós és László ellenében (akik közül Miklós állt elő a maga, László nevében 
pedig ue. konvent ügyvédvalló levelével) a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett 
oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis contra Bulgaros moti 
et ad oct. Mychaelis proclamate) viseltek színe előtt Vzua birtok és [IV.] László király 
privilégiuma ügyében (amit Tamás fiai mutassanak be, miután kifizettek a Rozgon-iaknak 
4 márka bírságot), a felek képviselői akaratából [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. 
D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5421. (NRA. 1698. 128.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét körvonala.  
 
 
504. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon oklevél-bemutatást, amivel 
perhalasztó oklevelének megfelelően Rakamaz-i János fiai: György, Imre és Lőrinc alperesek – 
akik nevében Cantor (dict.) János jelent meg a nádor ügyvédvalló levelével – a bolgárok 
elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie 
exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis proclamate) tartoztak színe 
előtt Geuren birtok ügyében Zudor (dict.) Péter mester felperes ellenében (akinek nevében 
Vertus-i Miklós állt elő királyi ügyvédvalló levéllel), a felek képviselői akaratából [1366.] 
máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5422. (NRA. 1540. 8.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: Pro actore Stephanus litteratus cum regalibus, in 
non venerunt. Solvit VI. Comitatus Zabouch. 

 
 



260 

505. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Zeplak-i Miklós fia: Pál (aknek nevében Egyed litteratus jelent meg a Scepsy-i 
káptalan ügyvédvalló levelével) a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 
15. napján, okt. 20-án (quind. residencie regalis exercitus versus Bulgaros moti et ad oct. 
Mychaelis proclamate) viselt színe előtt Wytez-i Lőrinc ellen (akinek nevében Vrath fia: 
György állt elő ue. káptalan ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából [1366.] 
máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja békekötésre. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 631. (Múz. Ta. Berthóty 94.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Vytez névalakkal), valamint zárópecsét körvonala.  
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
506. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Vytez-i Lőrinc (akinek nevében Nach [! ∋: Vrath] fia: György állt elő a Sepsi-i 
káptalan ügyvédvalló levelével) a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 
15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. 
Michaelis proclamate) viselt színe előtt Peren-i Miklós fia: Pál ellen (akinek nevében 
Egyed litteratus jelent meg ue. káptalan ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából 
[1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
K.: F. IX/3. 523–524. (Cornides-gyűjt. alapján.) 
 
 
507. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon tudományvétel megtárgyalását, 
amire színe előtt perhalasztó oklevelének megfelelően egyrészről Heem fia Pál fia: Benedek 
mester felperes (aknek nevében Ayka-i András jelent meg a veszprémi káptalan ügyvéd-
valló levelével), másrészről Vossyan-i Ogmand fia: Irnusd és annak fia: László között a 
bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. 
residencie exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis proclamate) kellett 
volna sor kerüljön a döntéshozó oklevelében levő ügyben, a László érdekében bemutatott 
királyi írásos parancsból – mivel László azt állította, hogy ő Dénes erdélyi vajdával Bulgáriába 
megy annak és Bodon városnak a védelmére, apja: Irnusd pedig a perszövetségük (unio 
cause) miatt László nélkül nem tud választ adni – [1366.] júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis 
Bapt.) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 087. (Kállay cs. lt. 1300. 1476.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét nyoma.  
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K.: Temes I. 103–104. (júl. 1-jei dátummal); Doc. Rom. Hist. C. XII. 452–453. (román 
fordítással) 

R.: Kállay 1564. szám; Erdélyi Okm. IV. 393. szám. 
 
 
508. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Mykch néhai bán fia: István mester és annak fia: Ákos (akik nevében Balázs 
nyeregkészítő jelent meg a nádor és a zágrábi káptalan ügyvédvalló leveleivel) a bolgárok 
elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie 
exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis proclamate) viselt színe előtt 
Sehtur-i Herbord fia: Lőrinc, annak fia: Jakab és Folkus-i Miklós fia: Miklós ellen (akik 
nevében Boda fia: Demeter állt elő a zalai konvent ügyvédvalló levelével) hatalmaskodási 
és birtokügyben, a felek képviselői akaratából [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. 
D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 61 216. (Kisfaludy cs. lt. 104.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(ahol Lőrinc mint mester szerepel), valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: Pro 
actore ut prius, pro in Bedek filius Vrbani et Lachou filius Leuka cum Zala ad 
Mychaelis. Solvit-jel. 

K.: HO. V. 146–147; Densuşianu I/2. 97. 
 
 
509. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Vilmos pécsi püspök (akinek nevében János litteratus jelent meg annak ügyvéd-
valló levelével) a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 
20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis 
proclamate) viselt színe előtt Vezzeus fia: János mester ellen, a felek akaratából [1366.] 
máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 77 355. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 447.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Wezzeus névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Z. III. 282. 
 
 
510. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevele 
szerint Woya-i László fia: Bereck (akinek nevében János fia: László állt elő a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével) a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. 
napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. 
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Mychaelis proclamate) viselt színe előtt Cheke birtok ügyében Chak fia: Miklós és Darah-i 
Mihály fia András fia: Jakab ellenében, a király írásos parancsából – amit Miklós érdekében 
adott ki az országbírónak, mivel Miklós azt állította, hogy urával: Dénes erdélyi vajdával 
Bulgáriába (in regnum suum Bulgarie) készül, és mivel nélküle Jakab az ügyben nem tud 
válaszolni – [1366.] júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 96 398. (Vay cs. berkeszi lt. 393.) Papír. Kerek zárópecsét körvonala.  
R.: Piti F., SzSzBSz. 2005. 337; Vay berkeszi 216. szám. 
 
 
511. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Karul-i Simon fia: László mester (akinek nevében János fia: Miklós jelent 
meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett 
oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgaros moti 
et ad oct. Mychaelis proclamate) viselt színe előtt Vythka-i András fia: István ellen – akinek 
nevében Forgach (dict.) Miklós állt elő a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével – sebesítés, 
javak elvétele és hatalmaskodás ügyében, a felek képviselői akaratából [1366.] júl. 1-jére 
(oct. Nat. Johannis Bapt.) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 98 589. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 1. 24.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint töredékes zárópecsét. Kortárs kéztől: actor personaliter, pro in 
Andreas pater suus cum Lelez ad oct. S. Mychaelis. Solvit-jel. 

K.: Károlyi I. 261. 
 
 
512. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon oklevél-bemutatást, amivel a 
király perhalasztó oklevelének megfelelően a felperes Gergely testvér Bozok-i prépost 
(akinek nevében Rosuk fia: János jelent meg a Sagh-i konvent ügyvédvalló levelével), ill. 
az alperes Korpona-i polgárok (akik nevében Tamás fia: István állt elő azok ügyvédvalló 
levelével) a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án 
(quind. residencie exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Michaelis proclamate) 
egymás ellenében tartoztak bizonyos földek és kaszálók ügyében a király és bárói előtt, a 
felek képviselői akaratából [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: ŠA. Brno. Seilern cs. lt. Révay és Serényi iratok 54. (Df. 249 114.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: Ambe sic ut 
prius ad oct. S. Mychaelis. Una solvit. 
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513. 1365. okt. 27. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően Ivan fia: László és Kallou-i Simon fiai: Imre és Péter (akik nevében 
Simon fia: András jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) Luchunch-i Tamás 
fia: István mester ellen (akinek nevében Tusir-i Lukács jelent meg a Lelez-i konvent ügyvéd-
valló levelével) a bolgárok (Bulgari) elleni királyi had okt. 6-ra (oct. Mychaelis) kihirdetett 
oszlásának 15. napján, okt. 20-án viseltek színe előtt, a képviselők akaratából [1366.] máj. 
1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: HHStA. Familienarchiv Erdődy. D226. (96-14-5.) Hátlapján azonos és újkori kéztől 

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore Laurencius 
filius Sebastiani cum Waradiensis, pro in Emericus de Kalanda cum palatini ad octavas 
Epiphanie, de partium. In solvit, actor similiter due. 

R.: Erdődy 504. szám. 
 
 
514. 1365. okt. 27. Zágráb 
György mester Cris-i comes, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa helyettese (vicesgerens … in eodem vicariatu constitutus) azon pert, amit 
Bokouch mester egykori zágrábi comes perhalasztó oklevelének megfelelően Totus [!] fia: 
László mester (akinek nevében Lőrinc fia: Pál litteratus jelent meg a Pechwarad-i konvent 
ügyvédvalló levelével) a királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án 
(quind. residencie exercitus regii ad oct. Mychaelis proclamate) viselt színe előtt Roh fia 
János fiai: János és István ellen (akik nevében famulus-uk: András állt elő György comes 
ügyvédvalló levelével), a felek kérésére [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja, ha a 
felek időközben nem tudnak megegyezni. D. Zagrabie, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 77 354. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 436.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma.  
K.: Smič. XIII. 471. (okt. 13-i dátummal); Z. III. 283. 
 
 
515. 1365. okt. 27. után Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor a királyi 
és fehérvári káptalani emberek 1353. júl. 26-án (2. die Jacobi, a. d. 1353.) Echyr birtokon 4 
telket (sessio) v. telekhelyet, amikből 3 az egyház mellett a Balaton (Balatinum) felől, 1 a 
pap telke (curia) mellett van, a Balaton vizéig tartó szántóföldekkel és más holdnyi földekkel 
együtt visszakövetelve (recaptivando) a veszprémi káptalannak iktatni akarták annak joga 
nevében, Tamás fia: György és Echyr-i János fia: László a maguk, valamint Benedek fia: 
István és Gergely fiai: Péter és Miklós nevében ezt tilalmazták, ezért őket a veszprémi 
káptalan ellenében a királyi jelenlét elé idézték. A per Tamás, Drugeth Miklós és Zeech-i 
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Miklós comes-ek, egykori országbírók előtt hosszan folyt, végül a királyi és győri káptalani 
emberek a veszprémi káptalan által visszakövetelt ezen földrészeket Zeech-i Miklós comes 
döntésének megfelelően bejárták és 5 márkára becsülték: 3 telket találtak az egyház mellett 
a Balaton felől és az ezekhez tartozó kerthelyektől a Balaton vizéig 7 hold szántóföldet, a 
4. telket pedig a pap telkénél, ami mellett széltében 1 holdnyi utca (vicus) van dél felé, 
továbbá Echyr birtok falva mellett nyugat felől 20 holdnyi szántóföldet leltek, quorum 
fines terminales contra sese in egressu aratri et regressu converterentur, és ezek mellett 
további 6 hold szántóföldet. Majd a veszprémi káptalan a visszakövetelt birtokrészeket 
hosszas pereskedés során az Echyr-i nemesektől (miként az országbíró más döntéshozó 
oklevele erről szól) visszaszerezte (reoptinuisset), István comes pedig írásban kérte a fehér-
vári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember 1364. márc. 28-án (f. V. 
p. Passce d. in anno prox. transacto) e 4 telket és a szántóföldeket (amiket 5 márkára becsültek) 
a szomszédok összehívásával és a felek v. képviselőik jelenlétében a tartozékaikkal együtt 
mások birtokjogaitól határjelekkel elkülönítve iktassa a veszprémi káptalannak, az Echyr-i 
nemesek és bárki más ellentmondása ellenére is (az országbíró mondott korábbi oklevelében 
foglalt okok miatt), majd a fehérvári káptalan aug. 1-jére (oct. Jacobi) tegyen a királynak 
jelentést. Akkor egyrészről Ányos fia: János a veszprémi káptalan nevében annak ügyvéd-
valló levelével, másrészről Benedek fia: István (Gergely fiai és Tamás fia: György nem 
jelentek meg és nem is küldtek senkit maguk helyett) bemutatták István comes-nek a fehér-
vári káptalan királynak szóló jelentését, miszerint az országbíró levelét megkapva Alch-i 
Ugrin fia: Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Antal mestert, 
akik a szomszédokkal, valamint Ányos fia: Jánossal (a felperes veszprémi káptalan képviselőjével), 
továbbá Tamás fia: György, Gergely fiai: Péter és Miklós, és Benedek fia: István alperes 
Echyr-i nemesekkel márc. 28-án a veszprémi káptalan Echyr birtokon levő, korábban 5 
márkára becsült telkeire (sessio) v. telekhelyeire – amiből 3 az egyház mellett van a Balaton 
felől, egy pedig az Echyr-i plébános telke (curia) mellett – és 40 hold szántóföldre mentek, 
és ezeket minden haszonvételükkel, azon mennyiségben, miként korábban a veszprémi 
káptalan az oklevele szerint visszakövetelte (recaptivate), mások birtokjogaitól elkülönítve 
örök birtoklásra iktatták a veszprémi káptalannak, az alperesek és mások tilalmazása ellenére 
is; a határok, amikkel a telkeket és szántóföldeket a királyi ember elkülönítette (és 
registrum-ban a fehérvári káptalannak bemutatta): földből és kövekből emelt határjel az 
Echyr-i pap telke (sessio seu curia) előtt; az egyház mellett kelet felé utca (platea) egy 
nagy útig, ami Echyr-ről] Pyleph-re megy; a veszprémi káptalan telkének kertje; a Balaton 
(Balatinum) felé határjelben tövisbokor; út a Balaton felé; annak réve és vize, amiben fövenyből 
és kövekből emeltek határjelet; a Balaton révétől fentebb kövekkel vegyes föld-határjelet 
emeltek; Echyr falu, ahol a veszprémi káptalan 3. telke mellett kövekkel vegyes föld-
határjelet emeltek; szántóföldek; a káptalan negyedik telkénél egy út mellett a káptalan 1 
hold szántóföldje, ahol kövekkel vegyes föld-határjelet, majd kövekből álló határjelet 
emeltek; vadkörtefa; cserjésnél út, ami Rendus-ről Echyr birtok egyházához megy; ue. út 
az Echyr falu melletti kútig, amit határjelnek jelöltek ki;  Echyr falu mellett a mondott 1 
hold szántóföld vége; mellette 1 hold föld a veszprémi káptalan 4. telke kertjének sarkáig, 
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ahol egy földjelet emeltek a pap telke előtti első határjellel szemben (l. Anjou-oklt. XLVIII. 

205. szám).  Ezután Benedek fia: István azt mondta az országbírónak, hogy a veszprémi 
káptalan ezáltal elfoglalta az ő földrészét, amit addig ő per nélkül, békésen bírt. Ezt Ányos 
fia: János képviselő tagadta, mondván, hogy a káptalan ezen birtokrészeket ua. határok 
alatt iktattatta magának a királyi és fehérvári káptalani emberekkel, mint az első és második 
bejáráskor. Mivel az országbíró a felek állításairól meg akart győződni, írásban kérte a 
vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek nov. 8-án (oct. 
OO. SS.) a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében menjenek azokra a birtokrészekre, 
amiket a királyi és fehérvári káptalani emberek a mondott határok alatt Echyr birtokon a 
veszprémi káptalannak iktattak, és Ugrin fia: Miklós királyi ember és Antal mester, a 
fehérvári káptalan tanúsága mutassák meg az általuk egykor bejárt határokat a királyi és 
vasvári káptalani embereknek, akik ezután a káptalannak iktatott részeket járják be azon 
határok szerint, ahogy az Zeech-i Miklós országbíró idején történt, majd nézzék meg ezek 
alapján, hogy a veszprémi káptalan iktattatott-e magának ezen határokon túli, egyéb 
birtokrészt is, s ha igen, azt királyi mértékkel mérve v. szemmel megtekintve fogott 
bírókkal becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a vasvári káptalan nov. 15-re (ad 8. 
diem earundem oct.) tegyen jelentést a királynak; és mivel a veszprémi káptalan képviselője 
azt állította, hogy a káptalannak iktatott részeken lakó jobbágyaikat a házaikkal és javaikkal 
együtt Benedek fia: István hatalmaskodva a saját birtokrészére vitte, István pedig azt 
mondta, hogy ezt királynéi oklevél erejével tette, amit későbbi időpontban bemutat, ezért az 
országbíró meghagyta, hogy nov. 15-én István ezt tegye meg színe előtt. Végül amikor az 
országbíró a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlása 15. napjának 8. napján, 
[1365.] okt. 27-én (8. die quind. residencie exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. 
Mychaelis proclamate) a bárókkal és az ország nemeseivel bírói székén ült, Péter mester 
veszprémi kanonok a káptalanja nevében annak ügyvédvalló levelével, ill. Benedek fia: István 
bemutatták a vasvári káptalan jelentését, miszerint mindezek végrehajtása az uralkodó írásos 
parancsából a királyi hadoszlás 15. napjára lett halasztva a káptalan oklevelével; akkor [okt. 
20-án] Wrs-i Myske fia: Pál (a veszprémi káptalan részére) és Wrs-i Mihály fia: Lőrinc 
(Benedek fia: István részére) királyi emberekkel a vasvári káptalan kiküldte tanúságul 
kanonoktársait: János és Bertalan mestereket, akik Echyr birtokra mentek a szomszédok, 
valamint Ányos fia: János (a veszprémi káptalan képviselője) és Benedek fia: István 
jelenlétében, ott Ugrin fia: Miklós királyi és Antal mester, fehérvári káptalani ember, akik 
az ottani birtokrészeket bejárták és iktatták, a királyi és vasvári káptalani embereket 
végigvezették a telkek és más földrészek határain, és úgy találták, hogy az első és második 
bejáráshoz képest István birtokából semmilyen részt nem iktattak a veszprémi káptalannak; 
ezután a királyi és vasvári káptalani emberek megkérdezték Benedek fia: Istvánt, hogy a 
birtokrészéből szerinte a veszprémi káptalan mit foglalt el, mire István azt mondta, hogy a 
falu mellett nyugatra levő földekből 6 holdat, az egyház mellett nyugatra levő, a Balatonig 
tartó 7 hold földből pedig 2 holdat, és meg is mutatta ezeket; e 8 hold földet a királyi és 
vasvári káptalani emberek fogott bírókkal együtt 8 pensa dénárra becsülték, és az ügyet király, 
a főpapok és bárók megfontolására bízták. Mindezek alapján és mivel a káptalannak történt 
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iktatással szemben és a 8 hold földdel kapcsolatban István csak egyszerű szavakkal lépett 
fel, ezért az országbíró a bárókkal és az ország vele ítélkező nemeseivel az iktatott telek-
helyeket és birtokrészeket Echyr-en a veszprémi káptalannak ítéli, Istvánt pedig a 
törvényes iktatás elleni fellépése miatt patvarkodásban marasztalja el bírói hatáskörénél 
fogva függőpecsétes privilegiális oklevelében. D. in Wyssegrad, …. die 8. diei quind. 
residencie exercitus predictarum, a. d. 1365. 
  
E.: VEML. Veszprémi kápt. hh. lt. Metales. 12. A. (Df. 230 041.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések. A dátumnál hiányos. Függőpecsétje kiszakadt. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt. A már hiányos E.-ről, újkori. 

2. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. veszprémi kápt. mlt. Echer 5. (Df. 200 974.) 
A már hiányos E.-ről, újkori. 

R.: Veszpr. reg. 572., 591. és 592. szám.  
 
 
516. 1365. okt. 28. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje Rayk-i János fia: Mihály kérésére és 
oklevél-bemutatása alapján privilegiális oklevelében átírja a Kapurnuk-i Szt. Üdvözítő-
konvent 1340. febr. 14-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIV. 81. szám). D. in fe. Symonis 
et Jude, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 632. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függő-

pecsétre utaló plicatura. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/7. 529–531. 
 
 
517. 1365. okt. 28. 
Miklós Zemlin-i főesperes, egri kanonok, Mihály egri püspök lelkiekben általános vikáriusa 
kinyilvánítja, hogy amikor döntéshozó oklevelének megfelelően kiküldte klerikusát, az ifjú 
Jánost okt. 6-án (oct. Michaelis) Pethri-i Farkas fia: néhai István birtokrésze bejárása, mérése 
és osztálya megtekintésére (a birtokrészből a vikárius előtt Perthus fia: Mátyás képviselői 
hatáskörrel követelte Perthus fia Miklós özvegye: Margit nemes asszony nevében annak 
anyja hitbérét és jegyajándékát, valamint ezen István leánya, az ő dédanyja leánynegyedét 
György fia: Márton, Miklós fiai: Pál és János és Abran fia: János, Pethri-i nemesektől, 
akikre ezen István minden birtokrésze leszármazás címén háramlott), János a felekkel és 
azok képviselőivel okt. 13-án (quind. Michaelis) visszatérve elmondta, hogy okt. 6-án István 
Pethri birtokon levő részét a szomszédok és a felek jelenlétében bejárta, 4 egyenlő részre 
osztotta, és az egyik negyedet minden haszonvétellel (telekhelyek, szántóföldek, legelőnek 
használt földek, kaszálók, rétek, folyók) Perthus fia Miklós özvegyének: Margitnak, 
valamint annak neptis-einek: Annus, másik Annus és Margit asszonyoknak (Farkas fia 



267 

István leánya fiai: Pach és János leányainak) és általuk örököseiknek iktatta, nem lévén 
ellentmondó. Mivel Mátyás képviselői hatáskörrel e Pethri-i nemeseket és utódaikat a 
vikárius előtt minderről nyugtatta, és a felek János beszámolójának nem mondtak ellent, 
ezért a vikárius az osztályt és az iktatást érvényesnek elfogadva István birtokrészének 
negyedét ezen asszonyoknak megerősíti bírói hatáskörénél fogva (de plenitudine nostro 
iudiciario et auctoritate). A határok, amikkel a negyedrész a felek elmondása szerint 
elkülönül: Bozbokor nevű bozótos (rubetum); tó révénél tölgyfa (arbor kerchi) alatti 
föld-határjel; ue. rév; fűz csonkja alatt határjel; ezen tó, aminek fele e nemeseké, a másik 
fele Mátyásé; másik tó; nagy út, ami Pethri-ből megy Coroh-ba; Nagwelgh nevű tó, 
aminek a fele a határ; Zynnowa folyó réve; ue. folyó; körtefa alatt határjel; út; ezen 
Zynnova folyó. Errről pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. Agrie, in fe. Symonis et 
Jude, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5423. (Acta Paulinorum. Lád 13. 2.) Előlapja alján pecsét töredékei. Hátlapján közép-

kori (Petry ~ Pethry névalakokkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Má.: 1-2. Dl. 8807. (Uo. Lád 2. 1.) Újkoriak. 

3. Dl. 8808. (Uo. Lád 1. 2.) Újkori, csak évvel és csak a hj.  
R.: Bándi Zs., BLÉ. 5 (1985) 617–618; Bónis, SZR. 1310. szám. 
 
 
518. 1365. okt. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája az egri káptalannak: amikor korábbi oklevele szerint 
Rakamaz-i Benedek fia: néhai Pouch Rakamaz, Venchellew, Beud, Odon és Abran 
birtokokon levő részei ügyében (amik most Bator-i Bereck fia János mester fiai: László 
mester és György, valamint Rakamaz-i Leukus fia: Péter kezén vannak) Rakamaz-i Mihály 
fia: Péter ellenük hosszan húzódó pert indított, végül királyi írásos parancsból a nádor más 
oklevelével a királyi hadoszlás 15. napjára jutott. Okt. 20-án, a Bulgária elleni királyi had 
okt. 6-ra kihirdetett oszlásnak 15. napján (quind. residencie regalis exercitus versus 
Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis proclamate) megjelent a nádor előtt egyrészről 
Mihály fia: Péter, másrészről László mester személyesen, György és Leukus fia: Péter 
nevében pedig Nagy (Magnus) Lőrinc és Cantor (dict.) János a váradi káptalan és a Lelez-i 
konvent ügyvédvalló leveleivel, és az ügyben a megegyezésre kértek engedélyt a nádortól, 
amit megkapva visszatértek és elmondták, hogy fogott nemes bírók elrendezésével úgy 
egyeztek meg, hogy az alperesek az örökös nélkül elhunyt Pouch (a peres felek frater 
patruelis-e) mondott birtokrészei felét minden tartozékkal Mihály fia: Péternek átadják 
[1366.] jan. 15-én (quind. diei Strennarum) a nádori és egri káptalani emberek által, bárki, 
főleg ezen Bereck fia János fia: István mester, váradi kanonok ellenében (mivel István 
mester sem maga, sem képviselője révén ezen elrendezésben nem tudott jelen lenni), az 
egyrészről Bereck fia János fiai és Leukus fia: Péter, másrészről Benedek fia: Pouch között 
kiadott, Venchellev birtokot érintő osztálylevélnek megfelelően. Ha Pouch ezen birtok-
részeiből olyan rész jutna Mihály fia: Péternek, ami Bereck fia Miklós mester leányait 
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illeti, akkor ezért az alperesek a nekik jutó birtokrészekből Pétert kárpótolják. Ha az 
alperesek Mihály fia: Péternek a nádori és egri káptalani emberek előtt e birtokrészeket 
nem adják át a mondott módon, akkor hatalombajban elbukásban (succubitus duelli facti 
potencialis) marasztalják el őket. Ha a Benchellew [!] birtokon levő rész ügyében Mihály 
fia: Péter bármikor is alperes lenne, akkor László, György és Leukus fia: Péter a 
Wenchelleu ~ Venchelleu birtokról kiadott okleveleiket bíróságon be kell mutassák. Az 
alperesek a birtokosztályt jan. 15-ről semmilyen ürüggyel nem halaszthatják tovább, ha 
pedig ezt mégis megpróbálnák, akkor hatalombajban elbukás sújtsa őket. Mivel mindezek 
végehajtásához szükséges a nádori és a káptalani emberek kiküldése, a nádor kéri az egri 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel Vosuar-i Péter litteratus v. Syrimia-i 
István litteratus, a nádori kúria notarius-ai, onnan speciálisan ez ügyben kiküldött nádori 
emberek valamelyike jan. 15-én Pouch mondott birtokrészeit a szomszédok és a felek v. 
képviselőik jelenlétében járja be, minden haszonvételükkel ossza két egyenlő részre, és 
sorshúzással (sortem mittendo) az egyik felüket Mihály fia: Péternek, a másik felüket 
pedig az alpereseknek iktassa örök birtoklásra, a káptalan pedig febr. 9-re (oct. Purif. virg. 
glor.) tegyen jelentést a nádornak, akinek akkor az alperesek kétharmad, Mihály fia: Péter 
pedig egyharmad részben (ahogy a felek és képviselőik vállalták) a békebírságot fizessék 
ki. D. in Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 081. (Kállay cs. lt. 1300. 1466.) Papír. Hátlapján azonos (Batur névalakkal) és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Kállay 1566. szám. (okt. 27-i dátummal) 
 
 
519. 1365. okt. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Zanizlow-i Mihály fia: Péter 1364. jan. 8-án (oct. diei Strennarum 
in anno prox. elapso) Batur-i Bereck fia János fiai: László és György mesterek, valamint 
Batur-i Leukus fia: Péter ellenében bemutatta [I.] Lajos király 1361. márc. 18-án (f. V. an. 
Ramispalmarum, a. d. 1361.) Wyssegrad-on kiadott zárt oklevelét, miszerint amikor 
Zanyzlow-i György fia Mihály fia: Péter elpanaszolta, hogy az apját: Mihályt nemrég 
(pridem) Bereck fia János fiai: László és György és Bator-i Leukus fia: Péter megölték, az 
uralkodó kiküldte titkospecsétes, a Zabouch megyei nemesek és nem nemesek közösségéhez 
szóló oklevelével káplánját: Miklós Hunt-i főesperest, királyi embert, aki márc. 9-én (f. III. 
p. Letare) megtudta az összehívott megyei nemesektől és nem nemesektől, világiaktól és 
klerikusoktól (akik színe előtt esküt tettek a kereszt fájára, hogy igazat mondanak), miszerint 
ők azt hallották bizonyos emberektől, akik a csetepatéban (pugna) jelen voltak, hogy 
György fia: Mihály valóban László, György és Péter, Bator-i nemesek ütlegelései miatt 
lehelte ki lelkét; Mihály Zanizlo-i pap, ezen Mihály gyóntatója a keresztet megérintve viszont 
azt mondta, hogy Mihály azt gyónta meg neki, hogy őt e Bator-i nemesek, az ő nepos-ai 
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bántották, de azt nem vallotta, hogy ők a gyilkosai; Petri-i Sándor szolgabíró, János és 
Mihály Janusy-i nemesek, Domokos fia: Benedek és Zenyes-i János, a Bator-i nemesek 
rokonai és familiárisai pedig a keresztre esküt téve megerősítették, hogy ők e Batur-i 
nemesekkel voltak akkor, és bár nevezettek között vita folyt, de a Bator-i nemesek Mihályt 
nem verték meg és mindebben ártatlanok. Az oklevél bemutatása után Zanizlow-i Mihály 
fia: Péter előadta e Bator-i nemesek ellenében a nádornak, hogy azok [1360.] nov. 7-én 
(sab. an. Martini cuius tunc 4. preterisset revolucio annualis) az apját: Mihályt, aki Kallo 
faluból hazafelé, vagyis a Zanyzlow nevű birtokára tartott, Kallo falu és Semyen birtok 
között nagyon megverték, amibe Mihály belehalt, és ez ismeretes Zabouch és Zathmar 
megyék nemeseinek és nem nemeseinek. Mire János fia: János, Cantor (dict.) János és 
Nagy (Magnus) Ábrahám (Bereck fia János fiai: László és György mesterek és Leukus fia: 
Péter nevében a budai, egri és váradi káptalan ügyvédvalló leveleivel) azt mondták, hogy e 
Bator-i nemesek Péter vádjában ártatlanok, ez közismert a mondott megyék nemeseinek és 
nem nemeseinek, és az ügyben a Bator-i nemesek Mihály fia: Péter beleegyezésével e megyék 
nemesei, nem nemesei és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberei tanúsításának készek 
magukat alávetni, és annak igazolására, hogy a vádlottak ártatlanok, bemutatták a nádornak a 
Lelez-i konvent, valamint a Zabouch és Zathmar megyei vicecomes és szolgabírók 1361-ben, 
különböző időpontokban, de azonos tartalommal kiadott tudományvevő, a király parancs-
levelét átíró okleveleit, amik szerint a királyi ember a Lelez-i konvent tanúságával, ill. az 
ezen megyék hatóságai által kiküldött 4 szolgabíró ápr. 19-én (f. II. an. Georgii) először a 
király személyében a Zathmar megyei nemesek közösségének tartott közgyűlésen a 
vicecomes-től, a szolgabíróktól és a közgyűlésen jelenlevő nemesektől és nem nemesektől, 
majd Zabouch megyében szintén nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű 
és állapotú emberektől, főleg Mihály paptól, Zanyzlow-i György fia: Mihály gyóntatójától 
megtudták (miként erről a konventnek és e megyék vicecomes-einek és szolgabíróinak 
beszámoltak), hogy János fiai: László és György mesterek, valamint Leukus fia: Péter, 
Batur-i nemesek ártatlanok Mihály megverésében és halálában, Mihály pap pedig azt vallotta a 
királyi embernek és a Lelez-i konvent tanúságának, hogy bár Mihály a betegágyában e Batur-i 
nemeseket vádolta a megverésével, de az utolsó kenet felvételekor mégis ártatlannak mondta 
őket. Mivel tehát a felek az ügyben a szomszédaik és e két megye nemesei és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú emberei tanúsításának készek voltak magukat alávetni, ezért a nádor a vele 
ítélkező bárókkal és az ország nemeseivel meghagyta, hogy a nádori emberek az egri káptalan 
tanúságaival először [1364.] márc. 30-án (sab. p. Passce) Zabouch megyében, majd ápr. 4-én 
(f. V. p. oct. Passce) Zathmar megyében a vicecomes-ek és a szolgabírók által királyi írásos 
parancsból kihirdetendő közgyűlésen e megyék nemeseitől, nem nemeseitől és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú, a közgyűléseken megjelenő emberektől, főleg az eset helyszínének 
szomszédaitól együtt eljárva tudják meg az igazságot hitükre, a király és Szent Koronája iránti 
hűségükre, a kereszt fáját megérintve, hamisság és elfogultság nélkül (odio timore amore 
favore vel precio non allecti) arról, hogy e Bator-i nemesek György fia: Mihályt a mondott 
időben és helyen megverték-e, amibe Mihály belehalt, v. sem. És mivel ezen közös tudomány-
vételre a nádori és egri káptalani embereket ki kellett küldeni, a nádor kérte a káptalant, hogy 
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küldjék ki tanúságaikat, akikkel a nádori emberek a mondott napokon és megyékben mindezt 
így végezzék el, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak máj. 1-jére. Onnan a per végül a 
király írásos parancsából a királyi hadoszlás 15. napjára jutott a nádor más oklevelével. [1365.] 
okt. 20-án, a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján (quind. 
residencie regalis exercitus versus Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis proclamate) megjelent 
a nádor előtt egyrészről Zanizlow-i Mihály fia: Péter, másrészről János fia: László, János fia: 
György nevében Nagy (Magnus) Lőrinc, Leukus fia: Péter nevében pedig Cantor (dict.) János 
a váradi káptalan és a Lelez-i konvent ügyvédvalló leveleivel, és bemutatták az egri káptalan 
jelentését, miszerint a nádor kérésére kiküldték tanúságul subnotarius-ukat: András litteratus-t 
(Mihály fia: Péter felperes részére) és Miklós papot, egyházuk Mindenszentek-oltára mesterét, 
akikkel Huray-i Myke fia: Miklós és Ramachahaza-i Miklós fia: Nagy (Magnus) Egyed nádori 
emberek [1364.] márc. 30-án a Zaboch megyei nemesek a megye vicecomes-e és szolgabírója 
által királyi parancsra kihirdetett közgyűlésére mentek Kallo faluba, és mikor a nádor döntésének 
megfelelően az ott levő nemeseket és nem nemeseket a keresztre meg akarták esketni és így az 
igazságot tőlük megtudni, e nemesek nem akartak az ügyben állandóan esküt tenni, de elmondták, 
hogy ugyanazt vallják, mint korábban; ezután ápr. 4-én a Zathmar megyei nemesek Chengur 
birtokon tartott közgyűlésére mentek, ahol az ott levő nemesek az esküt szintén elutasították, 
azt állítva, hogy minderről nem tudnak semmit; 4 személy ellenben szintén eskü nélkül, de 
Bereck fia János fiait és Leukus fia: Pétert György fia: Mihály megverésében és halálában 
ártatlannak vallotta; és mivel a nemesek e közgyűléseken a nádor döntése ellenére nem tettek 
esküt, ezért a nádori és káptalani emberek e nemesek és birtokaik neveit nem írták össze. A 
nádor ezután az ország szokása szerint bajvívást írt elő, de a felek engedélyt kértek tőle a 
megegyezésre, amit megkapva elmondták, hogy fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek 
meg, hogy Batur-i Bereck fia János fiai: László és György mesterek és Leukus fia: Péter 
[1366.] ápr. 13-án (f. II. p. oct. Passce) fejenként és magukat is beleértve 25 nemessel a váradi 
káptalan előtt esküt tesznek arról, hogy ők Zanizlow-i György fia: Mihályt nem verték meg, aki 
nem emiatt halt meg, és a káptalan jelentését máj. 1-jére (oct. Georgii) a felek elviszik a nádornak. 
Ha Mihály leányai (Péter leánytestvérei) mindezek okán Lászlót, Györgyöt és Pétert bármikor 
megtámadnák, akkor velük szemben Péter a Batur-i nemeseket szavatolja, amit ha nem tenne, 
hatalombajban való elbukásban (succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el. A nádort 
mint rendes bírójukat a békebírság ügyében (vállalásuknak megfelelően) Lászlóék kétharmad, 
Mihály fia: Péter egyharmad részben engeszteljék ki a káptalan jelentése visszavitelének napján. 
D. in Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 082. (Kállay cs. lt. 1300. 1467.) Papír. Hátlapján azonos (Zanizlou névalakkal és 

Bereck fia: Jánost mesternek nevezve) és újkori kéztől tárgymegjelölések (utóbbi magyar 
nyelvű), valamint zárópecsét töredékei. 

R.: Kállay 1567. szám; Doc. Rom. Hist. C. XII. 453–454. 
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520. 1365. okt. 29. Visegrád 
Bebek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi oklevelének 
megfelelően színe előtt Vesen-i Domokos fia: Miklós mester, Visegrad-i várnagy okt. 20-án, 
a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján (quind. residencie 
regalis exercitus contra Bulgaros moti et ad oct. Michaelis proclamate) Nadán-i István fia: 
Miklós ellen bemutatta a váradi káptalan (az uralkodó levelét tartalmazó) oklevelét, miszerint 
Vesen-i Domokos fia: Miklós mester, pilisi comes és Visegrad-i várnagy a királynak 
előadva hű érdemeit Ugod fia László fia: János és Apa fia: János minden birtokát és birtok-
részét, főleg a Bihor megyei Molczhid [!], Szentdienes, Kovácsi, Malomszeg, Tótkereki [!] 
és Györös birtokokat kérte magának örökadományul, állítva, hogy nevezettek örökösök 
nélkül hunytak el és így az ország kipróbált szokásjoga szerint e birtokok a király kezeihez 
és adományozási jogköréhez háramlottak; mivel az uralkodó nem volt tisztában ezek 
minőségével, mennyiségével, s hogy adományozásához tartoznak-e, utasította a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember a szomszédok jelenlétében ha e birtokokat 
és birtokrészeket a királyi adományozáshoz tartozónak találja, királyi új adomány címén 
iktassa Miklós mesternek, ha nincs ellentmondó, az esetleges ellentmondókat idézze a 
királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak; a parancsnak megfelelően 
a káptalan Gergely fia: János királyi emberrel kiküldte kanonoktársát, Bálint mester 
Szeghalom-i főesperest, akik amikor márc. 11-én (f. III. p. Remin.) e birtokokat a szomszédok 
összehívásával királyi új adomány címén Miklósnak iktatni akarták örök birtoklásra, ennek 
Nadán-i Miklós mester ellentmondott, így őt a köv. napon Bolczhida birtokon Vesen-i 
Miklós ellen a királyi jelenlét elé idézték márc. 26-ra (ad 15. diem). Az oklevél bemutatása 
után Vesen-i Miklós az ellentmondás okát tudakolta, mire Nadány-i Miklós mester azt 
felelte: azért tiltakozott, mivel Ugod fia László fia: János és Apa fia: János az ő nemzetségbeli 
osztályos atyafiai voltak, örökösök nélkül hunytak el és birtokaik az ország legkipróbáltabb 
szokása (lex) szerint őrá háramlottak, és bemutatta [I.] Károly király (H) 1326. jún. 15-i, 
uralkodása 26. évében, középső pecsétje alatt kiadott privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. 

X. 252. szám), mondván, hogy az abban szereplő Oper [!] az ő avus-a: Borsa apja volt, 
Ugod pedig László fia: János és Apa fia: János avus-a és előde, Oper és Ugod pedig testvérek 
(fratres uterini) voltak. Ezután az országbíró megkérdezte Miklós mestert, hogy Károly 
király privilégiumának és Nadány-i Miklós állításának bármiben ellentmond-e, mire ő a 
válaszadásra későbbi időpont kitűzését kérte az ország szokása szerinti bírsággal, ezért az 
országbíró meghagyta, hogy Domokos fia: Miklós [1366.] máj. 1-jén (oct. Georgii) 6 
márka királyi bírság kifizetésével adjon választ, a felek pedig vonatkozó okleveleiket 
újra mutassák be. D. in Visegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
Má.: 1. Dl. 69 947. (Gosztonyi cs. hevesi lt. 2.) Újkori. 

2. Dl. 74 575. (Nadányi cs. lt. 3.) Újkori. 
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521. 1365. okt. 29. 
A nyitrai káptalan 1365. okt. 29-i (f. IV. an. OO. SS., a. d. 1365.) oklevelében Peech-i 
István mester kérésére átírta 1324. ápr. 18-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. VIII. 184. szám). 
 
Tá.: Guti Ország Mihály nádor, 1481. jún. 15. > Uő., 1482. márc. 21. Dl. 45 919. (Múz. 

Ta. Véghely.) 
 
 
522. 1365. okt. 31. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy Baka-i Péter fia: Bereck (Orus-i 
Simon fia: Imre nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-tól (oct. 
Mychaelis) 25 napig állt színe előtt Kereztwr-i Posar (dict.) István ellenében, aki azonban a 
Lelez-i konvent idézőlevele ellenére nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, 
ezért a nádor Istvánt bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. 
in Wysegrad, 26. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 083. (Kállay cs. lt. 1300. 1487.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: comitatus Zemplenyensis. 
R.: Kállay 1568. szám. 
 
 
523. 1365. okt. 31. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy Tamás mester, a Scepsi-i káptalan 
kanonoka (Benedek prépost nevében a káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-tól (oct. 
Mychaelis) 25 napig állt színe előtt Wyfalu-i János fia: László ellenében, aki azonban a 
Jazow-i konvent idézőlevele ellenére nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, 
ezért a nádor Lászlót bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. 
in Wysegrad, 26. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. 85. (Df. 264 198.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: comitatus Zemliniensis. 
R.: Feňarová 85. szám. 
 
 
524. 1365. okt. 31. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevél-bemutatást, amivel korábbi oklevele 
szerint színe előtt Elsvafew-i Tekes fiai: János, István és Dénes (akik nevében Domokos 
fia: Benedek jelent meg a Jazo-i konvent ügyvédvalló levelével) a bolgárok elleni királyi 
had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. exercitus regalis versus 
Bulgaros moti et ad oct. Michaelis proclamate) tartoztak Borza-i István fia néhai Máté 
leánya (puella): Ilona ellenében (akinek nevében Miklós fia: Jakab jelent meg ue. konvent 
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ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) 
halasztja. D. in Wysegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
K.: HOkl. 277–278. (Eszerint egykori E.-je Lapispatakon volt a Keczer cs. lt.-ában, papíron, 

hátlapján tárgymegjelöléssel és zárópecsét nyomával.); Densuşianu I/2. 96–97. 
 
 
525. 1365. okt. 31. Visegrád 
Konth Miklós nádor, a kunok bírája kinyilvánítja, hogy Gereuen fia Mihály fia: Péter és 
ue. Gereuen fia Miklós fia: János a Jazou-i konvent idézőlevelével színe elé perbe vonta 
Witez-i László fia: Lőrinc mestert 1361. jan. 13-ra (oct. Epiph. d., a. eiusdem 1361.), mikor 
is Péter és Zazfa-i János fia: Miklós (Miklós fia: János nevében a Jazou-i konvent ügyvéd-
valló levelével) előadták, hogy Korlathuagasa birtok (ami Vitez-i Lőrinc mester és frater 
patruelis-ei kezén van) Lachk fia: néhai Domokosé volt, és ennek fele Mihály fia: Péterhez 
és Miklós fia: Jánoshoz tartozik oklevelekkel. Erre Lőrinc azt felelte, hogy ő Korlathuagasa 
birtokot Tamás néhai országbíró előtt megszerezte (reoptinuisset), erről oklevele van, amit 
a nádor által kijelölendő időpontban tud bemutatni, és azt állította, hogy e birtok sosem 
volt Domokosé, hanem az ő Vitez nevű birtokából (ami hozzá örökjogú birtokai cseréjével 
került) lett kihasítva. A nádor ezért meghagyta, hogy Lőrinc az okleveleit ápr. 4-én (oct. 
Passce) mutassa be a hasonló kötelezettségű Péter és János ellen. Onnan ez okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis), majd királyi írásos parancsból a Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett 
oszlásának 15. napjára [1363.] szept. 10-re (quind. residencie regalis exercitus versus 
Boznam moti et ad oct. regis Stephani proclamate) lett halasztva, mikor is Mihály fia: Péter, 
Miklós fia: János nevében Zend-i György a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével, ill. 
Vitez-i Lőrinc mester megjelentek, és előbbiek bemutatták az egri káptalan 1344. okt. 16-i 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXVIII. 697. szám), Lőrinc mester pedig az alábbiakat: 1) Tamás 
néhai országbíró 1351. évi nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXV. 762. szám), ami szerint 
döntésének megfelelően Vitez-i László fia: Lőrinc dec. 7-én (f. IV. p. Nicolai) arról, hogy 
Peren-i Miklós comes fia: Miklós 10 éve, György ünnepe utáni kedden (f. III. p. fe. 
Georgii cuius tunc 10. preterisset revolucio annualis) Sarus falu végében az ő pey színű 
lovát hatalmaskodva elvette tőle, gyakorlott bajvívót, Miklós fia: Miklós pedig arról, hogy 
Lőrinc vádjában ártatlan, gyakorlatlan bajvívót állított a párbajmezőre a király elé lovakon 
és lovagi fegyverzetben (armis militaribus), akik lándzsát és kardot ragadva egymással 
küzdöttek, majd Lőrinc és Miklós, valamint Peren-i Miklós comes fia: István az országbíró 
előtt megjelenve számos báró és nemes elrendezésének megfelelően, az országbíró engedélyével 
úgy egyeztek meg elmondásuk szerint, hogy minden perben, jogtalanságban, kárban és 
gonosztettekben, amik Peren-i Miklós comes, annak fiai: Miklós és István és Vitez-i Lőrinc 
között addig bárhogyan és bármely bíró előtt is jöttek létre, egymást nyugtatták, úgy, hogy 
Peren-i Miklós comes és fiai: Miklós és István a Mohnya, [Ze]nthKeresth, Harapkou és 
Korlathuagasa nevű 7 birtokból, amiket Lőrinc a joga nevében követelt tőlük bírói úton 
(ahogy ez Tamás országbíró más privilegiális levelében szerepel), Lőrinc választása alapján 
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3 birtokot, ti. Zenthkerez[th] ….....sa nevűeket Lőrincnek és örököseinek adták minden 
tartozékkal (szántóföldek, trágyázott és legelőnek használt földek, erdők, rétek, berkek, 
vizek) régi határaik alatt, viszonzásul Lőrinc a többi 4 birtokot (Muhnya, Jakabuagasa, 
Jardanyuagasa és Philyknou) a tartozékaikkal együtt, régi határaik alatt Peren-i Miklós 
comes-nek, a fiainak: Miklósnak és Istvánnak és örököseiknek hagyta. 2) A Scepsy-i 
káptalan 1358. évi nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 1438. szám), ami átírta a káptalan 
1318. évi privilegiális oklevelét, amiben Nadasd-i Lachk fia: Domokos a Scentkerezt nevű 
örökbirtokát eladta Peren-i Orbán fia: Miklós comes-nek 60 márkáért az oklevélben leírt 
határok alatt (l. Anjou-oklt. V. 103. szám). 3) Az egri káptalan 1336. évi nyílt oklevelét, 
ami szerint színük előtt egyrészről Peren-i Orbán fia: Miklós comes, másrészről Vitez-i 
Lőrinc fia: László elmondták, hogy a Miklós comes Ryhnou nevű birtoka, ill. László 
Malinik és Vitez nevű birtokai között levő földrész miatti perben fogott nemes bírók 
elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy László e földrészt az oklevélben leírt határok alatt 
minden haszonvétellel visszaadta Miklós comes-nek, annak Ryhnou nevű birtokához csatolva 
(l. Anjou-oklt. XX. 441. szám).  4) A Scepsy-i káptalan 1337. évi zárt tilalmazólevelét, ami 
szerint a káptalan előtt Vitez-i László fia: Lőrinc a fivére: János nevében is tilalmazta Peren-i 
Miklós comes-t a Vitez nevű birtokuk Vitez folyó és Melpataka patak közötti részének 
elfoglalásától (l. Anjou-oklt. XXI. 460. szám). Az oklevelek elolvasása után Vitez-i Lőrinc 
mester alperes azt mondta, hogy Korlathuagasa birtok sosem volt Nadasd-i Domokosé, 
hanem mindig is az ő Vitez nevű birtokához tartozott, ezért Mihály fia: Péternek és Miklós 
fia: Jánosnak a jog szerint nem jár rész Korlathuagasa-ból. Erre Péter és Zend-i György 
képviselő azt felelték, hogy Korlathuagasa Nadasd-i Lachk fia: Domokos örökbirtoka volt 
és Zenthkerezth birtok határain belül fekszik. Mivel a nádor Korlathuagasa bejárása nélkül 
nem tudott megfelelő döntést hozni, ezért írásban kérte a Scepsy-i káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságaikat, akikkel Kata-i Deseu (a felperesek részére) és Zeuleud-i János fia: Péter 
(az alperes részére) nádori emberek nov. 11-én (4. die oct. OO. SS.) menjenek 
Korlathuagasa birtokra a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, a káptalan 
mondott nyílt oklevelét Lőrinc mester ott mutassa be, majd a birtokot az abban foglalt régi 
határok szerint járják be, és nézzék meg, vajon Korlathuagasa birtok Zenthkerezth birtok 
határain kívül v. belül fekszik, avagy önmagában el van különítve, majd a káptalan [1364.] 
jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) tegyen jelentést a nádornak. Onnan a per tárgyalása több halasztással 
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) 
jutott, mikor is Mihály fia: Péter a maga és Miklós fia: János nevében a Jazou-i konvent 
ügyvédvalló levelével, ill. Vitez-i Lőrinc mester bemutatták a káptalan jelentését, miszerint 
a nádor kérésére Zeuleud-i János fia: Péter nádori emberrel Vitez-i Lőrinc mester részére 
kanonoktársukat: László mestert, Kata-i Deseu nádori emberrel pedig Péter és János részére 
olvasókanonokukat: Péter mestert küldték ki tanúságul, akikkel a nádori emberek [1363.] 
nov. 11-én Korlathuagasa birtokra mentek a szomszédok és a felek jelenlétében, Lőrinc 
mester bemutatta a káptalan mondott nyílt oklevelét, és az abban leírt határok szerint a 
birtokot így járták be: határjel ott, ahol a Criua folyó a Vitez folyóba ömlik; a Criua folyó 
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annak caput-jáig; hegy; út, ami Vitez faluból Újfaluba (Nova villa) megy; ue. út kelet felé 
Wolya falu határáig; ezen határok kelet felől Zenthkerezth, nyugat felől Vitez, észak felől 
Wolya birtokot különítik el, és úgy látták, hogy Korlathuagasa Vitez birtok határaiban van. 
Ezen oklevelet elolvasva és a feleknek elmagyarázva (expositis) annak alapján Lőrinc mester 
igazságot kért a nádortól. Mivel tehát Mihály fia: Péter és Miklós fia: János Korlathuagasa 
birtok felét Nadasd-i Lachk fia: Domokos birtokaként közeli rokonság (proxima linea 
generacionis) okán maguknak igényelték, de Lőrinc azt mondta, Korlathuagasa sosem volt 
Domokosé, hanem az ő Vitez nevű birtoka határain belül fekszik, és ezt most a nádori és 
Scepsy-i káptalan emberei is így találták, és mivel Korlathuagasa az egri káptalan előtti 
egyezség idején nem volt Lőrinc mester kezén, hanem ő azt a megegyezés után Tamás 
országbíró előtt szerezte meg, ezért a nádornak és a vele ülésező báróknak úgy tűnt, Pétert 
és Jánost az egri káptalan ezen oklevelében szereplő kötelezettségükben nem kell 
elmarasztalni a jog szerint, Korlathuagasa birtokot pedig a nádor minden tartozékkal Lő-
rinc mesternek és örököseinek hagyta, Péterre és Jánosra örök hallgatást kiróva ez ügyben. 
Erről függőpecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wyssegrad, 12. die termini 
prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 633. (Múz. Ta. 1901. 37.) Helyenként hiányos. Hátlapján újkori kezektől tárgy-

megjelölés. Fonat nélküli pecsét. 
 
 
526. 1365. okt. 31. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: a Zemplen és Wngh megyei 
nemesek közösségének 1364. szept. 23-án (f. II. an. Michaelis, anno prox. transacto) 
Pathak város mellett tartott közgyűlésén Mykocha fia: Pál – Fehér (Albus) István felesége, 
Huzyumezeu-i Markalf fia néhai Miklós leánya: Klára nemes asszony érdekében a nádor 
ügyvédvalló levelével – előadta, hogy Klára az apja: Miklós minden birtokából és birtokrészéből, 
különösen Huzyumezeu-ből, Kysfolu-ból, Harlyan-ból, Kyou-ból és Kuchin-ból (amik 
most Huzyumezeu-i János fiai: Demeter és Barnabás kezén vannak) a leánynegyedét (ami 
az ország szokásának megfelelően birtokban jár neki, mivel Klára birtoktalan emberhez 
ment feleségül) meg akarja kapni János fiaitól; ők erre azt felelték, hogy Miklósnak Klárán 
kívül két leánya van még, így Miklós volt birtokaiból, amik most az ő kezükön vannak, 
csak a leánynegyed egyharmada jár Klárának, s ezt ők kiadják neki birtokban; mindezek 
alapján Pál képviselő kérésére a nádor László pappal, a fehérvári káptalan tanúságával 
kiküldte emberét: Acha-i Istvánt e leánynegyed harmadának Miklós birtokaiból Klára számára 
történő kiadására; ők szept. 27-én (f. VI. videlicet 5. die congregacionis) a szomszédok és a 
felek jelenlétében Hozyumezeu, Kysfalu, Harlyan, Kyo és Kuchyn birtokokat a telekhelyekben 
először 4 részre osztották, majd egy negyedrészt háromfelé, s az egyik harmadot, ti. 3 lakott 
jobbágytelket (curia seu mansio), amik Kuchyn birtokon vannak 1 helyen és tagban 
Kuchyn falutól keletre, valamint a Huzyumezeu birtokon, a Bodrugh folyón levő malom 
bevételeinek tizenketted-részét Klárának iktatták a leánynegyede címén (miként erről a 
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nádor korábbi oklevele szól), úgy, hogy [1365.] máj. 1-jéig Klára Kuchyn birtok haszon-
vételeiből beszedhet és használhat annyit, amennyi neki a leánynegyed harmadaként jár, 
máj. 1-jén pedig Huzyumezeu, Kysfalu, Harlyan, Kyou és Kuchyn földjei és hasznait a 
nádor és a konvent emberei királyi mértékkel megmérik (v. ha mérni nem lehet, szemmel 
megtekintik) és először 4 részre, majd az egyik negyedet háromfelé osztják fogott bírókkal, 
és az egyik harmadot Kuchyn birtokon egy helyen és tagban, ti. a mondott 3 telekhely felől 
János fiai Klárának adják. A nádor tehát meghagyta, hogy Chemernye-i János fia: Miklós 
v. Naualyad-i Nata fiai: László v. Gergely v. Mikete-i Makov v. Lezna-i Lőrinc nádori 
ember a Lelez-i konvent tanúságának jelenlétében máj. 1-jén menjen ezen birtokokra a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, mindezt a felek ilyetén megegyezésének 
megfelelően végezze el a jog rendje szerint, majd a konvent jelentését a felek jún. 8-ra (oct. 
Penth.) vigyék el a nádornak. Mindezek elvégzése (miként a konvent nádornak bemutatott 
oklevele tartalmazta) királyi írásos parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára [!] lett 
halasztva. A Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án 
(quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis 
proclamate) megjelent a nádor előtt egyrészről János fia: Miklós (Klára nevében a konvent 
ügyvédvalló levelével), másrészről Demeter a maga és Barnabás nevében (szintén a konvent 
ügyvédvalló levelével), és bemutatták a konvent jelentését, miszerint a nádor oklevelének 
megfelelően Markalph fia: néhai Miklós Huzyumezeu, Kysfalu, Harlyan, Kyou és Kuchyn 
birtokokon levő részeinek bejárására és mérésére Nata fia: László nádori emberrel kiküldték 
Kelemen klerikust, akik a királyi hadoszlás 15. napján [!] Huzyumezeu birtokra mentek, és 
mikor azt bejárni, és mind ebből, mind Miklós többi mondott birtokrészéből a negyedrészt 
elkülöníteni, majd azt 3 részre osztani és az egyik harmadot Markalph fia Miklós leányának: 
Klárának, Fehér István feleségének adni akarták, János fiai: Barnabás és Demeter minderre 
készek voltak, de Okok fia: Márk, Ábrahám fia: Péter és Zeuke (dict.) Miklós őket ott e 
birtokok erdői felosztásától tilalmazták, mondván, hogy ők nemzetségi atyafiaikként ezen 
erdőkben közösen bírnak részeket (a legelőnek használt és szántóföldeket azonban nem 
tilalmazták e nemesek). A konvent levelét elolvasva és a feleknek elmagyarázva mivel 
eszerint mindezek elvégzése a nádor bírói meghagyása ellenére a mondott tilalmazás miatt 
nem tudott megtörténni, ezért a feleket mindezek végrehajtására újra kell küldeni, a nádor 
tehát kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságaikat a felek részére, akikkel Chemernye-i 
János fia: Miklós v. Naualyad-i Nata fiai: László v. Gergely v. Mykete-i Makou v. Lezna-i 
Lőrinc (a felperes Klára részére), ill. Leztemer-i Miklós fia János fia: György v. Cheb-i 
Tamás fia: Mihály v. Cheb-i Péter v. Wyfalusy-i Donch fia: Benedek v. Wyfalusy-i 
Domokos fia: János v. Zeech-i Dénes v. Leztemer-i Gergely fia: Miklós (János fiai részére) 
nádori emberek [1366.] ápr. 12-én (oct. Pasce) és más alkalmas napokon a szomszédok és 
a felek v. képviselőik jelenlétében menjenek Huzyumezeu, Kysfalu, Harlyan, Kyou és 
Kuchyn birtokokra, ezek földjeit és haszonvételeit királyi mértékkel megmérve (v. ha mérni 
nem lehet, szemmel megtekintve) először osszák 4 egyenlő részre, majd az egyik negyedet 
3 részre, és az egyik harmadot Kuchyn birtokon egy helyen és tagban, ti. a mondott 3 
telekhely felől a leánynegyede címén iktassák Klárának örök birtoklásra, bárki ellentmondása 
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ellenére is, majd a konvent máj. 1-jére (oct. Georgii) tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, 12. 
die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 23. (Df. 219 546.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
Megj.: A nádor korábbi oklevelére, vagyis jelen oklevél 1364-es időrétegének egy részére 

Tá.-ként l. Anjou-oklt. XLVIII. 843. szám. Az ott szereplő jelzethez mint > Tá. 2. 
megadható még: Leleszi konvent, 1391. okt. 13. Dl. 66 842. (Dessewffy cs. margonyai 
lt. 62.), ennek eltérő névalakjai: Markolph, Hwzywmezew, Kwchin ~ Kwchyn, 
Bodrogh. – Jelen oklevélben mind a birtokosztály, mind a tárgyalás napjaként okt. 20. 
szerepel, ezért valamelyik téves; valószínűleg inkább az előbbit kell javítani, talán a 
királyi hadoszlás 8. napjára: okt. 13-ra. 

 
 
527. 1365. okt. 31. Viseg[rád] 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Baka-i Péter fia: 
Bereck – Zeuke (dict.) Péter nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével – okt. 6-tól 
(oct. Mychaelis) 25 napig állt színe előtt Magyar (dict.) Pál mester özvegye, nemes asszony 
ellenében, aki azonban az országbíró perhalasztó oklevele ellenére az Ayak nevű birtokok 
ügyében felperesként nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért az ország-
bíró az özvegyet mint felperest királyi bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen 
kimenteni. D. in Wysseg. [!], 26. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 77 356. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 364.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Solvit-jel.  
K.: Z. III. 283–284. 
 
 
528. 1365. okt. 31. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Péter, a veszprémi egyház dékánja a veszprémi káptalan nevében 
annak ügyvédvalló levelével a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 
15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regalis contra Bolgaros moti et ad oct. 
Mychaelis proclamate) MolonSaar-i ~ Saar-i Tamás fia: Miklós ellenében előadta, hogy a 
káptalan Kezew nevű falva közelében levő, Saar folyón levő malma melletti rétjét Miklós 
1361-ben hatalmaskodva lekaszáltatta, a szénát elvitette és máj. 7-én (f. VI. p. Inv. S. 
Crucis tunc prox. elapsum) cinkosaival Kezew birtokra ment hatalmaskodva és a káptalan 
Forna (dict.) Tamás nevű ártatlan jobbágyát, aki a saját szőlőjében dolgozott, kegyetlenül 
megverette és maga Miklós a lovával összetaposta, és mindezek miatt Tamás belei kifolytak 
(visscera eiusdem inter medium cutis et carnis extorta). Ezután Péter dékán a fehérvári 
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káptalan, a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház keresztesei konventje és a pannon-
halmi (Sacermons Pannonie) Szt. Márton-konvent 1-1 tudományvevő, a király írásos 
parancsára válaszoló, azonos tartalmú 1361. évi levelével is kinyilvánította, hogy mindezt 
Miklós [lehúzva: és mondott famulus-ai és jobbágyai] elkövette. Minderre Saar-i Balázs 
litteratus Miklós nevében ezen fehérvári konvent ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy 
Miklós a káptalan vádjában ártatlan, és kész volt őt a szomszédai és megyebeli nemesek 
közös tudományvételének és tanúsításának alávetni, Péter dékán azonban a káptalan részéről 
ezt megtagadta. Mivel tehát Péter a vádját 3 tudományvevő oklevéllel kinyilvánította Miklós 
ellen, akinek képviselője azonban őt ártatlannak vallva a mondott tudományvételnek és 
tanúskodásnak vetette alá, de ezt a káptalan képviselője megtagadta, ezért az országbíró a 
vele ülésező bárókkal és nemesekkel meghagyta, hogy [1366.] febr. 15-én (oct. diei 
Cynerum) a fehérvári káptalanban Miklós vele együtt 25 nemessel tegyen le esküt arról, 
hogy a veszprémi káptalan vádjában ártatlan, majd a fehérvári káptalan levelét a felek máj. 
1-jére (oct. Georgii) vigyék el az országbírónak. D. in Vissegrad, 12. die termini prenotati, 
a. d. 1365. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Keszi 7. (Df. 200 975.) Papír. 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredéke és pecsétfő 
körvonala. 

R.: Veszpr. reg. 590. szám. 
 
 
529. 1365. okt. 31. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a bácsi káptalannak: miután a Nyulak 
szigeti apácák a Volkou megyei Benchench birtok iktatásának tilalmazása miatt 
Benchench-i Vörös (Rufus) János fiait: Lászlót és Jakabot, Fábián fia Barnabás fia Demeter 
nepos-ait a királyi emberrel és a Pechwarad ~ Pechuarad-i konvent tanúságával 1359. ápr. 
12-re (ad f. VI. an. Ramispalmarum, a. d. 1359.) a királyi jelenlét elé idéztették, a per hosszan 
folyt Ugrin fia: Miklós comes néhai országbíró előtt, majd annak halála után, miután az 
országbírói honor-t a király István comes-nek adta, annak számos oklevele szerint több 
halasztáson esett át és végül a János fiai által kifizetendő 36 márkányi kétszeres bírságok 
harmadával együtt a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napjára, 
[1365.] okt. 20-ra (presentes quind. residencie regalis exercitus contra Bulgaros moti et ad 
oct. Mychaelis proclamate) jutott, mikor is megjelent a domonkos rendi Péter testvér az 
apácák nevében azok ügyvédvalló levelével, ill. Vörös (Rufus) János a fiai: László és Jakab 
nevében a Kw-i káptalan ügyvédvalló levelével, és Péter azt állítva, hogy Benchench birtok 
az apácákhoz tartozik, bemutatta az alábbiakat: 1) [IV.] Béla király (H) 1269. évi 
privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 1647. szám), ami átírta Pál veszprémi püspök és Farkas 
fehérvári prépost, a királyi aula alkancellárja 1266. évi oklevelét az örökös nélküli Sándor 
fia: Paris comes királyi beleegyezéssel tett végrendeletéről, miszerint Paris, aki nemzetségi 
ágának (generacionis linea) egyedüli tagja és nincs örököse, Pál püspök és Farkas prépost 
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előtt a Magyaro.-i örökjogú, vásárolt v. más címen szerzett összes birtokáról, predium-áról, 
falujáról, földjéről, opidum-áról végrendelkezve a Volkou megyei, Benchench nevű örökjogú, 
vásárolt v. a királytól v. más címen szerzett predium-át, földjét, falvát, birtokát és tartozékait 
régi határaik alatt lelke üdvéért az Ó[buda] melletti szigeti (de Insuliis [!]) B. Szűz-apácák 
monostorának (ahol magának és feleségének sírhelyet választott) adta a király beleegyezésével, 
átruházva ezek tulajdonjogát a monostorra; Benchench birtokok határai, miként Nigol 
nembeli Miklós comes a levelével Béla királynak megírta, e privilégiumban részletesen 
szerepeltek. 2) [IV.] László király Budán, a Pünkösd előtti kedden kiadott, év nélküli, 
felnyitott (abcisas) oklevelét, miszerint mivel a király megtudta leánytestvérétől (soror): 
Erzsébettől, hogy az annak tulajdonában levő Benchench birtokot a tartozékaival együtt 
Cletius fiai: Fülöp, László és Gergely mesterek, comes-ek lerombolták, ezért a király 
megparancsolta Kletius fiainak, hogy az Erzsébet birtokai ellen elkövetett minden jogtalanság, 
kár és rombolás ügyében a királyi ember és a bácsi káptalan tanúsága jelenlétében adjanak 
elégtételt, nehogy Erzsébet ezek ügyében többször ellenükben panaszkodni legyen kénytelen 
(l. Reg. Arp. 3615. szám). 3) A budai káptalan 1283. évi chirographált, privilegiális oklevelét, 
miszerint színük előtt megjelent egyrészről Chak nembeli Péter fia: Domokos comes a 
maga és fiai nevében, másrészről Pál domonkos rendi conversus testvér, a Nyulak szigeti 
(Insula virg. glor.) apácák általános képviselője azok és egyházuk nevében, és megvallották, 
hogy birtokaikon olyan cserét hajtottak végre kölcsönös szavatosság vállalásával, hogy Pál 
testvér a B. Szűz-egyház és az apácák nevében azok Benchench nevű birtokát, ami egykor 
Sándor fia: Paris-é volt, minden haszonvétellel régi határai alatt Domokosnak, a fiainak és 
örököseiknek adta, átadva a birtokról kibocsátott privilégiumokat is Domokosnak, aki 
viszonzásul a maga és fiai nevében a Pest megyei Turbagh nevű birtokát, ami hozzájuk 
[IV.] László király adományából jutott szolgálataikért (miként ezt a király privilégiumában 
a budai káptalan látta) és ami egykor az örökös nélkül elhunyt Szilveszteré volt, minden 
haszonvétellel régi határai alatt ezen királyi privilégiummal együtt a B. Szűz-egyháznak és 
az ottani apácáknak adta. 4) A budai káptalan 1348. évi chirographált, privilegiális 
oklevelét, miszerint színük előtt megjelent egyrészről Cymba (dict.) István fia: Peteu mester 
(Domokos comes leszármazottja), másrészről a domonkos rendi Miklós testvér és György 
conversus testvér a Nyulak szigeti (Insula leporum) apácák nevében, és előbbi megvallotta, 
hogy a Volkou megyei Benchench nevű birtokát, ami [IV.] Béla király oklevelével az apácáktól 
jutott elődeihez, akik és ő is azt békésen birtokolták, minden tartozékával, a joga és tulajdona 
teljességével a maga és szülei lelki üdvéért az apácáknak adományozza örök birtoklásra, 
szavatosság vállalásával, átadva a mondott királyi és egyéb okleveleit is nekik, és ha a 
birtokkal kapcsolatosan megtartott volna okleveleket, azok érvénytelenek (l. Anjou-oklt. 

XXXII. 926. szám). Mindezekkel szemben Vörös János azt állította, hogy Benchench birtok 
leszármazás jogán az ő fiaihoz: Lászlóhoz és Jakabhoz tartozik, és bemutatta az alábbiakat: 
1) [II.] András király (H) országbírója: László Bach-i comes 1226. évi privilegiális okleve-
lét, miszerint Hyzy fiai: Jácint és Fábián az országbíró elé idézték Balázs fiait: Sándort 
(Paris apját) és Sebestyén mestert, és elmondták, hogy a Szt. Jakab-egyház telke (fundus) 
és az először lakatlan Benchench-i föld sosem tartozott Balázs fiaihoz, ők mégis egy föld-
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részt kérnek tőlük; a megadott időpontban, amikor ki-ki a maga földjét László comes 
poroszlójával bejárta és megmutatta, Hyzy fiai elismerték László comes, számos Valkou-i 
szerviens és Magyaro.-i nemes előtt, hogy Balázs fiai előde az ő elődükkel együtt a Szt. 
Jakab-egyház alapítója és a Benchench-i föld első lakója és törvényes birtokosa volt; a 
béke létrejötte után az országbíró a poroszlója, Kean falvi Pousa fia: Tristian által a Buken 
híd melletti telekhelyeket (loca mansionum) és földeket az oklevélben leírt határokkal 
egymástól elkülönítette. 2) [IV.] László király év nélküli, aug. 31-én (3. die Decoll. 
Johannis Bapt.), Bodrugh mellett kiadott nyílt oklevelét, miszerint mivel a király 
Benchench-i Fábián fia: Barnabás comes-t (a mondott Demeter apját) és annak Volkou 
megyei népeit (így a Benchench-i jobbágyait is) Barnabás szolgálataiért királyi teljhatalmából 
kiemelte a megyésispán (comes parochialis) bírósága alól, ezért utasította mindenkori 
Volko-i comes-ét, hogy Barnabás és ezen megyei népei felett a királyi kegy ellenére ne 
ítélkezzen, hanem ha valakinek keresete van Barnabás v. jobbágyai ellen, azt csak a királyi 
jelenlét előtt folytassa le, és az uralkodó a saját bíráskodása során minden panaszosnak 
igazságot szolgáltat (l. Reg. Arp. 3616. szám). 3) [I.] Lajos király (H) 1349. márc. 1-jei 
nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII. 129. szám), ami  Mihaly-i Miklós fia: János kérésére 
átírta és megerősítette a boszniai káptalan 1347. évi, az uralkodónak szóló jelentését, 
miszerint Mihaly-i Miklós fia: János nevében elmondták a királynak, hogy Benchench-i 
Barnabás fia: Demeter egyrészt rokonság okán, másrészt a Jánostól kapott pénzösszegért 
vállalta, hogy bizonyos birtokait neki iktatja, amihez szükséges a boszniai káptalan tanúsága, 
ezért a király utasította levelével a káptalant, hogy küldje ki tanúságát, akivel Onth-i Ábrahám 
fia: András királyi ember menjen Demeter birtokaira, tekintse meg ezek iktatását (a saját és 
mások jogainak sérelme nélkül), majd a káptalan tegyen jelentést; a parancsnak megfelelően 
a káptalan Ábrahám fia: András királyi emberrel kiküldte tanúságul kanonoktársát: István 
éneklőkanonokot, akik Barnabás fia: Demetertől és nemes szomszédaitól megtudták, hogy 
Benchench nevű birtokának három része egykor Mihaly-i Miklós fia: Jánosnak, Demeter 
gener-ének volt elzálogosítva 50 márkáért a káptalan nyílt oklevele szerint, amit János be 
is mutatott a káptalannak (eszerint Demeter ezeket 1331-ben annak 10. évfordulójáig 
elzálogosította kétszeres büntetés terhe alatt), ám a határidő lejártakor Demeter Benchench 
birtok három részét Jánostól nem tudta kiváltani, majd Demeter [1346.] júl. 14-én (a. tunc 
prox. preterito, in vig. Div. ap.) sürgető szüksége miatt Jánostól 20 márka dénárt kapott 
kölcsön (ahogy a káptalan ezt saját másik nyílt oklevelében látta), s mivel szegénysége 
miatt a fenti összegeket (a kölcsönbe kapott 20 márkát és az 50 márkát kétszeresen) 
gener-ének: Jánosnak nem tudta visszafizetni, ezért a Benchench-i mondott három birtokrészét 
az azokhoz kelet és észak felől tartozó haszonvételekkel Jánosnak adta örök birtoklásra 
szomszédai beleegyezésével; mindezt Demeter a káptalan előtt is megvallotta, János kérésére 
pedig a király a káptalan ezen oklevelét királyi hatáskörből elfogadta és megerősítette, és 
Barnabás fia: Demeter Benchench birtokon levő részeit és egyéb birtokait, amik Demeterhez 
mind örökjogon és zálog címén, mind más módon tartoznak, arra az esetre, ha Demeter 
örökös nélkül halna meg, mint a királyi adományozási jogkörhöz tartozókat Jánosnak és 
örököseinek adta az anyja: a királyné és a bárók beleegyezésével. Mindezen oklevelek 
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tartalmát az országbíró röviden összefoglalta, majd kérdésére Vörös János azt mondta, 
hogy Hyzy fia: Fábián (Barnabás apja) és Demeter (Barnabás fia, Vörös János socer-e) 
[II.] András király óta mostanáig mindig Benchench békés tulajdonában voltak, és hogy a 
birtok őhozzá: Jánoshoz és általa a fiaihoz királyi adományból került, azt Lajos király 
mondott oklevele igazolja. Mivel László országbíró oklevele János fiai földjét dél felől 1 
határkerületben (inclusio metarum) fekvőnek, Béla király privilegiális oklevele pedig az 
apácák Benchench birtokát a Szt. Jakab-egyháztól északra szintén 1 határkerületben levőnek 
nevezte, és mindkét fél birtokainak határait a Benchench-i Szt. Jakab-egyház temetője 
mellett kezdődőeknek, ezért az országbíró és a vele ítélkező bárók és nemesek úgy döntöttek, 
hogy mindkét fél birtokait, amik e határkerületek alatt egymástól el vannak különítve, a 
feleknek iktatni kell, Vörös János fiai Benchench birtokát pedig, amit az apácák maguknak 
iktattatni akartak, a királyi emberrel a bácsi káptalan tanúsága alatt felbecsülni. Ezért az 
országbíró kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Laak-i Salamon fia: Péter 
mester, a királyi aula notarius-a, a királyi kúriából speciálisan kiküldött királyi ember 
[1366.] ápr. 19-én (quind. Passce) és más alkalmas napokon menjen Benchench birtokra a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, először Vörös János fiai Benchench 
birtokát a László országbíró (János fiai által ott eredetiben bemutatandó) oklevelében levő 
határok szerint járja be, és mások birtokjogaitól elkülönítve, a szükséges helyeken a régiek 
mellé új határjeleket emelve iktassa János fiainak mint a sajátjukat, az apácák ellentmondása 
esetén is, majd megtekintve annak mennyiségét, minőségét, hasznát és értékét, elfogultság 
nélkül fogott bírókkal együtt királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, szemmel 
megtekintve becsülje fel értékén (condigno suo precio et valore) az ország szokása (lex) 
szerint, majd (ha az apácák képviselői akarják) menjen az apácák Benchench nevű birtokára 
a szomszédokkal, és Béla királynak az apácák által ott bemutatandó privilegiális oklevelében 
levő határok szerint (de nem János fiai birtokán a László országbíró oklevelében foglalt 
határokon belül) járja azt be és iktassa az apácáknak mint saját jogukat örök birtoklásra, 
János fiai tilalmazása ellenére is, ha valaki más nem mond ellent, az esetleges egyéb 
ellentmondókat idézze az apácák ellenében a királyi jelenlét elé máj. 1-jére (oct. Georgii), 
a bárki által tilalmazott földrész(eke)t jelekkel (signis metalibus) megjelölve v. szemmel 
megtekintve becsülje fel az ország szokása szerint az értékén, majd a káptalan tegyen a 
királynak jelentést máj. 1-jére. D. in Vissegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1365. Mivel 
pedig János fiai nem fizették ki most a kétszeres 3[6] márka bírság harmadát, 24 márkát, 
ezért az országbíró meghagyja, hogy máj. 1-jén ezt kétszeresen tegyék meg, vagyis összesen 
48 márkát fizessenek a peres ellenfélnek és az országbírónak, ahogy kell, vagyis 12 márkát 
az apácáknak, a maradék összeg kétharmadát pedig az országbírónak és egyharmadát szintén 
az apácáknak. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 5359. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 56. 18.) Helyenként hiányos. Hátlapján 

azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
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530. 1365. okt. 31. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda és Zonuk-i comes kinyilvánítja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe eléje járult a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 
15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regii versus Bulgariam moti et ad oct. 
Michaelis proclamate) Dénes fia: Domokos (Kusal-i Jakab fia: László nevében a vajda 
ügyvédvalló levelével), és Mon-i Karachun (dict.) János ellenében előadta, hogy László 
Mon birtokon levő részén (amit László anyja kapott) János egy telket (sessio seu locus 
mansionis) bírói úton megszerezett magának ezen asszonytól, majd ezzel meg nem elégedve 
ue. birtokrészen (ahol Boldogságos Szűz-fakápolna van) 10 másik telket hatalmaskodva 
elfoglalt magának (a törvényesen megszerzett 1 telek nevében), ezért László anyja a váradi 
káptalan tanúsága jelenlétében tilalmazta Jánost a 10 telek elfoglalásától; mikor a nő a pert 
folytatni akarta a királyi kúriában, meghalt. Mindezeket Domokos képviselő a váradi káptalan 
tudományvevő levelével jelentette be, kérve László nevében a telkek elfoglalásának 
megindoklását. Erre János fia: Imre Karachun (dict.) János nevében a Clusmunstra-i konvent 
ügyvédvalló levelével azt válaszolta, hogy János a saját jogain túl semmit sem foglalt el 
Jakab fia: László részeiből Mon birtokon és nem is tart ilyeneket elfoglalva, Mon-i birtokairól 
pedig oklevelei vannak, amiket későbbi időpontban kész bemutatni. A vajda a bárókkal és 
az ország nemeseivel ezért úgy döntött, hogy János alperes [1366.] máj. 1-jén (oct. 
Georgii) a Mon birtokon levő jogairól szóló okleveleit Jakab fia: Lászlóval szemben mutassa 
be színe előtt. D. in Vyssegrad, 12. die quind. predict., a. d. 1365. 
 
Á.: Lackfi Miklós erdélyi vajda, 1367. máj. 26. Dl. 96 428. (Vay cs. berkeszi lt. 418.) 
R.: Vay berkeszi 217. szám; Erdélyi Okm. IV. 394. szám. 
 
 
531. [1365.] okt. 31. 
Vilmos pécsi püspök a pápai kamarától haladékot kap [1366.] febr. 2-ig (ad fe. Purif. B. 
Marie) hátralékai megfizetésére. Avinione, 31. Oct. [1365.] 
  
K.: CDP. I. 429. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 37. fol. 131r. alapján, ezen évvel.) 
 
 
532. 1365. nov. 1. 
Péter prépost és a [Lelez-i] Szt. Kereszt-konvent kinyilvánítja, hogy mivel egyházuk Byhor 
megyei Myxe – amiben most 32 telek (mansio) van –, a Körös (Crysium) mellett délre 
fekvő Meger és Hagmas nevű lakatlan birtokai terméketlenek és ezeket a nagy távolságuk 
miatt nem tudják kellően gondozni, ezért érett megfontolásból és [I.] Lajos király (H) bele-
egyezésével Myxe, Meger és Hagmas birtokokat minden haszonvétellel (kegyúri jog, 
telekhelyek, szántó-, trágyázott és legelőnek használt földek, erdők, berkek, vizek, malom-
helyek, rétek, kaszálók) Demeter váradi püspöknek és püspökségének adták cserébe azok 
Zabouch megyei Ighazospatruh és Ewrpatruh (amikben 82 telek van), valamint a lakatlan 
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Boyul és Dobokatelek nevű, a konvent más birtokaihoz közelebb fekvő birtokokaiért, minden 
ottani jogukat Demeterre és a váradi püspökségre ruházva, szavatosság vállalásával, amit 
ha nem teljesítenek, a cserébe kapott birtokokat olyan állapotban kell visszaadják a püspöknek 
a haszonvételeiket és lakottságukat (populositas) tekintve, ahogy a konventnek ezeket iktatták, 
és ha ezt sem teljesítenék, e birtokok minőségének csökkenését pénzkifizetéssel kell kárpótolják a 
püspök és a konvent által kijelölt fogott bírók döntésének megfelelően. Ha a mindenkori 
váradi püspök a konventtől kapott birtokokat új hasznokkal, pl. malmok építésével adná 
vissza, akkor a konvent a püspöknek adjon ez ügyben elégtételt. Ha jelen cserét a mindenkori 
Lelez-i prépost visszavonná, akkor a per kezdete előtt kifizetendő 300 márkában marasztalják 
el a bíró része nélkül a váradi püspök ellenében. A Myxe, Meger és Hagmas birtokokról 
kiadott okleveleket a prépost magánál tartja, de ha szükséges, ezek bemutatásával a püspököt 
és váradi egyházát a cserébe adott birtokok ügyében megvédi és ezek tulajdonában megőrzi. 
Erről függőpecsétjükkel ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsátanak ki. D. in 
fe. OO. SS., a. d. 1365. Arenga. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 137. (Df. 233 745.) Helyenként hiányos. 

Alul chirographált (ABCDEFGH). Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét 
fonata. 

 
 
533. 1365. nov. 1. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje előtt Myley-i Sydou, Domokos fiai: Pál 
és Márton, valamint György fiai: Bálint és Pál, Myley-i nemesek kötelezték magukat, hogy 
az ítéletig nem hagyják el azt a pert, amit a generacio-ik és rokonaik ellen közösen viselnek, 
és egymást költségeikkel segítik. Ha valamelyikük mindezt nem teljesít, 6 márkában 
marasztalják el. D. in fe. OO. SS., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 91 719. (Festetics cs. lt. Zala 36. B.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(pro comite Sydou de Myley et aliis proximis suis…), valamint pecsét töredékei. 
 
 
534. 1365. nov. 2.  
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt Nadesd-i [!] Bogo fia: Tamás (Palugya-i 
Boda fia Miklós fia: Jakab nevében a Scepes-i káptalan ügyvédvalló levelével), ill. 
Palugya-i Anda fia: András (Skolasztika, Klára és Chalka, ezen Miklós leányai, Jakab 
leánytestvérei nevében a Thurucz-i konvent ügyvédvalló levelével) megvallották, hogy a 
felek úgy egyeztek meg ezen nemes asszonyok leánynegyede ügyében, ami nekik apjuk: 
Miklós birtokaiból jog szerint jár, miszerint Jakab a Lypto megyei Lyhota nevű, az erdő 
felől fekvő birtokát azon határok alatt, ahogy az ott lakó jobbágyok azt használják, e 
jobbágyokkal és minden tartozékkal együtt (kivéve 2 jobbágyot, akiket Jakab magának ott 
megtartott a telekhelyeikkel és azokhoz tartozó földekkel) leánytestvéreinek, azok fiainak 
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és örököseinek adta, s most adja Tamás képviselői hatáskörrel Jakab nevében, úgy, hogy 
az asszonyok Lehotha-i jobbágyai Jakab ottani erdejét Jakab jobbágyaival közösen tartsák 
és őrizzék, miként eddig is, Jakab és örökösei pedig sosem tilalmazhatják Miklós leányainak 
jobbágyait attól, hogy maguknak ezen erdőből fát vigyenek el. Ha az asszonyok örökösök 
nélkül hunynának el, akkor Lyhotha birtok újra Jakab és örökösei jogába és tulajdonába 
kerüljön, ha pedig Jakab halna meg örökös nélkül, akkor birtokai a leánytestvéreinek és 
örököseiknek maradjanak. Ha Jakab e birtokot az asszonyoknak nem adja át és a mondottakból 
bármit nem tartana be, akkor hatalmaskodásban marasztalják el. És mivel a felek képviselői 
kérték, hogy Lyhotha birtok iktatása a nádori emberek és a Thurucz-i konvent tanúságai 
jelenlétében történjen meg, ezért a nádor meghagyta, hogy Malathyn-i Gergely fia: Péter v. 
Detruhfolua-i Sándor v. Bestercze-i Miklós fia: Pál v. Hozyoureth-i Mihály (Jakab részére), 
ill. Alazy-i Gergely fia: János v. KiusPalugya-i János fia: Miklós v. Hozyoureth-i Lőrinc 
fia: Mihály v. Prozek-i Tamás fia: Bálint (az asszonyok részére) nádori emberek a konvent 
tanúságaival (akik kiküldését a nádor jelen oklevelével kéri) dec. 7-én (oct. Andree) 
menjenek Lyhotha birtokra a szomszédok összehívásával, a jelenlétükben Jakab a birtokot 
minden haszonvétellel iktassa az asszonyoknak a leányjoguk fejében örök birtoklásra, bárki 
ellentmondása esetén is, a két ottani jobbágyot pedig a telkeikkel és azok hasznaival együtt 
magának, majd a felek a konvent jelentését [1366.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) vigyék el a 
nádornak. D. in Vissegrad, 2. die OO. SS., a. d. 1365. 
 
Á.: a 604. számú oklevélben. 
 
 
535. 1365. nov. 2. 
A Scepus-i Szent Márton-egyház káptalanja előtt Zegzow-i Imre fia: Péter megvallotta, 
hogy megakadályozandó a halála utáni, a fiai: Miklós és Péter mesterek közötti esetleges 
pereket, az Abavyuar, Heues és Zemlen megyei Zegzow, Vadaz, Vyfalu, Karachond, 
Alsacha, Borsod, Pentegzege (más néven Zygeth), Hatan, Bodolow, Makrunch, Chech, 
Sosta, Kamarouch, Zakol, Bodon, Elske, Parad, Tursekfalua, Barla, Kauas és Zaka birto-
kokon levő részeit minden tartozékkal, joggal, tulajdonnal és szabadsággal, ahogy ő ezeket 
birtokolta, a fiainak és örököseiknek adta, kivéve a Somog megyei birtokait, valamint 
Zeuled birtokot és annak tartozékait. Erről a káptalan függőpecsétes privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. domin. p. OO. SS., a. d. 1365. Arenga 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. 9. 2. 4. (Df. 263 045.) Felül chirographált (ABC). Függő-

pecsétre utaló bevágások.  
 
 
536. 1365. nov. 2. 
[A Scepus-i] Szent Márton-egyház [káptalanja előtt Zegzow-i Imre fia:] Péter mester meg-
vallotta, hogy [megakadályozandó] a halála utáni, a fiai: Miklós és Péter mesterek közötti 
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esetleges pereket, az Abvyuar megyei Zegzow, Vadas, Vyfalu, Karachond, Pentekzege 
(más néven Zygeth), Bodolo, Makronch, Chech, Zozta, Kamarouch, Zakol, [Kelechen] és 
Vyfalu, a Borsod megyei Alsolcha és a Heues megyei Parad és Barla birtokokon levő részeit 
minden tartozékkal, joggal, tulajdonnal és szabadsággal, ahogy ő ezeket birtokolta, a fiainak 
és örököseiknek adta, kivéve a Somog megyei birtokait, valamint Zeuled birtokot és annak 
tartozékait. Erről a káptalan függőpecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki. D. domin. p. 
OO. SS., a. d. 1365., Péter olvasó-, Pál éneklő-, János őrkanonok, János [fia:] Tamás, 
Lampert [fia:] Lampert, Jakab [fia:] László kanonokok jelenlétében, amikor [I.] Lajos király 
(H), Miklós esztergomi, Tamás kalocsai (Kalachensis) érsek, Benedek prépost. Arenga. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. 9. 2. 4. A. (Df. 263 046.) Hiányos. Alul chirographált 

(ABC). Függőpecsétre utaló plicatura. 
Á.: Szepesi kápt., 1548. febr. 4. Dl. 5424. (NRA. 930. 50.) 
R.: F. IX/3. 525. 
Megj.: A kiegészítések az előző oklevélből származnak (kivéve Kelechen nevét, ami az Á.-ból). 
 
 
537. 1365. nov. 3. Szakony 
Chuzd-i János mester, Suppron-i comes [!] a király és a nádor levelei alapján – a király 
szavával és parancsával tilalmazza a Suppronfel-i és Luchusperg-i tizedkés összes tizedét, 
oly módon, hogy a győri püspöknek v. tizedszedőjének senki ne adja meg az ezen megyéből 
járó bor- és gabonatizedeket – királyi hatáskörrel utasítja a Supronium-i bírót, esküdteket 
és polgárokat, hogy e tizedeket senki másnak, csak neki v. emberének fizessék, mivel a 
király parancsából János mester e tizedeket Jakab Poson-i bírónak fogja átadni. D. in villa 
Zakon, II. f. p. OO. SS., a. D. 1365. 
 
E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 186. (Df. 201 819.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől címzés, valamint zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Sopron vm. I. 360–361.  
R.: Házi I/1. 134. 
 
 
538. 1365. nov. 4. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos [király] országbírója a Lelez-i konventnek: Bubeek 
György mester királynéi tárnokmester perhalasztó oklevele szerint színe előtt [1364.] jan. 
8-án (oct. diei Strennarum) Szabó (Sartor) Lőrinc (Bud[ka]-i Pál fia: István nevében a konvent 
ügyvédvalló levelével) a [Patak-i] polgárok és hospesek ellen [bemutatta] a konvent és a 
Zaboch megyei vicecomes és a szolgabírók 1-1, a királynak szóló, annak írásos parancsát 
átíró jelentését ….. állítva, hogy ezek tartalmazzák …. keresetét (miként az országbírót 
György mester ez ügyben kiadott oklevele tájékoztatta). Ezek szerint a királyi és konventi 
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emberek és Zaboch megye 2 szolgabírója Zemlyn és Zaboch megyékben megtudták, hogy 
a pataki polgárok és hospesek hatalmaskodva Pál fia: István Gaua nevű birtokára mentek, 
egy rétet lekaszáltak és a szénát elvitték. Erre Gutur 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 Gaua birtokhoz. Erre Lőrinc képviselő azt mondta, hogy 
Patak város határai nem érintik sehol Gaua 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 Gaua birtok és Patak város 
határai bejárásához, valamint annak megtekintéséhez, hogy a vitás rét a város v. Gaua 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 jelenlétében 
először Gaua birtok határait István mutatása szerint, [majd] Patak határait Gaua 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 ….. majd máj. 
….-ra  (ad …. diem oct. Georgii) a konvent tegyen a királynénak jelentést. Onnan a per …. 
több halasztással György mester oklevelei [szerint] a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra 
kihirdetett oszlásának 15. napjára, okt. 20-ra (presentes quind. residencie exercitus regalis 
contra Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis proclamate) jutott az országbíró elé, mivel a per 
birtokügyet érint. Akkor egyrészről Szabó (Sartor) Lőrinc (Pál fia: István érdekében a konvent 
[ügyvédvalló levelével], másrészről Pál fia: János bíró a maga és a pataki polgárok és 
hospesek nevében …… ügyvédvalló …. bemutatták a konvent királynak szóló jelentését, 
miszerint …. a királynéi tárnokmester kérésére ….. András testvért ….-i Miklós királynéi 
emberrel (a felperes István részére) és Péter testvért Sándor Patak-i plébánossal, speciális 
királynéi emberrel (az alperes pataki polgárok részére) kiküldték tanúságul, akik máj. 3-án 
(3. die oct. Georgii) Gaua birtokra és a vitás rétre mentek ….. a közelebbi és távolabbi 
szomszédok összehívásával, és Miklós fia: Pál a fia: István nevében azt mondta, hogy a 
vitás rét az ő birtokáé, Tolchua-i János fia: László Felse…. és Aba nevű birtokai és Gaua 
között 4 állóvíz, ti. Kethlaplo és K…..kor van, amikből kettő Gaua birtokhoz, kettő László 
ezen birtokaihoz tartozik, és Patak város semmilyen földet nem birtokol Gaua mellett; 
B[ese]neu (dict.) Péter a konvent ügyvédvalló levelével és Vys-i (dict.) János ügyvédvalló 
levél nélkül (mint László szerviensei ezen uruk nevében) azt mondták, hogy Patak város v. 
annak földjei nem határosak sehogy Gaua birtokkal, hanem Kelezne és Aba birtokok van-
nak a szomszédságában; Buly-i Demeter, Sebestyén fia: István, …… Lőrinc és Mihály, 
valamint Chur-i Vid (Gaua távolabbi szomszédai Zabolch megye másik részéről) is 
megerősítették, hogy a rét Gaua birtokhoz tartozik; Fyzeer-i (dict.) Mihály fia: János azt 
mondta, hogy Gaua birtokkal Felseukelezneu szomszédos, nyugat felől pedig az ő 
Alsoukelezneu birtoka fekszik, de azzal Gaua földje sehol sem érintkezik; Agoch-i László 
szerint Aba birtokkal az ő Homoky nevű birtoka szomszédos; ellenben Guthmer fia: Mihály 
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Patak-i polgár az ottani polgárok és hospesek teljes közössége nevében azok ügyvédvalló 
levelével kijelentette, hogy a vitás föld ….. halászóhelyekkel v. halászóvizekkel Patakhoz 
tartozik és azt …… a Tycia folyóig régtől a pataki hospesek használják ….. kárt okoztak, 
az ő szénájukat elégetve. ……. Mivel a jelentés szerint István [képviselője] …. azt mondta, 
hogy e vitás rét v. föld (amiről a felek képviselői az [országbíró] kérdésére azt állították, 
hogy a Ticia folyótól nyugatra van) István Gaua nevű birtokához tartozik (ami a ….. másik 
részén van), Tolchua-i János fia: László Felseukelezneu és Aba nevű birtokai Gaua birtokkal 
szomszédosak, Patak városnak Gaua mellett semmilyen földje [nincs], és ezt László fia: 
János képviselői ezen uruk nevében megerősítették, ellenben a pataki polgárok és hospesek 
képviselője azt mondta, hogy a vitás föld v. rét a halászóhelyekkel együtt …. a polgárokhoz 
tartozik és ők használják …. Pál fia: István képviselője arról, hogy Gaua folyó határai a 
Ticia folyón túl ….. a királynéi tárnokmester bírói meghagyását ….. ezért e vitás birtokrész 
bejárására és becslésére ….. királyi és konventi embereket …. kiküldeni, ezért az országbíró 
kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akikkel Nogmihal-i András fia: István ….. 
Ezyn-i Tamás fia: …… v. Kapanya-i Márton fia: Miklós v. Tarkan-i Máté fia: László (Pál 
fia: István felperes részére), ill. Pettry-i Miklós fia: Péter v. János v. ………. Debre v. 
Olazy-i András v. Agolch-i Demeter v. Agolch-i Dénes v. Hugka-i Domokos (az alperes 
pataki polgárok részére) királyi emberek [1366.] jan. 8-án (oct. diei Strennarum) …. 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 azzal egyetértenek, akkor a 
felek jogait új határjelek emelésével egymástól elkülönítve iktassák örök birtoklásra; 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 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. D. 
in Vissegrad, 16. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: ŠA. Brno. Seilern cs. lt. Révay és Serényi iratok 53. (Df. 249 113.) Hiányos, foltos. 

Hátlapján azonos (eszerint Pál fia: István Gaua-i) és újkori kéztől tárgymegjelölések, 
valamint zárópecsét nyoma. 

 
 
539. 1365. nov. 4.  
Bubek István comes országbíró 1365. nov. 4-én, a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra 
kihirdetett oszlása 15. napjának 16. napján (a. gracie 1365., 16. die quind. residencie 
exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Michaelis proclamate) kiadott privilegiális 
oklevele szerint amikor Dyozegh-i Keled fia: Miklós perbe vonta Erzsébet nemes asszonyt, 
Monak-i Mihály mester feleségét Dubi-i Lőrinc fia István fia: néhai Dorogh, az asszony 
fivére birtokjogai ügyében, bemutatásra került [I.] Lajos király 1364. máj. 19-i nyílt oklevele 
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Erzsébet fiúsításáról (l. Anjou-oklt. XLVIII. 368. szám), így ezen királyi kegy alapján az 
országbíró Dorogh birtokait és birtokrészeit Erzsébetnek hagyta örök birtoklásra, nem 
érintve más jogát. 
 
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1374. nov. 5. > Egri kápt., 1396. ápr. 13. Dl. 6174. 

(NRA. 1541. 59.) Eltérő névalakjai: Bebek, Dorug, Duby. 
2. Tá. 1. > Zsigmond király, 1397. aug. 6. AL. Kolozsvár. Vécsey cs. lt. 18. 7. (Df. 
254 260.) 
3. Tá. 2. > Pálóci Máté országbíró, 1430. szept. 19. ŠA. Levoča. Andrássy cs. lt. I. 
31. 32. (Df. 265 384.) Eddigiektől eltérő névalakjai: Bwbek, Dob. 

R.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 468.  
Megj.: Tá. 1. és Tá. 3. foltos v. hiányos volta miatt a regeszta Tá. 2. alapján készült. 
 
 
540. 1365. nov. 4. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes kinyilvánítja, hogy perhalasztó oklevelének megfelelően 
színe előtt Kusal-i Jakch mester, Turuch-i comes fia: György az apja nevében királyi ügyvéd-
valló levéllel 1363. szept. 10-én, a Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 
15. napján (quind. residencie exercitus regalis versus Boznam moti et ad oct. regis 
Stephani a. d. 1363. proclamate) Doboka-i Miklós fiai: János, László, Miklós és Leukus és 
ue. János fia: László ellenében bemutatta az alábbiakat: 1) A váradi káptalan 1361. ápr. 6-i 
(f. III. p. oct. Passce d., a. eiusdem 1361.), [I.] Lajos királynak szóló (annak parancslevelét 
átíró) jelentését, miszerint a király felidézve Kusal-i Tamás fia: Jakch, a királynéi aula 
lovagja, Modor-i és Manyga-i officialis hű érdemeit, amiket neki és a királynénak teljesített, 
a Zonuk megyei, a Mezes hegyen levő, elhagyatott és teljesen leromlott, a királyi adományozási 
jogkörhöz tartozó Szt. Margit-monostort (monasterium abbaciale), amit Mezesapath-nak 
hívnak, minden haszonvételellel (kegyúri jog és más tartozékok) királyi új adomány címén 
Jakch mesternek, a fiainak: Györgynek, Istvánnak, Lászlónak, Andrásnak és Dénesnek, 
valamint örököseiknek adta, nem érintve más jogát, ezért írásban utasította a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Ody-i István fia: Mihály királyi ember a monostor és 
tartozékai szomszédainak összehívásával kimenve ha azt a királyi adományozáshoz tartozónak 
találja, királyi új adomány címén iktassa Jakch-nak és fiainak, ha nincs ellentmondás, az 
esetleges ellentmondókat pedig idézze ellenükben a királyi jelenlét elé; a káptalan ennek 
megfelelően István fia: Mihály királyi emberrel kiküldte tanúságul karpapját: Kelement, 
akik ápr. 3-án (sab. p. Passce d.) és más alkalmas napokon a szomszédokkal a monostorhoz 
mentek, de mikor azt Jakch-nak és fiainak királyi új adomány címén örökre iktatni akarták, 
Mykud bán fia Miklós fiai: László, János, Leukus és Miklós, Doboka-i nemesek ennek 
ellentmondtak a saját joguk nevében, emiatt őket Jakch és fiai ellen máj. 8-ra (quind. 
Georgii) a királyi jelenlét elé idézték. 2) Az uralkodó 1361. máj. 30-án (23. die quind. 
Georgii, in eodem anno), Vysegrad-on kiadott gyűrűspecsétes bírságlevelét, miszerint máj. 
8-án Mykud bán fia Miklós fiai: László, János, Leukus és Miklós, Doboka-i nemesek nem 
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jelentek meg a királyi jelenlét előtt, nem is küldtek senkit, holott Jakch mester és a fia: 
György a maguk és Jakch többi fiai: István, László, András és Dénes nevében 22 napig 
vártak rájuk, ezért Miklós fiait bírság sújtotta. 3) A váradi káptalan 1361. szept. 13-i (f. II. 
p. Nat. virg. glor., in eodem anno), a királynak szóló (annak parancslevelét átíró) jelentését, 
miszerint Jakch mester Od-i István fia: János királyi emberrel és Bertalan mesterrel, a káp-
talan kanonokával és tanúságával szept. 9-én (f. V. p. Nat. virg. glor.) a monostorhoz és 
tartozékaihoz menve a szomszédok jelenlétében magát ezek tulajdonába be akarta vezettetni, 
de ennek Doboka-i Miklós fiai: János, László, Miklós és Leukus és ue. János fia: László 
ellentmondtak, állítva, hogy a monostorról okleveleik vannak, ezért őket a királyi és káptalani 
emberek a mondott napon a monostornál a királyi jelenlét elé idézték Jakch ellen okt. 6-ra 
(oct. Mychaelis). Az oklevelek bemutatása után György az apja: Jakch nevében az ellent-
mondás okát tudakolta, mire Kege-i Péter (Mykud bán fia Miklós fiai és János fia: László 
nevében a Clusmunstra-i konvent ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy a monostor a 
tartozékaival együtt Miklós fiait és Lászlót illeti oklevelekkel, amiket egy későbbi időpontban 
bemutatnak, ezért a vajda meghagyta, hogy ezt [1364.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) teljesítsék 
színe előtt a hasonló kötelezettségű Jakch ellenében. Akkor megjelent István litteratus 
Jakch mester nevében királyi ügyvédvalló levéllel, és kérte, hogy a Doboka-i nemesek 
mutassák be okleveleiket, de mivel Zwmurduk-i Miklós (János, Leukus és ezen János fia: 
László nevében a Clusmunstra-i konvent ügyvédvalló levelével) azt mondta (László és 
Miklós nem jelentek meg és nem is küldtek senkit, ezért a vajda másik oklevelével meg-
bírságolta őket), hogy az okleveleket László és Miklós nélkül a perszövetségük miatt nem 
tudja bemutatni, ezért ezt a vajda máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztotta azzal, hogy akkor 
Jakch mester vezesse a színe elé Lászlót és Miklóst idézéssel (citacione vel evocacione), v. 
másként, ahogy tudja. Máj. 1-jén Jakch mester a váradi káptalan idézőlevelével igazolta, 
hogy ellenében Miklós fia: Miklóst és Doboka-i Miklós fia László fiait: Jánost, Miklóst, 
Mihályt, Egyedet, Deseu-t, Lászlót és Imrét (akikre a per apjuk: László halála után szállt az 
ország szokása szerint) máj. 1-jére megidézték, és a vajda perhalasztó és a káptalan ezen 
idéző oklevelének megfelelően várta Miklós fiaitól: Jánostól, Leukus-től és Miklóstól, 
valamint ezen János fia: Lászlótól és László mondott fiaitól okleveleik bemutatását, de 
mivel Bartha jelent meg Miklós fiai: János és Leukus és ezen János fia: László érdekében a 
Clusmunustra-i konvent ügyvédvalló levelével (Miklós fia: Miklós és László ezen fiai nem 
álltak elő, nem is küldtek senkit, ezért bírság sújtotta őket), és azt mondta, hogy nevezettek 
nélkül a perszövetségük miatt az okleveleket nem tudja bemutatni, ezért ezt a vajda aug. 1-jére 
(oct. Jacobi) halasztotta, úgy, hogy akkor Jakch mester vezesse színe elé Miklós fia: Miklóst 
és László fiait idézéssel, v. másként, ahogy tudja. Aug. 1-jén (a váradi káptalan oklevele 
szerint Kusal-i Jakch mester ellen megidézett) Miklós fia: Miklós és László fiai: Miklós, 
János, Imre, Egyed, Deseu, László és István, Doboka-i nemesek nem jelentek meg, nem is 
küldtek senkit, ezért a vajda más oklevelével megbírságolta őket, Jakch mester pedig kérte 
az oklevelek bemutatását, de mivel Mon-i Illés fia: István (Miklós fiai: János és Leukus, 
ue. János fia: László és Doboka-i ezen Miklós fia László fia: Mihály nevében a 
Clusmunstra-i konvent ügyvédvalló levelével) azt mondta, hogy képviseltjei okleveleit 
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nem tudja bemutatni, és erre későbbi időpontot kért ok nélkül, ezért a vajda meghagyta, 
hogy János, Leukus, László és Mihály okt. 6-án (oct. Mychaelis) ezt teljesítsék 3 márka 
bírság kifizetésével, és mivel Miklós fia: Miklóst és László mondott fiait az oklevelek 
bemutatására meg kellett idézni (evocare), ezért a vajda írásban kérte a váradi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sandur fia: Pál vajdai ember idézze meg Miklós fia: 
Miklóst és László fiait: Miklóst, Jánost, Imrét, Egyedet, Deseu-t, Lászlót és Istvánt okt. 6-ra 
a Szt. Margit szűz-monostorra vonatkozó okleveleik bemutatására és a perben a végső 
döntés elfogadására, figyelmeztetve őket, hogy ha mindezt nem teljesítik, a vajda bírói 
szigorral jár el ellenük, majd a káptalan tegyen jelentést ugyanakkorra. Okt. 6-án Jakch 
mester a váradi káptalan vajdának szóló jelentésével igazolta, hogy a vajda bírói meg-
hagyásának megfelelően Sandur fia: Pál vajdai ember Pál pap, a Szt. Anna-oltár rector-a, a 
káptalan tanúsága jelenlétében szept. 21-én (sab. prox. utputa in fe. Mathei) Miklós fia: 
Miklóst és László ezen fiait az okleveleik bemutatására és a végső döntés elfogadására 
megidézte Jakch ellenében. Ám a megidézettek ekkor sem jelentek meg és nem is küldtek 
senkit, ezért a vajda más oklevelével bírságok sújtották őket, és mivel Miklós fia: János (a 
maga és a Clusmunstra-i konvent ügyvédvalló levelével Leukus, László és Mihály nevében) 
azt mondta, hogy sem az okleveleiket nem tudja bemutatni, sem a 3 márka bírságot kifizetni, 
hanem minderre ok nélkül későbbi időpontot kért, ezért a vajda elrendelte, hogy Miklós 
fiai: János és Leukus, valamint László és Mihály [1365.] máj. 1-jén (oct. Georgii) a per 
kezdete előtt kifizetendő 3 márka bírsággal mutassák be okleveleiket, a korábbi 3 márka 
kétszeresét pedig a vajdának és a peres ellenfélnek fizessék ki. Mivel a mondott végső 
idézést három vásáron történő kikiáltások kellett kövessék (evocacionem consultivam trine 
forenses sequi debuerant proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig 
az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért a vajda írásban kérte a 
váradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sandur fia: Pál vajdai ember Miklós 
fia: Miklóst és Doboka-i László fiait 3 megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa ki máj. 1-jére a 
vajda elé, hogy a Szt. Margit szűz és vértanú-monostor ügyében mutassák be okleveleiket, 
a mondott bírságokat kétharmad részben a vajdának mint bírónak, egyharmad részben a 
peres ellenfélnek fizessék ki és a perben a végső döntést fogadják el, kihirdetve, hogy ha 
mindezt nem teljesítik, akkor távollétük ellenére is a vajda lezárja a pert az ország szokásának 
(lex) megfelelően, majd a káptalan tegyen jelentést máj. 1-jére. Akkor Miklós fiai: János és 
Leukus, ezen János fia: László és László fia: Mihály nem jelentek meg, nem is küldtek 
senkit, míg Pál fia: János és Domokos fia: Miklós (Jakch mester nevében királyi ügyvéd-
valló levéllel) bemutatták a váradi káptalan vajdának szóló jelentését, miszerint Sandrin [!] 
fia: Pál vajdai ember Miklós karpap, a Szt. Demeter vértanú-oltár rector-a, a káptalan tanúsága 
jelenlétében Miklós fia: Miklóst és László fiait a vajda bírói meghagyásának megfelelően 3 
megyei vásáron a Szt. Margit szűz és vértanú-monostorra vonatkozó okleveleik bemutatására, 
bírságaik kifizetésére és a végső döntés elfogadására nyilvánosan kikiáltotta máj. 1-jére 
Jakch ellenében a vajda elé. Ám akkor Miklós fia: Miklós és László ezen fiai nem jelentek 
meg, nem is küldtek senkit, holott 24 napig vártak rájuk Jakch mondott képviselői, akik 
kinyilvánították [I.] Lajos király 1361. febr. 2-án (in fe. Purif. B. virg., a. d. 1361.), 
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Vysegrad-on kiadott nagypecsétes nyílt oklevelével, hogy a Zonuk megyei, Mezes hegyen 
épített Szt. Margit szűz és vértanú-monostort (monasterium abbaciale) minden haszonvétellel 
(kegyúri jog és más tartozékok) a király Jakch mesternek és fiainak adományozta; majd 
kérték, hogy a vajda Jakch mesternek az ország szokásának megfelelően adjon igazságot. 
Mivel a monostor és tartozékai Jakch és fiai részére történő első iktatása idején senki más 
nem mondott ellent, csak Doboka-i Mykud bán fia Miklós fiai: László, János, Leukus és 
Miklós, de a királyi jelenlét előtt nem jelentek meg ennek megokolására, majd a második 
iktatáskor Miklós ezen fiai és János fia: László mondtak ellent, és először Kege-i Péter 
képviselő Miklós fiai és László fia: János nevében, majd Miklós fia: János a maga, fivére: 
Leukus, a fia: László és László fia: Mihály nevében a vajda előtt azt állították, hogy a 
monostorról és tartozékairól okleveleik vannak, de a kitűzött időpontokban Miklós fiai: 
János és Leukus, ezen János fia: László és László fia: Mihály az okleveleiket sosem mutatták 
be, hanem mindenféle ürügyekkel ezt időpontról időpontra halasztgatták, Miklós fia: Miklós 
és Doboka-i László mondott fiai pedig megidézve, véglegesen megidézve és 3 megyei 
vásáron kikiáltva sem járultak a vajda elé, sőt más jogát használva azt vakmerően meg 
akarták tartani, a felpereseket pedig az ország régtől fogva kipróbált szokása a perelt birtokok 
tulajdonába bevezetni rendeli, az olyan peres ellenfelek további ellentmondása ellenére is, 
akik okleveleiket a nekik törvényesen kijelölt 3 időpontban nem mutatták be (actoresque 
seu requisitores in dominium huiusmodi possesionum pro quibus litigantur talibus in regni 
processibus regni consuetudo ab antiquo approbata, non obstante ampliori contradiccione 
partium adversariorum sua instrumenta in tribus terminis ipsis legittime assignatis et 
deputatis producere non curantibus, intromitti sanctiebat), ezért Jakab mestert be kell iktatni 
v. vezetni a monostor és tartozékai tulajdonába, az okleveleiket be nem mutató Doboka-i 
nemesek és mások (mivel e hosszú perben senki más nem mondott ellent) további ellent-
mondása esetén is, ezért a vajda a vele levő bárókkal és az ország nemeseivel tanácsot 
tartva a Doboka-i nemeseket a mononostor Jakch mesternek történő iktatása elleni jogtalan 
tilalmazásuk miatt a monostor és tartozékai becsértékében, a bírságaik ki nem fizetése 
miatt pedig azok kétszeresében marasztalta el és úgy ítélkezett, hogy embere a váradi káptalan 
tanúsága jelenlétében (akinek kiküldésére a vajda írásban kérte a káptalant) jún. 10-én (f. 
III. an. Corporis Christi) a monostort és tartozékait a szomszédok összehívásával iktassa 
Jakch mesternek a királyi adománynak megfelelően örök birtoklásra, nem érintve más 
jogát, a mondott okokból a Doboka-i nemesek és mások ellentmondása esetén is, ha pedig 
bárki valamilyen jogot remél bírni a monostorban, az iktatás után azt Jakch-tól kérje a jog 
rendje szerint, majd a káptalan okt. 6-ra (oct. Mychaelis) tegyen jelentést. Akkor Jakch 
mester bemutatta a vajdának a váradi káptalan privilegiális oklevelét (l. 506. szám), miszerint 
a káptalan a vajda oklevelének megfelelően Molumsar-i Balázs litteratus-al, a vajda kúriájának 
ez ügyben speciálisan kiküldött notarius-ával kiküldték tanúságul kanonoktársukat, 
Ábrahámot, akik jún. 10-én és a köv. napokon a Zonuk megyei, a Mezes nevű hegyen épített, 
Mezesapath nevű Szt. Margit szűz-monostort és tartozékait a szomszédok összehívásával 
Kusal-i Jakch mesternek és fiainak iktatták a királyi adománynak megfelelően örök birtoklásra, 
nem lévén ellentmondó. Ennek megfelelően és mivel a királyi adományból a monostor a 
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tartozékaival együtt Jakch mestert és általa fiait illeti, a vajda a bárókkal és az ország 
nemeseivel bírói hatásköréből a monostort Jakch-nak és fiainak hagyja örök birtoklásra, 
nem érintve más jogát, a Doboka-i nemesekre örök hallgatást kiróva az ügyben. Erről függő-
pecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki Jakch mesternek és fiainak. D. in 
Vysegrad, 30. die oct. Mychaelis, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 634. (Múz. Ta. Wenzel.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. Függő-

pecsét zöld-vörös fonata. 
Má.: AL. Kolozsvár. Kemény J.-gyűjt. 46. (Df. 253 456.) Újkori, hiányos. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 454–468. (Má. alapján, román fordítással.) 
R.: Szabó K., TT. 1889. 547–548; Erd. Múz. okl. 124. szám (mindkettő Má. alapján, I. 

Lajos király okt. 28-i okleveleként); Erdélyi Okm. IV. 374. és 395. szám. 
 
 
541. 1365. nov. 4. Terebes 
[Ta]más mes[ter], Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek [Zemplén megyei] vicecomes-e és a 
szolgabírók előtt [Vpor]-i Gál fia: Imre (Kasuh-i András fia: Jakab nevében a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével) elmondta, hogy Jakab nyugtatta (és most teszi ezt Imre is ügyvéd-
valló levelével) Pelehte-i János fia: András litteratus-t egy bírság (birsagium) ügyében, 
amiben Andrást a Kelechun-i Donch érdekében tett hamis tanúskodása miatt elmarasztalták. 
D. in Therebes, f. III. an. Martini, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 99 446. (Pelejthey cs. lt. Z. 64.) Hiányos papír. Hátlapján 1 nagyobb és 4 kisebb 

pecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori (a már hiányos E.-ről). 
K.: Károlyi I. 261–262. (a kiegészítések innen valók) 
 
 
542. 1365. nov. 4. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Gyarmot-i János fia János 
özvegye, nemes asszony és Voswar-i Tamás fia: János az általuk bárki ellen, v. a bárki 
által ellenük bármely időpontban, oct.-n és quind.-n a jelen oklevél kiadásától 1 éven belül 
a király, az országbíró, a nádor és bíróik, és általában az ország bármely egyházi v. világi 
bírója és jogszolgáltatója előtt indított v. indítandó összes perükben egymást, valamint 
Buken-i Miklós fia: Jánost, Voya-i Meduue fia: Jánost, Banhaza-i Mihály fia: Pétert, 
Salamon fia: Pétert, János fia: Dávidot és Vooswar-i Tamás fia: Miklóst, jelen oklevél 
bemutatóit törvényes képviselőjüknek vallották, érvényesnek fogadva el, amit ők a pereikben 
együtt v. külön elvégeznek. D. 4. die OO. SS., a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 7. (Df. 219 530.) Papír. Hátlapján pecsét 

töredékei. 
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543. 1365. nov. 5. 
A váradi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Péter testvér Leles-i prépost 
érdekében tudományvételek és idézések elvégzésére 1 évre kiadott általános oklevelének 
megfelelően az abban megnevezett Rozuag-i Lőrinc fia: Miklós királyi emberrel kiküldték 
tanúságul kanonoktársukat, Péter mestert, akik nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú emberektől, főleg [lehúzva: Bereg] Wngh megye két szolgabírójától 
megtudták, hogy amikor Danch [Mer]koch-i hospes megkapva az engedélyt és kifizetve a 
jogos földbért a Leles-i prépost birtokára távozott, asztagban (in acerbo) levő előző évi és 
idei terményeit és a zöldségeit Nemethy-i László fia: Péter, néhai Drugeth Miklós comes 
fia: János mester officialis-a jún. 29. után (p. Petri et Pauli) mind elvette, ezért a prépost az 
ügyben elküldte emberét János mesterhez, aki azt állította, hogy Merkolch falu 
officiolatus-át László fia: Péternek adta, ezért amit Péter cselekedett az ügyben, ő maga 
kell megindokolja. Erre Péter azt mondta, hogy ő mindezt még azelőtt tette, hogy per jött 
létre közte és a prépost között, és a számára kijelölt napon kész indoklást adni. D. f. IV. p. 
OO. SS., a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 128. (Df. 233 736.) Papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (…contra Petrum officialem magistri Johannis de 
Merkolch inquisitoria), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 

 
 
544. 1365. nov. 5. 
A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről Losan-i Imre fia: Mihály, másrészről annak 
fia: Máté (Mathey), és Mihály megvallotta, hogy ő a birtokrészei és azok haszonvételei 
harmadát, főleg a Losan-on és Semouch-on levőket Máténak adta örök birtoklásra Máté 60 
márka forgalomban levő jó királyi dénáráért, amit Mihály e birtokrészei visszaszerzésére 
költött. Erről a káptalan függőpecsétes oklevelet bocsát ki. D. f. IV. p. OO. SS., a. d. 1365. 
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 54. (230 499.) Függőpecsét fonata.  
K.: Smič. XIII. 473–474. 
 
 
545. 1365. nov. 6. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta ZenthIuan-i Márton fia: István, hogy a ZenthIuan-i János 
fia: János és annak fia: István ellen okt. 6-án (oct. Mychaelis) az országbíró előtt indított 
pert János olyan ürüggyel halasztatta el [1366.] júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) a király 
levelével, hogy a fia: István Bulgáriában (regnum Bulgarie) van Dénes vajdával, holott 
Márton fia: István állítása szerint János fia: István otthon van jelenleg és ezt ő tudományvétellel 
tudja bizonyítani. Ezért a király utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Tyac-i Miklós fia: Péter v. Kysfalud-i János v. Kolta-i Miklós fia: István v. Susk-i 
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István fia: János királyi ember tudja meg, hogy János fia: István jelenleg otthon v. Bulgáriában 
van-e, majd a káptalan tegyen jelentést. D. Bude, 2. die Emerici, a. d. 1365. 
 
E.: Savaria Múzeum. Szombathely. Oklevelek 3. (Df. 272 953.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint kis pecsét nyoma. 
K.: HO. II. 119–120; Densuşianu I/2. 110. 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 470; Erdélyi Okm. IV. 397. szám. 
 
 
546. 1365. nov. 6. Zólyom 
[I.] Lajos király (H) minden erdélyi nemesnek és örököseiknek azt a kegyet (libertatis et 
gracie prerogativa) adta, hogy ők a népeik, jobbágyaik és birtoktalan famulus-aik felett 
azok összes ügyeiben (kivéve a köztolvajlást, rablást és bűnügyeket) az ország többi nemesé-
hez hasonlóan ítélkezhetnek. Ezért utasítja a főpapokat, bárókat, comes-eket, várnagyokat, 
nemeseket, officialis-okat és más, bármiféle méltóságú és helyzetű birtokos embereket, a 
városokat, a szabad falvakat és ezek rector-ait, bíróit és falunagyait, hogy mostantól az 
erdélyi nemesek népei, jobbágyai és birtoktalan famulus-ai felett a mondottakat kivéve 
semmilyen ügyeikben ne ítélkezzenek, őket bíróságuk elé állni ne kényszerítsék, a címzettek 
területein és birtokain őket ne vessék fogságba, javaikat ne foglalják le, hanem ha valakinek 
keresete (accio vel quescio) lenne ezen népek, jobbágyok és birtoktalan famulus-ok ellen, 
azt az erdélyi nemesek v. officialis-aik előtt folytassák le a jog rendje és e nemesek kiváltsága 
szerint, és ha ők az igazságszolgáltatást a birtokaikon bárki számára elutasítanák v. 
elhanyagolnák, akkor ne ezen népeket, jobbágyokat és birtoktalan famulus-okat, hanem az 
erdélyi nemeseket idézzék az igazságszolgáltatás megtagadásának indoklására a király v. 
rendes bírójuk elé, ahol minden panaszos igazságot kap. D. Zolii, f. V. p. OO. SS., a. d. 1365. 
Ha jelen oklevelet visszaviszik a királynak, nagypecsétje alatt adja majd ki. D. ut supra. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1366. márc. 1. MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevelek 159. (Df. 243 804.) 
K.: Katona, Hist. crit. X. 360; F. IX/3. 503–504; Densuşianu I/2. 109–110; ZW. II. 230–

231; Doc. Rom. Hist. C. XII. 468–470. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 396. szám. 
 
 
547. 1365. nov. 6. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Feyr (dict.) István tiltakozott, 
hogy kézhez kapva jelentésüket, a konventtől nov. 6-án (V. f. an. OO. SS.) hazafelé tartott, 
de ezen oklevelet, amit az ország nádorának (regni palatinus) kellett volna elvinnie, a szállásán 
(hospicium) ellopták. Az oklevél párja Demeternél és Hozyoumezeu-i Barnabásnál volt. 
Bár István kérte a konventtől, hogy adjanak neki másik jelentést, amivel a nádor elé járulhat, 
de a konvent ezt nem merte megtenni, mert az új oklevél szövege nem lenne azonos a 
Demeternél és Barnabásnál levő példányéval. D. V. f. an. oct. OO. SS., a. d. 1365.  
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Fk.: Dl. 96 399. (Vay cs. berkeszi lt. 395.) Papír. Zárópecsét körvonala. 
R.: Vay berkeszi 218. szám. 
 
 
548. [1365.] nov. 7. Avignon 
[V. Orbán pápa] oklevele szerint az Este-i őrgrófok, a pápa és a római egyház ferrarai vikáriusai 
egykor Egyed sabinai (Sabinensis) püspöknek, VI. Ince pápa legátusának a római egyház 
földjei védelmére, visszafoglalására és az egyház háborúi miatt 42000 aranyforintot adtak 
kölcsön az egyház megsegítésére akkor érkező magyarok (Ungari) zsoldjainak kifizetésére 
és az egyház ellenségeinek akkor Bologna területén levő serege eltávolítására. D. 
Avinione, VII. Id. Nov., pápasága 4. évében. [1365.] 
 
R.: V. Orbán, LC. 15558. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 163. fol. 166. alapján.) 
 
 
549. 1365. nov. 8. Avignon 
János, Magyaro.-i (U) váci püspök [kifizetett] a commune servicium-a fejében 50 forintot 
és 4 servicium [consuetum-a] fejében 10 forintot a képviselője által az oklevél kiadása 
napján, a többire [1366.] máj. 23-ig (ad fe. Pent.) kapott haladékot. Avinione, 8. Nov., a. 1365. 
  
K.: CDP. I. 430. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 37. fol. 134v. alapján) 
 
 
550. [1365.] nov. 8. 
Die. 8. Nov. Vilmos pécsi püspök meglátogatta képviselője által a pápai kúriát az elmúlt 
kétszer két év fejében. [1365.] 
  
K.: CDP. II. 929. szám. (ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. Vol. 31. fol. 101v. alapján, ezen 

évvel.); MCV. II. 1249. szám. 
 
 
551. 1365. nov. 9. Zára 
A. d. 1365., ind. 4., die domin. 9. Nov., [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de 
Matafarris decretorum doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja 
(banus generalis), zárai comes idején Zárában (Jadra) oklevelet adtak ki. 
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 55. (Df. 230 500.) Alján közjegyzői jel és aláírás. 
K.: Smič. XIII. 476–481. 
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552. 1365. nov. 10. 
Bubek István comes országbíró 1365. nov. 10-én (22. die quind. residencie exercitus 
regalis, a. d. 1365.) kiadott privilegiális ítéletlevele Zanasan birtok egy része ügyében. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóc m. lt. Turóci registrum. 

pag. 8. (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. 221.  
R.: F. IX/3. 526; Horváth S., TT. 1904. 362; LTR. 57.  
 
 
553. 1365. nov. 10. Zengg 
A. d. 1365., ind. 3. [!], die 10. Nov., [I.] Lajos király (U), Porthiva zenggi püspök, 
magnifici István és János, Vegla, Modrusa, Gecche és Vinodoll comes-ei, Zengg (Segnia) 
város általános urai idején Zenggben oklevelet adtak ki. 
 
K.: Smič. XIII. 482–484. (1389. ápr. 5-i, Trsatban volt közjegyzői Á. alapján.) 
 
 
554. 1365. nov. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Symig megyei nemesek 
közösségének 1364. okt. 2-án (f. IV. p. Mychaelis, a. d. 1364.) Somogwar mellett tartott 
közgyűlésén Twl-i Bertalan felesége, Bw-i Miklós fia Balog (Claudus) Péter leánya előadta 
Bw-i Jakab mester és rokona, János fia: György ellen (miként erről a nádor ezen közgyűlésen 
kiadott oklevele szól), hogy Jakab és György őt az apja: Péter halála után annak Bw-i birtok-
részeiből kizárták, azokat elfoglalták és ennek okát akarja tudni; erre György a maga, Jakab 
nevében pedig Vayada-i Balázs fia: István a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével azt mondták, 
hogy az asszony apjának még van egy fia is: Miklós, aki a Tengerentúlon (in partibus 
Transmarinis) van zsoldban (in stipendio), a birtokrészei pedig Jakabnál speciális oltalom és 
védelem miatt királyi oklevéllel vannak, ezért a nádor meghagyta, hogy Jakab a királyi oklevelet 
[1365.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) a királyi kúriában mutassa be neki. Ez onnan az uralkodó 
írásos parancsából a királyi hadoszlás 15. napjára lett halasztva. A Bulgária elleni királyi had 
okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie exercitus regii versus 
partes Bulgarie moti et ad oct. Mychaelis proclamate) Kulked-i Miklós az asszony nevében a 
Symig-i konvent ügyvédvalló levelével megjelenve kérte az oklevél bemutatását, mire Jakab 
mester a maga, János fia: György nevében pedig ue. konvent ügyvédvalló levelével bemutatta 
[I.] Lajos király (H) 1359. évi, korábbi gyűrűspecsétjével (anulari suo sigillo regio priori) ellátott 
nyílt oltalomlevelét, miszerint a király a maga személyében Bw-i Miklós fia: Balog (Claudus) 
Péter kérésére őt és a fiát: Miklóst Jakab mester védelmére bízta, meghagyva neki, hogy őket a 
birtokjogaikban őrizze meg. Bemutatta továbbá a király új nagypecsétes, [1364.] évi (a. nunc 
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elapso) nyílt oklevelét, ami átírta a Symig-i konvent nyílt oklevelét: eszerint a konvent előtt 
Bw-i Mykou fia Miklós fia: Péter a Bw-n és máshol levő birtokrészeit, arra az esetre, ha a fia: 
Miklós meghalna a Tengerentúlon (ahol most van), Bw-i Jakab mesternek és rokonának, János 
fia: Györgynek adta örökre, ha viszont Miklós hazatérne, akkor e részeket teljes joggal birtokolja, 
ellentmondás nélkül; ezen birtokadományt a király Jakab mester hű szolgálataiért Jakabnak és 
általa Györgynek megerősítette nyílt oklevelével. Mivel a nádor háromszori kérdésére az asszony 
képviselője nem tudott a királyi oklevelek tartalmának ellentmondani, és mivel Péter a Bw-n és 
máshol levő birtokrészeit a Symig-i konvent oklevelével arra az esetre, ha fia: Miklós a távoli 
részekről nem tud hazatérni, Jakab mesternek és rokonának: Györgynek adta örökre, az adományt 
pedig utóbb megerősítette, ezért mindennek megfelelően a nádor a vele ülésező bárókkal és az 
ország nemeseivel Balog Péter összes birtokrészét Jakab mesternek és Györgynek hagyja teljes 
joggal békés birtoklásra, nem érintve más jogát ezekben. Erről nádorsága függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wyssegrad, 24. die quind. residencie exercitus 
regii, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Pálffy cs. bazini ága. Acta Czoboriana 1601. (Df. 266 173.) Hátlapján középkori 

(Bew névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Megj.: OL-adatbázis sem az 1359-es, sem az 1364-es oklevelet nem listázza.  
 
 
555. 1365. nov. 16. Buda 
[I.] Lajos király (H) előtt István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa 
és a fivére (uterinus frater): János mester tiltakoztak, miszerint amikor ők Zarwku várat 
Wlfurd-i Konrádtól és Wlfurd-i Eglolph-tól megvették, az eladók királyi privilegiális oklevéllel 
vállalták, hogy őket a vár ügyében megvédik. Most azonban Eglolph a Werusku nevű várát Mykch 
néhai bán fiainak: István és Ákos mestereknek eladta örök tulajdonul, és megkapva a vételárat 
az országból távozni akar. Mivel Eglolph-nak az országban nincs több örökjoga, amikkel, ha 
szükséges, Zarwku vár okán a püspököt és fivérét meg tudná védeni, ezért ők Eglolph-ot a 
Weruskw nevű vára eladásától és elidegenítésétől, a bán fiait és másokat pedig annak megvételétől, 
elfoglalásától és az abba való bemeneteltől tilalmazták. D. Bude, 6. die Martini, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5426. (NRA. 21. 22.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés (Egolf és 

Wereskw névalakokkal), kortárs kéztől: VI die beati Martini, valamint nagypecsét 
körvonala. 

 
 
556. 1365. nov. 16. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit a Lelez-i konvent 
idézőlevelének megfelelően Balkan-i János fia: László és annak fia: Fábián (akik közül 
László jelent meg, a fia nevében pedig Scarus-i Farkas ue. konvent ügyvédvalló levelével) 
nov. 9-én (15. die diei dominici an. Symonis et Jude) viseltek színe előtt Guth, Balkan és 
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Gerktelek birtokok iktatásának tilalmazása ügyében Kallo-i Iwan fia: László ellen, akinek 
nevében ügyvivő (assumptor termini) megjelenve vállalt időpontot, perelsőbbség (prioritas 
termini) miatt [1366.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 52 084. (Kállay cs. lt. 1300. 1412.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(itt János fia: László Kallou-i), valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1569. szám. 
 
 
557. 1365. nov. 17. Surány 
Miklós fia: György mester vicecomes és a Neugrad megyei szolgabírók Kisduorchan-i 
Miklós fia: János kérésére kiküldték az egyik szolgabírót és a vár emberét, akik Neugrad 
megyében nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől 
nyíltan és titokban megtudták, hogy amikor Miklós fia: János okt. 31-én (f. VI. an. OO. 
SS.) az ekéjével egy vitás szántóföld-részt (amit János a magáénak mondott, miként 
Stragar-i Miklós fia: Balázs is) felszántatott, Stragary-i Balázs a familiárisaival együtt Jánosra 
rontott, őt, a jobbágyát: Mykus-t és a famulus-át: Gergelyt kegyetlenül megverette, az ekét 
4 ökörrel és János lovát elvette és Seel nevű birtokára hajtotta, Mikus-t hatalmaskodva az 
ekeszarvhoz kötöztette, 2 napig bilincsekben tartotta, és az ekét, a 4 ökröt és a lovat nov. 
16-án (17. die) csak kezességre (super fideiussores eiusdem Johannis) adta vissza. D. in 
Suran, f. II. p. Martini, [a. d.] 1365. 
 
E.: Dl. 65 769. (Balassa cs. lt. 84.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

2 zárópecsét töredékei, 3 körvonala, és egy további vörös viaszú pecsét töredéke. Kortárs 
kéztől: Solvit VII denarios. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Balassa 126. szám. 
 
 
558. 1365. nov. 19. Buda 
[I.] Lajos királytól (H) Forgach (dict.) Miklós fia: András a szolgálatait előadva a Bors 
megyei Korosan birtokot kérte örökadományul, állítva, hogy az a barsi várnépeké (populi 
castrenses) és a királyi adományozási jogkörhöz (collacio) tartozik. Az uralkodó a kérésre 
és felidézve András hű szolgálatait, amiket státuszának megfelelően a király és országa 
feladataiban teljesített, a Bors megyei Korosan birtokot kiemelve Bors királyi vár szolgálatából 
(condicione et servitute), azon a jogon, hogy adományozási jogköréhez tartozik, minden 
haszonvétellel és tartozékkal régi határai alatt királyi új adomány címén Andrásnak és örököseinek 
adja, nem érintve más jogát. D. Bude, in fe. Elizabet, a. d. 1365. 
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E.: Dl. 58 565. (Forgách cs. lt. 199.) Előlapja felső sarkában: relacio Stephani Bubeek et Nicolai 
de Zech bani. Hátlapján nagypecsét töredékei alatt ugyanez; újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Á.: Mária királynő, 1385. okt. 29. Dl. 58 650. (Uo. 293.) 
Tá.: 1. Kont Miklós nádor, 1366. júl. 7. Dl. 58 572. (Uo. 205.) Csak évvel. 

2. Bebek István országbíró, 1367. márc. 4. Dl. 58 577. (Uo. 217.)   
3. Tá. 1. > Mária királynő, 1385. okt. 29. Dl. 58 650. (Uo. 293.) Csak évvel. 

K.: F. IX/3. 510. (E. alapján.) 
R.: Forgách 668. 
 
 
559. 1365. nov. 19. Buda 
[I.] Lajos királytól (H) Forgach (dict.) Miklós fia: András a szolgálatait előadva a Bors 
megyei Korosan birtokot kérte örökadományul, állítva, hogy az a barsi várnépeké (populi 
castrenses) és a királyi adományozási jogkörhöz tartozik. Mivel a király nincs tisztában e 
birtok mennyiségével, minőségével és hogy valóban adományozási jogköréhez tartozik-e, 
utasítja a Goron melletti Szt. Benedek-monostor konventjét, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Nempchych-i György v. Lengel (dict.) Fülöp v. Joka-i István királyi ember a szomszédok 
összehívásával menjen e birtokra, és ha úgy találja, hogy adományozási jogköréhez tartozik, 
iktassa azt Andrásnak királyi új adomány címén örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. 
Az esetleges ellentmondókat idézze András ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. Bude, in fe. Elizabet, a. d. 1365. 
 
Á.: az 587. számú oklevélben.  
K.: Keglevich K., Garamszentbenedeki konvent 141. (Á.-ban.) 
 
 
560. 1365. nov. 19. 
[I.] Lajos király 1365. nov. 19-én (a. d. 1365., in fe. Elizabet) kiadott nyílt oklevelében az 
örökös nélkül elhunyt Wgwd fia László fia: néhai János és Apa fia: János minden birtokát 
és birtokrészét, főleg a Byhor megyei Bolchyda, Zenthdyenes, Kowachy, Malomzegh, 
Thoskeky és Gywres birtokokat Nadan-i Domokos fia néhai Miklós mester fiainak: Lászlónak 
és Jánosnak, valamint leszármazottaiknak adományozta. 
 
Tá.: Garai László nádor, 1448. jan. 13. Dl. 37 180. (KKOL. Cista comitatuum. Bihar.) 
 
 
561. + 1365. nov. 19. Visegrád 
Bubeck György, Erzsébet királyné (H) tárnokmestere kinyilvánítja, hogy színe előtt perhalasztó 
oklevelének megfelelően Szabó (Sartor) Miklós és Bene fia: Péter, Luprechzaza-i hospesek az 
ottani polgárok és hospesek nevében a leleszi konvent ügyvédvalló levelével nov. 8-án (oct. 
OO. SS.) bemutatták a Vari-i polgárok és hospesek ellenében ezen konvent királynak szóló, 
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annak parancslevelét átíró, 1364. évi (a. prox. transacto) oklevelét, miszerint a király az anyja: 
Erzsébet királyné (H) és a Beregh megyei nemesek birtokai és szabad falvai közötti gyakori 
viták elkerülése érdekében a határjeleket fel akarta emeltetni és újíttatni, ezért levelében 
megparancsolta a leleszi konventnek, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Miklós 
prothonotarius, János Luprechzaza-i plébános (a királyné káplánja), Debrew-i Miklós mester és 
Magania [! ∋: Bagania] fia: János Beregh megyei vicecomes, speciális királyi emberek mindezt 
végezzék el, ha szükséges, az ellentmondókat okleveleikkel együtt idézzék a királyi jelenlét elé, 
majd a konvent tegyen jelentést; a konvent ennek megfelelően ezen speciális királyi emberekkel 
együtt kiküldte tanúságul János testvért, akik 1364. szept. 29. után (quadam [!] die p. 
Michaelis, in predicto anno prox. transacto) a Luprechzaza-i és a Wary-i polgárok és hospesek 
között vitás földre mentek – amiről előbbiek azt állították, hogy Cibikfeulde földhöz tartozik és 
a király egykor nekik adta oklevelével (amit be is mutattak), utóbbiak pedig azt, hogy Vary 
városhoz tartozik és mindig is ők használták és birtokolták –, de a felek vitája miatt ott határjeleket 
nem tudtak emelni; a Vaary-i polgárok azt mondták, hogy e föld ügyében magukat az általuk 
megnevezendő Luprechzaza-i hat polgár esküjének vetik alá, de ezt a Luprechzaza-iak nem 
akarták elfogadni, mondván, hogy a Vari-iak talán olyanokat neveznek meg, akik sosem végeztek 
szántást és azok szülei sem, és emiatt nincs ismeretük e földről, ezért azt javasolták, hogy inkább 
idősek (senior) tegyenek esküt a régi szokás szerint arról, hogy e föld az övéké és Cibikfelde 
földhöz tartozik; erre a Vari-i hospesek azt mondták, hogy akiket közülük a Luprechzaza-i 
polgárok kijelölnek, azok leteszik az esküt, hogy a föld sosem tartozott Cibikfeulde-hez, hanem 
az övéké, ők használták és ott az ő terméseik vannak; a Seschye-i [!] és Arabor-i nemesek, a 
föld közeli szomszédai megerősítették, hogy az Cibikfeulde-hez tartozik jog szerint, annak a 
Luprechzaza-i polgárok által megmutatott határai valósak, de a Vari-i hospesek e földet sokszor 
használták; a felek állításait meghallgatva őket okleveleikkel együtt a királyi emberek a királyi 
jelenlét elé idézték nov. 18-ra (oct. Martini). Ezután Szabó Miklós és Bene fia: Péter képviselők 
azt állítva, hogy a Luprechzaza-i és Vary-i polgárok közötti vitás föld mindig is Cibikfeulde-hez 
tartozott, bemutatták [V.] István király (H) privilegiális oklevelét, ami átírta és megerősítette 
apja: [IV.] Béla király (H) privilégiumát, amiben a Luprechzaza-i hospeseknek adta a 
Cibikfeulde nevű várföldet. Ezután a Vary-i polgárok képviselői azt mondták, hogy a vitás föld 
sosem tartozott Cibikfeulde-hez, hanem mindig is Vary városhoz, és az ottani polgárok azt 
emberemlékezet óta használják. A tárnokmester István király oklevelét többször elolvastatta és 
megvizsgáltatta, és azt a szent király [!] módján beszélve mind szövegében (in modo dictandi), 
mind pecsétjében hamisnak találta. Mivel tehát a LuprechSzaza-i polgárok képviselői azt állították a 
vitás földről, hogy az Cibikfeulde-hez tartozik, és azt a LuprechSzaza-i polgároknak igényelték 
a szent király [!] privilégiumával a Vary-i királynéi polgároktól, megpróbálva e földet 
LuprechSzaza város használatába és tulajdonába fordítani, de a privilégium hamisnak bizonyult 
nyilvánvaló jelekből, a Vari-i polgárok és hospesek pedig azt mondták, hogy a vitás föld sosem 
tartozott Cibikfeulde földhöz, hanem emberemlékezet óta Vari-hoz, és a Vari-i polgárok a vitás 
föld fentebbi bejárása óta a mondott évben télen a gabonát elvetették, ezért a tárnokmester a 
bárókkal és az ország vele bíráskodó nemeseivel a LuprechSzasza-i polgárokat mint hamisítókat 
hamis oklevél bemutatásában elmarasztalja, és a vitás földrészt minden haszonvétellel a Vari-i 



301 

polgároknak ítéli örök birtoklásra, nem érintve mások jogait. Erről függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki nekik. D. in Vissegrad, 12. die oct. OO. SS., a. d. 1365. 
 
Má.: Dl. 24 664. (NRA. 744. 16.) 1603. évi közjegyzői Má. alapján, újkori.  
Megj.: V. István és IV. Béla okleveleit l. Reg. Arp. 1773. és 1681. szám: ezek szerint 

mindkettő újkori hamisítvány, miként jelen, 1365. évi oklevél is. 
 
 
562. [1365. nov. 19. Spalato] 
A [spalatoi tanács döntése szerint a magyar] király kérésére 200 aranydukátot adnak Károlynak, 
Durazzo (Dirrachium) hercegének, akit mint az uralkodó fiát és vérrokonát tisztelnek majd. 
 
K.: Smič. XIII. 484. (Lucius alapján, ezen dátummal.) 
 
 
563. 1365. nov. 20. B[uda] 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Nogmichal-i Lőrinc fia: György, hogy okt. 10-én (f. VI. 
p. Francisci) Stroya (dict.) János és Korumle-i Roman fia: Drogmer a Kalyman, Buna és 
Kalym nevű oláhokkal (olachi) együtt [lehúzva: uruk, Geren-i Miklós fia: János tudtával] 
hatalmaskodva az ő Tyba nevű birtokára mentek és a falu kondáját elvitték, a disznókból 3 
jobbat megtartottak maguknak, a többit elengedték, majd okt. 17-én (f. VI. an. Luce) Tyba 
nevű falujába menve egy disznóját nyíllövéssel megölték és elvitték. Ezért a király utasítja 
az Vng megyei szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik tudják meg 
minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. B[ude], 2. die Elizabet, a. d. 1365. 
 
Á.: a 605. számú oklevélben. 
K.: Sztáray I. 344–345. (Á.-ban.) 
 
 
564. [1365.] nov. 20. Avignon 
[V. Orbán pápa] értesíti [I.] Lajos királyt (H): kéréséhez – Marquard egykori augsburgi 
(Augustensis) püspök, aquileiai electus a salzburgi egyházba kerüljön, és az aquileiai egyház 
élére a pápa olyan személyt jelöljön, akit Lajos kérelmez és inkább elfogad – nem járul 
hozzá, ugyanis a háborúk felfordulásaiban levő aquileiai egyház élére gyorsan kell alkalmas 
személyt kinevezni. D. Avinione, XII. Kal. Dec., pápasága 4. évében. [1365.] 
 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 401–402. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 8r. alapján.) 
Megj.: A pápa IV. Károly császárhoz 1365. nov. 16-án (XVI. Kal. Dec.) írt levelét az ügyben 

l. uo. 401–402. (ASV. Reg. Vat. Vol. 248. fol. 7v. alapján.) 
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565. 1365. nov. 22. Buda 
[I.] Lajos király (H) a Goron melletti Szt. Benedek-konventnek: László opuliai (Opulensis) 
herceg Barakcha-i Jakab fia: néhai Miklós Nogwgroch, Pasyth, Kalachna és Mysen nevű 
Bors és Trinchyn megyei birtokait mint örökös nélkül elhunyt ember birtokait magának 
kérte adományul, amit a király teljesített is, nem tudván Miklós fivéréről (frater uterinus), 
Barakcha-i Istvánról. Mivel ezután István bemutatta a királynak annak három privilégiumát e 
birtokok adományáról, amikben István neve szerepelt, és emiatt e birtokok jog szerint miként 
Miklóshoz tartoztak annak életében, úgy illetik Istvánt is, ezért a király a László hercegnek 
szóló adományról kiadott oklevelét érvénytelenítette, és a birtokokat a mondott 
privilégumok erejével Istvánnak, a fiainak és örököseiknek visszaadta azon határok alatt, 
amikkel ezeket egykor Miklós és így fivére: István is birtokolták. Mivel a birtokok iktatásához 
szükséges kiküldeni a királyi és konventi embereket, ezért utasítja a konventet, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel Borsan-i Miklós fia: János v. frater-e: László v. Kwrus-i János fia: 
Miklós királyi ember e birtokokat iktassa Istvánnak örök birtoklásra, azon a jogon, hogy a 
három privilégium erejével őt illetik, bárki ellentmodása esetén is, mivel István, miként 
néhai fivére: Miklós is e birtokok tulajdonában volt mostanáig sértetlenül és szabadon. Ha 
bárki valamilyen jogot v. tulajdont remél e birtokokban, azt Istvántól kérje a király előtt, 
aki igazságot szolgáltat az ország joga szerint. A konvent pedig tegyen jelentést. D. Bude, 
in fe. Cecilie, a. d. 1365. 
 
Á. 1-2.: az 575. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Gron, Nogugrouch, Trynchin. 
K.: Bars 55–56; Keglevich K., Garamszentbenedeki konvent 139–140. (mindkettő Á.-ban.) 
 
 
566. 1365. nov. 22. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abawyvar és Sarus megyei nemesek 
közösségének 1364. okt. 2-án (f. IV. p. Michaelis, a. prox. transacto) Cassa város mellett 
tartott közgyűlésén Zengyurg-i Jakab fia: Domokos előadta (miként erről a nádort az ügyben 
kiadott oklevele tájékoztatta), hogy a Luchka nevű Sarus megyei birtokát Torkv-i Rykolph 
fiai: Lőrinc, Kelemen és Rykolph elfoglalva tartják, és ennek okát akarja tudni. A nádor a 
per tárgyalását a felek kérésére [1365.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztotta, ha márc. 4-én 
(oct. diei Cynerum) a Scepsi-i káptalan előtt a felek az általuk odavezetett fogott nemes 
bírók elrendezésével a birtok ügyében az okleveleik alapján nem tudnak megegyezni. Máj. 
1-ről a per a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napjára, okt. 20-ra 
(quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis 
proclamate) lett halasztva, mikor is a nádor előtt Domokos bemutatta a Scepsi-i káptalan 
oklevelét, miszerint színük előtt a nádor oklevelének megfelelően egyrészről Zengyurg-i 
Jakab fia: Domokos, másrészről Torkw-i [Rykolph] fiai: Lőrinc, Kelemen és Rykolph 
márc. 4-én fogott nemes bírók elrendezésével Luchka birtok ügyében az okleveleik és állításaik 
alapján meg kellett volna egyezzenek, de mikor Domokos megjelent a káptalan előtt fogott 
nemes bíróival, Rykolph fia: Rykolph a maga és fivére: Lőrinc nevében bemutatta a király 
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oklevelét, amiben utasította az ország bíróit és jogszolgáltatóit, hogy Rykolph és Lőrinc 
minden perét, bármely oct.-n és időpontban is legyenek, a királyi hadoszlás 15. napjára 
halasszák el; Kelemen nevében pedig Kozma, a Torkw-i egyház rector-a jelent meg a káptalan 
ügyvédvalló levelével, és elmondta, hogy Kelemen a fivérei nélkül Luchka ügyében nem 
egyezhet meg Domokossal, ezért a káptalan a király oklevelének és ezen állításnak megfelelően a 
pert a királyi hadoszlás 15. napjára halasztotta. Mivel akkor Rykolph nem jelent meg a 
nádor előtt és nem is küldött senkit, ezért őt a nádor oklevelével bírságban marasztalta el, 
és bár Miklós fia: György és János fia: Hermann (Lőrinc és Kelemen nevében az országbíró 
és a Scepsi-i káptalan ügyvédvalló leveleivel) előálltak, a nádor a pert a felek akaratából [1366.] 
jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) halasztotta. D. in Wissegrad, 34. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 68 855. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 107.) Foltos és hiányos papír. Hátlapján azonos, 

középkori (Luczka névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 
zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: Solvit Johannes. 

 
 
567. [1365.] nov. 22. Avignon 
[V. Orbán pápának]  előadta László veszprémi püspök képviselője, hogy a fehérvári káptalan 
(ecclesia collegiata), amit prépost szokott kormányozni, a veszprémi egyházmegyében van, 
de a prépost, a kanonokok és a káptalan exempt-ek akarván lenni a veszprémi püspök 
joghatóságától és hatalmától, egy idegen, kóbor, koldulórendi püspököt (alienum vagum 
episcopum de ordine mendicancium) vettek magukhoz, és vele végeztetik el mindazt, ami 
a püspök tisztségéhez tartozik az egyházmegyén belül (ti. a szent olaj elkészítése, a klerikusok 
rendfelvétele, az oltárok és basilica-k felszentelése), és számos további méltatlan és elvetemült 
dolgot is művelnek a veszprémi püspök méltóságának csorbítására, a püspök és egyháza 
joga sérelmére: kiváltságaikra jogtalanul hivatkozva számos egyházat (amikről azt mondják, 
a káptalanhoz tartoznak) exempt-eknek színlelnek, megtagadva a jogokat a püspöktől, 
elutasítják, hogy a zsinatokra menjenek, számos tizedet, joghatóságot és más jogokat, amik a 
püspökhöz tartoznak, elfoglalják és használják, mind a püspök és veszprémi egyháza, mind a 
püspöknek alávetett egyházak joga sérelmére, és mindez sokak számára rossz példa és szégyen. 
Ezért kérte a pápát, hogy a pert, amit mindezek miatt a püspök a fehérvári prépost, a kanonokok 
és a káptalan ellen indítani akar, bízza a pápai palota egyik ügyhallgatójára (auditor), mivel a 
püspök nem reméli, hogy otthon (in partibus) igazságot kapna az ellenfelei hatalma és az irántuk 
táplált kedvezés miatt. D. Avinione, X. Kal. Dec., pápasága 4. évében. [1365.] 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 435–436. (ASV. Suppl. Urbani V. Vol. 42. fol. 10. alapján.) 
R.: Bónis, SZR. 1321. szám. 
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568. 1365. nov. 24. Buda 
Péter fia: István mester, Filek-i várnagy és Gumur-i comes a maga részéről elengedi azokat 
a bírságokat, amikben Legene-i Fargach (dict.) Miklós fia: András mestert elmarasztalta 
Tornalya-i János fia: Mihály ellenében, nem érintve azonban a peres ellenfél részét. D. 
Bude, 2. die Clementis, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 58 566. (Forgách cs. lt. 202.) Papír. Hátlapján pecsét töredékes nyoma. 
K.: F. IX/3. 525. 
 
 
569. 1365. nov. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H) a Turuch-i és Lelez-i prépostoknak, a premontrei rend vizitátorainak: mivel a 
király Ausztria hercegének kérésére a Jazou-i prepositura-t minden haszonvételével visszaadta 
Miklós testvérnek, utasítja a címzetteket, hogy Miklós prépostot ne zaklassák semmi módon, 
hanem engedjék őt prepositura-jában békésen megmaradni. D. Bude, in fe. Katherine, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 21. (Df. 219 544.) Papír. Hátlapján kis 

zárópecsét körvonalában: relacio Johannis plebani de Ryvulo dominarum. 
K.: Fraknói, Oklevéltár 6. 
R.: Foltíny J., Száz. 1871. 622. 
 
 
570. 1365. nov. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: a Zaboch és Beregh megyei 
nemesek közösségének 1364. szept. 9-én (f. II. p. Nat. virg. glor., in anno prox. transacto) 
Karaz falu mellett tartott közgyűlésén (congregacio generalis) kiadott oklevele szerint 
Zygan-i Domokos fia: László bemutatott Losunch-i Dénes fia István néhai bán fia: Dénes 
mester ellenében 6 bírságlevelet (amikből 5 a nádoré, 1 pedig Bubeek István comes ország-
bíróé), állítva, hogy ezek tartalmazzák a Dénes elleni vádját (accio): a nádor Heweswyuar 
megyei nemesek közösségének 1358. nov. 5-én (f. II. p. OO. SS., a. d. 1358.) Velpret falu 
mellett tartott közgyűlésének (congregacio generalis) 7. napján, nov. 11-én  kiadott oklevele 
szerint Zygan-i Domokos fia: László elmondta, hogy ő István néhai bán fiával: Dénes mesterrel 
osztályos rokonságban (in una divisonali generacionis linea) van, ezért birtokaikon meg akar 
vele osztozni; ám László hiába várt rá a törvényes napokon át, Dénes mester a közgyűlésen 
nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor bírsággal (mole 
birsagiali) sújtotta; ezután Dénes a nádor perhalasztó oklevele szerint 1359. jún. 16-ra (ad 
oct. Penth., a. d. 1359.), Bubeek István oklevele szerint annak színe elé 1361. jan. 13-ra (ad 
oct. Epiph. d., a. d. 1361.), a nádor perhalasztó oklevele szerint máj. 1-jére (ad oct. Georgii 
tunc de novo elapsas), a Lelez-i konvent idézőlevele szerint 1361. júl. 8-ra (ad quind. Nat. 
Johannis Bapt. tunc transactas), végül a nádor mondott közgyűlésére László ellenében a 
birtokosztály ügyében válaszadásra megidézettként egyszer sem jelent meg, ezért az időpontok 
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elmulasztásáért minden esetben bírságban marasztalták el. Az oklevelek bemutatása után 
László kérte, hogy a nádor adjon neki igazságot Dénes részéről az ország jogának megfelelően. 
Mivel a pereket nem szokás csak idézésekkel befejezni, hanem ezeket az ország szokása 
szerint végleges idézés kell kövesse (non quelibet cause solis citacionibus solent diffiniri, 
sed easdem citaciones iuxta regni consuetudine de necessario evocacio debeat sequi 
consultiva), ezért a nádor kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Makow 
fia: János v. Rozuagh-i Lőrinc fia: István v. Zentus-i Pouka fia: Pál v. Veke-i Péter nádori 
ember a birtokosztály ügyében válaszadásra és a (nádornak és a peres ellenfélnek járó) 
bírságai kifizetésére idézze meg (evocaret) Dénest Zygan-i László ellenében a nádor elé 
1364. nov. 8-ra (ad oct. OO. SS. tunc prox. venturas), majd a konvent tegyen akkorra jelentést. 
Nov. 8-án László elmondta a nádornak, hogy bizonyos elfoglaltságaitól akadályoztatva a 
mondott idézést nem tudta elvégeztetni, ezért a nádor ismét kérte írásban a konventet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori ember idézze meg Lusunch-i Dénest a mondottak 
ügyében Zygan-i László ellenében [1365.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum) a nádor elé, 
majd a konvent tegyen jelentést ugyanakkorra. A pert ezután a nádor oklevelével a király 
írásos, Dénes mester részére kibocsátott parancsára elhalasztotta, végül a Bulgária elleni 
királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie regalis 
exercitus versus Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis proclamate occurrentibus) Domokos 
fia: László bemutatta a nádornak a konvent jelentését, miszerint Zentus-i Mykow [!] fia: 
Pál nádori ember és Antal testvér, a konvent embere [1364.] dec. 23-án (f. II. an. Nat. d.) 
István bán fia: Dénes mestert a Bezded nevű birtokán a mondottak ügyében Domokos fia: 
László ellenében megidézték. Dénes azonban okt. 20-án sem jelent meg a nádor előtt, nem 
is küldött senkit maga helyett, pedig László 36 napig várta. Mivel az ország régi szokása 
szerint a végleges idézéseket három vásáron történő kikiáltások kell kövessék (evocaciones 
consultivas regni lege ab antiquo assueta requirente trine forenses sequi debent 
proclamaciones), nehogy az ítélkezésben sietség látszódjon, az állhatatlanokat és a jog ellen 
lázadókat pedig az igazság ösvényére hívni a kegyesség fő bizonyítéka, ezért a nádor kéri a 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Bank-i Pál v. Zonuk-i János v. Apagh-i Jakab 
v. Makow fia: János v. Rozuagh-i Lőrinc fia: István nádori ember Dénes mestert válaszadásra, 
valamint a nádornak és a peres ellenfélnek járó bírságai kifizetésére László ellenében 3 megyei 
vásáron nyilvánosan kiáltsa ki a nádor elé [1366.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d. nunc 
venturas), figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem teljesíti, akkor távolléte és ellenszegülése 
ellenére a nádor végső döntést hoz az ügyben a jog szerint, majd a konvent tegyen ugyanakkorra 
jelentést a nádornak. D. in Wyssegrad, 37. die quind. predict., a. d. 1365. 
 
K.: Bánffy I. 252–256. (nov. 4-i dátummal) Eszerint E.-je: Erdődy cs. galgóci lt. 97. 8. 

11a.; papír, hátlapján tárgymegjelölés, valamint kis pecsét töredékei; más kezektől: 
actor personaliter et pro reo Dyonisio Thomas filius Nicolai cum Vachiensis ad 
quindenas Mychaelis, debet solvere unam marcam cum duplo et cum alio iudicio trium 
marcarum. Solvit ambo. 

R.: Erdődy 505. szám. 
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571. 1365. nov. 25. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy Dénes fia: Miklós a vasvári káptalan 
ügyvédvalló levelével Sagud-i Pál fia: Péter nevében a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra 
kihirdetett oszlásának 15. napjától, okt. 20-tól (quind. residencie exercitus regii versus 
Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis proclamate) 36 napig állt színe előtt Monorosd-i István 
fia: Lőrinc ellenében, aki azonban a nádor perhalasztó oklevele ellenére nem jelent meg 
válaszadásra, nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor Lőrincet bírságban marasztalja 
el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. in Vyssegrad, 37. die termini prenotati, 
a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 104 694. (Festetics cs. lt.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Monorozd 

névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: comitatus Castriferrei. Solvit. 
 
 
572. 1365. nov. 25. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda előtt nov. 18-án (oct. Martini) Fyzkuth-i János fia: János tiltakozott, 
miszerint amikor ő a néhai felesége, ti. Cheh (dict.) László mester leánytestvére hitbére és 
jegyajándéka ügyében pert viselt László mesterrel Domokos erdélyi püspök vikáriusa előtt 
máj. 1-jén (oct. Georgii), az ország összes pere a királyi had miatt annak oszlása 15. napjára 
[okt. 20.] lett halasztva a király parancsából. De amíg János Vidinben (Budunium) volt a 
királyi seregben, a távollétében a vikárius egy őt elmarasztaló ítéletlevelet adott ki Lászlónak, 
János joga sérelmére. D. in S. Emerico, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 73 710. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 164.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: Teleki I. 139. (okt. 27-i dátummal); Doc. Rom. Hist. C. XII. 470–471. (román fordítással) 
R.: Bónis, SZR. 1322. szám; Erdélyi Okmánytár IV. 398. szám. 
 
 
573. 1365. nov. 25.  
Raguzai tanácsi határozat: kivihető gabona Károly, Durazzo (Diracium) hercege részére. 
 
K.: F. Rački, Starine 13 (1881) 237. (Lucius alapján, ezen dátummal.) 
 
 
574. 1365. nov. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy Tamás litteratus Benedek Scepsi-i 
prépost nevében a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napjától, 
okt. 20-tól (quind. residencie exercitus regalis versus Bulgariam moti et ad oct. Michaelis 
proclamate) 38 napig állt színe előtt Vyfalu-i Vza fia: Imre ellenében, aki azonban a nádor 
perhalasztó oklevele ellenére Lizka birtok bejárása és határjelei emelése tilalmazásának 
ügyében nem jelent meg válaszadásra, nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor 



307 

Imrét bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. in Vyssegrad, 
39. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. 86. (Df. 264 199.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: comitatus Zempliniensis. Non. 
R.: Feňarová 86. szám. (nov. 13-i dátummal) 
 
 
575. [1365.] nov. 27. 
A Goron melletti Szt. Benedek-monostor konventje kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király 
(H) parancslevelének megfelelően (l. 565. szám) Borsan-i Miklós fia: János királyi emberrel 
kiküldték tanúságul Bálint testvér papot, akik nov. 25-én (f. III., in fe. Katherine) a Bors és 
Trinchyn megyei mondott birtokokat iktatták Istvánnak az ország szokásának (lex et 
consuetudo) megfelelően, azon a jogon, hogy a három privilégium alapján hozzá tartoznak, 
nem lévén ellentmondó. Erről a konvent függőpecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 
f. V. p. Katherine, a. d. supradicto. [1365.] Arenga. 
 
E.: MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevelek 157. (Df. 243 802.) A szélén hiányos. Hátlapján középkori 

(Privilegium super …. Stephani de Barak[cha] …… Pasyth Kalachna Mysen …… 
Trinchyniensi comitatibus habitarum quas Ladislaus dux Opulie a rege Lodowici [!] 
pro defectu seminis pro se impetrasset) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függő-
pecsétre utaló plicatura. 

Á.: Garamszentbenedeki konvent, 1369. máj. 26. Dl. 16 107. (Keglevich cs. lt. AM. 25.) 
Eltérő névalakjai: Gron, Wngaria. 

K.: Bars 55–56; Keglevich K., Garamszentbenedeki konvent 139–140. 
 
 
576. 1365. nov. 28. Visegrád 
Konth Miklós nádor [(H)], a kunok bírája kinyilvánítja, hogy kérésére [I.] Lajos király 
[(H)] Deuecher-i Márton fia Imre leánya: a hajadon (puella) Ilona árvasága miatt királyi 
kegyességből és hatáskörből, semota prorsus sui regni consuetudine que huic institucioni 
temporis in processu contraire videretur, Ilonát az apja, a férfiörökös nélküli Imre 
Deuecher-en, Wgh-on, Kohar-on és Magyaro. (regnum Hungarie) határain belül levő más 
[birtok]ain és birtokrészein valós örökössé és birtokossá tette, és ezeket minden haszonvétellel 
Ilonának, általa jegyesének: Rouaz (dict.) Imrének és örököseiknek adta. Majd amikor 
Ilona az atyai birtokrészei ügyében perbe került ezen Márton fia Miklós fia: Jánossal, közöttük 
ezen birtokokon, valamint Miklós (János apja) birtokain a béke érdekében osztály történt a 
nádor privilegiális oklevele szerint, de Kohar birtok fele ügyében per jött létre, ami a királyi 
hadoszlás 15. napjára jutott. Akkor, vagyis a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett 
oszlásának 15. napján, okt. 20-án (quind. residencie regalis exercitus versus Bulgariam 
moti et ad oct. Mychaelis proclamate) megjelent a nádor előtt egyrészről Rowaz (dict.) 
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Imre (Ilona nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Márton fia 
Miklós fia: János, és megvallották, hogy érvénytelenítve az Ilona és János közötti korábbi 
osztályt, a nádor bírói engedélyével, fogott nemes bírók elrendezésével a király által Ilonának 
adott birtokok ügyében úgy egyeztek meg, hogy az Wgh birtokon levő részeket (amik egykor 
Márton fiaié: Miklósé, Imréé és Istváné voltak) és a Kyustorna folyó mellett keletre levő 
Deuecher birtokot, ti. ahol Emuch fia: Márton lakott egykor – kivéve 2 jobbágytelket 
(curie seu sessiones iobagionum): az egyik lakott, a birtok végén nyugat felől van a 
Deuecher-ről Wgh-ra tartó nagy út mellett, és a kertje és csűrje (orreum) a Kyustorna folyóig 
tart; a másik elhagyatott és szemben van a lakott telekkel e nagy út másik részén – Ilonának 
adták minden tartozékkal örök birtoklásra, a mondott 2 telek pedig Deuecher-i Jánosnak 
maradt, úgy, hogy János az ottani szántóföldeket és réteket a neki jutott birtokokon lakó 
jobbágyainak kell adja. Eghazasdeuecher és Kohar teljes birtokokat, a Deuecher nevű birtok 
(ti. Gyula fia: néhai László része) felét, valamint a szintén Deuecher nevű birtokot (ami 
ezen László Deuecher birtoka és azon Deuecher birtok között fekszik, amin egykor Emuch 
fia: Márton lakott) minden haszonvétellel Miklós fia: Jánosnak és örököseinek adták. Az 
Ilonának jutott Deuecher birtokot, ahogy a felek elmondták, az egyik oldalról egy nagy út 
különíti el, ami az ottani Szt. Péter apostol-egyház és ezen János telke között kezdődve a 
Kyustorna folyóig halad, és azon átkelve Wgh birtokig megy …… az erdő[ben] egy helyig 
tart, ahol kettéválik: az egyik út észak felé elér a Fueynlyuka nevű helyhez és így ……. a 
birtokok elkülönülnek egymástól; a másik oldalról az Ilonának jutott b[irtokot] szintén egy 
nagy út és jelek ….. különítik el, mely út kezdődik a Szt. Péter-egyháztól …. délre, majd 
tart …. Kohar birtoknak a ……, kivéve ott 4 ….. a Kyustorna folyóig és ……., mely 4 
hold ….. Kohar birtok határjelétől ……. halad Kohar határai mentén  a mondott …… on-
nan fentebb e víz v. folyó közepén ….. Kohar új határjeleiig, amiket Miklós fia: ……., 
ezen János fivére emelt, ahonnan …… Zeek birtok határjeleiig ….. A birtokok erdőit és a 
jószágoknak (pecoribus et pecudibus) legelésre alkalmas földeket az egyházakkal és azok 
kegyúri jogaival együtt a felek közös használatra hagyták. Ha valamelyikük birtokaiból v. ….  
bárki bírói úton részt szerezne, v. leánynegyedet és hitbért követelne, akkor a háborítatlan 
fél a nála levő birtokokból a veszteséget elszenvedő felet pénzzel v. birtok átadásával kell 
segítse. A közöttük eddig kiadott okleveleket érvénytelenítették. A Nogtorna folyón levő 4 
malmot úgy osztották fel, hogy az Wgh falu végében a folyó gázlója feletti malom Ilonának, 
a folyó alsó részén levő Jánosnak, a még lentebb levők pedig felváltva Ilonának és Jánosnak 
jutottak. Az ezen folyón levő malomhelyeiket közös használatra hagyták. Ha a felek közösen, 
v. külön-külön, de közös költségen valamely birtokukat v. birtokrészüket idegen kezektől 
vissza tudják szerezni, azt is fel kell osszák egymás között. Erről a nádor függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Ilonának. D. in Wyssegrad, 40. die quind. predict., 
a. d. 1365. 
 
Á.: I. Lajos király, 1382. márc. 27. Dl. 42 228. (Múz. Ta. Véghely.) Helyenként hiányos. 
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577. 1365. nov. 29. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) kinyilvánítja, 
hogy [IV.] Károly római császár és cseh király kérésére a Cseho.-nak (Bo) alávetett 
Wroclaw (Waratislau) városbeli polgároknak, hospeseknek és kereskedőknek azt a speciális 
kegyet adja, hogy áruikkal bármely úton is menjenek, a magyar királyi harmincadok és 
vámok kifizetésében azokat a kiváltságokat élvezzék, mint a prágai és nürnbergi 
(Newrumburg ~ Neurumburg) kereskedők Lajos privilegiális engedélye alapján, vagyis a 
jogos vámok és harmincadok kifizetése után bárhol Magyaro.-n mentesek legyenek a királyi 
vám- és harmincadszedők alól, akik őket többlet- és jogtalan (inconsueta) vám v. harmincad 
kifizetésére nem kényszeríthetik, hanem a Wroclaw-iak a mondott kifizetések után szabadon 
haladhatnak a király speciális védelme és oltalma alatt. Utasítja a főpapokat, bárókat, 
comes-eket, várnagyokat, nemeseket és birtokos embereket, akiknek a földeken és vizeken 
vámjaik vannak, ezek és a saját királyi vám- és harmincadszedőit, hogy amikor a 
Wroclaw-i polgárok és kereskedők a javaikkal és áruikkal a területeikre (tenuta), a vám- és 
harmincadszedő helyeikre érnek, miután a jogos és szokott vámokat és harmincadokat a 
prágai és nürnbergi kereskedők módjára (more et instar) kifizették, őket mind érkezésükkor, 
mind távozásukkor mindenféle akadályozás és zaklatás nélkül engedjék haladni, személyükben 
és javaikban szabadon, ellenkező esetben királyi parancs megszegőivé válnak. Erről függő 
új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., III. Kal. Dec., 
uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, 
János váci, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Demeter szerémi, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai, Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth 
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.: Wroclawi Lt. Akta miaste Wroclawie. Dokumenty 422. Hátlapján középkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsét és fonata. 
K.: Lünig 245–246; F. IX/3. 495–497; Breslau 209–210. 
 
 
578. [1365. nov. 29.] 
[I.] Lajos király (H) a chebi (Egrensis) polgároknak és kereskedőknek azt a kegyet adja, 
hogy miután kifizették a jogos vámokat és harmincadot, szabadon és zaklatás nélkül 
haladjanak, azokat a kiváltságokat (libertas) élvezve, mint a prágaiak és a nürnbergiek 
(Nurembergenses). 
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R.: Sasinek F., TT. 1891. 296. (Ezen dátummal, eszerint E.-je: Arch. Egrensis. nr. 25.) 
 
 
579. 1365. nov. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy Ipolit fia: Myko (a Goron melletti 
Szt. Benedek-egyház apátja nevében az ottani konvent ügyvédvalló levelével) a Bulgária 
elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napjától, okt. 20-tól (quind. residencie 
exercitus regii versus Bulgariam moti et ad oct. Michaelis proclamate) 40 napig állt színe 
előtt Kizzelepchen-i András fiai: Leukus, Péter és Egyed ellenében, akik azonban a nádor 
korábbi oklevele ellenére az okleveleik bemutatására birtokügyben nem jelentek meg, nem 
is küldtek senkit maguk helyett, ezért a nádor őket bírságban marasztalja el, ha magukat 
nem tudják ésszerűen kimenteni. D. in Vissegrad, 41. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 9. 1. 7. (Df. 235 987.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Kyszelepchen névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. Kortárs 
kéztől: Borsiensis. Solvit.  

 
 
580. 1365. nov. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy amikor Donatus testvér, a fehér-
vári (Alba) Szt. István király-ispotályos ház preceptor-a a nádor elé perbe idézte Péter fia: 
Miklós, Simon fia: János, Chomorag fia: Kelemen, Wsa (dict.) János fia: Miklós, Miklós 
fia: Bereck és Benedek fia: Chomorag Feulchuth-i nemeseket, a per halasztások után máj. 
1-jére (oct. Georgii) jutott, mikor is a preceptor bemutatta az alábbiakat: 1) A nádor 1364. 
ápr. 26-án, a Fejér megyei nemesek közösségének tartott közgyűlésén kiadott oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XLVIII. 257. szám) a Feulchuth-on levő, a preceptor szerint e nemesek által 
elfoglalt birtokrész ügyében, amit a nádor aug. 1-jére tűzött ki, de akkor bizonyos 
Feulchuth-i nemesek nem jelentek meg, nem is küldtek senkit, így bírság sújtotta őket. 2) 
A fehérvári káptalan 1353. júl. 6-i oklevelét Chuth birtok Donatus-nak és egyházának történt 
iktatásáról (l. Anjou-oklt. XXXVII. 467. szám). Ezután Miklós fia: Bereck és János fia: 
Miklós a maguk és a többiek nevében (előbbi ezen fehérvári konvent, utóbbi a fehérvári 
káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelték, hogy ők a Szt. István király-egyház egy birtok-
részét sem tartják elfoglalva Chuth-on, és amit ott Donatus az egyháza földrészének ismer, 
azt törvényesen visszaveheti (recaptivaret) és iktathatja, és ők ennek nem mondanak ellent. 
Ezért a nádor kérte a fehérvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Rekeztew-i 
Kantya (dict.) János nádor ember szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) menjen a birtokra a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, és amelyik birtokrészt a preceptor az 
egyházáénak nevez, vegye vissza, járja be Donatus mutatása alapján annak régi határai 
mentén, ahol szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve, és mások birtokjogától így 
elkülönítve iktassa a fehérvári Szt. István király-egyháznak, ha nincs ellentmondás, az 
esetleges ellentmondókat idézze Donatus ellenében a nádor elé okt. 6-ra (oct. Mychaelis) 
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ellentmondásuk megokolására (ha a Chuth-i nemesek mondanak ellent valamely földrészen, 
őket nem kell megidézni, mivel már perben vannak és idézés nélkül is meg kell jelenjenek 
akkor Donatus ellenében a nádor előtt), a tilalmazott birtokrészt királyi mértékkel megmérve, 
v. ha mérni nem lehet, szemmel megtekintve hamisság nélkül fogott bírókkal együtt becsülje 
fel értékén (condigno suo precio) az ország szokása szerint, tudja meg, hogy ezen részt 
eddig ki birtokolta, majd a káptalan okt. 6-ra tegyen jelentést. A per tárgyalása onnan a 
felek akaratából a nádor perhalasztó levelével nov. 18-ra (oct. Martini) lett kitűzve, mikor 
is megjelent Miklós fia: Bereck a maga, Péter fia: Miklós, Simon fia: János, Chomorag fia: 
Kelemen, Wsa (dict.) János fia: Miklós és Benedek fia: Chomorag nevében a budai káptalan 
ügyvédvalló levelével, és Donatus bemutatta a fehérvári káptalan jelentését (l. 426. szám). 
Amikor a nádor a bemutatott oklevelek alapján a felek között döntést akart hozni, Donatus 
és Bereck kérték a megegyezés lehetőségét, amit megkapva visszatértek, és elmondták, 
hogy mivel e nemesek elismerték, hogy a Feulchuth-on levő ezen birtokrész a fehérvári 
Szt. István király-egyházhoz és Donatus testvérhez tartozik, őket viszont egyáltalán nem 
illeti, ezért a birtokrészt minden tartozékával együtt a Szt. István király-egyháznak és 
Donatus-nak átengedték örök birtoklásra a fehérvári káptalan jelentésében levő határok 
alatt, és tette ezt Bereck a maga és a többi alperes nemes nevében a budai káptalan ügyvéd-
valló levelével a nádor előtt is, semmiféle jogot és tulajdont maguknak és leszármazottaiknak 
a birtokrészben meg nem tartva, hanem ezen egyházra ruházva. Viszonzásul a preceptor 
elengedett az alpereseknek minden terhet és bírságot, ami a birtokrész elfoglalása miatt 
őket a nádor előtt sújthatta volna. A nádor erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. in Wyssegrad, 12. die oct. Martini, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 106 144. (Székesfehérvári keresztesek konventje. 2. 11. 117.) Hátlapján középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét zöld fonata. 
Á.: Pozsonyi kápt., 1695. jún. 13. SzSzBML. Muranici Horváth cs. lt. 55. 57. (Df. 281 331.) 
K.: Balogh, Középk. okl. 48–53. 
R.: Érszegi G., Fejér m. Tört. Évk. 5 (1971) 191. 
 
 
581. 1365. nov. 29. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy néhai Vezzeus mester 
fia: János a maga és fivérei: Miklós és Tamás, valamint Teuteus fia: László nevében a 
Pechuarad-i konvent és a királyi kápolnaispán ügyvédvalló leveleivel a bolgárok elleni 
királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napjától, okt. 20-tól (quind. residencie 
exercitus regalis contra Bulgaros moti et ad oct. Mychaelis proclamate) 40 napig állt színe 
előtt a Bors megyei Zobonya fiai: Jakab, János és László mesterek ellenében, akik azonban 
az országbíró perhalasztó oklevele ellenére Zeek birtok határjelei emelésének tilalmazása 
ügyében nem jelentek meg válaszadásra, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért az 
országbíró Zobonya fiait bírságokban marasztalja el, ha magukat nem tudják ésszerűen 
kimenteni. D. in Wissegrad, 41. die termini prenotati, a. d. 1365. 
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E.: Dl. 77 357. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 448.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: Z. III. 284. 
 
 
582. 1365. nov. 29. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a zalai konventnek: amikor 1364. 
szept. 15-én (oct. Nat. B. virg., a. prox. transacto) a bárókkal és az ország nemeseivel bírói 
székén a pereskedők ügyeit tárgyalta, Bereck litteratus (Kanyssa-i Lőrinc fia: János mester 
nevében a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta 1364. jún. 3-i döntéshozó 
oklevelét, miszerint Bereck litteratus (Kanyssa-i Lőrinc fia: János mester nevében a 
csázmai káptalan oklevelével) Mykch néhai bán fia Lorand fia: Miklós ellenében máj. 9-től 
25 napig állt színe előtt, de Miklós az esztergomi káptalan idézőlevele ellenére nem jelent 
meg, nem is küldött senkit maga helyett, így az országbíró más oklevelével megbírságolta 
(l. Anjou-oklt. XLVIII. 437. szám); Bereck a mondott idézőlevéllel együtt bemutatott 
külöböző években és időpontokban kiadott okleveleket: a konvent 4 idézőlevelét, az ország-
bíró 4 bírságlevelét, Ugrin fia: Miklós comes 2 és az országbíró 4 perhalasztó oklevelét. 
Ezek szerint János mester a királyi és a zalai konventi emberekkel 1359. jún. 19-re (ad f. 
IV. p. S. Trinit., a. d. 1359.) a királyi jelenlét elé idéztette Mykch néhai bán fia Lorand 
mestert (Miklós apját), és onnan a per Ugrin fia: Miklós egykori országbíró oklevelei szerint 
1359. okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis in eodem anno), majd (miután a per Lorand halálával az 
ország szokása szerint a fiára: Miklósra szállt) 1360. máj. 1-jére (oct. Georgii, a. d. 1360.), 
ezután István comes perhalasztó oklevele szerint 1361. jan. 13-ra (oct. Epiph. d., a. d. 
1361.) és ápr. 4-re (ad oct. Passce d. prox. tunc venturas) lett halasztva a per tárgyának, 
ZyklakZenthmiklos birtok ügyének kinyilvánításával. Miklós az időpontokon nem jelent 
meg, nem is küldött senkit, így megbírságolták. Amikor János mester Miklóst a királyi és 
zalai konventi emberekkel 1361. júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt, in dicto anno 1361.) 
másodjára megidéztette, Miklós akkor sem jelent meg, így bírságban maradt. Miután János 
mester a királyi és a konventi emberekkel Miklóst 1361. aug. 14-re (ad quind. sab. p. Jacobi 
in eodem anno 1361.) a királyi jelenlét elé harmadjára is megidéztette, a per onnan a királyi 
hadoszlás 15. napjára lett halasztva, de Miklós a bosnyákok elleni királyi had 1363. aug. 
27-re kihirdetett oszlásának 15. napjára, szept. 10-re (ad easdem quind. exercitus regalis 
contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani in a. d. 1363. proclamate) sem jelent meg, 
így megbírságolták. Amikor János mester Miklóst [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d. tunc 
venturas) a királyi és konventi emberekkel negyedjére is perbe vonta, Miklós szintén nem 
jelent meg, nem is küldött senkit, így további bírságot vont magára, így mindezek miatt 
Bereck képviselő igazságot kért János mesternek az országbírótól. Mivel a pereket nem 
szokás idézésekkel befejezni, csak ha birtokba bevezetésekkel vegyes idézések és három 
vásáron történő kikiáltások követik (non alique cause solis citacionibus vel simplicibus 
evocacionibus solent terminari, nisi evocaciones possessionariis introduccionibus inmixte 
trineque forenses consequantur proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat 
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pedig az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért István comes írásban 
kérte az esztergomi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Maroth-i Dyena fia: 
János v. Simon fia: László v. Labathlan-i Jensel fia: Pál v. Teke fia: János v. Myzke-i Pál 
fia: László v. Ogh-i Miklós fia: Gergely királyi ember János mestert v. képviselőjét Miklós 
Palata nevű birtokába 15 napi, csak a szükséges élelelemmel való, rombolás nélküli ott 
tartózkodásra (15 diebus permansurum victuique solum necessaria hiis diebus absque 
destruccione aliquali in eadem recepturum) bevezetve idézze meg (evocaret) szept. 15-re 
(oct. Nat. B. virg.) a királyi jelenlét elé Miklóst annak megokolására, miért tartja elfoglalva 
ZyglakZenthmiklos birtokot, és hogy kifizesse a mondott 5 időpont összesen 15 márkányi, 
az országbírónak és a peres ellenfélnek járó bírságot, figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem 
teljesíti, távolléte ellenére az országbíró eljár a jog szerint, majd a káptalan tegyen jelentést 
a királynak ugyanakkorra. Ezen oklevél bemutatása után Bereck litteratus, János mester 
famulus-a és képviselője azt mondta, hogy János mester a feladataitól akadályoztatva az 
idézést nem tudta elvégeztetni, ezért erre későbbi időpontot kért, és mivel ehhez a királyi 
és az esztergomi káptalani embereket volt szükséges kiküldeni, ezért István comes kérte a 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember Jánost v. képviselőjét Miklós 
Palata nevű birtokába 15 napi, csak a szükséges élelelemmel való, rombolás nélküli ott 
tartózkodásra bevezetve Miklóst idézze meg (evocaret) okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a királyi 
jelenlét elé annak megokolására, miért tartja elfoglalva ZuglakZenthmiklos birtokot, és 
hogy kifizesse a mondott 5 időpont összesen 15 márkányi, az országbírónak és a peres 
ellenfélnek járó bírságot, figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem teljesíti, távolléte ellenére 
az országbíró eljár a jog szerint, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak ugyanakkorra. 
Okt. 6-ról az idézés megtárgyalása az országbíró más oklevele szerint királyi írásos 
parancsból a bolgárok elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napjára, [1365.] 
okt. 20-ra (ad presentes quind. residencie regalis exercitus contra Bulgaros moti et ad oct. 
Mychaelis proclamate) lett halasztva, mikor is megjelent István comes előtt János fia: Miklós 
(Kanyssa-i Lőrinc fia: János mester nevében a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével) és 
az esztergomi káptalan királynak szóló jelentésével igazolta, hogy Munkad-i Simon fia: 
László királyi ember és Miklós pap, a káptalan tanúsága [1364.] szept. 20-án (f. VI., in vig. 
Mathei) Lorand fia: Miklóst a Palata nevű birtokán János ellenében okt. 6-ra a királyi jelenlét 
elé idézte. Ám Miklós ekkor sem jelent meg, nem is küldött senkit, a 15 márka bírságot 
sem fizette ki, holott János fia: Miklós képviselő a törvényes napokon át (legittimis diebus 
quind. earundem) várt rá, ezért az országbíró Lőrinc fia: Miklóst a meg nem jelenésért a 
szokásos bírságban, a 15 márka ki nem fizetéséért pedig annak kétszeresében marasztalta 
el bírságlevelével. És mivel az ország szokása szerint a végleges idézéseket a megidézettek 
makacssága miatt 3 vásáron való kikiáltás kell kövesse (evocaciones consultivas 
evocatorum contumacia requirente trine forenses sequi debent proclamaciones), ezért az 
országbíró kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Jacapfolua-i Jakab fia: 
György v. Bogulya-i Kerekes (dict.) Gergely v. Aracha-i Imre fia: Lőrinc v. Kerechen-i 
Miklós fia: János királyi ember Lorand fia: Miklóst 3 megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa 
ki [1366.] jan. 20-ra (ad quind. Epiph. d.) János ellenében a királyi jelenlét elé annak 
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megokolására, miért tartja elfoglalva ZuglakZenthmiklos birtokot, és hogy kifizesse az 
összesen 33 márkányi, az országbírónak és a peres ellenfélnek járó bírságot, figyelmeztetve, 
hogy ha mindezt nem teljesíti, távolléte ellenére az országbíró végső döntést hoz az ügyben, 
majd a konvent tegyen jelentést a királynak ugyanakkorra. D. in Wyssegrad, 41. die 
termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5375. (NRA. 10. 21.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Lorand fia: 

Miklós Palata-i), valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
582a. 1365. nov. 30. Pozsony 
I. Lajos királynak (H) az 577. számban foglalt rendelkezéssel azonos tartalmú, de nyílt 
alakú oklevele. Eltérő névalakjai: Varatislau, Neremburg ~ Nuremburg. D. Posonii, in fe. 
Andree, a. d. 1365. 
 
E.: Wroclaw-i Lt. Akta miaste Wroclawie. Dokumenty 423. Hátlapján nagypecsét nyoma. 
K.: Breslau 209. 
 
 
583. 1365. nov. 30. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Huzyubach-i János fiai: Miklós és János nevében, hogy 
a Gumul nevű birtokuk határain belül fekvő földrészük terméseit és haszonvételeit számos 
tilalmazásuk ellenére Bodun-i Simon fia János fia: Miklós hatalmaskodva és jogtalanul 
használtatja jobbágyaival. Ezért a király utasítja a bácsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel szentmiklósi (S. Nicolaus) Benedek fia: Leonard v. Chyk-i Fynta v. Chyk-i Máté v. 
Jakab fia: Péter v. Kerekud-i Gergely fia: Tamás királyi ember megtudván erről az igazságot, 
János fia: Miklóst és a többieket tilalmazza az ország szokása szerint a mondott földrész 
további jogtalan és hatalmaskodó használatától, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Wissegrad, in fe. Andree, a. d. 1365. 
 
Á.: Bácsi kápt., 1366. jan. 26. SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 21. (Df. 

265 566.) 
 
 
584. 1365. nov. 30. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Huzyubach-i János fiai: Miklós és János nevében, hogy 
júl. 31-én (f. V. an. ad vincula Petri), amikor ők Gara-i Miklós Machou-i bán közgyűlésén 
voltak, Gerekmezeu-i Zaar (dict.) László fia: Miklós Chyk birtokról az ő Huzyubach nevű 
birtokukra ment hatalmaskodva, 20 jobbágyukat súlyosan megsebesíttette, a szakállukat 
kitépette, őket lemezteleníttette, 100 szekér szénájukat pedig a Gachalfolua nevű birtokán 
levő házához vitette, holott per van függőben János fiai és Miklós között. Ezért a király 
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utasítja a bácsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel szentjakabi (S. Jacobus) 
Jakab fia: Péter v. Kerekud-i Gergely fia: Tamás v. Nazuad-i György v. Hazaffalu-i Demeter 
v. Batfolua-i Tamás fia: István királyi ember tudja meg minderről az igazságot, főleg 
Huzyubach szomszédaitól, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wissegrad, in fe. 
Andree, a. d. 1365. 
 
Á.: Bácsi kápt., 1366. jan. 26. SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 80. FF. 

(Df. 265 668.) 
 
 
585. 1365. dec. 1. Pozsony 
[I.] Lajos királlyal (H) tudatták Soprun királyi város polgárai és népei, hogy a szőlőikből a 
tizedeket Kálmán győri püspök nem engedi az uralkodó által is megerősített régi 
privilegializált kiváltságuknak megfelelően beszedni, őket egyházi interdictum-mal és az 
istentiszteletektől való megfosztással bünteti. Mivel a király ezt nem tűri, megparancsolja a 
püspöknek, hogy szüntesse meg az interdictum-ot, engedje az istentiszteletek megtartását a 
polgárok számára, őket ne merészelje a tizedek új és jogtalan kivetésével terhelni, hanem 
tőlük és szőlőik után a tizedeket a király által megerősített régi kiváltságuknak és szokásuknak 
megfelelen szedesse be adószedőivel, különben a király maga rendelkezik majd a tizedek 
ügyében, de az nem lesz a püspök és egyháza dicsőségére. Jelen oklevelet adják majd vissza 
bemutatójának. D. Posonii, in crastino Andree, a. d. 1365. 
 
E.: 1. GYMSML. Sopron. Sopron város. Diplomatarium 187. (Df. 201 820.) Előlapja alján 

vörös viaszú kis pecsét nyomában: relacio Kont palatini facta Symoni. Hátlapján újkori 
kéztől tárgymegjelölés. 
2. Uo. 188. (Df. 201 821.) Előlapja alján vörös viaszú kis pecsét nyomában: relacio 
Kont palatini facta Symoni. Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. 

K.: Házi I/1. 134–135. 
 
 
586. 1365. dec. 1. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt megjelent egyrészről Zudar 
(dict.) Péter mester királyi pohárnokmester a fivére: Zudar (dict.) István nevében királyi 
ügyvédvalló levéllel, másrészről Zennyes-i István fia: János, Zennyes-i Pál fia Dénes 
özvegyének sponsus-a (a maga és ezen nemes asszony, az ő socrus-a nevében a Lelez-i 
konvent ügyvédvalló levelével), valamint egy ifjú, aki magát Péter fia: Györgynek, 
Solyumus-i Ders fia Bertalan famulus-ának nevezte (a jelenlevő Bertalan ezt megerősítette), 
és utóbbiak megvallották, hogy Pál (az özvegy és Dénes fia), valamint Péter fia: másik Pál 
(az ifjú György fivére) Zudar (dict.) István mester Belteuk-i jobbágyai általi megöléséért 
(ami miatt ők a nádor előtt pereskedtek) Péter mester István mester képviselőjeként teljes 
elégtételt adott nekik, ezért ők a gyilkosságok ügyében nyugtatták István mestert és a hozzá 
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tartozókat, akik felé István fia: János a maga és a nemes asszony nevében, az ifjú György nevében 
pedig az ura: Bertalan szavatosságot vállalt. D. in Wysegrad, f. II. p. Andree, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5427. (NRA. 8. 24.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
587. [1365.] dec. 1. 
A Goron folyó melletti Szt. Benedek-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy a Forgach (dict.) Miklós fia: András érdekében kiadott oklevelének megfelelően (l. 
559. szám) Nempchych-i György királyi emberrel kiküldték tanúságul Bálint testvér papot, 
akik nov. 30-án (die domin., in fe. Andree) Korosan birtokot a szomszédok jelenlétében 
Andrásnak iktatni akarták, de Korysan-i Soke fia: János és Korysan-i Svnyuk fia: László 
őket ettől tilalmazták: János azért, mivel ő ott a vár kikiáltója és Korosan birtok nemese 
régtől fogva, László pedig azért, mert ő ott 1 ekényi vásárolt földet birtokol. Továbbá a 
Bors-i polgárok is tilalmazták az ország szokásának megfelelően Korosan birtokot, ezért 
őket, Jánost és Lászlót a királyi és konventi emberek a királyi jelenlét elé idézték András 
ellenében [1366.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.). D. f. II. p. Andree, a. d. supradicto. [1365.] 
 
E.: Dl. 58 567. (Forgách cs. lt. 204.)  Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölések. Kortárs kéztől: Actor personaliter, racione prioritatis Johannes non venit. 
Borsyensis. Ad oct. diei Cynerum. Zárópecsét és országbírói pecsétfő töredékes nyoma. 

K.: Keglevich K., Garamszentbenedeki konvent 140–142. 
 
 
588. 1365. dec. 2.  
A Goron folyó melletti Szt. Benedek-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy a Kozman-i Miklós fia: Forgach (dict.) András érdekében kiadott oklevelének megfelelően 
Nempchen-i György királyi emberrel kiküldték tanúságul Bálint testvér papot, akik dec. 1-jén 
(f. II. p. Andree) András Kozman nevű birtokán a szomszédokat, főleg Kozman-i András 
fiait a Forgach Andráshoz tartozó haszonvételek (vizek, erdők, berkek, szántóföldek, rétek) 
használatától és hatalmaskodó elfoglalásától tilalmazták az ország szokásának megfelelően. 
D. f. III. p. Andree, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 58 568. (Forgách cs. lt. 203)  Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei.  
K.: Keglevich K., Garamszentbenedeki konvent 142. 
 
 
589. 1365. dec. 3. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Scepsy-i káptalannak: elmondták neki Kuchyn-i Gál fia: Gál nevében, 
hogy a Kuchyn és Harthmanhele nevű birtokairól kiadott oklevelei a káptalan sekrestyéjében 
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v. levéltárában (conservatorium) vannak elhelyezve a szokás szerint, és ezekre jelenleg 
szüksége van. Ezért a király utasítja a káptalant, hogy az oklevelek par-jait keressék meg 
sekrestyéjükben, és ezeket Gálnak átiratban adják ki, csalárdság nélkül. D. in Vyssegrad, 4. 
die Andree, a. d. 1365. 
 
Á.: 1. Szepesi kápt., 1366. jan. 2. > Bebek István országbíró, 1367. febr. 14. Dl. 2396. 

(NRA. 411. 17.) 
2. Á. 1. > I. Lajos király, 1368. jún. 12. Dl. 5635. (Uo. 411. 19.) Eltérő névalakja: 
Wyssegrad. 

 
 
590. 1365. dec. 3. Visegrád 
Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Pupsa-i Miklós v. a fia: Tamás v. Palagh-i Domokos v. Narad-i László nádori ember 
idézze János fia: Istvánt és Tarnolch-i Kázmér fia: Tamást Felzanthou-i Raphael felesége, 
Vza fia Jakab leánya: Anna nemes asszony ellenében, valamint Keer-i Pál fiait: Jánost, 
Györgyöt és Miklóst, Miklós fia: Ugrint és Mathyuch-i László fiait: Pétert és Kulchey-t 
Felzantho-i László fia: Nagy (Magnus) András ellenében a nádor elé, majd a konvent tegyen 
jelentést. D. in Wyssegrad, 4. die Andree, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 5. (Df. 219 528.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
591. 1365. dec. 4. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes azon 3 márka békebírság felét, amivel őt mind rendes 
(ordinarius) bírót Od-i Bechew az Od-i Imre fia: Balázzsal az Od birtokon levő földrész 
ügyében való megbékélése miatt tartozott kiengesztelni, Batur-i Bereck fia János fia: László 
mester kérésére Bechew-nek elengedi, és őt a 3 márka fele ügyében nyugtatja. D. in 
Vysegrad, in fe. Barbare, a. d. 1365. 
 
E.: K. szerint: Arhiv. Stat. Zalău. Diósadi (Dioşod) ref. parókia lt. II/1.  
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 472. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 400. szám. Eszerint hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Becheu 

névalakkal), valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
592. 1365. dec. 4. Spalato 
A. d. 1365., ind. 3. [!], die 4. Dec., [I.] Lajos király (H), Vgolin spalatoi érsek és Johannes 
de Griso[gonis] spalatoi comes idején Spalatoban (Spalatum) oklevelet adtak ki. 
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K.: Smič. XIII. 485. (Hvarban volt E.-je alapján.) 
 
 
593. 1365. dec. 5. Győr 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy bár szokta országa férfiörökös nélküli nemeseinek 
leányait fiúsítani (in heredes masculinos et successores paternos plerumque creare 
consueverimus), de mivel az erdélyi (terra nostra Transsilvana) Reche-i Lőrinc fia: János 
Reche-i Balázs fia: Mihály, királyi al-lovászmester frater patruelis-e, mivel János ezen 
Balázs fivére (frater uterinus), emiatt birtokrészei Mihály mesterhez és frater-eihez kell 
jussanak a jog szerint, ezért a király megígéri Mihály mesternek az érdemeiért és szolgálataiért, 
hogy frater patruelis-e: ezen János (akinek nincs örököse) egyetlen leányát nem fiúsítja (in 
paternum heredem aut successorem ... non preficiemus) Mihály mester joga sérelmére (ami 
őt János birtokrészeiben illeti törvényesen arra az esetre, ha János férfiörökösök nélkül 
hunyna el), hanem úgy óhajtja, hogy a leány menjen férjhez és kapja meg a régtől fogva 
előírt (instituta) jogait. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagypecsétje alatt privilegiális 
formában adja majd ki. D. Jaurino, f. VI. an. Nicolai, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 62 720. (Bethlen cs. betleni lt. 47.) Előlapja alján vörös viaszú kis pecsét körvonalában: 

relacio magistri Benedicti filii Heem [!] facta Symoni scriptori in campo Jauriense. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 401. szám. 
 
 
594. 1365. dec. 5. Győr  
[I.] Lajos magyar király kéri [IV.] Károly római császárt, hogy a közte, valamint Albert és 
Lipót osztrák hercegek között lévő viszályban (ami elhunyt fivérének leánya miatt tört ki) történő 
ítélkezésre az egyházi és világi választófejedelmeket, a lengyel királyt, s más fejedelmeket, 
kiváltképp a bajor és lengyel hercegeket, az őrgrófokat (különösen a meissenieket), tartomány-
grófokat, várgrófokat és más német urakat a megfelelő időben és helyen hívja össze. Erre 
Lajos az oppelni herceget küldi el, illetve 1 v. 2 magyarországi előkelőt, akik a mondott 
fejedelmek és urak döntését követni fogják. 
 
K.: Kurz, Albrecht 193–194.  
R.: Reg. Imp. VIII. 350.    

Skorka Renáta 
 
 
595. 1365. dec. 6. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Pertolth-i 
Egyed fia: Simon a maga és fivére (uterinus frater): Demeter nevében bemutatta a Boszniában 
(terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1359. júl. 22-én kiadott nyílt oklevelét a nekik 
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tett kegyről (specialis prerogative gracia). Simon kérésére és érdemeiért az uralkodó ezen gyanútól 
mentes oklevelet a tartalmával együtt királyi hatáskörből elfogadja, átírja, nekik és örököseiknek 
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. Id. Dec., a. d. 1365., uralkodása 24. 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, Vilmos pécsi, Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai, Demeter szerémi, Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, István fárói, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, Miklós knini electus confirmatus, 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, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 38 966. (Berthóty cs. lt. 7.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymeg-

jelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: F. IX/2. 390–392. (1355. év alatt) 
 
 
596. 1365. dec. 6. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Monak-i 
Simon mester királyi tárnokmester-helyettes a maga és fivére (uterinus frater): Mihály nevében 
bemutatta újabb nagypecsétjével ellátott, 1364. máj. 13-i nyílt oklevelét, ami átírt 4 oklevelet: a 
Jazou-i konvent 1363. okt. 6-án és nov. 29-én kiadott három oklevelét Doob-i István fia: az 
örökös nélkül elhunyt néhai Durugh birtokai (Doob, Kelemer és Puzula [!]) adásvételéről és 
iktatásáról, és a király gyűrűspecsétes, 1363. aug. 3-i oklevelét, amiben beleegyezett az eladásba. 
Kérésére, valamint Simon és Mihály érdemeiért az uralkodó ezen gyanútól mentes oklevelet a 
tartalmával együtt királyi hatáskörből elfogadja, átírja, nekik és örököseiknek megerősíti, más 
jogának sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, VIII. Id. Dec., 
a. d. 1365., uralkodása 24. 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, Portiua zenggi püspök, Miklós knini electus, 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. 
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E.: ŠA. Levoča. Andrássy cs. lt. 30. 7. A. (Df. 265 359.) Függőpecsét fonata. 
Megj.: Az említett okleveleket l. Anjou-oklt. XLVII. 342. és XLVIII. 356. szám (a konvent 

oklevelei pótlólag utóbbinál közölve). 
 
 
597. 1365. dec. 6. 
[I.] Lajos király 1365. dec. 6-i (in fe. Nicolai, a. d. 1365.) nagypecsétes nyílt oklevelében 
átírta és megerősítette a veszprémi káptalan oklevelét (l. 452. szám). 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1383. júl. 16. Dl. 42 262. (Múz. Ta. Fáy.)  
 
 
598. 1365. dec. 9. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt Budka-i 
Pál fiai: István és János a maguk, apjuk, fivéreik és rokonaik nevében tiltakoztak, hogy 
Mykch néhai bán fiai: István és Ákos mesterek Drugeth Jánostól és annak frater-eitől meg 
akarják kapni Jezenew várból és az ahhoz tartozó birtokokból a hitbért, jegyajándékot és 
leánynegyedet, de a vár és a birtokok jog szerint hozzájuk tartoznak, ezért a bán fiait a 
hitbér, jegyajándék és leánynegyed elfogadásától, Drugeth Jánost és frater-eit pedig ezek 
kiadásától tilalmazták. D. in Vyssegrad, 2. die Conc. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 635. (Múz. Ta. Pulszky.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Pál 

fiait is mesternek nevezve), valamint zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
599. 1365. dec. 9. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelent 
egyrészről Haholth-i Miklós fia: Miklós mester a maga, Sehtur-i Herbord fia: Lőrinc (a 
frater patruelis-e) nevében pedig a zalai konvent ügyvédvalló levelével, Chan-i Chak fia 
Egyed fia: János a maga, fivére (frater uterinus): László és Zabar-i Othyaz fia János fiai: 
János és Othyaz (az ő patruelis frater-ei) nevében pedig ue. konvent ügyvédvalló levelével 
– Miklós fia: Miklós, Herbord fia: Lőrinc, Egyed fiai és János fiai magukra vállalták Miklós 
fia ue. Miklós fia: Bálint, ezen Herbord fia Lőrinc fiai: Jakab és Miklós, Haholth-i Mihály 
fia: János, ezen Chak fia Péter fiai: János és István, valamint ezen Othyaz fia János fia 
János fiai (akik nevét nem tudják) terhét és bírságát, ha az alábbiakat nem tartják be –, 
másrészről Koltha-i János a felesége: Klára nemes asszony, Haholth-i Buzad fia Miklós 
leánya nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével (a fia: László terhét e nemes asszony 
magára vállalta), és megvallották, hogy úgy egyeztek meg mindazon viszályokban, amik a 
Haholth-i nemesek és Klára között az asszony és Buzad fia: Miklós birtokai és atyai örökjogai 
(amikben a király Klárát valós örökössé és leszármazottá tette) ügyében jöttek létre, miszerint 
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Buzad fia: Miklós (Klára apja) Haholth birtokon levő teljes részét a Haholth-i nemesek 
[1366.] márc. 11-én (in die medii Quadr.) a fehérvári káptalan tanúsága és a királyi ember 
(akiket a felek vezessenek oda) jelenlétében minden haszonvétellel (hegyek, szőlők, erdők, 
berkek, rétek, földek) 4 egyenlő részre osztják, amikből Klára (v. a nevében férje: János, v. 
a képviselője) hármat választhat magának örök birtoklásra, a birtokrész negyede pedig a 
Haholth-i nemeseknek jusson örök birtoklásra, miként ezen Miklós Simig megyei Wrs 
nevű birtoka is a tartozékaival együtt. Ha a Zeus nevű szőlő (ami egykor szintén Klára 
apjáé volt) a Haholth-i nemesek részébe jutna, akkor ők azt át kell adják az asszonynak és 
örököseinek a Zeus szőlővel szomszédos 6 szőlővel együtt, szabadon és a wlgo Pogreht 
nevű hegyvám kifizetése nélkül, és a Haholth-i nemesek nem szedhetnek soha semmilyen 
vámot v. ajándékot (donum) mindezen szőlőkből. Viszonzásul Klára további 6 szőlő vámját 
a Haholth-i nemeseknek adta, akik a Zala megyei Buzadzygeth nevű birtokot is minden 
tartozékkal (főleg az ottani várhellyel), valamint Buzad fia: Miklós összes egyéb birtokait 
és birtokrészeit, amik náluk és más nemeseknél vannak, a Rayk-i B. Szűz-egyház kegyúri 
jogával együtt Klárának és örököseinek átengedték, vállalva, a maguk és leszármazottaik 
nevében, hogy az asszonynak így átadottakban nemzetségük (generacio) minden tagjával 
szemben Klárát és örököseit békésen megőrzik, megvédik és szavatolják, s ha ezt nem 
teljesítenék, akkor az asszony által nekik adottak Klárára és örököseire háramoljanak vissza, 
az ő ellentmondásuk esetén is, és ők Buzad fia: Miklós minden birtokjogát és tulajdonát 
Klárának (mint a mondott királyi kegynek megfelelően Miklós valós és természetes fiának) 
iktatni tartoznak. Azokat, akik nincsenek jelen közülük és érdekükben képviselő sem jelent 
meg, a Haholth-i nemesek a mondott osztály után állítsák a fehérvári káptalan elé, hogy 
mindezt megerősítsék, s ha ezt nem teszik, akkor a mondott büntetés sújtsa őket (hacsak 
valamelyikük nincs az ország határain kívül, v. más okból akadályoztatva). A felek kijelentették, 
hogy ha a birtokaikból és birtokrészeikből el akarnak adni v. zálogosítani, akkor azt nem 
idegeneknek (extranei), hanem csak egymásnak tehetik meg. Ha a Haholth-i nemesek 
valamelyike örökös nélkül halna meg, a birtokrészei Klára és leszármazottai tulajdonába 
jussanak, ha pedig Klára hunyna el így, birtokrészei a Haholth-i nemesek jogába kerüljenek. 
Erről Vilmos a kápolnaispánsága (quo pretextu honoris nostri utimur) függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Vyssegrad, 2. die Conc. virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: 1. SNA. Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno 4. 4. (Df. 251 745.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
2. Dl. 100 102. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Örs. 3. 2. 19.) Felső fele fakult és hiányos. 
Hátlapján középkori (Buzadzygethe névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
Függőpecsét lila fonata. Eltérő névalakjai: Buzadzyget, Vissegrad. 

Á.: Vasvári kápt., 1453. jún. 1. SNA. Jászói konvent hh. lt. Fassionales. HH. 1. 28. (Df. 251 066.) 
Eddigiektől eltérő névalakjai: Sehter, Chaak, Chaan, Bwzadzygeth, Bwzad, Wysegrad. 

K.: Zala II. 4–7. (E. 2. alapján.) 
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600. 1365. dec. 10. 
A Clusmonostra-i Szűz Mária-monostor konventje előtt Zenthivan-i András fia: Mihály 
tiltakozott, hogy az ő joga sérelmére [I.] Lajos király (H) Zenthivan-i Márton fia: János 
ottani birtokrészét örökjogon a leányainak: Barbarának [! ∋: Klárának], Sebe-nek és Katalinnak 
adta, ezért Mihály a királyt és az ország báróit a birtokrész adományozásától, ezen nemes 
leányokat pedig annak elfoglalásától és a nekik történő átörökítéstől tilalmazta. D. IV. f. p. 
Nicolai, a. d. 1365. 
 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XII. 473. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 402. szám. (Huszti A. másolata alapján Kemény J. gyűjt.-ből.) 
 
 
601. 1365. dec. 11. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa a maga, valamint Lőrinc 
fia: János mester Zana-i és Orbaz-i comes, az ő fivére (frater uterinus) nevében bemutatta 
1363. aug. 27-i gyűrűspecsétes nyílt oklevelét, amiben nekik adományozta a nyilvános 
gonosztevők, Ebergeuch-i András és János minden birtokát és birtokrészét (l. Anjou-oklt. 

XLVII. 377. szám). Kérésére és szolgálataikért az uralkodó ezen gyanútól mentes oklevelet 
elfogadja, átírja, az adománnyal együtt megújítja, nekik és örököseiknek 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. 
1365., III. Id. Dec., uralkodása 24. 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 traui, Demeter 
nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a knini és 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. 5233. (NRA. 642. 38.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét lila-

sárga fonata. 
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1375. febr. 25. Dl. 5235. (NRA. 6. 6.) 

2. Tá. 1. > Uő., 1375. márc.29. Dl. 5234. (Uo. 566. 45.) 
3. Tá. 1. > Pozsonyi kápt., 1780. aug. 25. Dl. 5235. (Uo. 5. 6.) 

K.: Smič. XIII. 485–487. (E. alapján.) 
 
 
 



323 

602. 1365. dec. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Luchka-i Lőrinc fia: Miklós, hogy (miként megtudta) az 
Vng megyei szolgabírók kiadták oklevelüket Paloch-i Peteu fia: János, Cherepka (dict.) 
Mihály, a frater-e: Miklós és Mihály fia: István érdekében arról, hogy őket Miklós a 2 lova 
és más javai ellopása ügyében a szolgabírók előtt felmentette, holott Miklós ilyet sosem 
tett; továbbá a szolgabírók nem adták ki neki tudományvevő és egyéb bírói okleveleiket a 
három hálója elvétele ügyében néhai Drugeth Miklós comes fia: János és annak famulus-a: 
Lukács ellenében, mégpedig a János iránti kedvezés miatt. Ezért az uralkodó utasítja a 
Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Zubugya-i Miklós fia: István v. 
Sykath-i Pál v. Ryche-i János fia: László v. Morolya-i Bertalan királyi ember tudja meg 
minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, 4. die Conc. 
virg. glor., a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 16. (Df. 219 539.) Papír. Előlapja alján: 

dicit nobis Nicolaus filius Laurencii de Luc [!] quod pridem. Hátlapján azonos kéztől 
tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 

 
 
603. 1365. dec. 12. 
Egyed, a Thurucz-i B. Szűz Mária-egyház prépostja és a konvent tudatja, hogy Konth Miklós 
nádor (H), a kunok bírája írásos kérésére Palugye-i Boda fia Miklós fia: Jakab Lyhotha 
nevű Lipptou-i birtoka erdő felőli részének ezen Miklós leányai, Jakab leánytestvérei 
(soror): Skolasztika, Klára és Chalka nemes asszonyok részére (a közöttük a nádor oklevelében 
szereplő egyezségnek megfelelően történő) iktatására – kivéve két jobbágyot (és a hozzájuk 
tartozó telekhelyeket, szántóföldeket és más haszonvételeket), akiket Jakab magának 
kiválasztott – Kiuspalugye-i János fia: Miklós nádori emberrel (az asszonyok részére) és 
Malatyn-i Gergely fia: Péter nádori emberrel (Jakab részére) kiküldték tanúságaikat, akik 
dec. 7-én (oct. Andree) Lyhotha birtokra mentek, ahol a szomszédok jelenlétében (miként 
ez a konvent másik, ez ügyben kiadott privilegiális oklevelében szerepel) a birtokot – kivéve a 
Jakab által magának és utódainak kiválasztott két jobbágyot, Gergely fiait: Ferencz-et és 
Benedeket, akik a falu végétől észak felé laknak, és ezek telkeit (sessio, curia), valamint 
szántóföldjeit és kaszálóit, mely utóbbiak most elegyesen és közös használatban vannak 
Lyhota falu más jobbágyaival a német jog szerint (in iure theotonicali) –  Miklós leányainak 
örökre iktatták. D. f. VI. p. diem statucionis predicte, a. d. 1365. Az oklevelet a konvent 
chirographálva adja ki mindkét fél részére. 
 
E.: 1. Dl. 41 636. (Múz. Ta. Majláth.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Jobb szélén 

[!] chirographált (ABC). Függőpecsét és hártyaszalagja. 
2. Dl. 107 824. (Madocsányi cs. lt. 1983. 6070.) Bal szélén [!] chirographált (ABC). 
Függőpecsét és hártyaszalagja. Eltérő névalakja: Malathyn. 
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604. 1365. dec. 12. 
Egyed, a Thurucz-i B. Szűz Mária-egyház prépostja és a konvent tudatja, hogy Konth Miklós 
nádor (H), a kunok bírája levelének megfelelően (l. 534. szám) Kiuspalugya-i János fia: 
Miklós nádori emberrel (a mondott asszonyok részére) és Malathyn-i Gergely fia: Péter 
nádori emberrel (Jakab részére) kiküldték tanúságaikat, akik dec. 7-én (oct. Andree) Jakab 
Lyhota nevű birtokára mentek, ahol a szomszédok jelenlétében a birtokot (kivéve két jobbágyot a 
telekhelyeikkel) Jakab ezen leánytestvéreinek és általuk örököseiknek minden haszonvétellel 
és tartozékkal iktatták, nem lévén ellentmondó. A falu határai: Brazech nevű kő; 
Occolychna-i Péter fia: Márk Hronkfolua nevű falva; forrás; Fenyeufa (dict.) két fa; forrás; 
patak; Kiuspalugya-i András mester fiai Poruba nevű falujának határai; erdő. D. f. VI. p. 
diem statucionis predicte, a. d. 1365. Arenga.  
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 34. 6. 2. (Df. 208 870.) Függőpecsét fonata.  
 
 
605. 1365. dec. 13. Kapos 
Az Vng megyei szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (V), hogy parancslevelének megfelelően 
(l. 563. szám) kiküldték egyiküket, aki a megyében nemesektől, nem nemesektől és más, 
bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudta, hogy Stroya (dict.) János és Korumle-i 
Roman fia: Dragomer a Kaliman, Buna és Kalym nevű oláhokkal [lehúzva: uruk, Geren-i 
Miklós fia: János] hatalmaskodva Thiba birtokról a falu kondáját elvitték, a disznókból 3 
jobbat maguknak megtartottak, a többit elengedték, majd okt. 17-én (f. VI. an. Luce) 
Thyba faluban egy disznót nyíllövéssel megöltek és elvittek. D. in Kapus, sab. p. Nicolai, 
a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 85 365. (Sztáray cs. lt. 150.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(….Georgio filio Laurencii de Nogmichal…; Koromle névalak), valamint négy 
zárópecsét körvonala. 

K.: Sztáray I. 344–346. 
R.: Doc. Val. 184. 
 
 
606. 1365. dec. 13. után 
A Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja ……. Nogmezeu-i Jakab fia: Tamás ….. az 
esküjével a ……. vicecomes előtt ……. dec. 13. után (…. p. fe. Lucie) …… A kitűzött idő-
pontban Jakab fia: Tamás ….. fizetett László mesternek ……. D. 6. die oct. predict., a. d. 1365.  
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 6. (Df. 219 529.) Erősen foltos. Hátlapján 

azonos kézől tárgymegjelölés (benne Bathwa-i Miklós névalak), valamint zárópecsét 
töredékei. 
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607. 1365. dec. 14. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Anarch-i István fia László fiai: Miklós, Tamás, István 
és János nevében, hogy Kerechen-i Barnabás, Varda-i János fia: Miklós és Zughy-i Gwgye 
(dict.) Mihály tudományvevő oklevelet állíttattak ki László ezen fiai ellenében, miszerint 
azok Mihályt Warda és Jeke birtokok között rabló módjára életveszélyesen megsebesítették 
és bizonyos peres okleveleket elvettek tőle. Mivel László fiai ártatlannak vallották magukat 
mindezekben, az uralkodó utasítja a Zaboch-i comes-t v. a vicecomes-t és a szolgabírókat, 
hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik nyilvánosan v. titokban tudják meg minderről 
az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in Wyssegrad, 2. die Lucie, a. d. 1365. 
 
Á.: Szabolcs megye, 1366. jan. 17. Dl. 96 400. (Vay cs. berkeszi lt. 408.)  
R.: Piti F., JAMÉ 2000. 118; Piti F., SzSzBSz 2002. 7; Piti F., Szabolcs m. 611. szám; Vay 

berkeszi 219. szám. 
 
 
608. [1365.] dec. 14.  
Bubek István országbíró [1365.] dec. 14-én (8. die oct. Andree anno in presenti [! ∋: 
preterito]) kiadott levele Péter erdélyi alvajdának: amikor dec. 7-én (oct. Andree) a bárókkal 
és az ország nemeseivel bíráskodott, Toldalad-i Péter fia: Jakab – a felesége: Klára, István 
felesége: Sebe, valamint a még hajadon (puella): Katalin, MortunZenthyuan-i Márton fia 
János leányai nevében a Clusmonustra-i konvent ügyvédvalló levelével – Zenthyuan-i 
Péter fia: János (aki Zenthyuan-i Péter fia [Péter] leányai: Margit és Ilona nevében állt elő) 
bemutatta neki az alvajda királynak szóló levelét;  eszerint Toldalad-i Péter fia: Jakab bemutatta 
az alvajdának a király oklevelét, amiben az uralkodó megfontolva Jakab hű szolgálatait, 
amiket Budun város ostromakor és Bulgária elfoglalásakor teljesített, Jakab feleségét: Klárát, 
István feleségét: Sebe-t és Katalint, MortunZenyuan-i Márton fia János leányait néhai apjuk 
Zenthyuan birtokon levő összes jogában és részében speciális kegyből valós örökösökké és 
törvényes leszármazottakká tette, és az atyai birtokrészeket és -jogokat minden haszonvétellel 
mint fiaknak (ad instar filiorum) adta örök birtoklásra; majd Péter fia: Jakab kérte az 
alvajdát, hogy János lányait a királyi kegynek megfelelően János Zenthyuan-on levő birtok-
részei és jogai tulajdonába a jog rendje szerint vezettesse be; amikor az alvajda mindezt az 
erdélyi káptalan tanúsága jelenlétében (akinek kiküldésére kérte a káptalant) a kegynek 
megfelelően János leányainak iktattatni akarta, András fia: Mihály, annak fiai: András és 
Gergely, valamint Péter fia Péter hajadon leányai: Margit és Ilona ennek ellentmondtak, 
így őket János leányai ellenében az alvajda elé idézték a jog rendje szerint aug. 1-jére (oct. 
Jacobi) ellentmondásuk megokolására; akkor Margit és Ilona nevében képviselőjük: ezen 
János bemutatta az alvajdának a király kegylevelét, miszerint az uralkodó Péter leányait: 
Margitot és Ilonát az atyai jogokban és birtokokban valós és törvényes leszármazottakká 
tette mint (ad instar) Péter fiait, és megparancsolta más oklevelével az alvajdának, hogy 
Péter leányai felett ne ítélkezzen, amíg a törvényes és felnőtt kort el nem érik; az alvajda 
ennek megfelelően a feleket a királyi jelenlét elé küldte át az ügyben dec. 7-re, kérve, hogy 
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az uralkodó a döntését [1366.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) írja meg neki. István országbíró az 
alvajda ezen oklevelét megtekintve Kunth Miklós nádorral és az ország számos más bárójával 
és vele ülésező nemesével azt válaszolta az alvajdának, hogy a király mind János leányainak, 
mind Péter leányainak jog szerint adhatta a mondott kegyeket – annak ellenére is, hogy 
Jánosnak és Péternek vannak unokatestvéreik (frater patruelis) –, amik alapján mind Péter 
leányai, mind János leányai megkaphatják az apjuk birtokjogait, mivel a király sokakat 
részesített hasonló kegyben. Annak kapcsán, hogy az alvajda ne ítélkezzen Péter leányai 
felett, míg el nem érik a törvényes és felnőtt kort, István comes azt felelte, hogy a dolgot 
nem kell tovább halasztani, mivel akkor Péter leányai János leányai jogait elfoglalhatják, 
János leányait tehát a királyi kegynek megfelelően apjuk birtokjogaiba (bármilyen ellent-
mondás esetén is) az alvajda vezesse be és azokat nekik iktassa. 
 
Tá.: 1. Péter erdélyi alvajda, 1366. jan. 20. Dl. 30 123. (GYKOL. Cista comitatuum. Torda 3. 45.) 

2. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1784. jún. 9. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 3–4. (Tá. 1. alapján, Tá.-ban.)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 376., 384. és 403. szám. 
 
 
609. 1365. dec. 14. 
Az egri káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), hogy döntéshozó oklevelének megfelelően 
– a nádori és káptalani emberek dec. 7-én (oct. Andree) Chys birtokot a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében régi határai mentén járják be, nézzék meg, hogy a birtok 
fele milyen hasznú, majd dec. 11-én (5. die dict. oct.) Nogkosuh birtokon a szomszédok és 
a felek jelenlétében András fiai: Jakab és Miklós e birtokukból Chys birtok felével azonos 
hasznú és értékű részt adjanak át Anna és Penitencia nemes asszonyoknak, valamint Miklós 
fia: Jánosnak, és ha lenne különbség, azt más birtokukból pótolják – Heche-i Márk nádori 
emberrel Benedek papot, a Szt. Kereszt-oltár mesterét (András fiai részére) és Bálint papot, 
az …..-előhegyi Szt. Péter oltár-mesterét (az asszonyok és János részére) kiküldték tanúságul, 
akik dec. 7-én Chys birtokra mentek, és ott 4 napig várakoztak, hogy a nádori oklevélben 
foglaltakat elvégezzék, mert bár András fiai minderre készek voltak, de János ezen nemes 
asszonyok nevében megjelenve a nádor levelében megnevezett nádori emberek közül senkit 
sem tudott odavezetni, ezért Márk nádori ember …. Péter fia: Jánoshoz és László litteratus-hoz, 
nádori emberekhez ment. Péter fia: Jánost a betegágyban fekve találta, László pedig a 
kérésére sem akart a nádori oklevélben foglaltak elvégzéséhez a helyszínre menni, így a 
felek dolguk végezetlenül távoztak a birtokról. D. quind. Andree, a. d. 1365.  
 
E.: Dl. 5428. (NRA. 1713. 60.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint András fiai Chys-iek), valamint zárópecsét töredékei. 
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610. 1365. dec. 14. v. utána 
A Lelez-i konvent idézőlevele szerint Chemernye-i Márk fia Dénes leánya: Erzsébet 1365. 
dec. 14-én (2. die Lucie, a. d. 1365.) Laztouch-i Antal nádori emberrel és Jakab klerikussal, a 
konvent tanúságával az apja: Dénes birtokrészeit a szomszédok jelenlétében bejárva és a 
saját joga nevében visszavéve (recaptivando) magának iktattatni akarta, de Chermernye-i 
János fia: László a maga és fivére (frater uterinus): Miklós nevében őket ettől tilalmazta. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 17. SNA. Nátafalusi cs. nátafalusi lt. 1. 22. (Df. 266 208.) 
Má.: Ue. jelzet alatt, a teljes Tá. alapján, újkori. 
 
 
611. 1365. dec. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (V) 1365. dec. 15-én (f. II. an. Thome ap., a. d. 1365.), Vyssegrad-on kiadott 
nagypecsétes nyílt oklevelében egyéb birtokjogok között egy földrészt, amit Lőrinc fia: 
Jakab birtokolt, szolgálataiért Besenyő (Bissenus) János mesternek, valamint Besenyő 
(Bissenus) Mátyásnak adott királyi új adomány címén mint a királyi adományozási jogkörhöz 
tartozót, nem érintve más jogát. 
 
Tá.: Kőrös megye, 1393. nov. 29. Dl. 35 899. (Kukuljevics-gyűjt.) 
 
 
612. 1365. dec. 17. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) 1365. dec. 17-én (f. IV. p. Lucie, a. d. 1365.), Vissegrad-on kiadott 
gyűrűspecsétes nyílt oklevele szerint neki és anyjának, a királynénak elpanaszolta András 
testvér, a Zeek-i monostor apátja, hogy a monostor számos korábbi apátja és a konvent 
mind a saját okleveleikkel, mind bizonyos káptalanok és konventek okleveleivel a monostor 
egyes birtokait, bevételeit, jövedelmeit és jogait különböző személyeknek eladták, adomá-
nyozták, elzálogosították, elcserélték és bérbe (in feudum) adták, jogtalan egyezségeket 
kötve, ráadásul mindezt a király (akié a monostor kegyurasága) beleegyezése nélkül, a 
monostor és András apát nagy kárára. Ezért kérésére az uralkodó a monostor kegyuraként 
a jóváhagyása nélkül létrejött összes ilyen elidegenítést és az ezekről kiadott okleveleket 
érvénytelenítette és örökre visszavonta a monostor joga érdekében. 
 
Tá.: Kaplai János országbíró, 1394. nov. 12. Dl. 78 139. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 800.) 
K.: Z. IV. 578–579. (Tá.-ban.) 
 
 
613. 1365. dec. 17. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Woswary-i Tamás fia: Fekech (dict.) Miklós királyi al-pohárnok[mester] (vicepincerna) 
bemutatta [III.] András (ultimus Andreas) király (H) Woswary, Zenthmartun, Zalka és 
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Kaak birtokokról kiadott 1296. dec. 18-i privilégiumát, kérve, hogy azt fogadja el és neki 
és örököseinek erősítse meg. Kérésére és Miklós érdemeiért – habár néhai apja: [I.] Károly 
király (H), majd annak halála után Lajos az ország kormányzásához és Szent Koronájához 
felemeltetve bizonyos ésszerű okokból [III.] András király privilégiumait nem szokták 
elfogadni és megerősíteni, de mivel a király számos híve jelentéséből megtudta, hogy Miklós 
elődei és ő maga mostanáig per nélkül e birtokok békés tulajdonában voltak az adományuk 
óta – e birtokokat minden tartozékukkal (András király privilégiuma ellenére is [!]) királyi 
új adomány címén Miklósnak és örököseinek adja, nem érintve mások jogait, függő új 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., XVI. Kal. Jan., uralkodása 
24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 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, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter 
szerémi, Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, 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.: BFL. Kende cs. kölcsei lt. 2. (Df. 288 324.) Függőpecsétje hiányzik.  
 
 
614. 1365. dec. 17. 
A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről Pribych-i István fia: Iuan, másrészről Maren fia: 
Crisan, Grec város polgára, és Iuan megvallotta, hogy a Pribych-en levő Otok nevű birtoka 
felét (aminek másik felét Crisan-nak bizonyos pénzösszegért más oklevéllel már elzálogosította) 
30 forintért elzálogosította Crisan-nak, úgy, hogy azt jelen oklevél kiadásának 10. évfordulójáig 
nem válthatja ki tőle, azután (elapsis vero predictis 10 annis) viszont ezt bármikor megteheti a 
mondott összegért. Azon házakért v. épületekért, amiket Crisan időközben a birtokfélen a saját 
költségein készít, Iuan a kiváltás idején a költségek felét fizesse ki, s ha ezt nem teszi, Crisan 
ezen épületek felét elviheti, ahova akarja. D. f. IV. an. Thome ap., a. d. 1365. 
 
Fk.: Dl. 33 750. (NRA. 1540. 10.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla 

alakú pecsét körvonala. 
K.: Smič. XIII. 487–488. 
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615. [1365.] dec. 17. Avignon 
[V. Orbán pápa] az esztergomi érseknek és a váci püspöknek: egykor a bencés rendi, nyitrai 
egyházmegyei Scala-i monostor János ottani apát halálával megüresedett, és a pápai 
consistorium-ban újfalvi (Nova villa) Miklós papot, a monostor szerzetesét annak kormány-
zására alkalmasnak találták. A pápa annak érdekében, hogy a monostor ne maradjon tovább 
üresedésben, utasítja a címzetteket, hogy Miklóst, ha alkalmasnak találják maguk is (avagy 
ha nem, akkor más személyt a bencés rendből) nevezzék ki pápai hatáskörrel apáttá, rábízva 
a monostor egyházi és világi gondozását és irányítását, és az új apátot (akinek alattvalói a 
kellő engedelmességet és tiszteletet adják meg) egyikük (v. más katolikus főpap) szentelje 
fel, és tőle a pápa és a római egyház iránti hűségesküt fogadja a mellékelt, pápai bullával 
ellátott forma szerint, amiről az új apát a pecsétjével ellátott oklevelét küldje el a pápának, 
aki mindezzel a nyitrai püspöknek (aki alá a monostor iure ordinario tartozik) semmiféle 
jogsérelmet nem akar okozni. D. Avinione, XVI. Kal. Jan., pápasága 4. évében. [1365.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 162. fol. 48v–49r. (Df. 289 784.) 
R.: V. Orbán, LC. 18315. szám. 
 
 
616. 1365. dec. 18. Kozara 
Bokouch mester Zana-i comes [!], Kozara és Greben várak várnagya, valamint Lukács fia: 
Wcholen és Galesa fia: János, Zana megye szolgabírói előtt megjelentek egyrészről 
Oresia-i Golub fiai: Hranizlau ~ Hranyzlau ~ Hranislav, Stanech és Márton, másrészről 
Oresia-i Lukács fiai: Dragos, Wlkcyn, Farkas és István, és Golub fiai megvallották, hogy 
egy malom telkének (fundus) felét (amit eddig osztatlanul birtokoltak Lukács fiaival) és 
egy örökjogú Oresia-i földrészüket 4 márka jó dénárért eladták szavatosság vállalásával 
Lukács fiainak és örököseiknek. A földrész határai: diófa Márk fia: Rados földjeinél; diófa 
egy közútnál; György fia: Damyan és Péter fia: Radozlav határai; Egyed fia: István földje. 
Az ügy kiküldött poroszlói Gerdonich fia: Mylogozth és Márk fia: Rados voltak. D. in 
eadem Kozara, f. V. an. Thome ap., a. d. 1365. 
 
K.: Alsószlavónia 83–84; Smič. XIII. 490–491. (Szarajevoi lt.-i E.-je alapján, amin 3 pecsét 

nyoma volt.) 
 
 
617. + 1365. dec. 19. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Dobrakwchya-i Pál fiai: Goyzlaus, Miklós és Nelepch ~ Nelepuch hű szolgálataiért őket és 
örököseiket speciális kegyként a Magyaro.-i és szlavóniai birtokaikról a királynak (v. az 
uralkodó beleegyezésével másoknak) fizetendő marturina-k alól teljesen felmenti, úgy, 
hogy ezen birtokaik, valamint az ott lakó zselléreik (inclini) és jobbágyaik a marturina-k 
kirovása és beszedése alól örökre legyenek kiemelve. Elrendeli továbbá, hogy Pál fiai, 
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örököseik és a hozzájuk tartozók felett egy Magyaro.-i és szlavóniai világi v. egyházi bíró 
v. jogszolgáltató se ítélkezzen semmilyen ügyükben, bírósága elé őket ne kényszerítse, 
hanem csak a király jelenléte elé tartozzanak. Erről függő új kettőspecsétjével – amit a 
Boszniában (partes Bozne) elveszett első kettőspecsétje után újonnan [!] vésetett – ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a 
királyi aula kancellárja keze által, XIV. Kal. Jan., a. d. 1365., uralkodása 24. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatoi, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, 
Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, Mihály váci [!], Péter 
boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi [!], János knini [!], Demeter nonai, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, 
Vilmos pécsi electus confirmatus [!], a raguzai [!], egri [!], traui [!] és korbáviai szék ürese-
désben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, 
János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Lewstach Szlavónia 
bánja [!], Miklós Macho-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre 
királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Konya pozsonyi comes [!]. Arenga. 
 
Á.: Zsigmond király, 1409. jan. 17. Dl. 94 454. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 2. 5.) 
R.: Karácsonyi J., TT. 1896. 510. 
Megj.: Az oklevél hamisítvány voltát mutatják az 1365. évbe nem illő méltóságsor-adatok 

(ezeket [!] jelzi), valamint az új kettőspecsét (valójában 1363-ban történt) vésetésre 
utaló betoldás a corroboracio szövegébe. 

 
 
618. 1365. dec. 20. Visegrád 
[I.] Lajos király (V) megbízva vérrokona, László (Wladislaus) opuliai (Opuliensis) herceg 
hűségében, őt törvényes képviselőjévé, ügyei intézőjévé, speciális nunciusává és tanácsosává 
(sindacus) nevezi ki, hogy tárgyalja és elérje az egyrészről Vencel cseh (Bo) király, [IV.] 
Károly római császár fia, másrészről Lajos néhai fivére, István herceg leánya: a szűz Erzsébet, 
a király unokahúga (soror) közötti eljegyzést (sponsalia). A herceg, ha szükséges, tegyen 
esküt a király lelkére, hogy Lajos megőriz mindent, amit az ügyben László törvényes képvise-
lőként megerősít és megígér. A herceg elfogadhatja a király és leszármazottai nevében 
mindazon egyezségeket és feltételeket, amik szükségesek és amiket a király maga vállalna, 
ha jelen lenne. Lajos az összes javai terhére megígéri, hogy érvényesnek fogadja el és 
megerősíti mindazt, amit László tárgyal, elfogad és elvégez az ügyben. Jelen oklevélre 
nagypecsétjét függeszti. D. in Wyssegrad, die 20. Dec., a. d. 1365. 
 
Á.: Opuliai László herceg, 1366. márc. 23. SÚA. Praha. Arhiv České Koruny. 952. (Df. 

287 477.) 
K.: F. IX/3. 536–537. (Á.-ban.) 
R.: Reg. Imp. VIII. 575. 
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619. 1365. dec. 21. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt megjelent egyrészről Donatus testvér, a Je-i 
Szt. János-keresztesek rendjének alperjele, a fehérvári (Alba) Szt. István király-ispotályos 
ház preceptor-a, másrészről Wgal-i néhai Pál mester fia: Miklós mester, és elmondták, 
hogy a közöttük per tárgyát képező Fejér megyei Barch birtokon levő földrész ügyében a 
nádor bírói engedélyéből, fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Miklós 
a vitás földet a joga teljességével a Szt. István király-egyháznak, Donatus testvének és a 
rendjének visszaadta (remisisset et resignasset) örök birtoklásra, és vállalta, hogy e föld 
tartása (conservacio) miatt [1366.] febr. 18-án (in die Cynerum) a fehérvári káptalanban 
Donatus-nak fizet 20 aranyforintot, v. ezek fejében annyi dénárt, ahogy akkor a forintokat 
váltják, absque decima et nona partibus, kétszeres büntetéssel, ha az időpontot elmulasztja. 
D. in Wyssegrad, in fe. Thome ap., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 106 145. (Székesfehérvári keresztesek konventje. 2. 5. 43.) Hátlapján középkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
Á.: Veszprémi kápt., 1435. jún. 30. Dl. 106 413. (Uo. 3. 5. 78.) 
K.: F. IX/3. 517–518. 
R.: Érszegi G., Fejér m. Tört. Évk. 5 (1971) 191–192. 
 
 
620. 1365. dec. 21. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel korábban megígérte privilegiális oklevelével, 
hogy Dobrakwcya-i Pál fiait: Goyzlaus-t, Miklóst és Nelepech-et ezen Dobrakucya vár 
(amit cserével nekik adott örökre) békés tulajdonában bárki ellenében megőrzi, ezért elrendeli, 
hogy Pál fiai és örököseik felett a vár, annak területei és tartozékai ügyében az ország egy 
bírója és jogszolgáltatója sem ítélkezhet, sem Szlavóniában (regnum Sclauonie), sem a 
királyi kúriában – kivéve a bűnügyeket v. kisebb ügyeket, amik kapcsán őket a király nem 
akarja megvédeni a Szlavóniában panaszt tevők részére történő igazságszolgáltatástól –, 
hanem ha bárkik valamilyen  jogot v. tulajdont remélnek bírni e várban, annak területeiben 
és tartozékaiban, forduljanak a királyhoz, aki nekik megfelelő választ ad majd. D. in 
Vissegrad, in fe. Thome ap., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 100 103. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Dobrakuta. 4. 9. 403.) Előlapja tetején: 

relacio Nicolai filii Dominici. Hátlapján nagypecsét körvonalában ugyanez; újkori kéztől 
tárgymegjelölés. 

 
 
621. 1365. dec. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sal-i 
Balázs fia: Bereck v. Boda fia: Miklós v. Sal-i Benedek fia: Péter királyi ember jelen oklevéllel 
együtt mutassa be a király Ouar-i Miklós fia: Benedek érdekében küldött másik oklevelét a 
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Vasvár megyei comes-nek v. vicecomes-nek és a szolgabíróknak, és amit ők annak alapján 
tesznek v. válaszolnak, a káptalan írja meg az uralkodónak. D. in Vissegrad, 2. die Thome 
ap., a. d. 1365. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1366. jan. 14. Dl. 91 723. (Festetics cs. lt. Vas 606.)  
 
 
622. 1365. dec. 22. 
A zalai Szt. Adorján vértanú-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy 
Bubek István comes országbíró Gelsee-i Vörös (Rufus) Band fia: István mester érdekében 
kiadott idézőlevelének megfelelően az abban megnevezett Kerechen-i Bekeu fia: Mihály 
királyi emberrel kiküldték tanúságul Vng-i káplánjukat: Péter papot, akik dec. 20-án (in 
vig. Thome ap.) Zenthcozmadamian-i Bede fia: Jakabot – meghagyva, hogy állítsa majd 
elő famulus-át és jobbágyát, Zomor fia: Dénest – és Petrolch-i Gergely fia: Jánost a saját 
birtokrészükön megidézték István mester ellenében a királyi jelenlét elé [1366.] jan. 13-ra 
(oct. Epiph. d.). D. 3. die diei citacionis supradicte, a. eiusdem 1365. 
 
E.: Dl. 41 637. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Zenthcosmadamian és Petroulch névalakokkal), valamint zárópecsét töredékei. Kortárs 
kéztől: pro actore Johannes nunc de Ray [!] cum Zaladiensis, racione ad oct. G. Due. 
Solvit ambo. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
623. 1365. dec. 24. Prága 
[IV.] Károly római császár kötelezi magát, hogy a jelen oklevél kiadásától számított négy 
hónapon belül pápai felmentést nyer a maga és Frigyes nürnbergi várgróf által tett eskü 
alól (ami a császár fia és a várgróf leánya közötti eljegyzésre vonatkozott), ha fia magyar-
országi eljegyzése ugyanezen négy hónapban pápai engedéllyel megvalósul. Geben zu 
Prag, nach Christs Geburt dreyczenhundert jar und darnach in dem funf und sechczigisten 
jar an des Heiligen Christs abend. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 643. (A plassenburgi lt.-ban volt E.-je alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. Add. 748.   

Skorka Renáta 
 
 
624. 1365. dec. 25. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) kinyilvánítja, 
hogy mivel Sceech-i (Zeech) Péter fia: Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja (regnorum 
nostrorum Dalmacie et Croacie banus) gyermekkora óta a vére hullásával számos szolgálatot 
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tett, nem kímélve javait és személyét, ezért Lajos mind ezek viszonzásául, mind mivel 
Miklós bán és annak fivére (frater uterinus): Domokos erdélyi püspök a király akaratának 
megfelelően a Borsod megyei Eleeskw (Elyskw) nevű várukat, a Myskouch, Varad 
(Warad), Besenew, Tokey (Tokay), Tord (Toord), Baala (Bala) és Maly nevű birtokaikat, 
valamint Chaba, Boos (Bos) és Vysnyow (Wysniow) falvak felét a Topolcha-i Szt. Péter-
monostor kegyúri jogával (amik Gyosgewr 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) beleegye-
zésével Lajosnak adták, cserébe a király az anyja: Erzsébet királyné (H), valamint a főpapok 
és a bárók tanácsából a Vasvár megyei Lyndua királyi várat, Murazombata (Murazumbata), 
Versenouph (Werzenhof), Varalyafolu (Waraliafolu), Vydonyafolua (Wydoniafolua), 
Nozcykfolua, Myklosfolua (Myklousfolua), Jacabfolua, Arnoltfiamyklosfolua (Arnoldfya-
miklosfolua), Vencezloufalua (Wenchezloufolua), Valsefalua (Walsefolua), Luprythfolua 
(Luprithfolua), Scemerefolua (Zemerefolua), Domanyarew (Domoniarew), Strigouch 
(Ztrykolch), Mortunfolua, Zomonyafolua, Zekehnoucha (Zecohneche), Weezhzodozynch, 
Petrolch, Tysine, Tropoch, Gradisa, Nemethfolu (Nemuthfalu), Zethekoch (Zetekolch), 
Kyusuezcyche (Kyusuezciche), Noguezcyche (Nogwezciche), Kopsynch (Kopsinch), 
Herynkolch, Iwanchawez, Polyna, P…….h (Predonolch), Briztolch (Bryztilch), Zkled…. 
(Zkledra), Gurycha (Guricha), Monakfolua, Zebepurch, Markysolch, Nemty, Zenthmartun, 
Norsynch, Lukasolch, Sulyukfolua, Deuecherhaza (Dewecherhaza), Pezkfolua, Tysaanch 
(Tysanch), Deuecherfolua, Kapronuk, Chekefolua, Laak, Tamashaza, Sceredahel 
(Zeredahel), Gerdmerhaza (Germerdhaza), Scenthtrinitas (Zenthtrinitas), Sool, Puponch 
(Poponch), Hutokfolua (Huthokfolua), Luchou, Pucafolua, Salomonch (Solomonch), 
Pynchronch, Bodonynch, Tyuodorfolua, Koprinyk (Koprinik), Alsozcleueche, Felseueche 
[!], Bukalya, Pechnenchy (Pechnenichi), Gyurgfolua, Donkolch, Krysanhaza (Kyrizan-
haza), Koachouch (Kouachouch), Ladafolua és Feyrywanhaza (FeyrIwanhaza) Vasvár 
megyei birtokokat és falvakat ezen vár többi falvaival, birtokaival és mindezek régi tartozékaival 
(egyházak, predium-ok, szőlők, szárazföldi és vízi vámok, malmok, malomhelyek, 
halászóhelyek, vizek, collecta, szántó- és nem művelt földek, erdők, berkek, rétek), főleg 
az újonnan alapított falvakkal – Lyndua várat és a mondott birtokokat mint egykor Omode 
fia Omode fia Miklós szlavón bán fia Miklós fiának: az örökösök nélkül elhunyt János 
mesternek a király kezeihez jog szerint háramlott birtokait az uralkodó először Konth 
(Kont) Miklós nádornak (H) adta szolgálataiért a Boszniában (terra Vzure) elveszett pecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelével, majd miután Wylok (Wylak) város Ugrin fia: az örökös 
nélkül elhunyt Miklós comes halálával a király kezeihez háramlott az ország kipróbált 
szokása (lex) szerint, Lajos azt a tartozékaival együtt Miklós nádornak adta, Lyndua 
(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 adományozza, 
vállalva a maga és királyi leszármazottai nevében, hogy őket e vár, a falvak és tartozékaik 
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békés birtokában és tulajdonában bárki ellenében megőrzi, és ha őket ezekben az ország 
kipróbált szokása ellenére nem tudja megvédeni, akkor a püspök, a bán, annak fiai és utódaik 
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 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 
a bánnak azt a speciális kegyet (specialis gracie prerogativa) teszi, hogy ha a püspök és 
Miklós bán örökösök nélkül halna meg, akkor Lyndua vár a mondott birtokokkal és tarto-
zékokkal – mivel Eleeskw (Elyskw) vár és azok a birtokok, amiket a király a püspöktől és 
a bántól kapott, ezen Balázs mestertől osztállyal kerültek hozzájuk, és ha jelen csere nem 
lenne, akkor a püspök és a bán örökös nélküli halála esetén a rokonságuk miatt Eleeskw 
vár és a mondott birtokok Balázs mesterre háramlanának – Balázs mester és leszármazottai 
jogába kerüljenek, akiknek ezeket a király az örökjogukba adja majd. Erről függő új kettős-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., VIII. Kal. Jan., uralkodása 
24. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin (Wgulin) 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, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, Demeter szerémi, István testvér 
nyitrai, Miklós traui, Demeter nonai, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Sceech-i Miklós 
Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Zudor (Zudar) (dict.) Péter királyi 
pohárnok-, Lyzkou-i (Lyzko) Pál királyi asztalnok-, Tamás fia: János királyi ajtónálló-, Imre 
királyi lovászmester, Zobonya fia: László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: 1. Dl. 100 104. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lindva 2. 5. 7.) Helyenként foltos. Hátlapján 

középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét kék-vörös fonata. 
2. Dl. 100 105. (Uo. Lindva 1 5. 6.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymeg-
jelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. (Eltérő névalakjai zárójelben szerepelnek.) 

Á.: Mária Terézia királynő, 1747. szept. 4. Dl. 86 505. (Nádasdy cs. nádasladányi lt. 3. 4.) 
 
 
625. 1365. dec. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Miklós 
fia: János Zeuleus-i bíró és István fia: Cristlin esküdt polgár a maguk és a Zeuleus-i királyi 
polgárok és hospesek nevében bemutatták a váradi káptalan 1359. jan. 7-i privilegiális 
oklevelét a város használati (usualis) földjeiről. Kérésükre az uralkodó ezen gyanútól mentes 
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oklevelet a tartalmával együtt királyi hatáskörből elfogadja, átírja, nekik és leszármazottaiknak 
(hogy e királyi polgárok és hospesek miként számukban, úgy hűségükben is gyarapodjanak) 
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. 1365., VI. Kal. Jan., uralkodása 24. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Vilmos pécsi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, János váci, Domokos csanádi, Péter 
boszniai, István testvér szerémi [! ∋: nyitrai], Demeter szerémi, Miklós traui, Demeter 
nonai, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici 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, László mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 70 649. (Perényi cs. lt. 59. 593.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függő-

pecsét zöld-vörös fonata. 
Á.: Mária királyné, 1390. máj. 24. Dl. 38 175. (Ujhelyi cs. lt.) Eltérő névalakja: Zelews. 
Tá.: 1. Mária királyné, 1390. máj. 24. Dl. 70 678. (Perényi cs. lt. 85.) 

2. Tá. 1. > Jászói konvent, 1402. jún. 6. Dl. 70 727. (Uo. 128.) 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
R.: Perényi 112. szám. 
 
 
626. 1365. dec. 27. körül 
[A győri káptalan?] ...... [I.] Lajos királynak (H) ……. a pozsonyi káptalannak 1 évre ….  
általános …. ….. elvégzésére …. nekik bemutatott ….. ezen oklevélben megnevezett János 
…. királyi …. a pozsonyi káptalan ….. birtoka határjeleinek emelésére és Tamás fiai: János, 
István és ….. szintén Velk nevű birtoka ….. dec. 27. körül (….. S. Johannis ap. et. ev.) 
kiküldték tanúságul kórusuk ….: Miklóst, akik …… a birtokra mentek a szomszédok össze-
hívásával, ahol ezen János ….. a káptalan Velk nevű birtoka határait az oklevelének megfelelően 
….. a vállalása ellenére felemelni nem engedte, ezért …. aznap és ott a pozsonyi káptalan 
ellenében a királyi jelenlét elé idézték ….. prox. venturas. …… 2. die diei citacionis 
prenotate, a. d. 1365. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. E. 14. 321. (Df. 228 033.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, eszerint Tamás egyik fiának neve: Péter és az idézés jan. 20-ra (quind. 
Epiph. d.) szólt. Kortárs kéztől: pro actore magister Laurencius canonicus cum 
eorundem, pro in littere regales ad quindenas residencie. Solvit. 
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627. 1365. dec. 28. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelent 
egyrészről Keled-i Domokos fia: György, másrészről Heym fia Pál fia: Benedek mester, és 
György megvallotta, hogy a Zala megyei Galsa nevű birtokát (amit a király adott neki oklevelével 
hű szolgálataiért) eladta Benedek mesternek 220 márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val 
számolva). Ebből 30 márkát megkapott tőle, és ha a maradék 190 márkát Benedek [1366.] 
febr. 25-én (oct. diei Cinerum) nem adja át Györgynek, akkor a 30 márka kifizetése érvény-
telen, és erre Benedek kötelezte magát. D. in Wyssegrad, in fe. Innocencium mart., a. d. 1365. 
 
Á.: Vasvári káptalan., 1366. febr. 26. > Vasvári kápt., 1504. febr. 8. Dl. 5429. (NRA. 553. 27.) 
 
 
628. 1365. dec. 29. 
A zalai konvent jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes országbíró 
(Zengerolth-i Fülöp fia: László mester és Ompud fia: Miklós között kiadott) egyezséglevelének 
megfelelően az abban szereplők végrehajtására Mendzenth-i László fia: Pál királyi emberrel 
kiküldték tanúságul őrszerzetesüket: Miklós testvért, akik dec. 20-án (15. die Nicolai) 
Billye-i Pál fia János fia: néhai János Billye birtokon levő részére mentek (amit a király 
szolgálataiért László mesternek adományozott, miként ez az országbíró oklevelében szerepel), 
és színük előtt Ompud fia: Miklós a birtokrészt – az általa ott bemutatott okleveleiben foglalt 
határoknak (Zapula folyó; gyümölcsfa; Varreas nevű erdő közepe; Chobudharazth nevű 
erdő közepe; földjellel körülvett tölgyfa; Gyula földjének határai) megfelelően – a maga 
birtokrészétől elkülönítve átengedte (remisisset) János mesternek, miként a birtokrész haszon-
vételeit is (telekhelyek, szántó- és legelőnek használt földek, cserjés, kaszálók). A királyi és 
konventi emberek a birtokrészt és tartozékait László mesternek és örököseinek iktatták, és 
ehhez Koniam (dict.) Pál fia: János, annak fia: László és Domokos fia: Pál, Billye-i nemesek 
beleegyezésüket adták, nem lévén ellentmondó. D. 10. die termini statucionis prenotate, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 5430. (NRA. 562. 33.) Papír. Hátlapján középkori kéztől: Byllye, újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét nyoma. 
 
 
629. 1365. dec. 30. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Barrabas-i László fia: György mester litteratus, királyi sáfár 
(dispensator) kérésére és oklevél-bemutatása alapján neki, fivéreinek (frater) [Jánosnak és 
Szaniszlónak] és örököseiknek új pecsétjével megerősített oklevelében más jogának sérelme 
nélkül átírja és megerősíti 1361. jan. 17-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét a Zathmar megyei 
Eur és Apaty nevű birtokokról. D. in Wissegrad, f. III. an. diem Strennarum, a. d. 1365. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Székely Nemzeti Múzeum. Barabás-gyűjt. egykori oklevelei. Mikro-

filmek 13. (Df. 247 889.) 
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630. 1365. dec. 30. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) előtt Gargow-i Konrád fia György fia: János előadta, hogy betegsége – 
a bal oldalán a keze és a lába lebénult (contractus) – miatt nem akar megházasodni, így 
nincs reménye utódokra, a birtokai és jogai irányítására és őrzésére pedig teljesen alkalmatlan, 
és nem bírja tovább elviselni sokak zaklatásait, akik jogtalanul, törvénytelen ürügyekkel 
perlik őt a tehetetlensége miatt mint apja egyedüli örökösét és a birtokait meg akarják szerezni 
maguknak. Félvén, hogy birtokjogaitól megfosztják (ami már sok esetben megtörtént), meg 
akarja kímélni magát az efféle perektől és zaklatásoktól, ezért az ország bármely megyéjében is 
fekvő összes birtokát és birtokrészét (akár nála vannak, akár idegen kezeknél elfoglalva v. 
zálog címén), főleg a Scepsy megyei, még saját kezén levő Mylay, Harazth és Kuphurbah 
birtokokat és Lendenow felét az anyjának: Klára nemes asszonynak, Touthsolyumus-i 
Aprod (dict.) Miklós leányának, annak mostani és leendő fiainak, továbbá ue. Miklós fiainak: 
János mester Kykullew-i főesperesnek, esztergomi vikáriusnak, Istvánnak és Balázsnak, az 
ő avunculus-ainak, akik apja halála óta mostanáig őt a birtokaiban sok fáradozással és költséggel 
védelmezték és őrizték, mivel náluk senki sem áll közelebb hozzá, átadta örök birtoklásra, 
semmiféle jogot és tulajdont mostantól magának meg nem tartva, hanem teljesen rájuk 
ruházva, úgy, hogy mindezek fele az anyjához és fiaihoz, másik fele Miklós fiaihoz kerüljön 
örök joggal, és Klára, a fiai és Miklós fiai közösen és illően gondoskodjanak János élete 
végéig annak szükséges ruházatáról és élelméről e birtokok jövedelmeiből és bevételeiből. 
János kérte az uralkodót, hogy ezen adományba egyezzen bele, és e birtokokat és birtokrészeket 
speciális kegyből királyi új adomány címén adja Klárának, a fiainak és Miklós fiainak. Az 
uralkodó együttérzésből, János kérésére és felidézve János mester főesperes, királyi káplán 
hű szolgálatait, amiket a Tengerentúlon (in partibus Ultramarinis) és a Nápolyi Királyságban 
(regnum nostrum Sicilie) a királyt mellett notarius-ként teljesített, viszonzásául a János 
által Klárának, annak fiainak, Miklós fiainak és örököseiknek tett adományba beleegyezik, 
és János mondott birtokait és birtokrészeit királyi új adomány címén az örökjogukba adja 
(in perpetuam asscribimus hereditatem), más jogának sérelme nélkül. D. in Visegrad, f. III. 
p. Nat. d., a. eiusdem 1365. 
 
E.: Dl. 74 827. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 53.) Előlapja alján kis vörös viaszú pecsét 

töredékei alatt: relacio magistri Ladislai phisici domini regis in presencia dominorum 
Johannis prepositi ecclesie Transsilvane et Nicolai prepositi Chanadiensis. Hátlapján 
középkori kéztől tárgymegjelölés.  

Á.: 1. I. Lajos király, 1368. márc. 26. Dl. 74 829. (Uo. 57.) Eszerint a király 
titkospecsétjével volt ellátva. Eltérő névalakjai: Scepsi, Kykulleu, Wyssegrad. 
2. Á. 1. > I. Lajos király, 1378. márc. 18. > Garai Miklós nádor, 1416. febr. 21. Dl. 
74 870. (Uo. 97.) Eddigiektől eltérő névalakjai: Gargo, Mylai, Harasth, Kofferbah, 
Scepus, Lyndeno, Totsolmos, Kikelw ~ Kyklew. 

R.: Máriássy 86. szám; Fekete Nagy A., T. 1927. 20; Erdélyi Okm. IV. 404. szám. 
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631. 1365. dec. 30. Győr 
Kálmán győri püspök kinyilvánítja, hogy a Luchman-i tizedkés (decimacio) összes bor-, 
gabona- és egyéb tizedét, kivéve a káptalan tagjainak (fratres nostri) járó negyedrészt, a 
következő 2 teljes évre bérbeadta (locavimus) 312 márka dénárért (minden márkát 10 
pensa-val számolva) Jakab bírónak és Pol János pozsonyi polgárnak, akik e tizedeket kiróhatják 
(dicandi) és beszedhetik. D. Jaurini, 2. die Thome mart., a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 638. (Múz. Ta. Nagy I.) Papír. Előlapja alján nyolcszögletű, vörös viaszú pecsét nyoma. 
 
 
632. 1365. dec. 
A zágrábi káptalan tanúsítja Kastellan Péter fia: Imrének, hogy az ellene megidézett Arnold 
fia János fia: Pausa nem jelent meg. 
 
R.: J. Stipišić–M. Šamšalović, HZ. 1959. 312. (Patačic cs. elenchus-a alapján, ezen dátummal.)  
 
 
633. 1365. [?] 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) a Nyitra 
megyei Turcsany-i Miklós fia: István a maga és fia: Péter nevében bemutatta a Boszniában 
(in Ozora) ellopott nagypecsétjével ellátott nyílt oklevelét Turcsany birtok ezen apjuknak 
és általa nekik történt adományozásáról. A király István kérésére ezen ép és gyanútól mentes 
oklevelet a birtokadománnyal együtt nekik és örököseiknek elfogadja, átírja és királyi hatás-
körből örökre megerősíti, nem érintve mások jogait, függő új kettőspecsétjével megerősített 
oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancel-
lárja keze által, a. d. 1364. [!], uralkodása 25. [!] évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Vgolin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos er-
délyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum 
Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter szerémi, Miklós traui, Demeter nonai, Bálint 
makarskai, István fárói ............. püspök, .... és korbáviai szék üresedésben, magnifici 
Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Zolnuk-i comes, Bubek István comes országbíró, 
János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós ........ bán, 
Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi 
lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
K.: F. IX/3. 462–465. (A Turcsányi cs. lt.-ában volt E.-je alapján, a kipontozott részeket 

kihagyva.) 
Megj.: K. sem az átírt oklevél évét, sem jelen oklevél napi dátumát nem adja meg. Az 

oklevelet az 1365. év alatt közli, aminek a keltezésben levő, [!]-el jelölt adatok nem, a 
méltóságnévsoréi viszont megfelelnek. 
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634. 1365. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) László 
mester litteratus, országbírói notarius, az óbudai Szt. Klára-kolostor apácái képviselője 
bemutatta az esztergomi és budai káptalan 1-1 jelentését Mogyoros és Konde birtokok 
ezen apácáknak történt iktatásáról, kérve, hogy ezeket fogadja el és az apácáknak 
privilegiális oklevelében erősítse meg, etc. [!] D. 1365. Arenga. 
 
K.: F. IX/3. 488–489. (Kamarai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
635. 1365. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Linbh fia Ivan fia: Pál kérésére és oklevél-bemutatása alapján neki, 
frater-einek és fiainak új pecsétes oklevelében átírja és megerősíti 1358. jún. 29-i, korábbi 
gyűrűspecsétjével ellátott, gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XL. 690. szám). 
D. in Wissegrad, f. V. an. ….. mart., a. d. 1365. 
 
Á.: II. Lajos király, 1521. máj. 20. ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Ghillányi cs. lt. Fricsi cs. 

14. (Df. 283 027.) Újkori Má.-ban, hiányos dátummal. 
 
 
636. 1365. Pozsony 
[I. Lajos király] Kálmán [győri püspöknek] ….. a királynak a Soprun-i polgárok … a püspöknek 
a …. amiket a terményekből és szőlőkből …. a püspök ….. mivel a tizedszedők …. efféle 
[tized]eket tőlük nem szednek ….. igen sok …. ezért [utasítja] ….. és korábban is ….. ne 
merészelje a mondott …. tizedeknek a …. hanem engedje a tizedeit beszedni ….. a kellő és 
szokott időben kár nélkül …. a tizedszedői .... senkinek ne okozzanak …. D. Poson …..  
gloriose, a. d. 1365. 
 
E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium. 3400. (Df. 204 738.) Papír, mintegy kétharmada 

hiányzik. Előlapja alján vörös viaszú kis pecsét töredékei alatt: commissio domini 
regis propria.  

K.: Házi II/6. 8. 
 
 
637. [1365.]  
[I.] Lajos király [1365-ben] (in eodem a.) Zele (a maga, fivérei és rokonai nevében előadott) 
kérésére nekik és örököseiknek új pecsétes nyílt oklevelében átírta a zalai konvent privilegiális 
oklevelét (l. 60. szám), a mondott birtokadományhoz beleegyezését adva, nem érintve más jogát. 
 
Tá.: Garai László nádor, 1453. dec. 4. Dl. 67 825. (Tallián cs. lt. 159.) 
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638. 1365. 
Konth Miklós nádor perhalasztó oklevele Puthnuk-i László fia: Mihálynak a Telegd-i 
György és Tamás, valamint Putnuk-i Miklós fia: János elleni perében. Anno 1365. 
 
R.: F. IX/6. 134. (Nagy G.-gyűjt. alapján.); Doc. Rom. Hist. C. XII. 386. 
 
 
639. 1365. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit perhalasztó oklevelének 
megfelelően Mezeulak-i László fiai: Miklós és István (akik közül István jelent meg a maga 
és fivére nevében a budai káptalan ügyvédvalló levelével) viseltek színe előtt Nadasd birtok 
ügyében Erzsébet nemes asszony, Chepan fia Péter özvegye és annak leánya: Katalin, 
valamint Nadasd-i Márton fia: György ellenében – akik nevében János fia: Péter jelent meg 
a pannonhalmi (Sacermons Panonie) konvent ügyvédvalló levelével –, a felek akaratából a 
királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 41 639. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actoribus ut intra, pro in Nicolaus filius 
Georgii cum S. Martini ad G. Sol. utreque XX. Due. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi (Hóman B.). 
 
 
640. 1365. Visegrád 
[Bebek] István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon 60 márka kifizetését, amivel döntéshozó 
oklevelének megfelelően Zeer-i Posa fiai: Balázs, István és Miklós ….. Péter testvérnek, a zalai egyház 
apátjának (akinek nevében Duba-i Kozma jelent meg a ….. ügyvédvalló levelével) és István 
comes-nek mint bírónak tartoztak, …. az érdekükben kiadott uralkodói írásos parancsból …. azt állították, 
hogy a királyi hadba mennek, a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. in Wissegrad, ……. a. d. 1365. 
 
E.: Dl. 91 721. (Festetics cs. lt. Misc. 90.) Hiányos és foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Solvit-jel. 
 
 
641. 1365. 
A Honth megyei vicecomes és szolgabírók 1365. évi oklevele Keresken-i Mihályt a megye 
szolgabírójának nevezte. 
 
Tá.: Perényi Péter országbíró, 1419. márc. 13. Dl. 69 388. (Kubinyi cs. lt. 213.) 
Má.: KEML. Palásthy cs. lt. 3226. 15. 36. 339. (Df. 282 009.) Tá. alapján, újkori. 
K.: Palásthy III. 78. és 240. (Tá. alapján, Tá.-ban.) 
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642. 1365.  
Az egri káptalan 1365. évi nyílt oklevele szerint színük előtt a Kyral (dict.) Salamon 
nemzetségébe tartozó Alachka-i Valter fia Albert fia: Mihály elmondta, hogy bár ő és István 
fia: András (az ő patruelis-e) a Borsod megyei Alachka nevű örökbirtokaikat határokkal 
egykor elkülönítették egymástól, de mivel ők és elődeik egy nemzetségi ágból (una 
generacionis linea) erednek, emiatt ezen birtokaikat mindig közösen birtokolták békésen, 
zaklatás nélkül. Azt viszont Mihály nem tudja, hogy Kokro (dict.) Domokos milyen jogcímen 
ment be (se intromiserit) András birtokába és azt hogyan foglalta el, mivel ő úgy tudta, 
hogy Kokro Domokosnak semmiféle joga nincs ott. 
 
Tá.: 1. Báthori István országbíró, 1486. dec. 4. Dl. 70 375. (Szinyei Merse cs. lt.) 

2. Tá. 1. > Uő., 1486. dec. 4. után. Dl. 70 376. (Uo.) 
 
 
643. [1365.] 
A pécsi káptalan az országbíró 1 évre kiadott általános oklevelének megfelelően jelenti 
tudományvevő oklevelében az uralkodónak, hogy a királyi és káptalani emberek [1365-ben] 
(anno prox. transacto) megtudták a megyebeli nemesektől és nem nemesektől, hogy Tuteus 
fia: László mester [Hercegh (dict.) Péter mester özvegye] 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. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1366. febr. 7. Dl. 77 359. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 449.)  
K.: Z. III. 286–287. (Tá.-ban.) 
 
 
644. [1365.] 
A Pechwarad-i konvent azonos tartalmú oklevele. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1366. febr. 7. Dl. 77 359. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 449.)  
K.: Z. III. 286–287. (Tá.-ban.) 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 299. szám. 
 
 
645. [1365.] 
A Saxard-i konvent azonos tartalmú oklevele. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1366. febr. 7. Dl. 77 359. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 449.)  
K.: Z. III. 286–287. (Tá.-ban.) 
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646. 1365. 
A veszprémi káptalan 1365. évi oklevele szerint Monak-i [László] fia: Simon ….. [esküt] 
kellett tegyen Chele-i Pongrác fia: László ellenében a Zala megyei Halap-on levő vitás 
birtokrészek ügyében becslésnek megfelelően, de László az esküt az oklevélben leírt módon 
elengedte és e birtokrészeket a haszonvételeikkel együtt Simonnak átadta. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1404. jan. 13. után > Uő., 1409. dec. 4. Dl. 139. (NRA. 698. 50.) 

Hiányos. 
 
 
647. [1365.] 
Miklós egri vikárius a felperes Miklós [Nykul] parasztot a Kunna asszony elleni rágalma 
miatt a nő élődíjában (homicidium) marasztalja el. 
 
R.: Bónis, SZR. 1323. szám. (ezen dátummal) 
Megj.: R. a Dl. 39 925. számú jelzetre hivatkozik, ami alatt azonban egy 1412. évi oklevél 

van. A forrás valószínűleg jún. 16. után kelt, mert a 300. számú oklevéllel függ össze. 
 
 
648. 1365. 
……. Kapos-i alesperes ……… a feleségét ad sabb. ….. színe előtt megjelenni. Akkor ….. a 
frater-e: Dávid az asszony érdekében ….. ezen pert ad quind. …… prenotato, a. eiusdem 1365. 
 
E.: Dl. 85 366. (Sztáray cs. lt. 151.) Hiányos és foltos. Hátlapján mandorla alakú záró-

pecsét töredékei. 
 
 
1365. [! ∋: 1375. aug. 5.]  

Miklós zágrábi prépost és vikárius oklevele a néhai Thoth Miklós fia: Lőrinc és Arland fia: Miklós 

közötti, a Ztenyevecz-i B. Szűz Mária-plébánia kegyúri jogáról szóló perről. 

 

R.: J. Stipišić–M. Šamšalović, HZ. 1959. 312. (Orsics cs. elenchus-a alapján.) 

Megj.: Az oklevél E.-je: Dl. 35 882. (Kukuljevics-gyűjt.) 

 
 
649. 1365. 
Ismeretlen kiadó oklevele a Zala megyei Halap birtokról Monak-i Simon részére. 1365. 
 
Reg.: AM. Košice. Archivum secretum. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et 

privilegiorum Cassoviensis. 63. B. AAA. 34. (Df. 287 451.) XVI. századi. 
Megj.: Lehetséges, hogy azonos a 646. számú oklevéllel. 



343 

650. [1365.] 
Ismeretlen kiadó olvashatatlanul foltos és fakult oklevele. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1365. 10. (Df. 219 533.) Hátlapján nem kivehető 

köriratú és képű zárópecsét nyoma. 
Megj.: OL-adatbázis szerint 1365. évi. 
 
 
651. [1365.]  
[V. Orbán pápának] elpanaszolták a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba regalis) B. 
Szűz Mária-egyház prépostja, káptalanja és kanonokai, hogy bár egykor az apostoli szék 
privilégiuma őket az egyházaikkal, kápolnáikkal, falvaikkal, földjeikkel, javaikkal, jogaikkal 
és e falvak és földek lakóival együtt teljesen és örökre kiemelte a veszprémi püspök és más 
rendes (ordinarius) bírók alól, közvetlenül az apostoli szék alá rendelve őket, úgy, hogy a 
püspök és más rendes bírók hatalmat v. joghatóságot felettük nem gyakorolhatnak és rájuk 
semmiféle egyházi fenyítéket (censura) nem vethetnek ki, azonban Liphonia-i [?] Miklós 
váci kanonok, veszprémi officialis a prépostot, a kanonokokat, a káptalant és a mondott 
lakosokat ezen kiváltság (exempcio, immunitas) ellenére ítélkezésre maga elé idézi és e 
lakosokat kiközösítéssel sújtja vakmerően és jogtalanul. Ezért a pápa elrendeli ……., hogy 
a feleket meghallgatva hozzanak döntést és azt egyházi fenyítékkel tartassák be, a tanúkat 
stb. [!] D. [!] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 161. fol. 245v. és 246r-v. (Df. 289 783.)  
Megj.: A fogalmazvány évet nem tartalmaz, keltezése OL-adatbázis megállapítása. 
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I. Lajos király megerősítő záradékai 
 

Az 1363-as boszniai hadjárat során Miklós esztergomi érsek, kancellár sátrából 
ellopták 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 
számítottak, 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 kivonatok, mint alább látható, félszázát) 
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, méltóságnévsorral 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 privilégumára, 
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. (A corroboratio szövege ellenére azonban arra 
is találunk példát, hogy Lajos az apja, Károly király harmadik és utolsó, 1331-től 1342-ig 
használt kettőspecsétjével ellátott privilégumait is ellátta záradékával, l. Dl. 2946.) 

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. 1365., uralkodása 24. évében. 
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Miklós érsek esetén vannak variációk a záradékokban: neve néha csak N. sziglával 
szerepel (pl. Dl. 1972.); a dátumban szerepelhet (bár ritkábban), hogy ’esztergomi’ (pl. Df. 
238 328.). Kisebb eltérés még a záradékokban, hogy a napjelölés-évszám-uralkodási év 
sorrend cserélődhet (pl. Dl. 2946., Df. 283 328.). 

A tartalmi átiratok (értelemszerűen) nem közlik a záradék alapszövegét, ill. a 
kedvezményezettek és/vagy a kancellár nevét sem szokták leírni (pl. Dl. 62 428.).  

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 
eredetijéban 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, 
hogy jóval kevesebb ilyen megerősítésre került sor, mint az első ilyen évben, 1364-ben. 
 

 napi 

dátum 

kinek a részére 

 

megerősített 

oklevél kiadója, 

kelte 

fennmaradás típusa, 

Dl.- v. Df.-jelzet 

lásd 

Anjou-oklt. 

1. jan. 2. 

IV. Non. 

Jan. 

Tybold fia János fiai: 

Leukus és János 

I. Károly, 

1323. okt. 28.  

E.: 2089. VII. 533. 

szám   

2. jan. 2. 

IV. Non. 

Jan. 

nagyszombati 

(Tirnauyensis ~ 

Tirnauiensis) királyi 

polgárok 

I. Lajos, 

1359. febr. 28.  

E.: 279 570. 

Á.: 279 606., 

279 659. 

 

3. jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

[Chelen fia] Sándor fia 

néhai János mester fiai: 

Miklós és István 

I. Lajos, 

1346. márc. 19. 

Má.: 266 847., 

286 320. 

XXX. 200. 

szám 

4. jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

[Chelen fia] Sándor fia 

néhai János mester fiai: 

Miklós és István 

I. Lajos, 

1354. febr. 22. 

E.: 260. XXXVIII. 

91. szám 

5. jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

[Chelen fia] Sándor fia 

néhai János mester fiai: 

Miklós és István 

I. Lajos,  

1354. febr. 22. 

E.: 2888. XXXVIII. 

93. szám 

6. jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

[Chelen fia] Sándor fia 

néhai János mester fiai: 

Miklós és István 

I. Lajos,  

1354. febr. 22. 

E.: 4336. XXXVIII. 

96. szám 

7. jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

[Chelen fia] Sándor fia 

néhai János mester fiai: 

Miklós és István 

I. Lajos, 

1354. febr. 22. 

E.: 99 577. XXXVIII. 

97. szám 
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8. jan. 6.  

VIII. Id. 

Jan. 

Lyndwa-i néhai Miklós 

bán fiai 

I. Lajos, 

1343. márc. 26. 

E.: 266 744. 

Á.: 3566. 

Tá.: 3565. 

XXVII. 

132. szám 

9. jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

Lyndua-i Miklós bán 

fiai: István, János és 

László mesterek 

I. Lajos,  

1347. júl. 6. 

E.: 497. XXXI. 

648. szám 

10. jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

Lyndwa-i néhai Miklós 

bán fiai 

I. Lajos,  

1347. júl. 6. 

E.: 2153. XXXI. 

650. szám 

11. jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

Lyndwa-i néhai Miklós 

bán fiai: István, János 

és László mesterek 

I. Lajos, 

1347. júl. 6. 

E.: 2822., 5365. XXXI. 

653. szám 

12. jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

Lyndua-i Miklós bán 

fiai: István, János és 

László mesterek 

I. Lajos,  

1361. aug. 28 

E.: 5077.  

13.  jan. 6.  

VIII. Id. 

Jan.  

Lyndwa-i néhai Miklós 

bán fiai 

I. Lajos, 

1362. jan. 12. 

E.: 4240. XLVI. 7. 

szám 

14.  jan. 6. 

VIII. Id. 

Jan. 

[Pathly-i Lampert fia 

Miklós fia] Tamás 

mester 

I. Lajos, 

1360. ápr. 28. 

Á.: 4941.  

15.  jan. 17. 

XVI. 

Kal. 

Febr. 

nem szerepel I. Lajos, 

1360. febr. 27. 

Tá.: 62 428.  

16. jan. 17. 

XVI. 

Kal. 

Febr. 

[Mathyus-i] Miklós fia 

László leányai 

I. Lajos, 

1362. febr. 26. 

Tá.: 222 444., 

222 446. 

XLVI. 76. 

szám. 

17. jan. 22. 

XI. Kal. 

Febr. 

pozsonyi királyi polgá-

rok 

I. Lajos,  

1357. jan. 18.  

E.: 238 757. 

Á.: 239 723., 239 861., 

239 024., 239 328., 

239 633., 240 204. 

 

18. jan. 25. 

VIII. 

Kal. 

Febr. 

Leukus fia: Miklós és 

frater patruelis-ei 

I. Lajos, 

1361. márc. 28. 

Má.: 286 775.  

19. febr. 1. 

V. Non. 

febr. 

[Myskouch-i] Sándor 

fia: Sándor 

I. Károly, 

1329. febr. 25. 

E.: 273 758. XIII. 94. 

szám 
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20. febr. 3. 

III. Non. 

Febr. 

[Tót (Sclavus) Lőrinc 

mester fiai:] Konth 

Miklós nádor és 

Leukus 

I. Lajos, 

1358. máj. 12. 

Á.: 2582. XLII. 551. 

szám 

21. febr. 3. 

III. Non. 

Febr. 

óbudai apácák∗ I. Károly,  

1335. nov. 8. 

E.: 2946. XIX. 675. 

szám 

22. febr. 3. 

III. Non. 

Febr. 

pozsonyi (Posonium) 

polgárok és hospesek 

I. Lajos, 

1362. máj. 21. 

E.: 238 802. 

Á.: 239 080. 

XLVI. 

238. szám 

23. febr. 3. 

III. Non. 

Febr. 

a veszprémi egyház, ti. 

a püspök és a káptalan 

I. Károly,  

1323. máj. 23. 

E.: 200 806. VII. 225. 

szám 

24. febr. 4. 

pridie 

Non. Febr. 

Miklós fiai: Gergely és 

György 

I. Lajos, 

1346. okt. 13. 

Á.: 244 005. XXX. 750. 

szám 

25. márc. 17. 

XVI. 

Kal. Apr. 

Konya mester I. Károly,  

1324. márc. 24. 

E.: 1972. VIII. 124. 

szám 

26. márc. 17. 

XVI. 

Kal. Apr. 

Konya mester I. Károly, 

1327. máj. 21. 

E.: 2430. XI. 229. 

szám 

27. márc. 17. 

XVI. 

Kal. Apr. 

Konya mester I. Lajos,  

1359. szept. 10. 

E.: 2429.  

28. ápr. 12. 

pridie Id. 

Apr. 

budai prépost és  

káptalan 

I. Károly, 

1328. szept. 9. 

E.: 106 090. 

Á.: 106 095. 

Tá.: 106 096–097. 

Má.: 238 429. 

XII. 114. 

szám 

29. ápr. 12. 

pridie Id. 

Apr. 

budai prépost és  

káptalan 

I. Károly, 

1326. júl. 20. 

E.: 106 091. 

Á.: 106 001. 

Tá.: 67., 106 096–097.  

X. 298. 

szám 

30. ápr. 12. 

pridie Id. 

Apr. 

budai prépost és  

káptalan 

I. Károly,  

1326. jún. 9. 

E.: 106 092. X. 229. 

szám 

31. ápr. 18. 

XIV. 

Kal. Maii 

Konya mester I. Lajos, 

1359. szept. 2. 

E.: 2150.  

                                                           
∗ Ezzel a kiegészítéssel: in quas possessiones superius expresse [a Budrug megyei Felseuadrian és 

Olsowadrian] sunt devolute. 
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32. ápr. 18. 

XIV. 

Kal. Maii 

[Tamás erdélyi vajda fia 

Konia mester felesége, 

Wluengus mester leány-

testvére:] Erzsébet fia: 

Ferenc 

I. Lajos, 

1353. máj. 16. 

Á.: 3941. XXXVII. 

344. szám 

33. máj. 29. 

IV. Kal. 

Jun. 

Toplica-i monostor, 

apátja és konventje 

I. Lajos, 

1360. dec. 25. 

Má.: 283 328.  

34. jún. 24. 

VIII. 

Kal. Jul. 

esztergomi káptalan I. Lajos,  

1359. jún. 24.  

E.: 235 819.  

35. jún. 24. 

VIII. 

Kal. Jul. 

esztergomi káptalan I. Lajos, 

1357. szept. 26. 

E.: 236 136.  

36. jún. 24. 

VIII. 

Kal. Jul. 

esztergomi káptalan I. Lajos, 

1357. aug. 19. 

E.: 236 302. 

Á.: 237 791. 

 

37. jún. 24. 

VIII. 

Kal. Jul. 

esztergomi káptalan I. Lajos,  

1360. júl. 25. 

E.: 236 767.  

38. jún. 24. 

VIII. 

Kal. Jul. 

esztergomi káptalan I. Lajos,  

1357. szept. 26. 

Á.: 237 567., 

237 867. 

 

39. jún. 24. 

VIII. 

Kal. Jul. 

esztergomi káptalan I. Lajos, 

1357., szept. 26. 

 

E.: 238 581. 

Tá.: 236 005. 

 

40. júl. 25. 

VIII. Kal. 

Aug. 

soproni (Suprunium) 

királyi polgárok és 

hospesek 

I. Lajos, 

1346. jan. 17. 

E.: 201 768. 

Á.: 202 615., 

202 357. 

Tá.: 203 563. 

XXX. 38. 

szám. 

41. aug. 27. 

VI. Kal. 

Sept. 

[Futak-i Dénes comes 

fia:] István mester 

I. Lajos, 

1355. máj. 28. 

E.: 344.  

42. szept. 26. 

VI. Kal. 

Oct. 

Ige fia: István és fivére: 

János 

I. Lajos, 

1360. jún. 24. 

– 

[Máramaros 47–48.]  

 

43. szept. 26. 

VI. Kal. 

Oct. 

[Péter fia: Stan és] 

fivére: István∗∗ 

I. Lajos,  

1361. 

 

– 

[Máramaros 44–45.]  

 

 

                                                           
∗∗ Hosszabb kiegészítéssel, aminek lényege, hogy Isten, a király és leszármazottai iránt örök hűséggel tartoznak. 
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44. nov. 29. 

III. Kal. 

Dec. 

Batur-i Bereck fia 

János fia: László mester, 

a királyi aula lovagja 

I. Lajos,  

1361. aug. 25. 

E.: 4512.  

45. nov. 29. 

III. Kal. 

Dec. 

Bereck fia János fia: 

László mester, a királyi 

aula lovagja 

I. Károly, 

1330. márc. 10. 

E.: 71 857.  

46. nov. 29. 

III. Kal. 

Dec. 

Batur ~ Bator-i Bereck 

fia János fia László 

mester felesége (Megy-

gyes ~ Megyes-i néhai 

Móric mester leánya) 

I. Lajos,  

1355. dec. 21. 

E.: 257 935. 

Á.: 31 096., 

70 930., 72 007., 

73 665., 257 936. 

 

47. nov. 30. 

pridie 

Kal. Dec. 

Visk-i, Huszt-i, Técsö-i 

és Hosszumezö-i 

hospesek és polgárok 

I. Lajos, 

1352. febr. 19. 

Á.: 2539. XXXVI. 

164. szám 

48. dec. 17. 

XVI. 

Kal. Jan. 

Nelepech comes fia: 

János comes 

I. Lajos, 1345. 

nov. 21. 

E.: 38 487. XXIX. 

836. szám 

49. dec. 25.  

VIII. 

Kal. Jan. 

Zeech-i Miklós, Dal-

mácia és Horváto. 

bánja*** 

I. Lajos, 

1359. máj. 9. 

E.: 100 079.  

50. dec. 26. 

VII. Kal. 

Jan. 

Zeech-i Miklós, Dal-

mácia és Horváto. 

bánja**** 

I. Lajos, 

1358. máj. 12. 

E.: 100 072–073. XLII. 553. 

szám 

51. dec. 29. 

IV. Kal. 

Jan. 

 

Zathmar-i királyi pol-

gárok és hospesek 

I. Lajos,  

1359. nov. 10. 

E.: 90 752. 

Á.: 162., 98 578. 

(utóbbi VIII. Kal. 

Jan. dátummal) 

 

 

                                                           
*** Ezzel a kiegészítéssel: in quem predictum castrum Lyndua cum omnibus villis et possessionibus ad idem 

pertinentibus tam ex nostra collacione regia quam eciam iure concambiali foret devolutum. 
**** Ezzel a kiegészítéssel: in quem ipsum castrum [Lyndua] foret devolutum.   
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A 
Aba 538 (Zemplén m.) 
Abaháza (Abahaza) 411, 455–459, 499 

(Zemplén m.) 
Abahaza l. Abaháza 

Abaszéplak l. Széplak 

Abaújnádasd l. Nádasd 

Abaújszakaly l. Szakaly 

Abaújvár (Abauyuar, AbaUyvár, Abavyuar, 

Abawyuar, Abvyuar, Novumcastrum, 

Újvár, Wyuar) megye 44, 137, 152, 
436, 535–536, 566 

– megye hatósága 44 
abaújvári alesperes l. György 
Abauyuar l. Abaújvár 

AbaUyvár l. Abaújvár 

Abavyuar l. Abaújvár 

Abawyuar l. Abaújvár 

ablak 263, 433 
Abolma (Abulma), ma Bolman, Ho. 39 

(Baranya m.) 
Abostyán (Abustyan), ma Agostyán 273 

(Komárom m.) 
Abraam l. Ábrám 

Ábrahám l. Nagy Ábrahám 
–, Balázs fia, rozvágyi 455–459 
– mester, Lengyel János fia, váradi kano-

nok, kállói 69, 270, 302, 306, 540 
–, Tamás fia, Felgerla-i 261–262, 319 
– fia András, anti 529 
– fia Balázs, győri éneklőkanonok 52 
– fia Lökös, cseklészi 66 
– fia Péter 526 
Abram l. Ábrány 

Ábrám (Abraam) 478 (Tolna m.) 
ábrámi egyház [monostor] 478  
Abran l. Ábrány 

Ábrány (Abram, Abran), ma Nyírábrány 
29, 518 (Szabolcs m.) 

– (Abran) fia János, petri 517 

Abruzzo (Aprutina), provincia, Olaszo. 
32–33 

Abulma l. Abolma 

Abustyan l. Abostyán 

Abvyuar l. Abaújvár 

Abych, Tamás fia, Felgerla-i 261–262, 319 
accessorium 236 
Acha l. Acsa 

Achaad l. Acsád 

Achad l. Acsád 

Acsa (Acha), ma Vértesacsa 526 (Fejér m.) 
Acsád (Achad), ma Nyíracsád 385 (Bihar m.) 
– (Achaad) 30 (Vas m.) 
Ad (Od, Ody), ma Diósad (Dioşod, Ro.) 

254, 540, 591 (Közép-Szolnok m.) 
Adaam l. Ádám 

Adam l. Ádám 

Ádám, alsó- és felsőkeszi plébános 196, 336 
– (Adam, Adaam dict.) Miklós, Miklós 

fia, Emel-i 145, 162 
–, Péter fia 431, 450 
Adelayd, lengyel királyné 443 
adó 8, 13, 62, 92–93, 190, 319, 410, 459, 

469, 487, 624 
adómentesség 157, 190, 330 
Adony (Odon), ma Nyíradony 29, 518 

(Szabolcs m.) 
Adorján (Adrian) 39 (Baranya  m.) 
– (Felseuadrian, Olsowadrian) Apx.: 

21 (Bodrog m.) 
– (Adurian) 494  
–, Alafyanna apja, komlósi 146  
– fia Bálint 142 
– fia János, hetési 142 
– fia Péter 44 
Adorjánmártély (Adrianmartir), ma Már-

tély 476 (Csongrád m.) 
adósság (tartozás) 20, 38, 68, 487 
adószedő 585 
Adrian l. Adorján 

Adrianmartir l. Adorjánmártély 
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Adurian l. Adorján 

Ag l. Agg 

Ágfalva l. Dág 

Agg (Ag, Agh, Og) fiai: Miklós és István, 
Emel-i 145, 162 

Agh l. Agg 

Agmánd (Ogmand) fia Irnusd, varsányi 507 
Ágnes, Gutakarcha-i László özvegye 9 
–, márkfalvi Tamás leánya 488 
–, Mihály anyja 189 
Agoch (Agolch) 538 (Zemplén m.) 
Agolch l. Agoch 

Ágoston fia András 319 
ágostonos remeték l. esztergomi, pálosok 
Agostyán l. Abostyán 

Ágota, Benedek leánya 90 
Agria l. Eger 

Agrişu Mare l. Egregy 

Agyagosszergény l. Szergény 

Ajak (Ayak, Ayk) 247, 393, 527 (Sza-
bolcs m.) 

ajándék 190, 236, 239, 599 
Ajka (Ayka) 471, 507 (Veszprém m.) 
ajtónállómester l. királyi, királynéi 
Aka 205, 240 (Bihar m.) 
– 15 (Veszprém m.) 
Akalichna l. Okolicsnó 

Akalychna l. Okolicsnó 

akasztás (akasztófa) 274, 277, 335, 345, 398 
Ákos mester, István fia 226, 508  
– mester, Mikcs bán fia 456, 555, 598 
Alachka l. Alacska 

Alacska (Alachka) 642 (Borsod m.) 
Aladár, Pósa fia, kőrösi szolgabíró 461 
Alafynna, Adorján leánya, Ilona anyja, 

komlósi 146 
Alap fiai: Pál és István, ajkai 471 
Alard fia László 123 
Alazy l. Olaszi 

Alba l. Fehérvár  

– regalis l. Fehérvár 

– Societas l. Fehér Társaság 

Albensis l. Fejér 

Albert, bajor herceg 138  
– mester, budai olvasókanonok 136, 194, 

287, 290–291 
–, nagycsűri 387 
–, osztrák herceg, Albert apja 115 
–, Albert fia, osztrák herceg 115, 266–

268, 334, 594 
–, György fia, Sarol-i 426 
–, Valter fia, Mihály apja, alacskai 642 
– fia Gobellin, keresztyénszigeti plébános, 

nagycsűri 427 
– fia Máté 499 
– fia Miklós, komlósi 146 
– fia Pál, ibronyi 337 
Albus fia Tamás 351 
– l. Fehér 

Alch 515  
Alcsút (Olchuth), ma Alcsútdoboz 426 

(Fejér m.) 
Alcsútdoboz l. Alcsút 

Áldozókút (Aldozovkut) 436 (Abaúj m.) 
Aldozovkut l. Áldozókút 

Alemania l. Németország 

al-éneklőkanonok l. győri 
alesperes l. abaújvári, gyepeli, kaposi, 

sárosi, tárcai 
Alhó (Alhou, Alhow), ma Markt Allhau, 

Au. 30 (Vas m.) 
alhói Szt. Luca szűz-egyház 30 
Alhou l. Alhó 

Alhow l. Alhó 

alkalmasság 139 564, 615 
állat l. csirke, disznó, juh, kappan, kecske, 

ló, nyúl, marha, ökör, tehén 
Almad l. almádi 

almádi (Almad; Zala m.) apát l. János 
Almagh l. Almágy 

Almágy (Almagh), ma Gemerský Jablonec, 
Sz. 288 (Gömör m.) 
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Almakerek l. Almakerék 

Almakerék (Almakerek), ma Mălâncrav, 
Ro. 314, 327, 379 (Fehér m.) 

Almas l. Almás 

Almás (Almas), ma Dunaalmás 113 (Komá-
rom m.) 

Almásegres l. Egregy 

Almásneszmély l. Neszmély 

Almásszentmihály l. Szentmihálytelke 

al-olvasószerzetes l. fehérvári 
al-országbíró 542 
alpes 71, 432 
Alsacha l. Alsózsolca 

Alsóbágyon l. Bágyon  

Alsócsalogány l. Alsószlaveca 

Alsóegregy l. Egregy 

Alsóesztergály l. Sztregár  

Alsógagy l. Gagy 

Alsójára l. Jára 

Alsókeszi (Keseu, Kezew, Keseu Inferior, 
Kezou inferior), ma Budakeszi 196, 
336 (Pilis m.) 

alsókeszi Szt. György-plébánia 196, 336 
Alsókomaróc l. Komoróc 

Alsóköcsény l. Kucsin 

Alsolcha l. Alsózsolca 

Alsólendva l. Lendva 

Alsólendvai (Hahót) Miklós l. Miklós bán 
Alsóörs l. Örs 

Alsórajk l. Rajk 

Alsóregmec l. Regmec  

Alsórőcse l. Rőcse 

Alsószabados l. Volya  

Alsószentbenedek l. Ivanóc 

Alsószlaveca (Alsozcleueche), ma Alsó-
csalogány (Dolnji Slaveči, Szl.) 624 
(Vas m.) 

Alsószolcsva l. Szolcsva 

Alsoukelezneu l. Kenézlő 

Alsóvadász l. Vadász 

Alsóvály l. Vály  

Alsóvisó l. Visó  

Alsovmuthna 184 (Hont m.) 
Alsozcleueche l. Alsószlaveca 

Alsózsolca (Alsacha, Alsolcha) 535–536 
(Borsod m.) 

Alsózsuk l. Zsuk  

általános oklevél 1 évre l. királyi, nádori, 
országbírói 

Aluniş l. Kecset 

Amadé (Omode), Amadé fia, Miklós 
szlavón bán apja 624 

– (Omode) fia Amadé 624 
Ambrosius, Bernabo Visconti fia, zsoldos-

kapitány, milánói 465 
Ampod (Ompud) fia Miklós 628 
Anarch l. Anarcs 

Anarcs (Anarch) 393, 607 (Szabolcs m.) 
Anda, András apja, palugyai 534 
– fiai: Mihály és Péter, borsai 6 
András l. Chepe András 
– l. Fekys András 
– l. Forgács András 
– l. Hegyes András 
– l. Kalmár András 
– l. Kékes András 
– l. Kovács András 
– l. Nagy András 
– l. Sáfár András 
– l. Szabó András 
– 307 
– 492 
–, ajkai 507 
–, bodrogi apát 39 
–, csekei 183 
–, edvei 356 
–, egri subnotarius, litteratus 519 
–, erdélyi alvajda, István, László és András 

apja, gyógyi 211 
–, erdélyi éneklőkanonok 362, 372–373 
–, erdélyi vajda, György és Imre apja 412 
–, esztergom-előhegyi prépost 433 
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–, famulus 119 
–, famulus 514 
–, halábori 238 
–, jászói konvent tagja 155 
–, kálnói jobbágy 62 
–, koszmályi 588 
–, leleszi konvent klerikusa 152, 169, 

270, 538 
–, II., magyar (H) király 74, 121, 171, 

433, 529 
–, III., magyar (H) király 173, 177, 613 
–, olaszi 538 
–, sági konvent papja 184 
–, salgói 366 
– comes, szebeni bíró, mühlbachi 387  
–, széki apát 612 
– mester, vasvári kanonok 213  
– comes, vurpódi 387 
–, zsoldos, Sorba-i 465 
–, Ábrahám fia, anti 529 
–, Ágoston fia 319 
– mester, Anda fia, palugyai 534, 604 
– mester, András fia, bacskai 148 
–, András erdélyi alvajda fia, János apja, 

gyógyi 211 
–, András fia, palugyai 534 
–, Beke fia, olaszi 79 
–, Dénes fia, egregyi 224 
– mester, Dénes fia, zarándi comes 274, 481 
–, Domokos fia, csáti, lősi 276, 488 
–, Domokos fia, cseleji 222 
–, Domokos fia, csicseri 35, 265, 457, 468 
–, Domokos fia, Sarol-i 426 
–, Egyed fia, henyei 208 
–, Gergely fia, Ebed-i 476 
–, Gergely fia, egerszegi hospes 239 
–, György fia, petri 79 
–, György fia, Sarol-i 426 
–, György fia, tomori 436 
–, István fia, alacskai 642 
–, Iván fia, besenyői 326 

–, Jakcs fia, kusalyi 540 
–, Jákó fia, szepetneki 58 
–, János fia, bődi 243 
–, János fia, henyei 208 
–, János fia, litteratus, pelejtei 541 
–, János fia, tapolcaszentgyörgyi 386 
–, József fia, Margit apja 6 
–, Kelemen fia, Erzsébet apja 436 
–, Kozma fia 463 
–, Lagyha fia, gerzencei 431, 450 
–, László fia, Gutakarcha-i 9 
–, Máté fia, pálóci 5 
–, Mihály fia 296 
–, Mihály fia 608 
–, Mihály fia, Jakab apja, darai 510 
–, Mihály fia, komoróci 323 
–, Mike fia, Katalin apja, Brezyna-i 230 
–, Miklós fia 307 
–, Miklós fia, elefánti 214, 482 
–, Miklós fia, királynéi ifjú, uzsai 435, 442 
–, Pál fia 480 
– mester, Pál fia, prónai 279  
–, Péter fia 379 
–, Pető fia, derencsényi 27 
–, Pócs fia, pagocsai 189 
–, Simon fia 513 
– mester, Simon fia, Jakab apja, Szente-

mágocs nembeli, kenézmonostori 39 
– mester, Tamás fia, Mihály apja, 

damjáni 412  
–, Tivadar fia, trocsányi 154–155, 248, 467 
–, Tót István fia, ebergőci 286, 353, 355, 

359, 601 
–, Vörös Péter fia, Rapolth-i 498 
–, Zoárd és Benedek apja 205 
–, Jakab és Miklós apja, csízi, kazsui 

541, 609 
– fia András, bacskai 148 
– fia Dénes, imregi 23 
– fia István, baktai várjobbágy 169, 270 
– fia István, malatini 45 
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– fia István, nagymihályi 87, 538 
– fia István, vitkai 511 
– fia János 213 
– fia János, gyógyi 211, 225 
– fia János, kisfaludi 83 
– fia László, bégányi 401 
– fia László, cékei 455 
– fia Lukács 463 
– fia Mihály, egerszegi hospes 239 
– fia Mihály, győri éneklőkanonok 52 
– fia Mihály, szentiváni 600, 608 
– fia Mihály, Zvthy-i 90 
– fia Miklós, borsai 446 
– fia Miklós, máléi 316 
– fia Miklós, Ratachych-i 449 
– fia Miklós, récsei 366 
– fia Miklós, szentkirályi 197 
– fia Pál, komoróci 357 
– fia Pasa, szerdahelyi 464 
– fia Tamás, Kutlin-i 152 
– fiai: Lökös, Péter és Egyed, szelep-

csényi 579 
Andre der Choch, pozsonyi 297 
Andruin, pápai legátus, kardinális 294, 304 
Angel (dict.) János, László, Miklós és 

János apja, gerzencei 281, 331 
Anglis, cseklészi Miklós leánya 66 
angolok 19, 32, 465 
– Társasága, zsoldosok 304  
Anich l. Anics 

Anichinus (Annichinus) de Bongardo, 
zsoldosvezér 32, 304  

Anics (Anich, Anych), bátori Miklós 
leánya 28–29 

– (Anych), Beleser-i Bata leánya 288 
Anna 609 
–, besenyői Tamás leánya 326 
–, csáni Felicián leánya 422 
–, cseklészi Miklós leánya 66 
–, dobokai László leánya 133, 312 
–, Jakab leánya 590 

–, zólyomi Dezső leánya 234 
annata 406 
Annichinus l. Anichinus 

Annus, márkfalvi Márk leánya 488 
–, petri János leánya 517 
–, petri Pach leánya 517 
Ant (Onth), ma Antin, Ho. 529 (Valkó m.) 
Antal, Bud-i 129 
–, esztergomi polgár 329 
– mester, fehérvári kanonok 515  
–, honti vicecomes, kürti 228, 346 
–, lasztóci 610 
–, leleszi konvent tagja 24, 357, 570 
–, veszprémi prebendarius pap, oltármester 

85, 471 
–, Beder fia, kovácsi jobbágy 491 
–, Dénes fia, sáli 430 
–, Egyed fia, esztergomi polgár 329, 433 
–, István fia, téti 457, 468 
–, Kozma fia, János apja, gréci polgár, 

tapolcaszentgyörgyi 235, 331, 340 
–, Pál fia, kecseti 119 
–, Pethe fia 422 
– fia Tamás, kisfaludi 377 
Anthimius, Beke fia 493 
antifóna (Salve regina) 195 
Antin l. Ant 

antiqua Golgowch l. Galgóc 

Anych l. Anics 

Ányos, Felicián fia, henyei 208 
– fia János 515 
Apa fia János 126, 520, 560 
apáca l. esztergom-szigeti, ivanicsi, Nyulak 

szigeti, óbudai, veszprémvölgyi 
Apagh l. Apagy 

Apagy (Apagh) 570 (Szabolcs m.) 
Apaj (Oper) fia Borsa 520 
apát 8; l. még almádi, bécsi, bodrogi, 

borsmonostori, garamszentbenedeki, 
pannonhalmi, pilisi, széki, szekszárdi, 
szkalkai, tihanyi, toplicai, zalai, zirci 
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– kinevezése 303, 332–333, 615 
– választása 227, 242, 303 
Apáti (Apaty), ma Olcsvaapáti 629 

(Szatmár m.) 
Apáti Miklós l. Miklós esztergomi érsek 
apátnő l. esztergom-szigeti, ivanicsi 
Apaty l. Apáti 

Apay fia István 399 
apostoli l. pápai 
Aprod l. Apród 

Apród (Aprod dict.) Miklós, János 
főesperes, István, Balázs és Klára ap-
ja, tótsolymosi 211, 630 

Aprod l. Apródháza 

Aprodhaza l. Apródháza 

Apródháza (Aprod, Aprodhaza), ma 
Kisbarcsa (Bârcea Mică, Ro.) 245 
(Hunyad m.) 

Aprutina l. Abruzzo 

Apulea l. Nápolyi Királyság 

Aque Calide l. Hévíz 

aquileiai (Olaszo.) egyház 564 
– pátriárka (electus) 193; l. még Marquard 
Arabor l. Halábor 

Arach l. Aracs 

Aracha l. Aracsa 

Aracs (Arach), halászóhely 39 (Baranya m.) 
Aracsa (Aracha), ma Egeraracsa 500, 

582 (Zala m.)  
Arad (Orod), Ro. 261–262 (Arad m.) 
– megye hatósága 224, 244 
aradi káptalan 140, 262, 319, 476 
– szolgabíró l. Pál, István fia 
– vicecomes l. István, Tamás fia 
arany l. bánya, dukát, forint 
arannyal adózók 221 
Aranyosmeggyes l. Meggyes 

aratás 190 
Arbe, ma Rab, Ho. 54 
Ardó (Ordou), ma Szőllősvégardó 

(Pidvinohragyiv, Ukr.) 274 (Ugocsa m.) 

Argentiniensis l. strasbourgi  

Arky 370 (Szerém m.) 
Arland fia Miklós 648–649 között 
Arnold fia János, tapolcaszentgyörgyi 

386, 632 
Arnoldfiamiklósfalva (Arnoldfyamiklos-

folua, Arnoltfiamyklosfolua) 624 (Vas m.) 
Arnoldfyamiklosfolua l. Arnoldfiamiklósfalva 

Arnoltfiamyklosfolua l. Arnoldfiamiklósfalva 

Arnulf, francia marescallus 293, 295 
Ároki (Aroky) 481 (Arad m.) 
Árokköz (Arukkuz, Teusar) 78, 111 

(Vas m.) 
Aroky l. Ároki 

árpa 433 
Arthow (dict.) György fia Miklós 386 
áru (portéka) 11, 25–26, 364, 433, 577, 

582a 
Arukkuz l. Árokköz 

árumegállító jog 25 
árusítóhely (bolt, kimérő) 433 
assecuracio l. kancelláriai jegyzet 
Asszonyerdő (Azzonerde), erdő 236 
Asszonyfalva (Azunfolwa, Azwnfolua), 

ma Győrasszonyfa 498 (Győr m.) 
Asszonypataka (Ryvulus dominarum), 

város, ma Nagybánya (Baia Mare, 
Ro.) 569 (Szatmár m.) 

asztag 543 
asztalnokmester l. királyi 
Aţel l. Ecel 

Atyusz (Othyaz), János fia, szabari 599 
– (Othyaz) fia János, szabari 599 
augsburgi (Augustensis; Németo.) püs-

pök l. Marquard 
Augustensis l. augsburgi 

Ausztria (Österreich) 68, 569; l. még 
osztrák 

Aversa (Averzano), Olaszo. 19 
Averzano l. Aversa 
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Avignon (Avinion), város, Fro. 52, 115, 
139, 186, 250–253, 255–256, 258, 
266–268, 283–285, 293–294, 303–
304, 308–310, 332–334, 336, 381, 
427, 438, 443, 531, 548–549, 564, 
567, 615 

Avinion l. Avignon 

Ayak l. Ajak 

Ayk l. Ajak  

Ayka l. Ajka 

Azunfolwa l. Asszonyfalva 

Azwnfolua l. Asszonyfalva 

Azzonerde l. Asszonyerdő 
 
B 
Baab 447 (Nyitra m.) 
Baala l. Bala 

Bač l. bácsi 

bacallarius in artibus l. Tamás, Pál fia 
Bach l. bácsi 

Bachana fia Benedek, kissallói 346 
Bachkov l. Bocskó 

Bačinci l. Hosszúbács 

Bačka l. Bacska 

Bački Monoštor l. Bodrog 

bácsi comes l. László 
– (Bach; ma Bač, Sze.) káptalan 191, 

412, 529, 583–584 (Bács m.) 
Bacska (Bochka), ma Bačka, Sz. 148 

(Zemplén m.) 
Badaló (Bodolo), ma Badalovo, Ukr. 

238 (Bereg m.) 
Badalovo l. Badaló 

Badon l. Bágyon 

Bagania l. Bagonya 

Bagenowch 331 (Zágráb m.) 
Bagonya (Bagania) fia János, beregi 

vicecomes 238, 561 
Bágyon (Badon, Bodon), ma Alsó- és 

Felsőbágyon (Dolný és Horný Badín, 
Sz.) 184 (Hont m.) 

Baia Mare l. Asszonypataka 

Baj (Bay) 486 (Komárom m.) 
bajor herceg 594; l. még Albert, Frigyes, 

István, János 
bajvívás l. párbaj 
Baka l. Báka 

Báka (Baka), ma Szabolcsbáka 148, 
247, 522, 527 (Szabolcs m.) 

Bakó (Bakou), esztergomi polgár 433 
Bakóc (Bakouch, Bokouch) mester, zágrábi 

comes, szanai vicecomes, szlavón viká-
riusi albíró, szamobori, kozarai, grebeni 
és medvei várnagy 331, 340, 514, 616 

Bakou l. Bakó 

Bakouch l. Bakóc 

Bakta (Baktha) 169, 270 (Bereg m.) 
Baktha l. Bakta 

Bala (Baala) 624 (Borsod m.) 
Balapotok, patak 487  
Balase fia Simon, Balassefalua-i 162 
Balaseefalwa l. Balassefalua 

Balassefalua (Balaseefalwa) 162 (Baranya m.) 
Balatinum l. Balaton 

Balaton (Balatinum), tó 515 
Balatonhenye l. Henye 

Balatonkövesd l. Kövesd 

Balatonrendes l. Rendes 

Balázs l. Vörös Balázs 
–, erdélyi vajdai notarius, litteratus, malom-

sári 306, 540 
–, kenézi jobbágy 445 
–, litteratus, sári 528 
–, Ábrahám fia, győri éneklőkanonok 52 
– mester, Apród Miklós fia, tótsolymosi 

211, 472, 630 
–, Balázs fia 40 
– mester, Dénes bán fia, szécsi 462, 624 
–, Forgács Miklós fia, koszmályi 263 
–, Illés fia, kőrösi szolgabíró 461 
–, Imre fia, adi 254, 591 
–, Ipolit fia 85 
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–, Ivánka fia, Gabanyas-i 110, 191 
–, Jakab fia, besenyői 89 
–, János fia, bocsárdi 155 
–, Lőrinc fia, Gath-i 79 
–, Lőrinc fia, Mihály apja, récsei 159, 593 
–, Miklós fia, hideghéti 63 
–, Miklós fia, sztregári 557 
–, Pál fia, Nehe-i 316 
–, Pál fia, nyíregyházi 29 
–, Panyit fia, teszéri 218, 228 
–, Pető fia 6 
–, Pető fia, jobbágy 411 
– mester, Pósa fia, szeri 476, 640 
–, Tamás fia 245 
–, Bereck és Dénes apja, sáli 430, 621 
– fia Ábrahám, rozvágyi 455–459 
– fia György, nyéki 80, 125 
– fia István, Vayada-i 554 
– fia Lökös, szamárföldi 501 
– fia Péter, encsencsi jobbágy 29 
– fia Péter, kisfaludi 83 
– fiai: Péter, György és Balázs 40 
– fiai: Sándor és Sebestyén 529 
– fiai: István, Miklós és Kelemen, bródi 339 
Baldesar, királyi kamarás 131 
Baldon, János fia, Ratolth-i 27 
Balhas l. Bolhás 

Bálint mester, egri káptalan subnotarius-a, 
litteratus 152 

–, esztergomi olvasókanonok, doctor 
decretorum 118, 216, 301, 369, 433 

–, famulus 263 
–, garamszentbenedeki konvent papja 

482, 575, 587–588 
–, királynéi ifjú, homoki 322 
–, makarskai püspök 10, 37, 61, 70–71, 

73–76, 98–102, 116–117, 120–121, 
147, 170–179, 188, 264, 272, 368, 
398–400, 432–433, 486, 577, 595–
596, 601, 613, 617, 624–625, 633 

–, oltármester, pap 609 

– mester, szeghalmi főesperes, váradi 
kanonok 520 

–, szentszalvátori jobbágy 424 
–, Adorján fia 142 
–, György fia, mileji 533 
–, István fia, Engh-i 452 
–, János fia 463 
–, Miklós fia, hahóti 599 
–, Tamás fia, prószéki 534 
–, Miklós és Ilona apja 167 
– fia István 189 
– fia István, fehérvári kanonok 426 
– fia János, biri 315 
– fia János, kálnoki 92 
Balk, Szász fia, máramarosi oláh vajda 71 
Balkan l. Balkány 

Balkány (Balkan) 556 (Szabolcs m.) 
Balog (Claudus) Péter, Miklós fia, Miklós 

apja, bői 554 
Balota l. Olasz Balota 
Balsa 127 (Szabolcs m.) 
balta 35 
bán l. dalmát-horvát, Dénes; István, Dénes fia; 

Leusták, macsói, Márton, Mikcs, Miklós, 
Mikud, Pál; Péter, Pál fia; szlavón 

Band l. Vörös Band 

Banga, gyáli Pislen Miklós leánya 419 
Banhaza l. Bánháza 

Bánháza (Banhaza) 542 (Szabolcs m.) 
Bank l. Bánk 

Bánk (Bank) 444, 570 (Szabolcs m.) 
Bansan 39 (Bodrog m.)  
Bankvata l. Vata 

Banoštor l. kői  

bánya 75, 261 
–, arany- 261, 391, 433 
–, ezüst- 487 
Barabás (Barrabas) 91, 170, 629 (Bereg m.) 
Barachka l. Baracska 
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Baracska (Barachka, Barakcha), ma 
Barsbaracska (Bardoňovo, Sz.) 63, 
299, 565, 575 (Bars m.) 

Barakcha l. Baracska 

Barana l. Baranya 

Barania l. Baranya 

Baraninci l. Baranya 

Baranya, ma Baraninci, Ukr. 44 (Ung m.) 
– (Barana, Barania) megye 39, 48–49, 

145, 159, 226, 276, 488 
– megye hatósága 39, 185 
baranyai comes l. Miklós 
– főesperes l. János 
– vicecomes l. Demeter, Miklós fia 
Barathkuth l. Barátkút 

Barátkút (Barathkuth) 214 (Nyitra m.) 
Barbahaza 34 (Sopron m.) 
Barbara, bátori Miklós leánya 28–29 
Bârcea Mică l. Apródháza 

Barch 619 (Fejér m.) 
Bard l. Bárdi 

Bardejov l. Bártfa 

Bardfa l. Bártfa 

Bárdi (Bard-i dict.) János 319 
Bardoňovo l. Baracska 

Barla, ma Mátraballa 535–536 (Heves m.) 
– 44  
– 301 
Barleusprouna l. Próna 

Barnabás, egri oltármester, pap 222 
–, kerecsenyi 607 
–, Domokos fia 81 
– comes, Fábián fia, Demeter apja, 

Benchench-i 529  
–, György fia, vécsi 446 
–, János fia, hosszúmezei 357, 526, 547 
Barnouch l. Bernoch 

báró 8, 12, 39, 44, 71, 98–101, 128, 152, 
171–176, 178, 188–189, 210, 221, 264, 
270, 276, 313, 330, 357, 433, 435, 462, 
472, 487–488, 512, 515, 519, 525, 528–

530, 540, 546, 554, 561, 577, 582, 
582a, 600, 608, 624, Apx.: 1–51 

Barok (Borok), ma Újbarok 426 (Fejér m.) 
Barrabas l. Barabás 

Bars (Bors), vár és város, ma Ó- és 
Újbars (Starý és Nový Tekov, Sz.) 
263, 558, 587 (Bars m.) 

– (Bors) megye 100, 263, 301, 325, 558–
559, 565, 575, 579, 581, 587 

Barsa l. Borsa 

Barsbaracska l. Baracska 

Bártfa (Bardfa, Bartffa), város, ma 
Bardejov, Sz. 275, 345, 364 (Sáros m.) 

bártfai bíró 345; l. még Henrik 
– comes l. Henrik  
Bartffa l. Bártfa 

Bartha 540  
Bartholus l. Bertalan 

basilica 567 
Basou comes, Gergely fia, vasvári szolga-

bíró, telekesi 197  
Bata (Batha), Anics és Cristal apja, 

Beleser-i 288 
Bátaszék l. széki monostor 

Batfa l. Bátva 

Bátfa l. Bátva 

Batfolua 584 (Valkó m.) 
Batha l. Bata 

Bathwa l. Bátva 

Bathya l. Batya 

Batizvasvári l. Vasvári 

Bator l. Bátor 

Bátor (Bator, Batur), ma Nyírbátor 28–
29, 79, 518–519, 591, Apx.: 44, 46 
(Szabolcs m.) 

Batur l. Bátor 

Bátva (Bathwa), ma Bátfa (Batfa, Ukr.) 
96, 606 (Zemplén m.) 

Batya (Bathya) 110 (Valkó m.) 
Battyan l. Bottyán 
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Baudonus Cornuti, magyarországi és szlavó-
niai johannita perjel, dubicai comes 95 

Bay l. Baj 

Bazarab (Bozarab), havasalföldi vajda 70 
Bazin (Bozyn), ma Pezinok, Sz. 13, 74–

75, 121 (Pozsony m.) 
bazini comes 13; l. még Sebes 
Bazini Sebes l. Sebes 
Bebeek l. Bebek 

Bebek Domokos l. Domokos csanádi püspök 
– (Bebeek, Bubec, Bubeck, Bubeek, 

Bubek dict.) György mester, királynéi 
tárnokmester, liptói comes 119, 230, 
330, 339, 433, 442, 472, 538, 561 

– (Beebek, Bewbek, Bubeek, Bubek, 
Bwbek dict.) István comes, országbíró 
10, 37, 61, 63, 70–71, 73–76, 98–102, 
104, 116–117, 119–121, 143, 147, 
152, 169–179, 188–189, 217–218, 
236, 240, 247–248, 260, 264, 269–
270, 272, 299, 285, 323, 326, 339, 
356, 368, 376, 380, 382, 398–400, 
432–433, 441, 462, 467, 486, 488, 
500–513, 515, 520, 527–529, 538–
539, 545, 552, 556, 558, 566, 570, 
577, 581–582, 586, 595–596, 601, 
608, 613, 617, 622, 624–625, 628, 
633, 639–640, 643–645 

Becheu l. Bechew 

Bechew (Becheu), János fia, adi 254, 591 
Beclean l. Bethlen 

Bécs (Wienn, Wienna, Wyenna), ma 
Wien, Au. 25, 68, 186; l. még dénár 

bécsi skótok monostora és apátja 186 
Becsei Töttös l. Töttös 
Becsei Vesszős l. Vesszős 
Bede, János, István, Jakab és Miklós 

apja, szentkozmadamjáni 122, 622 
– fia Péter, sárói 218, 228 
Bedech fiai: Mihály és Miklós, Sarol-i 426 
Bedek, Orbán fia 508 

Beder fia Antal, kovácsi jobbágy 491 
Beelch 380 (Somogy m.) 
Beer l. Bér 

Began l. Bégány 

Bégány (Began), ma Nagybégány (Velika 
Bijhany, Ukr.) 322, 401, 541 (Bereg m.) 

Begenya l. Bekény 

Bekasmeger l. Békásmegyer 

Békásmegyer (Bekasmeger), ma Buda-
pest része 321 (Pilis m.) 

Bekatorok l. Békatorok 

Békatorok (Bekatorok) 39 (Baranya m.) 
Beke l. Tompa Beke 
–, Demeter fia, zubogyi 391 
– mester, Pál fia, comes, prónai 279 
–, Pető fia 101 
– fia László, iklódi 119 
– fia László, zselizi 453 
– fia Mátyás, meszesi 344 
– fia Miklós, Peel-i 34, 356 
– fiai: Kozma, Anthimius és Leontius 493 
– fiai: István és László, bulcsui 451 
– fiai: András és István, olaszi 79 
béke 19, 55, 105, 131, 134, 138, 187, 193 
békebírság 460, 518, 519, 591 
Bekény (Begenya), ma Tiszabökény 

(Bobovoe, Ukr.) 401 (Ugocsa m.) 
Bekeu fia Mihály, kerecsenyi 622 
Bekouch, Benedek fia 500 
Bekus, Péter fia, Sarol-i 426 
Bela 301 (Bars m.) 
Béla, III., magyar (H) király, II. Géza fia 

173, 433 
–, IV., magyar (H) király 175, 433, 529, 561 
–, szlavón-dalmát-horvát herceg 384  
– fia Jakab, keresztúri 405, 466 
Beleser 288 (Gömör m.) 
Belső-Szolnok (Zolnuk Interior) megye 119 
Béltek (Belteuk), ma Nyírbéltek 586 

(Szatmár m.) 
Belteuk l. Béltek 
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Belus fia Miklós, olaszi 127 
Belyd fia Péter, gégényi 163 
Beňadiková l. Detrikfalva 

bencés rend 227, 242, 303, 332–333, 
347–348, 615 

Benchellew l. Vencsellő 

Benchench 529 (Valkó m.) 
Benchench-i Szt. Jakab-egyház 529  
Bende fia Iván, hideghéti 63 
Bene fia Miklós, kenézi jobbágy 29 
– fia Péter, lampertszászai polgár 561 
Benedek l. Szabó Benedek 
– 214 
–, abaújvári alesperes, gagyi rector, egri 

püspöki vikárius-helyettes 436 
–, budai kanonok 136, 194, 287, 290–291 
–, Cheniz-i 391 
–, csöllei 260 
–, litteratus, járai 189  
– mester 328 
–, oltármester, pap 609 
–, pankotai főesperes, egri kanonok 29, 446 
–, pécsváradi őrszerzetes 488 
–, Pomaz-i 185 
–, szepesi prépost 4, 237, 344, 429, 523, 

536, 574 
–, váradi olvasókanonok 306 
–, András fia 205, 240 
–, Bachana fia, kissallói 346 
–, Domen fia, János apja, madácsföldi 472 
–, Domokos fia 81 
–, Domokos fia 519 
–, Domokos fia 524 
– mester, Domokos fia, úszori 215 
–, Doncs fia, újfalvi 526 
–, Fábián fia 422 
–, Felicián fia, csáni 422 
–, Gál fia 494 
–, Gergely fia, bródi 339 
–, Gergely fia, jobbágy 603–604 
–, Gerus fia, famulus 397, 415 

–, Jakab fia, komlósi 146 
–, János fia, vajai 492 
–, Lukács fia, nádasdi 482 
–, Miklós fia, óvári 621 
– mester, Pál fia, pozsonyi comes, vidini 

kapitány 10, 37, 61, 70–71, 73–76, 
98–102, 116–117, 120–121, 147, 
170–179, 189, 197, 264, 272, 286, 
507, 593, 627, 633  

–, Péter fia 50, 493–495 
–, Péter fia, gömöri szolgabíró, izsépi 27 
–, Pető fia, kovácsi jobbágy 491 
–, Zyulan fia, Magycha és Katalin apja 396 
–, Péter, Tamás és Ágota apja 90 
–, János és Dezső apja, kaplai 335, 377, 391 
– fia Bekouch 500 
– fia Chomorag, felcsúti 426, 580 
– fia István, Echyr-i 515 
– fia István, gyórói 14, 42 
– fia István, zsirai 286 
– fia Leonard, szentmiklósi 583 
– fia Pál, liptói szolgabíró 230 
– fia Péter, sáli 621 
– fia Pócs, rakamazi 29, 518 
– fiai: Lukács és László, tuzséri 222 
Benedekfalva l. Detrikfalva 

Beneintendi, velencei kancellár 134 
Bensa, esztergomi éneklőkanonok 433 
Bense fia Péter, vajkóci 44 
Bér (Byr), ma Hegyhátkisbér 315 (Vas m.) 
– (Beer), ma Kisbér 37 (Veszprém m.) 
Bereck 371 
–, litteratus 582 
–, zalai konvent tagja 60 
–, Balázs fia, sáli 621 
–, Gergely fia 386 
–, Imre fia, tarnóci 265 
–, László fia, vajai 510 
–, Miklós fia, felcsúti 426, 580 
–, Péter fia, bákai 148, 247, 522, 527 
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–, Lökös, János és Miklós apja, bátori 
28–29, 518–519, 591, Apx.: 44–46 

– fia Mihály, Sarol-i 426 
Bereg (Beregh), vár, ma Munkács (Muka-

cseve, Ukr.) 270 (Bereg m.) 
– (Beregh) megye 91, 170, 270, 313, 543, 

561, 570 
– megye hatósága 238, 270 
beregi comes l. Pál, Lack fia 
– vicecomes l. János, Bagonya fia 
Beregdaróc l. Daróc 

Beregh l. Bereg 

Beregszász l. Lampertszásza 

Berehove l. Lampertszásza 

Berekszó (Berekzou), ma Saroltavár 
(Charlotenburg, Ro.) 481 (Arad m.) 

Berekyo l. Berettyó 

Berekzou l. Berekszó 

Beren l. Berény 

Berench l. Berencs 

Berencs (Berench), ma Rétközberencs 
399 (Szabolcs m.) 

Berény (Beren) 376, 380 (Somogy m.) 
– (Bereyn, Berynd, Buren), ma Vörös-

berény 435, 442 (Veszprém m.) 
Berettyó (Berekyo), folyó 240, 277 
Berey 175 (Somogy m.) 
Bereyn l. Berény 

Berloz nemzetség 449 
Bernabo Visconti (de Vicecomitibus), 

Ambrosius apja, milánói 465 
Bernardus de Bosqueto mester, pápai káplán 

és ügyhallgató, doctor legum 196, 336 
Bernoch (Barnouch, Bernouch) 464 

(Kőrös m.) 
Bernolákovo l. Cseklész 

Bernouch l. Bernoch 

Bertalan, Fych-i 341 
–, telekesi 430 
–, traui püspök 188 
–, Twl-i 416, 554 

– mester, váradi kanonok 540 
– mester, vasvári kanonok 356, 515  
– (Bartholus) comes, Vegla, Modrus és 

Gecske comes-e, István és János apja 
187, 193, 209 

–, Zaka-i 39 
–, Ders fia, solymosi 586 
–, István fia, valkói szolgabíró, szent-

péteri 383 
–, Lőrinc fia, Morolya-i 44, 407, 499, 602 
–, Miklós fia 368 
–, Zele Miklós fia, kökényesi 58 
– fia Doncs, Zebenye-i 146 
– fia Kozma, dobai 142, 158 
Bertót (Pertolth), ma Bertotovce, Sz. 595 

(Sáros m.) 
Bertotovce l. Bertót 

Berynd l. Berény 

Berzetiche, folyó 149 
Besdench (Bezdench) 109, 136, 305 
Beseneu l. Besenyő 

Besenew l. Besenyő 

Besenyő (Beseneu) 481 (Arad m.) 
– (Beseneu) 89 (Baranya m.) 
– (Besenew), ma Szirmabesenyő 624 

(Borsod m.) 
– (Beseneu) 326 (Pest m.) 
– (Bissenus) Gergely fia István, szent-

demeteri 76 
– (Bissenus) János mester 611 
– (Byssenus) János, bodméri 488 
– (Bissenus) Mátyás 611 
– (Beseneu dict.) Péter 538 
besenyők 328 
Bestercze 534 (Liptó m.) 
betegség (betegágy) 39, 60, 215, 226, 

519, 609, 630 
Bethlem l. Bethlen 

Bethlen (Bethlem), ma Beclean, Ro. 
372–373 (Belső-Szolnok m.) 

betörés (feltörés) 119, 263 
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Beud l. Bőd 

Beudmonostora l. Bőd 

Beudmonustora l. Bőd 

Beulch l. Bőcs 

Bew l. Bő 

Bewbek l. Bebek 

Bexe, Mester fia 386 
– fia Egyed, kőrösi szolgabíró 460–461 
Bezded l. Bezdéd 

Bezdéd (Bezded), ma Tiszabezdéd 24, 
570 (Szabolcs m.) 

Bezdench l. Besdench 

Biatorbágy l. Torbágy 

bicellum 224 
Bicske (Bykche) 426 (Fejér m.) 
Bidin l. Vidin 

Biduskuth l. Büdöskút 

Bihar (Bihor, Byhor) megye 29, 126, 
132, 205, 240, 274, 277, 385, 520, 
532, 560 

– megye hatósága 274 
Bihardiószeg l. Diószeg 

Bihor l. Bihar 

Billye (Byllye) 628 (Zala m.) 
Biri (Byri, Byry) 18, 69 (Szabolcs m.) 
bíró 128, 221, 423, 546; l. még bártfai, 

budai, esztergomi, kölni, körmöcbányai, 
modori, pataki, pozsonyi, soproni, 
szebeni, szőlősi, zalatnai 

bírói engedély megegyezésre 63, 152, 
487, 518–519, 525, 576, 580, 619 

Bírószék l. Szodesinc 

bírság (birsag, byrsag) 24, 69, 82, 86, 
92, 123, 148, 206, 229, 236, 271, 275, 
320, 356–357, 369, 382, 445, 460, 
463, 492–493, 499, 503, 520, 522–
523, 529, 540–541, 566, 570, 571, 
574, 579–582, 599; l. még béke-, királyi 

– elengedése 129, 302, 568, 580, 591 
bírságlevél 86, 356–357, 540, 566, 570, 582 
bírságszedő 123 

birtok adásvétele 29–30, 106, 109, 144, 
152, 160, 199, 208, 223, 235–236, 
281, 331, 400, 419, 449, 452, 464, 
525, 596, 599, 612, 616, 627 

– adománya 15–16, 30, 48–48, 63, 71, 
73–74, 95, 98–100, 103–101, 106–
107, 109, 116, 121, 126, 132, 136, 
145, 147, 151–152, 157, 159, 161, 
167, 169, 175, 177, 188, 197–198, 
208, 212, 217, 226, 236, 270, 276, 
282, 305, 313, 315, 321, 351, 359, 
368, 428, 432, 446, 472, 486, 488, 
529, 535–536, 554, 560–561, 565, 
576, 600–601, 608, 611, 624, 627–
628, 633, 637, Apx.: 49; l. még királyi 
új adomány 

– átadása (átengedése) 48–49, 63, 90, 
111, 127, 132–133, 230, 288–289, 
349, 420, 422, 430, 436, 446, 452, 
518, 525, 529, 534, 544, 576, 580, 
599, 609, 628, 630, 646 

– becslése (becsértéke) 10, 44, 48, 63, 
152, 270, 357, 426, 499, 515, 529, 
538, 540, 580, 646 

– bejárása (elkülönítése, határjelei eme-

lése) 29, 31, 34, 44, 51, 57, 63, 81, 86, 
97, 102, 151–152, 168, 174, 179, 182, 
191, 205, 222, 230, 240, 254, 270, 
272, 282, 301, 324–325, 401, 413, 
426, 453, 460, 488, 499, 515, 517, 
525, 529, 529, 538, 561, 580, 610, 
628, 642 

– bérbeadása (bérlete) 85, 109, 113, 188, 
236, 426, 612 

– csatolása (kihasítása) 151–152, 279, 525 
– cseréje 161, 525, 529, 532, 612, 624 
– elfoglalása (elvétele) 71, 124, 152, 154, 

191, 203, 214, 279, 314, 322, 339, 
342, 351, 377, 413, 474, 476, 515, 
525, 554, 566, 580, 582, 588, 608, 
630, 642 
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– iktatása 10, 29, 34, 37, 51, 57, 63, 77, 
107, 158, 164, 169, 189, 202, 210, 
212, 222, 229–230, 240, 270, 325, 
340–341, 351, 353, 356–357, 368, 
400–401, 426, 447, 464, 472, 515, 
517–518, 526, 529, 532, 534, 565, 
575, 580, 596, 603–604, 608, 628, 634 

– jogtalan használata (művelése) 89, 93, 
130, 203, 217–218, 228, 238, 244, 
263, 316, 324, 339, 346, 352, 376, 
380, 413, 439, 456, 458, 480, 482, 
484–485, 528, 538, 583, 588 

– kiemelése 100, 558 
– királyi kézre háramlása 71, 159, 276, 

307, 353, 428, 446, 488, 520, 624 
– követelése 124, 169, 515, 525, 529 
– megszerzése 133, 229, 270, 276, 289, 

476, 525 
– osztálya 29–30, 106, 150, 201, 206, 

209, 229, 236, 271, 317, 357, 440, 
488, 517–518, 526, 570, 576, 599, 624 

– tönkretétele (feldúlása, kifosztása, meg-

támadása, lerombolása) 119, 213, 
328, 361, 386, 402, 491, 529 

– visszaadása 48–49, 63, 93, 183, 322, 
360, 412, 428, 525, 565, 619 

– visszaszerzése (visszavétele) 30, 77, 
132–133, 145, 186, 188, 236–237, 
351, 356, 377, 391, 401, 412, 426, 
440, 446, 515, 544, 576, 580, 610 

– zálogosítása (kiváltása) 48–49, 63, 84, 
92, 133, 149, 166, 188, 197, 210, 222, 
236–237, 317, 337, 341, 360–361, 
366, 385, 389, 444, 529, 612, 614 

birtokba bevezetés 15 napra 356, 582 
birtokból kizárás (kiűzés) 133, 202, 226, 

356, 554 
birtoktalan 128, 274, 526, 546  
Bissenus l. Besenyő 

Blasco de Belviso, spoletoi rector 32 
Blatné Revištia l. Rőcse 

Bobovoe l. Bekény 

Bochka l. Bacska 

Bočiar l. Bocsárd 

Bocsárd (Bolchard), ma Bočiar, Sz. 
155, 165 (Abaúj m.) 

Bocskó (Bachkov), ma Nagybocskó (Velikij 
Bicskiv, Ukr.) 71 (Máramaros m.) 

Boda fia Demeter 508 
– fia István, tomori 436 
– fia Miklós 621 
– fia Miklós, palugyai 534, 603 
– fiai: Péter és Lack, pazonyi 393 
Bodfalua l. Botfalva 

Bodin l. Vidin 

Bodmeer l. Bodmér 

Bodmer l. Bodmér 

Bodmér (Bodmer), ma Kis- és Nagy-
budmér 488 (Baranya m.) 

– (Bodmeer, Bodmer) 426 (Fejér m.) 
– (Bodmer) fia Sebestyén, lothárdi 229 
Bodo, famulus 104, 143 
Bodóhegy l. Bodonc 

Bodolo l. Badaló, Bodoló 

Bodoló (Bodolo, Bodolow), ma Budulov, 
Sz. 535–536 (Abaúj m.) 

Bodolow l. Bodoló 

Bodon l. Bágyon, Bodony, Vidin 

Bodonc (Bodonynch), ma Bodóhegy 
(Bodonci, Szl.) 624 (Vas m.) 

Bodonci l. Bodonc 

Bodonium l. Vidin 

Bodonpataka, folyó 182 
Bodony (Bodon) 535 (Heves m.) 
– (Bodun) 583 (Valkó m.) 
Bodonynch l. Bodonc 

Bodrog (Bodrug, Bodrugh), ma Monostor-
szeg (Bački Monoštor, Sze.) 39, 529 
(Bodrog m.) 

– (Bodrogh, Bodrugh), folyó 526 
– (Bodrug, Budrug, Budrugh) megye 39, 

Apx.: 21 
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– megye hatósága 39 
bodrogi apát l. András, Márton, Péter 
– Szt. Péter-monostor és konventje 39 
Bodrogh l. Bodrog 

Bodrogkeresztúr l. Keresztúr 

Bodrogmező l. Polyán 

Bodrogolaszi l. Olaszi 

Bodrogszentes l. Szentes 

Bodrogszerdahely l. Szerdahely 

Bodrogvécs l. Vécs 

Bodrug l. Bodrog 

Bodrugh l. Bodrog 

Bodun l. Bodony, Vidin 

Bodushege, hegy 208 
Bogar l. Bogár 

Bogár (Bogar dict.) János 326 
Bogát (Bogath), ma Nyírbogát 269 

(Szabolcs m.) 
Bogath l. Bogát 

Bogdán (Bokdan), moldvai vajda 71 
Bogdan Vodă l. Konyha 

Bogh 393 (Bereg m.) 
Bogo fia Tamás, nádasdi 534 
Bogomer 230 
Bogulya 582 (Zala m.) 
Bohúňovo l. Lekenye 

Bokdan l. Bogdán 

Bokocha fia Dezső 420 
Bokouch l. Bakóc 

Bokrači l. Bokrács 

Bokrács (Bolcrech), ma Bokrači, Szl. 
101 (Vas m.) 

Bokteleke (Bokteluke) 48–49 (Baranya m.) 
Bokteluke l. Bokteleke 

Bolchard l. Bocsárd 

Bolchyda l. Bolcshida 

Bolcrech l. Bokrács 

Bolczhida l. Bolcshida 

Bolcshida (Bolchyda, Bolczhida, Molczhid) 
126, 520, 560 (Bihar m.) 

Bolde l. Boldé 

Boldé (Bolde, Bolte), ma Bódé 435, 442 
(Veszprém m.) 

bolgárok 335, 500–508, 511–513, 515, 
520, 524, 528–529, 538–539, 581–
582; l. még Bulgária 

Bolhás (Balhas) 164 (Somogy m.) 
Bolman l. Abolma 

Bologna (Bononia, Bononya), város, Olaszo. 
196, 294, 336, 548 

Bolte l. Boldé 

Bonch (dict.) János 140 
Bononia l. Bologna 

Bononya l. Bologna 

Book 481 (Arad m.) 
Boos l. Bos 

bor 39, 137, 141, 190, 409, 417, 425, 
433, 448, 537, 631 

Borčany l. Borcsány 

Borcfalu (Borczfolua), ma Borcová, Sz. 
279 (Turóc m.) 

Borcová l. Borcfalu 

Borczfolua l. Borcfalu 

Borcsány (Borsan), ma Borčany, Sz. 
565, 575 (Trencsén m.) 

Bord (Burd), Ro. 189 (Küküllő m.) 
– (Burd), bordi 189 
Boród l. Bród 

Borok l. Barok  

Bors l. Bars, Borsa 

Borsa (Barsa) 446 (Békés m.) 
– (Bors), ma Borşa, Ro. 71 (Máramaros m.) 
–, ma Nagyborsa (Hrubá Borša, Sz.) 6 

(Pozsony m.) 
–, Apaj fia 520 
Borşa l. Borsa 

Borsan l. Borcsány 

Borsmonostor (Kedhel), ma Kloster-
marienberg, Au. 382 (Sopron m.) 

borsmonostori (monasterium montis S. 

Marie) ciszterci konvent és apátja 186 
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Borsod 535  
– megye 137, 464, 624, 642 
borsodi főesperes l. János 
Borsova (Borsua, Borzwa), ma Nagy-

borzsova (Borzsava, Ukr.) 401 (Bereg m.) 
borsovai főesperes l. Domokos, Farkas, 

Miklós 
Borsua l. Borsova 

Boryknyk 318 (Nyitra m.) 
Borza l. Borzova 

Borzova (Borza), ma Szádvárborsa 
(Silická Brezová, Sz.) 524 (Torna m.) 

Borzwa l. Borsova) 

Borzsava l. Borsova 

Bos (Boos) 624 (Borsod m.) 
Bošany l. Bossány 

bosnyákok 582 
Bossan l. Bossány 

Bossány (Bossan, Nogbossan), ma 
Nagybossány (Bošany, Sz.) 317–318, 
474 (Nyitra m.) 

Bosznia (Bozna, Ozora, partes Bozne, 
regnum Bozne, terra Bozne ~ 
Wozne ~ Wuzne ~ Vzure ~ Wzure, 
Vzura, Vzwra, Wzura) 10, 37, 47, 
61, 66, 73, 102, 120, 172, 180, 272, 
292, 338, 368, 486, 525, 540, 595, 
617, 624, 633, Apx.: 1–51 

boszniai éneklőkanonok l. István 
– káptalan 529 
– püspök l. Péter 
Botean l. Bottyán 

Botfalva (Bodfalua), Ukr. 87 (Ung m.) 
Bothyan l. Bottyán 

Botka l. Butka 

Boto János 33 
Bottyán (Bothyan), ma Mezőbottyán 

(Botean, Ro.) 385 (Bihar m.) 
– (Battyan), ma Őrbottyán 360 (Pest m.) 
Boyul 532 (Szabolcs m.) 
Boz l. Buzd 

Bozarab l. Bazarab 

Bozna l. Bosznia 

Bozok l. bozóki  

bozóki (Bozok, Bozuvk; ma Bzovík, Sz.) 
konvent 184 (Hont m.) 

– prépost l. Gergely 
Bozuvk l. bozóki 

Bozyn l. Bazin  
Bő (Bw, Bew) 554 (Somogy m.) 
Bőcs (Beulch, Bulch, Buulch, Bwlch) 

182, 389, 464 (Borsod m.) 
Bőd (Beud, Beudmonostora, Beud-

monustora) 28–29, 518 (Szabolcs m.) 
– (Beud), ma Nemesbőd 243 (Vas m.) 
Bököny (Buken) 542 (Szabolcs m.) 
bőr 433 l. még juh, kecske, marha, nyúl 
Braşov l. Brassó 

Brassó (Brassou), ma Braşov, Ro. 423 
(Szászföld) 

brassói dékán l. Miklós 
Brassou l. Brassó 

Bratislava l. Pozsony 

Bratk fia Fülöp, Kamarya-i 378 
Brazech, kő 604 
Brehov l. Imreg 

Breitenbrunn l. Széleskút 

Breitenscheid l. Johannes de Bredenscheid 

Breitinscheid l. Johannes de Bredenscheid 

Brezina l. Kolbása 

Brezóc (Briztolch, Bryztilch), ma Vas-
nyíres (Brezovci, Szl.) 624 (Vas m.) 

Brezovci l. Brezóc 

Brezyna 230 (Liptó m.) 
Brid l. Bród 

Briztolch l. Brezóc 

Brochina 389 (Zágráb m.) 
Brod l. Bród 

Bród (Brod), ma Boród (Brid, Ukr.) 339 
(Bereg m.) 

Bruck an der Leitha (Pruck), Au. 141  
Bryztilch l. Brezóc 
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Bu l. Bulgária 

Bubec l. Bebek 

Bubeck l. Bebek 

Bubeek l. Bebek 

Bubek l. Bebek 

Buchschachen l. Sáh 

Bucsa l. Bulcsu 

Bud 129  
Buda 224 (Arad m.) 
– (mons Pestiensis), város, ma Budapest 

része 25, 76, 97, 107, 112, 120, 133–
134, 153, 165, 202, 221, 292, 301, 
307, 338, 343, 364, 392, 400, 423, 
433–434, 462, 481, 529, 545, 555, 
558–559, 563, 565, 568–569 (Pilis 
m.); l. még márka 

– Vetus l. Óbuda 

budai bíró 25 
– éneklőkanonok l. Péter 
– (óbudai) káptalan 1, 100, 136, 152, 

194, 287, 290–291, 301, 325–326, 
342, 419, 433, 489, 519, 529, 580, 
634, 639, Apx.: 28–30 (Pilis m.) 

– olvasókanonok l. Albert 
– őrkanonok l. Péter 
– prépost Apx.: 28–30; l. még István, 

Olivér fia 
Budakalász l. Kalász 

Budakeszi l. Alsókeszi, Felsőkeszi  

Budaörs l. Örs 

Budizlaus, Iuahen fia, Velika-i 281 
Budka l. Butka  

Budkovce l. Butka 

Budrug l. Bodrog 

Budrugh l. Bodrog 

Budulov l. Bodoló 

Budun l. Vidin 

Budunium l. Vidin 

Buj (Buly) 538 (Szabolcs m.) 
Bukalya l. Bükkalja 

Buken l. Bököny 

Buken, híd 529 
Bukteluk 133 (Doboka m.) 
Buku (dict.) Marcell, Miklós és Isalth 

apja, káldi 111 
Bulch l. Bőcs 

Bulcho l. Bulcsu 

Bulcsu (Bulcho), ma Bucsa, Ukr. 451 
(Bereg m.) 

Bulgan l. Szerémség 

Bulgaria l. Bulgária 

Bulgária (Bu, Bulgaria, partes ~ regnum 
Bulgarie) 273–274, 276–278, 280, 
286, 298, 302, 311–312, 315, 318, 
327–328, 330, 335, 402, 488, 489–
499, 507, 509–510, 518–519, 525–
526, 530, 545, 554, 566, 570, 574, 
576, 579, 581, 608; l. még bolgárok, 
királyi privilegiális intitulacio 

bulla 134, 173, 186, 615 
Buly l. Buj 

Buna, oláh 563, 605 
Bunz 33  
Burd l. Bord 

Buren l. Berény 

Burg l. Óvár 

burgundiai herceg l. Fülöp 
Burkperk l. Vurpód 

Burzonoch 431 (Kőrös m.) 
Buthka l. Butka  

Butka (Botka, Budka, Buthka), ma 
Budkovce, Sz. 3, 18, 210, 271, 361, 
413, 538, 595 (Zemplén m.) 

Buulch l. Bőcs 

búza 433 
Buzad l. Buzád 

Buzád (Buzad, Bwzad) fia Miklós, 
hahóti 599 

Buzádsziget (Buzadzyget, Buzadzygeth, 
Buzadzygethe, Bwzadzygeth) 599 
(Zala m.) 

Buzadzyget l. Buzádsziget 
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Buzadzygeth l. Buzádsziget 

Buzadzygethe l. Buzádsziget 

Buzd, ma Boz, Ro. 57 (Fehér m.) 
Büdöskút (Biduskuth), ma Steinbrunn, 

Au. 144 (Sopron m.) 
Bükk (Byk), erdő 30 
Bükkalja (Bukalya), ma Vidorlak (Vidonci, 

Szl.) 624 (Vas m.) 
Bükkerdő (BykkErdö), erdő 151 
Bw l. Bő 

Bwbek l. Bebek 

Bwl, folyó 488 
Bwlch l. Bőcs 

Bwzad l. Buzád 

Bwzadzygeth l. Buzádsziget 

Byhor l. Bihar 

Byk l. Bükk 

Bykche l. Bicske 

Byke 481 (Arad m.) 
BykkErdö l. Bükkerdő 

Byllye l. Billye 

Byr l. Bér 

Byri l. Biri  

Byry l. Biri 

Byssenus l. Besenyő 

Bystrice, árok 324 
Bzovík l. bozóki 

 
C 
C l. Horvátország 

Čakovec l. Csáktornya 

Calmar l. Kalmár 

Câmpulung la Tisa l. Hosszúmező 

campus Zagrabiensis l. Zágrábmező 

Cantor l. Kántor 

Carei l. Károly 

Cassa l. Kassa  

Castalan l. Castellan 

Castellan (Castalan, Kastellan dict.) Péter, 
Imre, László, István és Miklós apja 
235, 331, 340, 386, 400, 632 

Castrum Ferreum l. Vasvár 

Castrumferreum l. Vasvár 

Čazma l. Csázma 

Ceanu Mic l. Csán 

Čečejovce l. Csécs 

Cecher l. Csicser 

Cejkov l. Cséke 

Céke (Ceyke), ma Cejkov 455 (Zemplén m.) 
Čel’ovce l. Cselej 

cellarius l. somogyi 
Cenad l. csanádi 

Čenkesfa l. Csenkeszéte 

Čenkovce l. Csenke 

Čepel’ l. Csepely 

Cestice l. Szeszta 

Ceyke l. Céke 

Ch. l. Csoma 

Chaak l. Csák 

Chaan l. Csány 

Chaba l. Csaba 

Chahal l. Csaholy 

Chahol l. Csaholy 

Chahul l. Csaholy 

Chak l. Csák 

Chakan l. Csákány 

Chakturnya l. Csáktornya 

Chalanuspataka, patak 324 
Chalka, palugyai Miklós leánya 534, 603–604 
Challokuz l. Csallóköz 

Chalyad l. Hövej 

Chama l. Csoma 

Chamafaya l. Csomafája 

Chan l. Csán, Csány 

Chanad l. csanádi  

Changrad l. Csongrád 

Chanyoch 395 (Zágráb m.) 
Chaol l. Csaholy 

Chapou fia Miklós, Chapouhaza-i 2 
Chapouhaza 2 (Zemplén m.) 
Charlotenburg l. Berekszó 

Charnauada l. Csarnavoda 
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Chas l. Csács 

Csát (Chat, Chath, Chaty) 276, 488 
(Baranya m.) 

Chatar 344, 429  
Chat l. Csát 

Chath l. Csát 

Chaty l. Csát 

Chayk 236 (Sopron m.) 
Chazlouch l. Császlóc 

Chazma l. Csázma 

Chcher l. Csicser 

Cheb (Egrensis), város, Cseho. 578 
Checer l. Csicser 

Chech l. Csécs, Cseh 

Checher l. Csicser 

Cheer l. Csér 

Chegea l. Kegye 

Cheh l. Cseh 

Cheke l. Cseke, Cséke 

Chekefolua l. Csekefalva 

Cheklez l. Cseklész 

Chele l. Cselej 

Chelen l. Cselen 

Chemernye l. Csemernye 

Chengur l. Csenger 

Cheniz (Chenyz) 298, 377, 391  
Chenkesfalua l. Csenke 

Chenkezeti l. Csenkeszéte 

Chenyg l. Csenik 

Chenygh l. Csenik 

Chenyz l. Cheniz 

Chepan l. Csépán 

Chepe (dict.) András, Gertyanus-i 140 
– (dict.) István, Gertyanus-i 140 
Chepel l. Csepel 

Cheperegh l. Csepreg 

Chepul l. Csepely 

Cherepka (dict.) Mihály 602 
Cherle l. Csölle 

Chernech 10 (Zala m.) 
Chernefelde l. Csörnyeföld 

Chernefeulde l. Csörnyeföld 

Chernek l. Chernel 

Chernekou 279 (Turóc m.) 
Chernel (Chernek), István prothonotarius 

apja 433 
Chimianska Nová Ves l. Újfalu 

chirographálás 2, 15, 30, 63, 78, 106, 
136, 194, 201, 215, 306, 446, 529, 
532, 535–536, 603 

Chitnek l. Csetnek 

Chmiňany l. Mohnya 

Chobudharazth, erdő 628 
Chokodey fia János 77 
Chollokuz l. Csallóköz 

Chomorag, Benedek fia, felcsúti 426, 580 
– fia Kelemen, felcsúti 426, 580 
Chorna l. Csorna 

Choukaharasth, erdő 440 
Chow l. Csó 

Choz (dict.) Gergely, bégányi 451 
Chrast’ nad Hornádom l. Haraszt 

Chremniczia l. Körmöcbánya 

Chroachya l. Horvátország 

Chuetko fia János, közjegyző, Hrastoucha-i 227 
Chuka l. Csuka 

Chumyn 159 (Baranya m.) 
Chungesperg l. Újbánya 

Chunigunt, Andre pozsonyi polgár felesége 297 
Chupor l. Csupor 

Chupur l. Csupor 

Chur 538 (Szabolcs m.) 
Churke l. Csirke 

Chuth l. Felcsút 

Chuturtuchkhel l. Csütörtökhely 

Chuturtukhel l. Csütörtökhely 

Chuza l. Csúza 

Chuzd l. Csúz 

Chwre (Chyure) fia György, vállaji jobbágy 29 
Chwturtukhel l. Csütörtökhely 

Chychua l. Csicsva 

Chydbai fia Gergely, egerszegi hospes 239 
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Chygetiuis (Cygetiuis) 262, 319 (Zaránd m.) 
Chyk 563, 584 (Bács m.) 
Chyka 103 (Bács m.) 
Chyndice l. Hind 

Chys l. Csíz 

Chystke 34  
Chyure l. Chwre 

Cibak (Cybak) fia Mihály, palotai 277 
Cibikfelde (Cibikfeulde) 561 (Bereg m.) 
Cibikfeulde l. Cibikfelde 

Čičarovce l. Csicser 

Cífer (Ciffer), Sz. 11 (Pozsony m.) 
Ciffer l. Cífer 

Cigánd (Zygan) 24, 570 (Zemplén m.) 
Čikečka Vas l. Csekefalva 

Cirák (Zyrak) 14 (Sopron m.) 
ciszterci rend 186 
Ciumăfaia l. Csomafája 

Číz l. Csíz 

Cladova l. Kalodva 

Claudus l. Balog 

Cletius (Kletius) fiai: Fülöp, László és 
Gergely 529 

Cluj-Mănăştur l. kolozsmonostori 

Clus l. kolozsmonostori 

Clusmonostra l. kolozsmonostori 

Clusmonustra l. kolozsmonostori 

Clusmunstra l. kolozsmonostori 

Clusmunustra l. kolozsmonostori 

Clusmustra l. kolozsmonostori 

Co l. Kunország 

Cojocna l. Kolozs 

Coliu l. Kóly 

Colmar l. Kalmár 

Colonia l. Köln 

Comaron l. Komárom  

comes 8, 12, 123, 128, 221, 546, 577, 
582a; l. még András, bácsi, baranyai, 
Barnabás, bártfai, Basou, bazini, 
Bebek István; Beke, Pál fia; beregi, 
Dávid, Dénes; Domokos, Miklós fia; 

Domokos, Péter fia; Druget Miklós, 
dubicai, Dujm, Elkin, esztergomi, fejéri; 
Fülöp, Cletius fia; gecskei; Gergely, 
Cletius fia; gömöri, hevesi; Imre, János 
fia; István, Márton fia; Jakab; Jakab, 
Jakab fia; Jákó, János; János, Usz fia; 
kőrösi, Lack; László, Cletius fia; liptói, 
megye hatósága, mikeszászi, Miklós; 
Miklós, Buku Marcell fia; Miklós, 
Jexse fia; Miklós, Smit Miklós fia; 
Miklós, Ugrin fia; modori, modrusi, 
mosoni; Nelepec; nonai; orbászi; Pál, 
Pósa fia; Paris; Péter, István fia; Péter, 
Péter fia; pilisi, pólai, pozsonyi, 
sárosi, Sebes Péter, segesdi, soproni, 
spalatoi, szanai, szentgyörgyi, szolnoki, 
Tamás, temesi, traui, turóci, valkói, 
vasvári, veglai, veszprémi, vinodoli, 
vöröskői, zágrábi, zalai, zárai, zarándi, 
zempléni, zenggi, Zere Péter, Zsidó 

–, örökös l. esztergomi 
– terrestris l. szepességi, zágrábmezői 
commissio l. kancelláriai jegyzet  
condicionarius 330 
conestabilis 32 
confirmatus l. knini, pécsi és szerémi püspök 
Congia, zsoldos 33  
consiliarius l. tanácsos 
Conth l. Kont 

conversus 39, 529 
Copşa Mare l. Kapus 

Coroh 517 (Borsod m.) 
Coşeiu l. Kusaly 

Cracher mester, budai polgár 76 
Cralichino Moztische, hn. 223 (Zágráb m.) 
Cremniczia l. Körmöcbánya 

Creta l. Kréta 

Cricouech, rév 223 
Cris l. Kőrös 

Crisan, Maren fia, gréci polgár 614 
Cristal, Bata fia, Beleser-i 288 



375 

Cristian l. Keresztyénsziget 

Cristlin, István fia, szőlősi polgár 625 
Cristur l. Keresztúr 

Criua, folyó 525 
Crysium l. Körös 

Cudar (Zudar, Zudor dict.) György mester, 
Domokos fia, lovag, bőcsi 159, 277, 
389, 449, 464  

– (Zudar dict.) Imre mester, Domokos 
fia, bőcsi 464 

– (Zudar, Zudor dict.) István mester, 
Domokos fia, bőcsi 385, 464, 586 

– (Zudar dict.) János mester, Domokos 
fia, bőcsi 464  

– (Zudar dict.) Mihály mester, Domokos 
fia, bőcsi 464 

– (Sudor, Zodor, Zudar, Zudor, Zwdar, 
Zwdor dict.) Péter mester, Domokos 
fia, királyi pohárnokmester, bőcsi 10, 
17, 37, 61, 70–71, 73–76, 98–102, 
116–117, 120–121, 127, 147, 159, 
165, 170–179, 188, 264, 272, 313, 
368, 398–400, 432–433, 464, 486, 
504, 577, 586, 595–596, 601, 613, 
617, 624–625, 633 

– (Zudar, Zudor dict.) Simon mester, 
Domokos fia, bőcsi 182, 385, 389, 464  

Culphi, Ho. 26  
Cupa, völgy 436 
Cyakan l. Csákány 

Cybak l. Cibak 

Cybinium l. Szeben 

Cygetiuis l. Chygetiuis 

Cimba (dict.) István fia Pető 529 
Cyzer 323 (Ung m.) 
Csaba (Chaba), ma Hejőcsaba 624 (Borsod m.) 
– (Chaba) fia János, henyei 208 
Csács (Chas), ma Csácsbozsok 239 (Zala m.) 
Csácsbozsok l. Csács 

Csaholy (Chahal, Chahol, Chahul, Chaol), 
ma Nyírcsaholy 210, 233, 361, 413, 
444 (Szabolcs m.) 

Csák (Chak) nemzetség 529 
– (Chaak, Chak) mester, királyi tárnok-

mester 433  
– (Chak) fia Miklós 510 
– (Chaak, Chak) fiai: Egyed és Péter, 

csányi 599 
Csákány (Chakan, Cyakan) 376, 380 

(Somogy m.) 
Csáktornya (Chakturnya), vár, ma 
Čakovec, Ho. 368 (Zala m.) 

csáktornyai várnagy l. Gyüre 
Család (Chalyad), ma Hövej 356 (Sopron m.) 
Csallóköz (Challokuz, Chollokuz), 

districtus 73, 92, 97 
Csán (Chan), ma Pusztacsán (Ceanu 

Mic, Ro.) 422 (Torda m.) 
Csanád, egri püspök 137 
csanádi (Cenad, Chanad; ma Cenad, 

Ro.) káptalan 40, 481, 492 (Csanád m.) 
– prépost l. Miklós 
– püspök l. Domokos 
Csány (Chaan, Chan), ma Zalacsány 

599 (Zala m.) 
Csarnavoda (Charnauada), ma Csaroda 

322 (Bereg m.) 
Csaroda l. Csarnavoda 

császár l. konstantinápolyi, római 
Csaszlivci l. Császlóc 

Császlóc (Chazlouch), ma Csaszlivci, 
Ukr. 483 (Ung m.) 

Csázma (Chazma), ma Čazma, Ho. 473 
(Kőrös m.) 

csázmai káptalan 281–282, 378, 395–
396, 449, 460–461, 464, 582 

Cseb (Cheb), ma Nagycseb (Žbince, Sz.) 
526 (Zemplén m.) 

Csécs (Chech), ma Čečejovce, Sz. 535–
536 (Abaúj m.) 
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Cseh (Cheh dict.) Jakab, királynéi ifjú, 
bégányi 322 

– (Cheh dict.) László mester 572 
– (Chech dict.) Pál fia László, monoszlói 208 
– (Cheh) fia István, famulus 397, 415 
cseh király l. Károly, IV.; Vencel 
Csehország (Bo) 252, 293, 304, 433, 

577, 582a 
Cseke (Cheke) 183 (Tolna m.) 
Cséke (Cheke) 510 (Szatmár m.) 
Csekefa l. Csekefalva 

Csekefalva (Chekefolua), ma Csekefa 
(Čikečka Vas, Szl.) 624 (Vas m.) 

Cseklész (Cheklez), ma Bernolákovo, 
Sz. 66 (Pozsony m.) 

Cselej (Chele), ma Čel’ovce, Sz. 222, 
403, 646 (Zemplén m.) 

Cselen (Chelen) fia Sándor Apx.: 3–7 
Csemernye (Chemernye), ma Márk-

csemernye 298, 526, 610 (Zemplén m.) 
Csendlak l. Tissina 

Csenger (Chengur) 519 (Szatmár m.) 
Csengersima l. Sima  

Csenik (Chenyg, Chenygh) mester, Ist-
ván vasvári prépost apja, ugodi 30, 78 

Csenke (Chenkesfalua), ma Čenkovce, 
Sz. 257 (Pozsony m.) 

Csenkeszéte (Chenkezeti), ma Csenkeszfa 
(Čenkesfa, Sz.) 9 (Pozsony m.) 

Csenkeszfa l. Csenkeszéte 

Csépán (Chepan), tyukodi 361 
– (Chepan) fia György, barabási 91, 170 
– (Chepan) fia László 208 
– (Chepan) fia Péter, nádasdi 639 
Csepel (Chepel, magna Insula, Nagy-

sziget), sziget 462 
Csepely (Chepul), ma Ungcsepely (Čepel’, 

Sz.) 499 (Ung m.) 
Csepreg (Cheperegh) 382 (Sopron m.) 
Csér (Cheer) 14 (Sopron m.) 
Cserhátsurány l. Surány  

Csernakeresztúr l. Keresztúr 

Csetnek (Chitnek), ma Štítnik, Sz. 398 
(Gömör m.) 

Csicser (Chcher, Cecher, Checer, Checher), 
ma Čičarovce, Sz. 35, 265, 457, 468, 
496 (Ung m.) 

Csicsva (Chychua), vár, Sz. 165 (Zemplén m.) 
Csirke (Churke dict.) Péter mester, Csirke 

Tamás fia, idai 17  
– (Churke dict.) Tamás fia Csirke Péter, 

idai 17 
csirke 220 
Csíz (Chys), ma Číz, Sz. 609 (Gömör m.) 
Csó (Chow), ma Nemes- és Pusztacsó 

272 (Vas m.) 
Csoma (Ch., Chama), küküllői főesperes, 

kalocsai érseki vikárius, prépost 39 
Csomafája (Chamafaya), ma Ciumăfaia, 

Ro. 119 (Doboka m.) 
Csongrád (Changrad) megye 476 
csonkítás 311, 335, 345, 424 
Csorna (Chorna) 34, 116 (Sopron m.) 
Csornij Potyik l. Feketepatak 

Csölle (Cherle), ma Rovinka, Sz. 215, 
260 (Pozsony m.) 

Csörnyeföld (Chernefelde, Chernefeulde), 
ma Szemenyecsörnye 10 (Zala m.) 

Csuka (Chuka dict.) János, Lökös fia, 
karácsföldi 213 

Csupor (Chupor, Chupur) fia István 449 
Csúz (Chuzd), ma Dubník, Sz. 166, 537 

(Komárom m.) 
Csúza (Chuza), ma Suza, Ho. 39 (Baranya m.) 
csűr 576 
Csütörtök l. Csütörtökhely 

Csütörtökhely (Chuturtuchkhel, Chutur-
tukhel, Chwturtukhel), ma Csütörtök 
(Štvrtok na Ostrove, Sz.) 121, 390 
(Pozsony m.) 

– l. Szentlászló 
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D 
Da l. Dalmácia 

Daag l. Dág 

Daagh l. Dág 

Dăbâca l. Doboka 

Dachou (Dochou), Péter fia, botfalvi 87 
Dada 217 (Tolna m.) 
Dag l. Dág 

Dág (Daag, Daagh, Dag, Dak), ma Ág-
falva 34, 51, 359 (Sopron m.) 

Dalmácia (Da, regnum Dalmacie, 
Sclavonia) 43, 53–55, 105, 131, 157, 
384; l. még királyi privilegiális intitulacio 

dalmát herceg l. Béla 
dalmát-horvát bán l. Miklós, Péter fia 
– bán serege 386 
Damas l. Damásd 

Damásd (Damas), ma Garamdamásd 
(Hronovce, Sz.) 172, 301, 325 (Bars m.) 

– (Damas), ma Ipolydamásd 472 (Hont m.) 
Damian l. Damján 

Damianfalua l. Damjánfalva 

Damján (Damyan) 412 (Valkó m.) 
– (Damyan), György fia 616 
– (Damian, Dampmian) fia Miklós, damján-

falvi 463 
Damjánfalva (Damianfalua), ma Demén-

falu (Demänová, Sz.) 463 (Liptó m.) 
Dampmian l. Damján 

Damyan l. Damján 

Danch l. Doncs 

Dankóc (Donkolch), ma Őrfalu (Dankovci, 
Szl.) 624 (Vas m.) 

Dankovci l. Dankóc 

Danubius l. Duna 

Danus, Elsa apja, Rethy-i 237  
Danuuch 130 (Baranya m.) 
Dara (Darah), ma Szamosdara 510 (Szatmár m.) 
Darah l. Dara 

Dârja l. Derzse 

Daróc (Darouch), ma Beregdaróc 337 (Bereg m.) 

Darouch l. Daróc 

Darow 416, 478 (Tolna m.) 
Daut l. Dávod 

Dávid 548 
– comes 133 
–, János fia 542 
Dávod (Daut) 643–645 (Bodrog m.) 
de Surdis János l. János váci püspök 
– Vicecomitibus l. Bernabo Visconti 
Debre 538 
Debrecen (Debrechun) 437 (Bihar m.) 
Debrechun l. Debrecen 

Debreu l. Debrő 

Debrew l. Debrő 

Debrő (Debreu, Debrew), ma Feldebrő 
28–29, 299, 561 (Heves m.) 

Deche fia Tamás 208 
Dedych fia János, erdőfalvi 152 
dékán l. brassói, erdélyi, somogyi, vasvári, 

veszprémi 
Delle l. Dellő 

Dellő (Delle), ma Magyardellő (Dileu 
Nou, Ro.) 189 (Torda m.) 

Demänová l. Damjánfalva 

Demechfelde 386 (Zágráb m.) 
Deménfalu l. Damjánfalva 

Demeter, Agoch-i 538 
–, buji 538 
– mester, csázmai notarius 460 
–, Hazaffalu-i 584 
–, igali falunagy 376 
– (Demetrius de Mathafaris), nonai püspök 

10, 37, 61, 70–71, 73–76, 98–102, 116–
117, 120–121, 147, 170–179, 188, 204, 
264, 272, 398–400, 432–433, 486, 577, 
595–596, 601, 613, 617, 624–625, 633 

–, országbíró, mosoni comes 64 
–, szerémi püspök (electus confirmatus), 

egri prépost 10, 37, 61, 70–71, 73–76, 
98–102, 116–117, 120–121, 147, 170–
179, 264, 272, 308–309, 368, 398–
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400, 409, 432–433, 479, 486, 577, 
595–596, 601, 613, 624–625, 633 

–, váradi püspök 10, 37, 61, 70–71, 73–
76, 98–102, 116–117, 120–121, 147, 
170–179, 188, 264, 272, 368, 398–
400, 432–433, 486, 532, 577, 595–
596, 601, 613, 617, 624–625, 633 

–, zobori konvent papja 63, 263 
–, Barnabás fia, Benchench-i 529 
–, Boda fia 508 
–, Egyed fia, bertóti 595 
–, Gergely fia, alcsúti 426 
–, Gyuge fia, telekesi 430 
–, István fia, alcsúti 426 
–, Iván fia, Beleser-i 288 
–, Iván fia, János és Szaniszló apja, kállói 21  
–, János fia, hosszúmezei 165, 357, 526, 547 
–, László fia, berényi 376 
– mester, Miklós fia, baranyai vicecomes 185 
–, Miklós fia, kosódi 63 
–, Miklós fia, szalóki 454 
–, Miklós apja, debrői 29 
– fia Beke, zubogyi 391 
– fia György, szili 217 
– fia István, hegyaljai 152 
– fia János, adi 254 
– fia János, tolcsvai 341 
– fia László, Gutakarcha-i 9 
– fia Mihály, jókai 394 
– fia Miklós, pósaházi 339 
– fia Miklós, szalóki 454 
Demetrius de Mathafaris l. Demeter 

dénár 31, 48–49, 92, 106, 113, 141, 149, 
160, 190, 197, 199, 215, 223, 226, 
239, 243, 297, 299, 317, 366, 388, 
396, 409, 433, 444–445, 452, 457, 
460, 468, 488, 515, 529, 544, 557, 
616, 619, 627, 631 

–, bécsi 78, 144 
–, friesachi 433 
Dénes 168 

–, Agoch-i 538 
–, bán, Balázs apja, szécsi 526, 624 
–, erdélyi vajda, szolnoki comes 10, 37, 

61, 70–71, 73–76, 98–102, 116–117, 
120–121, 147, 162, 170–179, 188–
189, 202, 217, 254, 264, 272, 285, 
306, 327–328, 368, 379, 398–400, 
432–433, 486, 498, 507, 510, 530, 
540, 545, 577, 591, 595–596, 601, 
613, 617, 624–625, 633 

–, nádor 188  
–, Panaz-i 269 
–, András fia, imregi 23 
–, Balázs fia, Antal, Klára és Margit apja, 

sáli 430 
–, Descen fia, gerzencei 281 
–, Imre fia, Chanyoch-i 395 
– mester, István bán fia, losonci 24, 570  
–, Jakcs fia, kusalyi 540 
–, Márk fia, Erzsébet apja, csemernyei 

298, 610 
–, Miklós fia, hédervári 250 
–, Pál fia, Pál apja, szennyesi 586 
–, Péter fia, lasztóci 152 
–, Roland fia 491 
–, Simon fia, szentszalvátori 110, 191, 424 
–, Tekes fia, jósvafői 524 
–, Zerechmer fia 152 
–, Zomor fia 622 
–, Miklós és György apja 107, 164, 212 
–, Mihály, Jakab és Gyuke apja, köcski 

65, 213 
– fia András, egregyi 224 
– fia András, zarándi comes 274, 481 
– fia Domokos 530 
– fia Gergely, moscsai 496 
– fia István bán, losonci 24, 570 
– comes fia István, futaki Apx.: 41 
– fia István, hindi 263, 484–485 
– fia János, Isobor-i 122 
– fia Mihály, Tukulchen-i 6 
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– fia Miklós 571 
– fiai: János és Jakab, veszprémi comes-ek, 

kölcsei 169, 270 
Déneslak l. Lak 

Derenchen l. Derencsény 

Derencsény (Derenchen), ma Drienčany, 
Sz. 27 (Gömör m.) 

Ders fia Bertalan, solymosi 586 
Derse l. Derzse 

Derze 161 (Verőce m.) 
Derzse (Derse), ma Magyarderzse (Dârja, 

Ro.) 133 (Doboka m.) 
Descen fiai: Gilét, Dénes és János, 

gerzencei 281 
descensus 190 
Deseu l. Dezső 

Desev l. Dezső 

Desew l. Dezső 

Detric l. Detrik 

Detrik (Detric), Kozma fia, Margit apja, 
bossányi 318, 474 

Detrikfalva (Detruhfolua), ma Benedek-
falva (Beňadiková, Sz.) 534 (Liptó m.) 

Detruhfolua l. Detrikfalva 

Deuecher l. Devecser 

Deuecherfolua l. Devecserfalva 

Deuecherhaza l. Devecserháza 

Deusheda 416 (Somogy m.) 
Deuyache Calische, hn. 223 (Zágráb m.) 
Devecser (Deuecher, Eghazasdeuecher) 

576 (Veszprém m.) 
Devecserfalva (Deuecherfolua) 624 (Vas m.) 
Devecserháza (Deuecherhaza, Dewecher-

haza) 624 (Vas m.) 
devecseri Szt. Péter apostol-egyház 576 
Dévény (Teben), ma Devín, Sz. 297 

(Pozsony m.) 
Devín l. Dévény 

Dewecherhaza l. Devecserháza 

Dezső (Deseu) 502 
– (Deseu), kátai 525 

– (Desew) mester, Benedek fia, lovag, 
kaplai 335 

– (Desev), Bokocha fia 420 
– (Deseu), László fia, dobokai 540 
– (Deseu), Klára és Anna apja, zólyomi 234  
– (Deseu) fia János 63 
– (Deseu) fia Mihály, elefánti 388 
– (Desew) fia Miklós, mérei 490 
diakónus 258, 332–333, 438 
Dianfolde 460–461 (Kőrös m.) 
Dileu Nou l. Dellő 

Diód l. Gyógy 

Diósad l. Ad 

Diósd (Dyos) 133 (Pest m.) 
Diósgyőr (Gyosgewr), vár, ma Miskolc 

része 624 (Borsod m.) 
Diosig l. Diószeg 

Dióslak l. Noszikfalva 

Dioşod l. Ad 

Diószeg (Diozeg, Dyozegh), ma Bihardió-
szeg (Diosig, Ro.) 385, 539 (Bihar m.) 

Diozeg l. Diószeg 

Diracium l. Durazzo 

Dirrachium l. Durazzo 

districtus 137; l. még Csallóköz, Garics, 
Rábaköz 

disznó (koca, konda) 62, 110, 119, 395, 
433, 563, 605 

Dlhá Lúka l. Hosszúrét 

Dlhé Klčovo l. Hosszúmező 

Dob (Doby, Doob, Dub, Dubi, Duby), ma 
Tiszadob 16, 132, 539, 596 (Szabolcs m.) 

Doba (Duba) 142, 158, 640 (Zala m.) 
Dobo l. Dobó 

Dobó (Dobo), ma Tarcadobó (Dubovica, 
Sz.) 114 (Sáros m.) 

– (Dobo) fia Miklós 165 
Doboka, ma Dăbâca, Ro. 119, 133, 312, 

540 (Doboka m.) 
– megye 119 
dobokai főesperes l. László 
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Dobokatelek 532 (Szabolcs m.) 
Dobouch, folyó 282 
Dobrakucya l. Dobrakucsa 

Dobrakucsa (Dobrakucya, Dobrakwchya, 
Dobrakwcya), vár 617, 620 (Zágráb m.) 

Dobrakwchya l. Dobrakucsa 

Dobrakwcya l. Dobrakucsa 

Dobronuk útja (Dobronukutha, Dobronuk-
vta, Dobronukwta), út 30 

Dobronukutha l. Dobronuk útja 

Dobronukvta l. Dobronuk útja 

Dobronukwta l. Dobronuk útja 

Doby l. Dob 

Doch 236 (Sopron m.) 
Dochou l. Dachou 

doctor 310 
– decretorum l. Bálint, Miklós  
– legum l. Bernardus, Johannes 
Dolina (Dolyna), ma Völgyes (Dolina, 

Szl.) 101 (Vas m.) 
Dolné Strháre l. Sztregár  

Dolnji Slaveči l. Alsószlaveca 

Dolný Badín l. Bágyon 

Dolyna l. Dolina 

Domajinci l. Domonyarév 

Domanik (Domanyk), ma Dömeháza 
(Domaníky, Sz.) 184 (Hont m.) 

Domaníky l. Domanik 

Domanyarew l. Domonyarév 

Domanyk l. Domanik 

Dombalja l. Domonyarév 

Dombo 361 (Szatmár m.) 
Dombrád (Domoragh, Domrach) 313 

(Szabolcs m.) 
Domen fia Benedek, madácsföldi 472 
Domenfeulde l. Madácsfölde 

Domokos l. Kokro Domokos 
– l. Vörös Domokos 
–, borsovai főesperes 2 
–, csanádi püspök 10, 37, 61, 70–71, 73–

76, 98–102, 116–117, 120–121, 147, 

170–179, 188, 264, 272, 285, 368, 
398–400, 432–433, 486, 577, 595–
596, 601, 613, 624–625, 633 

–, famulus 323 
–, győri őrkanonok 144 
–, helmeci 152 
–, hotykai 152, 538 
–, szentmártoni plébános 227 
–, palágyi 44, 590 
– mester, pécsi kanonok 450  
–, szerémi 481 
–, Dénes fia 530 
–, Imre fia, egerszegi hospes 239 
–, Iván fia, Gyuluez-i 40 
–, Jakab fia, szentgyörgyi 566 
–, János fia 337 
–, Jekel fia, jekelfalvi 82, 249, 487 
–, Kondakor fia, Erzsébet apja, biri 315 
–, Kovács Mihály fia, egerszegi hospes 239 
–, Kozma fia, hetyei 142 
–, Lack fia, nádasdi 86, 525 
– mester, Miklós fia, László, Mihály, 

István és András apja, lovag, comes, 
csáti, lősi 276, 349–350, 488  

– mester, Miklós nádor fia 194  
–, Nagy Miklós fia, László apja 3 
–, Péter fia, Benedek és Mihály apja, 

úszori 215 
– comes, Péter fia, Csák nembeli 529  
–, Péter fia, erdélyi püspök, szécsi 10, 37, 

61, 70–71, 73–76, 98–102, 116–117, 
120–121, 147, 170–179, 188, 264, 
272, 368, 398–400, 422, 432–433, 
486, 572, 577, 595–596, 601, 613, 
617, 624–625, 633 

–, Péter fia, Lucha-i 41 
–, Salamon fia, Pál apja, sényői 70 
–, Zerechmer fia 152 
–, Cudar György, Cudar Péter, Cudar 

Mihály, Cudar István, Cudar Simon, 
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Cudar János és Cudar Imre apja, bőcsi 
389, 464 

– mester, Leusták fivére 93–94, 183, 244  
– fia András, cseleji 222 
– fia András, csicseri 35, 265 
– fia Benedek 519 
– fia Benedek 524 
– fia György 182 
– fia György, kelédi 627 
– fia István 40 
– fia János, kolozsi szolgabíró, zsuki 123 
– fia János, osztopáni 416 
– fia János, újfalvi 526 
– fia János, Woyk nembeli 340 
– fia László, cigándi 24, 57 
– fia Miklós 490 
– fia Miklós 540 
– fia Miklós, abostyáni 273 
– fia Miklós, bródi 339 
– fia Miklós, nadányi 126, 560 
– fia Miklós, pilisi comes, visegrádi vár-

nagy, vezsenyi 127, 153, 520, 620 
– fia Pál, billyei 628 
– fiai: Benedek és Barnabás 81 
– fiai: János és András, csicseri 457, 468 
– fiai: István és János, henyei 208 
– fiai: Pál és Márton, mileji 533 
– fiai: András, Mihály és János, Sarol-i 426 
Domoniarew l. Domonyarév 

domonkos rend 120, 266–268, 529 
Domonyarév (Domanyarew, Domonia-

rew), ma Dombalja (Domajinci, Szl.) 
624 (Vas m.) 

Domoragh l. Dombrád 

Domoronháza 152 (Zemplén m.) 
Domrach l. Dombrád 

Donatus, johannita alperjel, fehérvári 
preceptor 426, 580, 619 

Donauicz l. Dunajec 

Donch l. Doncs 

Doncs (Danch, Donch), leleszi és Merkoch-i 
jobbágy 410, 459, 543  

– (Danch), Bertalan fia, Zebenye-i 146 
– (Danch, Donch), Miklós fia, kelecsényi 

17, 152, 203, 541 
– (Donch) fia Benedek, újfalvi 526 
Donkolch l. Dankóc 

Doob l. Dob 

Dorog 179 (Esztergom m.) 
– (Dorogh, Dorug, Durugh dict.) János, 

István fia, dobi 16, 132, 539, 596 
Dorogh l. Dorog 

Dorottya, dobokai László felesége 133 
–, dobokai László leánya 133, 312 
Dorozlo (Dorozlou) fia Imre, rumi 491 
Dorozlou l. Dorozlo 

Dorug l. Dorog 
Dozmat (Toriduruzmata, Tronduzmata) 

98 (Vas m.) 
Dömeháza l. Domanik 

Drag, Szász fia, oláh 71 
Dragmer, Szász fia, oláh 71 
Dragomer (Drogmer), Roman fia, koromlyai 

oláh 563, 605 
Dragos, Lukács fia, Oresia-i 616 
Drienčany l. Derencsény 

Drobeta-Turnu Severin l. Szörény 

Drogmer l. Dragomer 

Druget (Drugeth) János, Druget János 
apja, nádor 324, 352, 458 

– (Drugeth) János mester, Druget János 
nádor fia, Druget János és Ferenc apja 
35, 324, 352, 458, 499 

– (Drugeth) János, Druget János fia 35, 
324, 352, 458, 499, 598 

– (Drugeth) Miklós comes, János apja, 
országbíró, gerényi 36, 324, 352, 403, 
407, 410–411, 458–459, 497, 499, 
515, 543, 563, 602, 605 

Drugeth l. Druget 

Dub l. Dob 
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Duba l. Doba 

Dubi l. Dob 

Dubica (Dubicensis, Dubycha) megye 95 
dubicai B. Szűz Mária-kolostor és pálos 

testvérei 95 
– comes l. Baudonus Cornuti 
– perjel l. Mátyás 
Dubicensis l. Dubica 

Dubník l. Csúz 

Duboua l. Dubova 

Dubova (Duboua), ma Turóctölgyes (Dubové, 
Sz.) 279 (Turóc m.) 

Dubové l. Dubova 

Dubovica l. Dobó 

Dubrovnik l. Raguza 

Duby l. Dob 

Dubycha l. Dubica 

Duchnolehota 317 (Turóc m.) 
Duduag l. Dudvág 

Duduagh l. Dudvág 

Dudvág (Duduag, Duduagh), folyó 63, 106 
Duino (Duyno), Olaszo. 187  
dukát (arany-) 26, 562 
Dulint, királyi kamaraispán, Tolky-i bíró 487 
Duna (Danubius), folyó 39, 63, 106, 

180, 433, 462 
Dunaalmás l. Almás 

Dunajec (Donauicz), folyó 102  
Dunajská Streda l. Szerdahely 

Dunakisfalud l. Kisfalud 

Dunaszerdahely l. Szerdahely 

Duna-sziget l. keresztúri kolostor 

Duran 87 (Ung m.) 
Durazzo (Diracium, Dirrachium), ma 

Durrës, Albánia 562, 573 
durazzoi herceg l. Károly 
Durrës l. Durazzo 

Durugh l. Dorog 

Dusnok 29 (Szabolcs m.) 
Duym comes 209  
Duyno l. Duino 

Dwdan, Zylan fia, oláh 157 
Dyena fia János, maróti 582 
Dyos l. Diósd 

Dyozegh l. Diószeg 

 
E 
E. l. Erzsébet 

Ebed 174, 476 (Arad m.) 
Ebergeuch l. Ebergőc 

Ebergőc (Ebergeuch, Eburgeuch) 286, 
353, 355, 359, 601 (Sopron m.) 

Eburgeuch l. Ebergőc  

Ecch l. Écs 

Ecczel l. Ecel 

Ecel (Ecczel), város, ma Aţel. Ro. 423 
(Szászföld) 

Eched l. Ecyed 

Echyr 515 (Veszprém m.) 
Écs (Ecch) 236 (Győr m.) 
Ecsed (Eched), ma Nagyecsed 29 

(Szatmár m.) 
Edve (Edwy) 356 (Sopron m.) 
Edwy l. Edve 

Eer l. Ér 

Eger (Agria), város 250, 275, 406, 517 
(Heves m.); l. még egri 

– (Egur), folyó 137 
Egeraracsa l. Aracsa 

Egered 356 (Sopron m.) 
Egerszalók l. Szalók 

Egerszeg (Egerszegh), ma Égerszög 152 
(Torna m.) 

– (Egerszegh), ma Zalaegerszeg 239 
(Zala m.) 

Egerszegh l. Egerszeg 

Égerszög l. Egerszeg 

Egervölgy (vallis Agriensis), völgy 137 
Eghazasdeuecher l. Devecser 

Eghazaspaly l. Páli 

Eghazosuosyan l. Varsány 
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Eglolff (Egolf, Eglolph), vöröskői, wolfurti 
11, 555 

Eglolph l. Eglolff 

Egolf l. Eglolff 

Egreg l. Egregy 

Egregh l. Egregy 

Egregy (Egregh), ma Alsóegregy (Românaşi, 
Ro.) 133 (Doboka m.) 

– (Egreg), ma Almásegres (Agrişu Mare, 
Ro.) 224 (Zaránd m.) 

Egrensis l. Cheb 

Egres (Egrus), ma Szőlősegres (Olesnik, 
Ukr.) 219 (Ugocsa m.) 

egri egyházmegye 137, 250 
– éneklőkanonok l. György 
– káptalan 2, 16, 28–29, 81, 127, 132, 

137–138, 152, 181, 201, 222, 288, 
308–309, 320, 337, 377, 391, 433, 
436, 446, 453–454, 455–459, 493–
495, 518–519, 525, 609, 642 

– Mindenszentek-oltár 519 
– olvasókanonok l. István, Tamás 
– őrkanonok l. Illés, Miklós 
– prépost 137; l. még Demeter, János 
– püspök 250; l. még Csanád, Mihály, 

Miklós 
– püspöki szék üresedésben 617 
– püspöki vikárius l. Miklós, Renold fia 
– püspöki vikárius-helyettes l. György 
– Szt. Kereszt-oltár 609 
– Szt. László király-oltár 152 
– Szt. Márk evangélista-oltár 222 
– Szt. Miklós hitvalló-oltár 391 
Egrus l. Egres 

Egur l. Eger 

Egyed l. Nagy Egyed 
–, esztergomi bíró és polgár, Zely-i 329, 

414, 433 
–, gömöri vicecomes, kecsői 415 
–, Kerepech-i 403 
–, litteratus 505–506 

–, pápai legátus, sabinai püspök, kardinális 
19, 32, 443, 548 

–, turóci prépost 234, 279, 317, 603–604 
–, András fia, szelepcsényi 579 
–, Bexe fia, kőrösi szolgabíró 460–461 
–, Csák fia, János és László apja, csányi 599 
–, János fia, sarmasági 181 
–, Kozma fia, hideghéti 394 
–, László fia, dobokai 540 
–, Sebestyén fia, János apja, Veyteh-i 488 
–, János apja, litteratus, henyei 208 
– fia Antal, esztergomi polgár 329 
– fia István 616 
– fia János, vályi 104, 143 
– fia Miklós 393  
– fia Pető, kerészi 323 
– fiai: Simon és Demeter, bertóti 595 
egyetem l. prágai 
egyezséglevél 29, 101, 135, 181, 433, 

483, 603, 628 
Egyházasrádóc l. Rádóc 

egyházi fenyíték 52, 186, 336, 427, 651 
– rend felvétele 567 
egyházmegye 268; l. még egri, esztergo-

mi, győri, nyitrai, passaui, pécsi, prá-
gai, olomouci, salzburgi, strasbourgi, 
váradi, veszprémi, zágrábi 

Eisenzicken l. Vasverőszék 

eke 386, 557 
– [mérték] 107, 127, 152, 164, 212, 357, 

426, 472, 499, 587 
ekeszarvhoz kötözés 557 
Ekl 51 (Vas m.) 
elbirtoklás 188 
electus 617; l. még aquileiai; knini és 

szerémi püspök; pannonhalmi apát 
Eleeskw l. Éleskő 

Elefánt (Elefant, Elefanth, Eleffant, 
Elephanth), ma Lefantovce, Sz. 214, 
388, 482 (Nyitra m.) 

elefánti Szt. Márton-egyház 388 
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Elefant l. Elefánt 

Elefanth l. Elefánt 

Eleffant l. Elefánt 

Elekch 215 (Pozsony m.) 
élelem (élelmezés) 32, 161, 167, 630 
Elephanth l. Elefánt 

Eleskew l. Éleskő 

Éleskő (Eleeskw, Eleskew, Eluskw, 
Elyskw), vár, ma Szilvásvárad 462, 
624 (Borsod m.) 

életkor (csecsemő, érett, fiatal, gyermek, 

idős, ifjú, kisfiú, kiskorú, zsenge) 63, 
98, 101, 107, 132, 151, 212, 283–284, 
307, 312, 446, 452, 488, 498–499, 
561, 586, 608 

– becslése 452 
Eleuelg (Elewelg, Elowolg), folyó 164 
Elewelg l. Eleuelg 

eljegyzés (jegyes) 211, 278, 318, 430, 576, 
618, 623 

Elkin (Elkyn) comes, esztergomi bíró 433  
elkobzás 445 
Elkyn l. Elkin 

Elleus l. Ellős 

Ellius l. Ellős 

Ellős (Ellius) fia László, gacsályi 206 
– (Elleus) fia Miklós, árokközi 78 
– (Elleus) fia Miklós, szántói 233 
– (Elleus) fia Pető, hegyaljai 152 
Elowolg l. Eleuelg 

előállítás 123, 143, 151, 323, 376, 402, 
491, 500, 599, 622 

élődíj 647 
Elsa, Rethy-i Danus leánya 237 
Elske 535  
Elsvafew l. Jósvafő 

Eluskw l. Éleskő 

elűzés (elkergetés, üldözés) 9, 27, 183 
Elyskw l. Éleskő 

Emel (Emwl) 145, 162 (Baranya m.) 
Emuch fia Márton, devecseri 576 

Emwl l. Emel 

Enchench l. Encsencs 

Encsencs (Enchench) 29 (Szabolcs m.) 
Endredpataka 432 (Temes m.) 
éneklőkanonok l. boszniai, budai, egri, erdélyi, 

esztergomi, győri, szepesi, váradi, vasvári 
éneklőkanonokság pere 52 
éneklőszerzetes l. pannonhalmi 
Engh 452  
Enizth 31 (Baranya m.) 
Enyed, ma Kisenyed (Sângătin, Ro.) 57 

(Fehér m.) 
Enyedbérce (Enyedberche), hegy 57  
Enyedberche l. Enyedbérce 

Ér (Eer), folyó 132 
Erdély (terra Transsilvana) 25, 328, 

379, 546, 593 
erdélyi alvajda l. András; István, András 

fia; Péter 
– alvajdai bírótársak 379 
– alvajdai ember 119 
– alvajdai notarius 57 
– dékán l. Miklós 
– éneklőkanonok l. András 
– herceg l. István, V. 
– ([gyula]fehérvári) káptalan 57, 189, 

211, 225, 310, 362, 372–373, 422, 
608 (Fehér m.) 

– őrkanonok l. Péter 
– prépost l. János 
– püspök 423; l. még Domokos 
– püspöki vikárius 423, 572; l. még László 
– sókamara-ispán l. Szerecsen 
– vajda l. András, Dénes, Miklós, Tamás 
– vajdai bírótársak 189, 530, 540 
– vajdai ember (speciális) 189, 306, 540 
– vajdai kúria 540 
– vajdai notarius 306, 540 
Erdeőfalva l. Erdőfalva 

erdő 23, 29–30, 35, 44, 71, 90, 98, 136, 
151, 157, 160, 164–165, 182, 199, 
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226, 235–236, 271, 314, 324, 352, 
432, 439, 440, 458, 460, 487–488, 
499, 525–526, 532, 534, 576, 588, 
599, 603–604, 624, 628 

Erdőfalva (Erdeőfalva) 152 (Zemplén m.) 
Erdőhorváti l. Horváti 

Erdőszelc l. Szelc 

ereklye 299 
Erestvyn l. Eresztvény 

Eresztvény (Erestvyn, Ereztuyn), erdő 440 
eretnek Apx.: 1–51 
Ereztuyn l. Eresztvény 

Érkenéz l. Kenéz 

érsek l. esztergomi, kalocsai, raguzai, 
spalatoi, zárai 

Erzsébet, abostyáni Miklós leánya 273 
–, András erdélyi vajda felesége 412 
–, András leánya, Pál anyja 436 
–, biri Domokos leánya 315 
–, csemernyei Dénes leánya 298, 610 
–, dobi István leánya 539 
–, kázméri Miklós leánya 150 
–, kissallói Benedek felesége 346 
–, kövesdi Péter leánya 452 
–, magyar hercegnő, István herceg leánya 

115, 266–268, 283–285, 334, 618 
–, magyar hercegnő, IV. László leány-

testvére 529 
– (E.), magyar (H, U, V) királyné, I. Lajos 

és István anyja, I. Károly felesége 1, 
71, 91, 93, 98–101, 107, 139, 159, 
161, 164, 170–179, 212, 221, 250–
251, 258, 261–262, 267, 264, 278, 
284–285, 307–309, 319, 321–322, 
369, 561, 371, 417, 433, 443, 445, 
529, 540, 612, 624 

–, márkfalvi Tamás özvegye 226, 488 
–, nádasdi Péter özvegye 639 
–, Nagy Miklós leánya 3 
–, Pál leánya, szentmártoni 350 
–, Sylleud-i István leánya 488  

–, szécsényi Kónya felesége Apx.: 32 
–, Tamás leánya 90 
–, tassi Lőrinc leánya 296 
–, Zalanta-i Lőrinc leánya 127 
eskü 20, 23, 33, 39, 115, 209, 257, 266–

268, 299, 326, 411, 433, 448, 465, 
477, 519, 528, 606, 615, 618, 623 

– földre 44, 151–152, 205, 240, 561, 646 
esküdt polgár 1, 13, 25, 82, 224, 249, 

329, 338, 345, 363–364, 369, 371, 
390, 409, 414, 423, 433, 469, 487, 
537, 625 

– ülnök 39, 44, 341 
Este, Olaszo. 548  
estei őrgróf 548 
Eszeny (Ezyn) 538 (Szabolcs m.) 
Esztár (Ztar) 277 (Bihar m.) 
Esztergom (Strigonium), vár és város 1, 

173, 179–180, 255, 329, 363, 421, 
433 (Esztergom m.) 

– megye 161, 433 
esztergom-előhegyi (esztergomi) prépost 

180, 433; l. még András, Tamás 
– (esztergomi, promontorium Strigoniense) 

Szt. Tamás vértanú-prépostság 180, 
414, 421, 433, 472 

esztergomi bíró 1, 363, 369, 371, 433; l. 
még Egyed, Elkin, Leusták; Miklós, 
Jaxe fia 

– comes 433 
– egyházmegye (Szt. Adalbert-egyház) 

171–179, 255, 427 
– éneklőkanonok l. Bensa, Gál 
– érsek 255, 325, 438; l. még Miklós, Róbert 
– érseki kúria 216 
– érseki kúria provisor-a 216 
– érseki vikárius l. János, Péter 
– káptalan 1, 37, 67, 100, 118, 171–180, 

216, 255, 299, 301, 325, 363, 369, 
371, 414, 421, 433, 472, 582, 634, 
Apx.: 34–39 
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– Keresztelő Szt. János-oltár 329 
– olvasókanonok l. Bálint, Pál 
– örökös comes l. esztergomi érsek 
– prépost l. Fülöp 
– Szt. Adalbert vértanú és hitvalló-

székesegyház 329, 433  
– Szt. Anna-kolostor ágostonos remetéi 

és perjele 433 
– Szt. István király-keresztesek konventje 

179, 433 
– tanácsház 433 
– l. még esztergom-előhegyi 

esztergom-szigeti apátnő 180 
– B. Szűz-egyház és apácái 180, 433 
Ethyreh fia Ethyreh, kálnói 62 
Ethyreh mester, Ethyreh fia, kálnói 62 
Eur l. Őr 

Evz l. Ősz 

Ewr l. Őr 

Ewrnog l. Őrnagy 

Ewrpatruh l. Pátroha 

Ewrs l. Örs 

ezüst 133, 309, 329, 438, 481, 487; l. 
még bánya 

Ezyn l. Eszeny 

 
F 
fa (Byk, Bozbokor, cseresznye-, dió-, 

Eger, erdei, Fenyeu, fűz-, gyümölcs-, 

harazt, Harazth, hárs, Harumykurfa, 

határjel, kereszttel jelölt, körte-, Nyr, 

pogorelech, tölgy-, Tul, vadkörte-) 44, 
57, 151–152, 157, 164, 223, 230, 240, 
271, 282, 426, 436, 440, 460, 488, 
515, 517, 604, 616, 628 

– gyűjtése 29, 534 
Faber l. Kovács 

Fábián 273 
–, György fia 17 
–, Hyzy fia, Barnabás apja, Benchench-i 529 
–, Jakab fia, anarcsi 393 

–, László fia, balkányi 556 
–, Mester fia 386 
–, ….. fia, bégányi 451 
– fia Miklós, Book-i 481 
– fiai: György és Benedek 422 
Fabianhaza l. Fábiánháza 

Fábiánháza (Fabianhaza) 29 (Szatmár m.) 
Fabyanch, garicsi 282 
Fadd (Fod) 93–94, 183 (Tolna m.) 
Fakó (Fakou dict.) János, Miklós fia, 

farkaslyuki 160 
Fakou l. Fakó 

Falkos (Folkus) 508 (Zala m.) 
– (Falkus), Tamás fia 299 
– (Folkus) fia Péter, szentkirályi 197 
Falkostelke (Folkusteleke) 168 (Nógrád m.) 
Falkus l. Falkos 

falu 9, 11, 17, 30–31, 33, 39, 44, 50, 71, 
89, 110, 113, 117, 128, 141, 152, 159, 
164, 166, 172, 183, 199, 208, 224–
225, 228, 230, 236, 238, 245, 265, 271, 
314, 316–317, 319–320, 322, 324–
325, 327, 330, 346, 352, 375, 383, 410, 
417, 425–426, 432–433, 435–436, 
440, 442, 452, 455–458, 468, 481, 
484–485, 487, 489, 491, 499, 515, 
519, 525–526, 528–529, 537, 543, 
563, 570, 603–605, 624, 643–645, 
651, Apx.: 49; l. még szabad falu 

Falud l. Vescsica 

Falukútja (Folukuta), kút 208 
falunagy 128, 183, 190, 221, 224, 352, 

376, 390, 484–485, 546 
familiáris 38, 52, 106, 119, 250, 258, 

263, 307, 386, 431–432, 446, 450, 
519, 557, Apx.: 1–51 

famulus 17, 29–30, 35, 71, 104, 110, 119, 
181–182, 197, 210, 220, 233, 244, 
263, 265, 274, 277, 286–287, 316, 
323, 356, 378, 397, 411, 413, 415, 
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454–455, 457, 468, 474, 481, 500, 
514, 528, 546, 557, 582, 586, 602, 622 

Fargaach l. Forgács 

Fargach l. Forgács 

Farkas, borsovai főesperes 433 
–, fehérvári prépost, királyi alkancellár 529 
–, zágrábmezői 223 
–, János fia, szkárosi 104, 143, 397, 415, 556 
–, Lukács fia, Oresia-i 616 
–, Péter fia, szécsényi 299 
–, Taro fia 351 
– fia István, petri 517 
– fia János, kolbásai 152 
Farkaslyuk 160 (Tolna m.) 
Farkasverem, árok 31 
fárói (ma Hvar, Ho.) püspök l. István 
Farustar l. Felistál 

fazék 433 
Fazekasrét l. Lucska 

fegyver 8, 32, 35; l. még balta, bicellum, 
íj, kard, lándzsa, lovagi 

fegyveres 157, 330, 335, 487 
fegyverkezés 9, 17, 110, 163, 183, 263, 397 
fegyverszünet 193 
Fehér megye 328 
– Társaság (Alba Societas), zsoldosok 

19, 32–33 
– (Albus, Feyr dict.) István 526, 547 
Fehéregyház (Feyereghaz), ma Somogy-

fehéregyház 289 (Somogy m.) 
Fehérgyarmat l. Gyarmat 

Fehérivánháza (FeyrIwanhaza, Feyr-
ywanhaza) 624 (Vas m.) 

Fehérkő (Feyrkyu), kő 208 
Fehértó (Feyertou, Feyertow), ma Ófehértó 

29 (Szabolcs m.) 
Fehérvár (Alba, Alba regalis), város, 

ma Székesfehérvár 52, 426, 428, 433, 
435 (Fejér m.) 

fehérvári al-olvasószerzetes l. Ferenc 

– káptalan (B. Szűz Mária-egyház) 39, 
44, 52, 416, 426, 491, 499, 515, 526, 
528, 567, 580, 599, 619, 651 

– őrkanonok l. Mihály, András fia 
– preceptor l. Donatus 
– prépost 567, 651; l. még Farkas 
– Szt. István király-ispotályos ház keresz-

teseinek konventje 384, 418, 425–426, 
435, 442, 528, 580, 619 

Fejér (Albensis) megye 570, 619 
fejéri comes l. Szigfrid 
Fekech l. Fekecs 

Fekecs (Fekech dict.) Miklós, Tamás fia, 
királyi al-pohárnokmester, vasvári 
542, 613 

Fekete (Fekethe dict.) Márton fia László 17 
Feketegyörös l. Györös 

Feketepatak, ma Csornij Potyik, Ukr. 
206 (Ugocsa m.) 

Feketeváros l. Purbach 

Fekethe l. Fekete 

Fekys (dict.) András, rőcsei 44 
felbujtás 300, 381 
Felcsút (Chuth,  Feulchuth) 426, 580 

(Fejér m.) 
Feldebrő l. Debrő 

Felgerla 261–262, 319 (Bihar m.) 
felgyújtás (égés) 53–55, 119, 190 
Felicián, Benedek, Anna és Katalin apja, 

csáni 422 
– fia Ányos 208 
Felistál (Farustar), ma Horný Štál, Sz. 

394 (Pozsony m.) 
Felkazmer l. Kázmér 

Felkázmér l. Kázmér 

FelKázmér l. Kázmér 

fellebbezés 52 
feloldozás 433 
Felseuadrian l. Adorján 

Felseueche l. Felsőszlaveca 

Felseukelezneu l. Kenézlő 
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Felsőbágyon l. Bágyon 

Felsőcsalogány l. Felsőszlaveca 

Felsőesztergály l. Sztregár 

Felsőgagy l. Gagy 

Felsőkeszi (Keseu ~ Kezou Superior), 
ma Budakeszi 196, 336 (Pilis m.) 

felsőkeszi Szűz Mária-plébánia 196, 336 
Felsőköcsény l. Kucsin 

Felsőlendva l. Lendva 

Felsőlendvai Miklós l. Miklós, Amadé 
fia, szlavón bán 

Felsőmocsolád l. Mocsolád 

Felsőnémeti l. Németi 

Felsőőr l. Őr 

Felsőrajk l. Rajk 

Felsőrás l. Rás 

Felsőregmec l. Regmec 

Felsőrőcse l. Rőcse 

Felsőszabados l. Volya 

Felsőszelistye l. Szelistye 

Felsőszerdahely l. Szerdahely 

Felsőszlaveca (Felseueche), ma Felső-
csalogány (Gornji Slaveči, Szl.) 624 
(Vas m.) 

Felsőtúr l. Túr 

Felsővály l. Vály 

Felsővisó l. Visó 

Felsőzsuk l. Zsuk  

felszentelés 567, 615 
Felzantho l. Szántó 

Felzanthou l. Szántó 

fenyegetés 36, 183, 263 
Ferenc, fehérvári al-olvasószerzetes 442 
–, henyei 208  
– mester, királyi phisicus 11–12, 113, 220  
– mester, Druget János fia 324, 352, 458, 499 
– (Ferencz), Gergely fia, jobbágy 603–604 
– (Ferencz), Hegyes András fia, kosz-

mályi 263 
–, Kónya fia, szécsényi 32  
– (Francyk) fia Miklós, szerdahelyi 222 

– l. még Franciscus, Frenk 

Ferencz l. Ferenc 

Ferrara, Olaszo. 548 
Fertew l. Fertő 

ferto 224, 330, 357 
Fertő (Fertew), tó 14, 42 
Fertőszéleskút l. Széleskút 

Feulchuth l. Felcsút 

Feyereghaz l. Fehéregyház 

Feyertou l. Fehértó 

Feyertow l. Fehértó 

Feyr l. Fehér 

FeyrIwanhaza l. Fehérivánháza 

Feyrkyu l. Fehérkő 

Feyrywanhaza l. Fehérivánháza 

Fil’akovo l. Fülek 

Filek l. Fülek 

Filente fia Makó, gömöri szolgabíró, nenkei 415 
Finta (Fynta), Chyk-i 583 
Firenze (Florentia), város, Olaszo. 32, 

38, 343, 465, 470 
Fiume (Flumen, terra Fluminis), vár, 

ma Rijeka, Ho. 187 
fiúsítás 117, 153, 159, 211, 273, 278, 

298, 311–312, 315, 318, 474, 539, 
576, 593, 599, 608 

Flumen l. Fiume 

Fod l. Fadd 

Fodor (dict.) Mihály, László és Tristian 
főesperes apja, szováti 446 

fogott bíró 30, 44, 48–49, 63, 151–152, 
181, 197, 219, 224, 243, 254, 270, 
299, 320, 357, 396, 426, 436, 440, 
460–462, 471, 487, 515, 518–519, 
525–526, 529, 532, 538, 566, 576, 
580, 619 

fogság (bilincs, elfogás) 32, 35, 87, 119, 
265, 274, 277, 335, 345, 376, 397–
398, 402, 415, 445, 481, 546, 557 

Fok, víz 488  
Folkus l. Falkos 
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Folkusteleke l. Falkostelke 

Folukuta l. Falukútja 

font 92, 297 
Forchtenstein l. Fraknó 

Forgach l. Forgács 

Forgács (Fargaach, Fargach, Forgach dict.) 
András, Forgács Miklós fia, koszmályi, 
lekenyei 263, 558–559, 568, 587–588 

– (Fargaach, Forgach dict.) Miklós, János 
és Balázs apja, koszmályi 263, 511 

– (Fargach, Forgach dict.) Miklós, For-
gács András apja, koszmályi, lekenyei 
558–559, 568, 587–588 mester 

forint (arany-) 3–4, 32, 48–49, 96, 119, 
133, 181, 209, 224, 235, 265, 300, 341, 
347–348, 370, 385, 389, 411, 419, 444–
445, 469, 479, 487, 548–549, 614, 619 

Forna (dict.) Tamás, jobbágy 528 
főesperes l. baranyai, borsodi, borsovai, 

dobokai, hevesi, honti, küküllői, nógrádi, 
nyitrai, pankotai, patai, soproni, Syke, 
szabolcsi, szeghalmi, szolnoki, tárcai, 
Tristian, ugocsai, ungi, zempléni 

főkapitány l. Hugo, Gomez 
földbér 410, 487, 543 
főpap 8, 12, 39, 71, 98–101, 128, 171–

176, 178, 188, 221, 264, 268, 276, 
330, 433, 435, 472, 488, 515, 546, 
577, 582a, 615, 624, Apx.: 1–51 

föveny 515 
Fövenylyuka (Fueynlyuka), hn. 576 

(Veszprém m.) 
Frahcno l. Fraknó 

Frahnow l. Fraknó 

Fraknó (Frahcno, Frahnow), ma Forchten-
stein, Au. 356, 382 (Sopron m.) 

francia király l. Károly, V. 
Franciaország 283–284, 293, 295, 304 
Franciscus de Georgio, traui comes, lovag, 

zárai 259 
Francyk l. Ferenc 

Frangepán l. Bertalan, Duym 
Frenk fia Mihály, nádori albíró 487 
Fridric, gölnicbányai polgár 82 
Friesach, Au. l. dénár 
Frigyes, nürnbergi várgróf 623 
–, István fia, bajor herceg 138 
Fueynlyuka l. Fövenylyuka 

Fundătura l. Jenő 

Futak, ma Futog, Sze. Apx.: 41 (Bács m.) 
Futaki Demeter l. Demeter váradi püspök 
futár 134 
Futog l. Futak 

Fülek (Filek, Fylek), vár, ma Fil’akovo, 
Sz. 299, 568 (Nógrád m.) 

füleki várnagy l. István, Péter fia 
Fülöp (Pyleph), ma Révfülöp 515 (Zala m.) 
Fülöp l. Hasas Fülöp 
–, burgundiai herceg 283–285 
–, esztergomi prépost 433 
–, konstantinápolyi császár, tarantoi 381 
–, pilisi comes 433 
–, váradi prépost 306 
–, Bratk fia, Kamarya-i 378 
– mester, Cletius fia, comes 529 
–, Paris fia, Márton, Simon, László és 

Jakab apja 460–461 
–, Péter fia, széplaki 152 
–, Sár Jakab fia 140 
– fia Jakab, tállyai 477 
– fia László, segesdi comes, szentgróti 

107, 164, 628 
Füzéri (Fyzeer-i dict.) Mihály fia János 538 
Füzesér (Fyzeser), ma Vrbnica, Sz. 420 

(Zemplén m.) 
Füzesszentpéter l. Szentpéter 

Fűzkút (Fyzkuth), ma Sălcuţa, Ro. 572 
(Kolozs m.) 

Fwtonus (dict.) Miklós 441 
Fych 341  
Fylek l. Fülek 

Fynta l. Finta 
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Fyzeer l. Füzéri 

Fyzeser l. Füzesér 

Fyzkuth l. Fűzkút 

 
G 
G l. Galícia 

Gabanyas 110 (Valkó m.) 
gabona (termény, termés) 190, 238, 296, 

352, 376, 388, 410, 417, 425, 448, 
456, 458–459, 481–482, 537, 543, 
561, 573, 631, 636; l. még árpa, búza, 
rozs, zab 

Gacche l. Gecske 

Gachal l. Gacsály 

Gachalfolua l. Gacsályfalva 

Gacka l. Gecske 

Gacsály (Gachal) 206 (Szatmár m.) 
Gacsályfalva (Gachalfolua) 584 (Valkó m.) 
Gagy (Gogh, Gyogy), ma Alsó- és Felső-

gagy 436 (Abaúj m.) 
gagyi B. Szűz-egyház 436 
Gajić l. Márok 

Gál, ecsedi jobbágy 29 
– mester, esztergomi éneklőkanonok, pécsi 

és zágrábi kanonok, királyi káplán, pécsi 
ispotály rector-a 171–179, 255, 359, 
433, 438 

–, Gál fia, kucsini 589 
–, Miklós fia, moscsai 496 
– fia Benedek 494 
– fia Gál, kucsini 589 
– fia Imre, upori 541 
Galesa fia János, szanai szolgabíró 616 
Galgóc (Golgowch, antiqua Golgowch), 

ma Hlohovec, Sz. 190 (Nyitra m.) 
Galícia (G) l. királyi privilegiális intitulacio 
Galicus l. Olasz 

Gallicus l. Olasz 

Galsa, ma Zalagalsa 627 (Zala m.) 
Gálszécs l. Szécs 

Ganad 301 (Hont m.) 

Gara, ma Gorjani, Ho. 10, 39, 70, 73–76, 
99, 102, 110, 116–117, 120–121, 147, 
170–171, 176–179, 185, 272, 368, 375, 
383, 398–400, 424, 432–433, 486, 577, 
584, 601, 613, 624–625 (Valkó m.) 

– 643–645 (Bodrog m.) 
Garab l. Garáb 

Garáb (Garab) 62 (Nógrád m.) 
Garai Miklós l. Miklós macsói bán 
Garai Pál l. Pál bán 
Garam (Garan), folyó 325; l. még garam-

szentbenedeki konvent 
Garamdamásd l. Damásd 

Garampáld l. Páld 

Garamsalló l. Kissalló 

garamszentbenedeki (Goron ~ Gron ~ Grom 

melletti; ma Hronský Beňadik, Sz.) 
Szt. Benedek-monostor és konventje 
63, 100, 263, 474, 482, 484–485, 559, 
565, 575, 579, 587–588 (Bars m.) 

– apát l. Szigfrid 
Garamtolmács l. Tolmács 

Garan l. Garam 

garas 210, 337, 444 
gardian 433 
Garesnica l. Gerzence 

Gargo l. Görgő 

Gargow l. Görgő 

Garics (Garyg), districtus 282 
– (Garigh, Garyg), folyó 282, 460 
Garigh l. Garics 

Garmat l. Gyarmat 

Garyg l. Garics 

gát 31, 133 
Gath 79 (Szabolcs m.) 
Gaua l. Gáva 

Gauzul (dict.) Miklós (Niklin) fiai: Miklós 
és Henrik, soproni polgárok 166 

Gáva (Gaua), ma Gávavencsellő 29, 538 
(Szabolcs m.) 

Gávavencsellő l. Gáva, Vencsellő 
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gázló 488, 576 
Géc (Gechy), ma Nagygéc 361, 441 

(Szatmár m.) 
Gecche l. Gecske 

Geche l. Gecse 

Gechy l. Géc 

Gecse (Geche, Seschye), ma Mezőgecse 
(Hecsa, Ukr.) 270, 561 (Bereg m.) 

– (Geche, Gehe) fia Miklós, Nehe-i 316 
Gecske (Gacche, Gecche), ma Gacka, 

Ho. 187, 209, 553  
gecskei comes l. Bertalan; István, Berta-

lan fia; János, Bertalan fia 
Geeth 89, 130 (Baranya m.) 
Gegen l. Gégény 

Gégény (Gegen) 163 (Szabolcs m.) 
Gegus fia János, almakeréki 314, 327, 379 
Gehe l. Gecse 

Geisa l. Géza 

Gelerd fia János, Bansan-i 39 
Geleth l. Gilét 

Gelnichbanya l. Gölnicbánya 

Gelse (Gelsee) 622 (Zala m.) 
Gelsee l. Gelse 

Gemerský Jablonec l. Almágy 

Gench l. Gencs 

Gencs (Gench), ma Magyargencs 356 (Vas m.) 
Gepel l. gyepeli 

Gerdmerhaza l. Gödörháza 

Gerdonich fia Mylogozth 616 
Gerech 478 (Somogy m.) 
Gerek 416 (Somogy m.) 
Gerekmezeu 375, 584 (Valkó m.) 
Geren l. Gerény 

Gerencher 85 (Veszprém m.) 
Gerény (Geren), ma Horjani, Ukr. 407, 

563, 605 (Ung m.) 
Gereuen fiai: Mihály és Miklós 525 
Gerev (Gerew) fia László 123 
Gerew l. Gerev 

Gergely l. Besenyő Gergely 

– l. Choz Gergely 
– l. Kerekes Gergely 
– l. Kis Gergely 
–, bozóki prépost 108, 184, 512 
–, debreceni 437 
–, famulus 557 
–, gecsei 270 
–, gerzencei 281 
–, keresztúri pálos perjel 39 
–, mándi 210, 413 
–, mohácsi officialis 500 
–, somogyi cellarius 478 
–, Chydbai fia, András apja, egerszegi 

hospes 239 
– mester, Cletius fia, comes 529 
–, Dénes fia, János apja, moscsai 152, 496 
–, Ilona fia, komlósi 146 
–, István fia, Engh-i 452 
–, Iván fia 331, 340 
–, János fia 460–461 
–, János fia 466 
–, János fia, budai kanonok 139 
–, László fia, egresi 219 
–, Lőrinc fia, henyei 208 
–, Mihály fia 608 
–, Miklós fia 167 
–, Miklós fia Apx.: 24 
–, Miklós fia, Ogh-i 582 
–, Nata fia, Naualyad-i 526 
–, Péter fia, szentkirályi 197 
–, Sándor fia, tarnóci 168 
– fia András, Ebed-i 476 
– fia Basou, vasvári szolgabíró, telekesi 197 
– fia Bereck 386 
– fia Demeter, alcsúti 426 
– fia György, gacsályi 206 
– fia Jákó, szepetneki 58 
– fia János 520 
– fia János, olaszi 534 
– fia János, petróci 622 
– fia Mihály 189 
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– fia Mihály, alcsúti 426 
– fia Miklós, hevesi comes 320 
– fia Miklós, leszteméri 526 
– fia Péter, kistapolcsányi 482 
– fia Péter, malatini 534, 603–604 
– fia Raphayn 18 
– fia Tamás, Kerekud-i 583–584 
– fiai: Benedek és Miklós, bródi 339 
– fiai: Péter és Miklós, Echyr-i 515 
– fiai: Ferenc és Benedek, jobbágyok 

603–604 
Gergetegh 92 (Pozsony m.) 
Gerktelek 556 (Szabolcs m.) 
Germerdhaza l. Gödörháza 

Germolt l. Gyirmót 

Germolth l. Gyirmót 

Gerolfolua l. Girótháza 

Gertyanus (Gyrtianus) 140 (Temes m.) 
Gerus fia Benedek, famulus 397, 415 
Gerzence (Gerzenche, Gresencha, Gresenche), 

ma Garesnica, Ho. 281, 396, 431, 450 
(Kőrös m.) 

gerzencei Szt. Miklós hitvalló-egyház 396 
Gerzenche l. Gerzence 

Geuren 504 (Szabolcs m.) 
Geyssa l. Géza 

Géza (Geisa, Geyssa), II., magyar király, 
III. Béla apja 433 

Gilét (Geleth), Descen fia, gerzencei 281 
Gilétfi l. Zsámboki 
Gilniczbanya l. Gölnicbánya 

Girişu Negru l. Györös 

Girótháza (Gyrolthaza, Gyrolthhaza, 
Gerolfolua) 224, 244 (Arad m.) 

Glina, folyó 389 
Gobellin, Albert fia, keresztyénszigeti 

plébános, nagycsűri 427 
Gogan fia Pál 85 
Gogh l. Gagy 

Golgowch l. Galgóc 

Golub fiai: Hranizlau, Stanech és Márton, 
Oresia-i 616 

Gombosszentgyörgy l. Szentgyörgy 

Gometius de Albornotius l. Gomez Albornoz 

Gomez Albornoz (Gometius de Albor-
notius), nápolyi főkapitány 32 

Gondus (dict.) János fia Péter, rakamazi 
jobbágy 29 

gonfaloniere 38 
Gorica l. Gurica 

Gornji Petrovci l. Petróc 

– Slaveči l. Felsőszlaveca 

Goron l. garamszentbenedeki  

Gortva l. Kisfalud 

Gortvakisfalud l. Kisfalud 

Gothard fiai: János és Miklós 272 
Gothfred fiai: Miklós és Miklós 189 
Gotnich l. Gotnik 

Gotnik (Gotnich), vár, Szl. 187  
Goyzlaus, Pál fia, dobrakucsai 617, 620 
Gödörháza (Gerdmerhaza, Germerd-

haza) 624 (Vas m.) 
Gölnicbánya (Gelnichbanya, Gilnicz-

banya, Gylnichbanya, Gylnuchbanya, 
Gyulnichbanya, Gyulnuchbanya, 
Gyulnychbanya), város, ma Gelnica, 
Sz. 82, 249, 487 (Szepes m.) 

Gömör (Gumur) megye 50, 415 
– megye hatósága 27, 316, 397, 415 
gömöri comes l. István, Péter fia 
– szolgabíró l. Benedek, Péter fia; Makó, 

Filente fia; Miklós, Mihály fia 
– vicecomes l. Egyed, László 
Gömörsid l. Sid 

Gömörszőlős l. Poszoba 

Gönyűi János l. János, Tamás fia, királyi 
ajtónállómester 

Görgő (Gargo, Gargow), ma Spišský 
Hrhov, Sz. 630 (Szepes m.) 

Grad l. Lendva 

Gradisa l. Gradistya 
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Gradišče l. Gradistya 

Gradistya (Gradisa), ma Muravárhely 
(Gradišče, Szl.) 624 (Vas m.) 

Greben, vár, BH. 616 (Szana m.) 
grebeni várnagy l. Bakóc 
Grec l. Gréc  

Gréc (Grec, mons Grecensis), város, 
ma Zágráb része, Ho. 235, 331, 614 
(Zágráb m.) 

Gresencha l. Gerzence 

Gresenche l. Gerzence 

Grom l. garamszentbenedeki 

Gron l. garamszentbenedeki 

Guada 33  
Gubas l. Gubás 

Gubás (Gubas dict.) Pál 39, 489, 500 
Gula l. Gyula 

Gumul 583 (Szerém m.) 
Gumur l. Gömör 

Gurbed 39  
Gurch 476 (Csongrád m.) 
Gurgus 488 (Baranya m.) 
Gurica (Guricha, Gurycha), ma Halmosfő 

(Gorica, Szl.) 624 (Vas m.) 
Guricha l. Gurica 

Gurycha l. Gurica 

Gutakarcha 9 (Pozsony m.) 
Guth 556 (Szabolcs m.) 
Guthmer fia Mihály, pataki polgár 538 
Gutor (Gutur), ma Hamuliakovo, Sz. 

41, 260 (Pozsony m.) 
Gutur fia Mihály 538 
– l. Gutor 

Guydo, toplicai apát 290–292 
Gügye (Gwgye dict.) Mihály, Zughy-i 607 
Gwgye l. Gügye 

Gyal l. Gyál 

Gyál (Gyal) 419 (Pest m.) 
gyalogos 32, 386 
Gyante 424 (Valkó m.) 

Gyarmat (Garmat, Gyarmath) 177 
(Hont m.) 

– (Gyarmot), ma Fehérgyarmat 542 
(Szatmár m.) 

Gyarmath l. Gyarmat 

Gyarmot l. Gyarmat 

gyászmise 39, 236 
gyepeli (Gepel) alesperes l. Jakab 
gyepű 30, 44, 440 
gyilkosság (ölés) 9, 135, 245, 288, 397, 

415, 493, 519, 586 
– szándéka 17, 163 
Gyimót (Gymolth), ma Nagygyimót 128 

(Veszprém m.) 
Gyirmót (Germolt, Germolth) 15 (Győr m.) 
Gylnichbanya l. Gölnicbánya 

Gylnuchbanya l. Gölnicbánya 

Gymolth l. Gyimót 

Gyog l. Gyógy 

Gyogy l. Gagy 

Gyógy (Gyog), ma Diód (Stremţ, Ro.) 
211, 225 (Fehér m.) 

gyolcs 433 
gyónás (gyóntató) 519 
Gyóró (Gyorow, Gyouro) 14, 42 (Sopron m.) 
Gyorow l. Gyóró 

Gyosgewr l. Diósgyőr 

Gyouro l. Gyóró 

Gyöngyöspata l. Pata 

Győr (Jaurinum) 141, 220, 236, 593, 
631 (Győr m.) 

– megye 15, 236 
Győrasszonyfa l. Asszonyfalva 

győri al-éneklőkanonok l. Pál 
– egyházmegye 52, 186, 227, 242, 303, 

332–333, 347, 409 
– éneklőkanonok l. Balázs, Ábrahám fia; 

János; Mihály, András fia 
– éneklőkanonokság pere 144 
– káptalan 14–15, 42, 52, 92, 144, 166, 

227, 236, 242, 515, 626, 631 
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– olvasókanonok l. Miklós 
– őrkanonok l. Domokos 
– prepositura 52 
– prépost l. János 
– püspök 236; l. még Kálmán 
– Szt. Bereck-oltár 42 
György l. Bebek György 
– l. Cudar György 
– l. Székely György 
–, conversus 39, 529 
–, egri éneklőkanonok 2, 201, 446 
– mester, erdélyi kanonok 57  
–, esztergomi polgár, litteratus 329, 433 
–, gölnicbányai litteratus 249, 487 
–, kalászi 80, 125 
– mester, kőrösi comes, szlavón vikáriusi 

helyettes 386, 431, 450, 460–461, 514 
–, Kuzunch-i 17 
–, Nazuad-i 584 
–, nemcsényi 559, 587–588 
–, Nyulak szigeti domonkos perjel 120 
–, pápoci plébános 236 
–, pozsegai karpap 386 
–, telegdi 638 
–, vecsei 437 
–, Zend-i 525 
–, zsarolyáni 270 
–, zsoldos, Sala-i 465 
– mester, András erdélyi vajda fia 412 
–, Balázs fia, János, Miklós és Orsolya 

apja, nyéki 40, 80, 125 
–, Chwre fia, vállaji jobbágy 29 
– mester, Csépán fia, litteratus, barabási 

91, 170 
–, Demeter fia, szili 217 
–, Dénes fia 107, 164, 212 
–, Domokos fia 182 
–, Domokos fia, kelédi 627 
–, Fábián fia 422 
–, Gergely fia, gacsályi 206 
–, Herman fia, esztergomi polgár 433 

–, Imre fia, borsovai 401 
–, István fia, Engh-i 452 
–, Jakab fia, jakabfalvi 582 
–, Jakab fia, komlósi 146 
–, Jakcs fia, kusalyi 540 
–, János fia, Barnabás és Illés apja, vécsi 

446 
– mester, János fia, bátori 28–29, 518–

519  
–, János fia, bői 554 
–, János fia, gutori 41, 260 
– mester, János fia, kálnoki 92 
–, János fia, leszteméri 526 
–, János fia, pankotai polgár 261–262, 

319 
–, János fia, rakamazi 504 
–, Konrád fia, János apja, görgői 630 
– mester, László fia, litteratus, királyi 

sáfár, barabási 629  
–, László fia, egresi 219 
– mester, Lőrinc fia, ungi vicecomes, 

nagymihályi, tibai 5, 87, 324, 352, 
410–411, 563, 605  

–, Márk fia, henyei 208 
–, Márton fia, nádasdi 639 
–, Mátyás fia, mátyásfalvi 480 
–, Mihály fia, damjánfalvi 463 
–, Miklós fia 466 
–, Miklós fia 566 
–, Miklós fia Apx.: 24 
– mester, Miklós fia, nógrádi vicecomes 

62, 557  
–, Miklós fia, szécsi 222 
–, Miklós fia, János apja, trocsányi 154–

155, 248, 467 
–, Monoszló fia, monoszlói 208 
–, Pál fia, fehéregyházi 289 
–, Pál fia, garicsi 282 
–, Pál fia, kéri 590 
–, Pál fia, récsei, rétei 6, 366 
–, Péter fia 586 
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– mester, Petőcs fia, szentkereszti, sirokai 341 
–, Sándor fia 65 
– mester, Sándor fia, Gerech-i 478  
–, Sebestyén fia, királyi sigillator, Wys-i 

112, 272 
–, Sós Péter fia, sóvári 342 
–, Tamás fia, Echyr-i 515 
–, Tamás fia, Kutlin-i 152 
–, Thomos fia, Sarol-i 426 
–, Vrath fia 341, 505–506 
– mester, Zoárd fia, királyi ifjú, ardói 274  
–, ..... fia, János apja, váti 243 
– fia András, petri 79 
– fia Damján 616 
– fia Fábián 17 
– fia János, Zaka-i 39 
– fia Lőrinc, Zalanta-i 127 
– fia Márton, Alsovmuthna-i 184 
– fia Márton, petri 517 
– fia Mihály, szaniszlói 519 
– fia Miklós 40 
– fia Miklós 639 
– fia Miklós, leszteméri 357 
– fia Miklós, szemenyei 502 
– fiai: Bálint és Pál, mileji 533 
– fiai: András és Albert, Sarol-i 426 
– fiai: András és Tamás, tomori 436 
Györgyfalva (Gyurgfolua) 624 (Vas m.) 
Györös (Gywres), ma Feketegyörös 

(Girişu Negru, Ro.) 126, 520, 560 
(Bihar m.) 

Gyre l. Gyüre 

Gyrolthaza l. Girótháza 

Gyrolthhaza l. Girótháza 

Gyrtianus l. Gyertyanus 

Gyuge fia Demeter, telekesi 430 
– l. Gyügye 

Gyuke, Dénes fia, István apja, köcski 65 
Gyula 628  
– (Gula), Illés fia 119 
–, János fia, Ratolth-i 27 

– fia László, devecseri 576 
– fia Miklós, fábiánházi jobbágy 29 
Gyulnichbanya l. Gölnicbánya 

Gyulnuchbanya l. Gölnicbánya 

Gyulnychbanya l. Gölnicbánya 

Gyuluez 40 (Krassó m.) 
Gyurgfolua l. Györgyfalva 

Gyurse, Brochina-i 389 
Gyügye (Gyuge, Gywge) 280 (Szatmár m.) 
Gyüre (Gyre) 271 (Szabolcs m.) 
– (Gywre) mester, csáktornyai várnagy 368 
Gywge l. Gyügye 

Gywra l. Sira 

Gywre l. Gyüre 

Gywres l. Györös 

 
H 
H l. Magyarország 

Haab 218 (Hont m.) 
háború 32, 564 
had(sereg) 304, 330, 335; l. még dalmát-

horvát báni, királyi, nádori 
hadjárat l. Bosznia, Bulgária, Vidin 
Hagmas 532 (Bihar m.) 
Haholth l. Hahót 

Hahót (Haholth) 599 (Zala m.) 
Hajdúszovát l. Szovát 

haji (Hay) Szt. Lőrinc-káptalan 39 (Bodrog m.) 
hajó (bárka, csónak, gálya) 26, 46, 53–

56, 63, 293, 304, 433, 489 
Hajóér (Hayoer), víz 325 
hal (csuka, pozsár, sózott, tokhal, viza) 433 
Halabor l. Halábor 

Halábor (Arabor, Harabor), ma Halabor, 
Ukr. 238, 561 (Bereg m.) 

halálfélelem 9 
Halap l. Haláp 

Haláp (Halap) 486 (Komárom m.) 
– (Halap), ma Zalahaláp 646, 649 (Zala m.) 
Halastó (Halastou, Halastov, Halas-

tow) 405, 466 (Vas m.) 
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Halastou l. Halastó 

Halastov l. Halastó 

Halastow l. Halastó  

halász 183 
halászat 93, 183 
halászóhely 15, 29, 39, 63, 93, 132, 208, 

235, 488, 538, 624 
Halman, gölnicbányai polgár 249, 487 
Halmfelde 386 
Halmosfő l. Gurica 

Halto l. Haltó 

Haltó (Halto), halászóhely 208 
Halyagus 81 (Torna m.) 
hamisító 561 
Hamuliakovo l. Gutor 

hántai prépost l. Miklós 
– prépostság 37 (Veszprém m.) 
Harabor l. Halábor  

harag (düh) 224, 381 
Haraklyán (Harkyan), ma Hereclean, 

Ro. 254 (Közép-Szolnok m.) 
Harapkó (Harapkou), ma Hrabkov, Sz. 

525 (Sáros m.) 
Harapkou l. Harapkó  

Harasth l. Haraszt 

Haraszt (Harasth, Harazth), ma Chrast’ 
nad Hornádom, Sz. 630 (Szepes m.) 

– (Harazth) 265, 499 (Ung m.) 
Harazth l. Haraszt 

Harkyan l. Haraklyán, Hartyán 

Harlan (Harlyan) 357, 526 (Zemplén m.) 
Harlyan l. Harlan  

harmincad 190, 220, 433, 577–578, 582a 
harmincadszedő 220, 577, 582a 
Harnad l. Hernád 

Harnouch 377, 391 (Borsod m.) 
Hárommalatin l. Malatin 

Harthmanhele 589 (Zemplén m.) 
Hartyán (Harkyan) 80, 125 (Pest m.) 
Hasas (dict.) Fülöp, budai polgár 426 
Haselatensis l. haslachi 

haslachi (Haselatensis; Németo.) káptalan 256 
Hasmezeu, mező 487 
hatalmaskodás 9, 17, 27, 31, 35, 89, 110, 

119, 123, 165, 183, 185, 248, 263, 
339, 356, 361, 375–376, 380, 382–
383, 386, 397, 407, 431, 450, 456, 
467–468, 476, 481, 484, 487, 491, 
493, 508, 511, 515, 525, 528, 530, 
534, 538, 557, 563, 584, 588, 605, 
643–645, 683 

hatalombajban elbukás 151, 518–519 
Hatan 535  
határjel lerombolása (elszántása) 152, 

316, 456 
Hathyas l. Hattyas 

Hatthyas l. Hattyas 

Hattyas (Hathyas, Hatthyas, Hothyas, 
Hotyas), halászóhely 39 (Baranya m.) 

Havasalföld 8, Apx.: 1–51 
havasalföldi vajda l. Bazarab, László, 

Sándor 
Hay l. haji káptalan 

Hayoer l. Hajóér 

ház (épület) 9, 28–29, 76, 113, 119, 122, 
133, 157, 190, 236, 245, 282, 375, 
383, 386, 409, 487, 584, 614 

– elvitele 361, 515, 614 
– megtámadása 397, 415 
Hazaffalu 584 (Valkó m.) 
házasság 115, 122, 133, 159, 275, 283–

285, 300, 357, 419, 443, 452, 526, 
593, 630 

– tilalma 115, 266–268, 334 
hazugság 159 
Héce (Heche) 609 (Abaúj m.) 
Heche l. Héce 

Hecsa l. Gecse 

Hédervár (Heydrich, Heydruchuar, 
Heydruhuar) 250, 433 (Győr m.) 

Hédervári Miklós l. Miklós, Miklós fia, 
királynéi ajtónállómester 
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Heegtelek l. Hegytelek 

Heem l. Him 

Heges l. Hegyes 

Hegmeg l. Hegymeg 

Hegthe l. Hetye 

hegy (berch, Berch) 57, 254 
Hegyalja (Hegyallya) 151–152 (Zemplén m.) 
Hegyallya l. Hegyalja 

Hegyes (Heges dict.) András fiai: János, 
Miklós és Ferenc, koszmályi 263 

Hegyhátkisbér l. Bér 

Hegyhátsál l. Sál 

Hegymeg (Hegmeg) 436 (Borsod m.) 
hegymester 190 
Hegytelek (Heegtelek) 208 (Zala m.) 
hegyvám (Pogreht) 236, 462, 599 
Heidenricus (Lyppia-i dict.), királyi phisicus 

és káplán, magister in artibus 256 
Hejőcsaba l. Csaba 

Helmec (Helmich), ma Királyhelmec (Král’ovský 
Chlmec, Sz.) 456 (Zemplén m.) 

– (Helmecz) 152 (Zemplén m.) 
Helmecz l. Helmec 

Helmich l. Helmec 

Hench fia János, esztergomi polgár 433 
Henchmann, Honnus fia, szentlászlói 221 
– fia Pál, Kathanfalua-i 480 
Henchul, Lytold fia, Herche-i 405, 466 
Hene l. Henye 

Henel (Henul), gölnicbányai bíró 249, 487 
Henke (dict.) Mihály, kolozsi szolgabíró 123 
Henrik mester, bártfai bíró és comes 365 
– (Herryh), macsolai 322 
–, pilisi apát 260 
– (Hereh, Hernic), Gauzul Miklós fia, 

soproni polgár 166 
– mester, Kakas Miklós fia, rohonci 491 
– fia Miklós 368 
Henul l. Henel 

Henye (Hene, inferior Hene), ma Balaton-
henye 208 (Zala m.) 

henyei Szt. Margit szűz-kolostor és pálos 

remetéi 208 
Herbord fia Lőrinc, söjtöri 508, 599 
herceg l. 330; l. még bajor, Béla, bur-

gundiai, durazzoi, erdélyi, István, len-
gyel, opuliai, osztrák  

Herceg (Hercegh dict.) László, Worighe-i 185 
– (Hercegh, Hercheg, Herchegh dict.) Péter 

mester, Péter apja 89, 130, 643–645 
Hercegh l. Herceg 

Hercegmárok l. Márok 

hercegnő l. Erzsébet, Margit  
Herche 405, 466 (Vas m.) 
Hercheg l. Herceg 

Herchegh l. Herceg 

Hereclean l. Haraklyán 

Hereh l. Henrik 

Herman fia György, esztergomi polgár 433 
Hermann, gölnicbányai polgár 249, 487 
–, János fia 566 
– fia Konrád, pécsi kanonok, diakónus, 

kánonjogi scolaris, Plawe-i 438 
Hernád (Harnad), folyó 487 
Hernic l. Henrik 

Herryh l. Henrik 

Herynkolch 624 (Vas m.) 
Hetés (Kyshetis), ma Nemeshetés 142 

(Zala m.) 
Hety l. Hideghét 

Hetye (Hegthe), ma Hetyefő 142 (Zala m.) 
Hetyefő l. Hetye 

Heues l. Heves 

Heves (Heues, Heueswyuar) megye 307, 
535–536, 570 

– megye hatósága 320 
hevesi comes l. Miklós, Gergely fia 
– főesperes l. Illés, Péter 
Hévíz (Aque Calide), ma Budapest része 

161 (Pilis m.) 
hévízi Szentlélek-egyház és keresztes test-

vérei 161 
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Heweswyuar l. Heves 

Heydrich l. Hédervár 

Heydruchuar l. Hédervár 

Heydruhuar l. Hédervár 

Heym l. Him 

híd 190, 529 
Hida l. Hidalmás 

Hidalmás (Hydalmas), ma Hida, Ro. 
119 (Doboka m.) 

Hidegheeth l. Hideghét 

Hideghet l. Hideghét  

Hideghét (Hety, Hidegheeth, Hideghet, 
Hydegheeth, Hydegheth), ma Studené, 
Sz. 63, 106, 390, 394 (Pozsony m.) 

Hidvég (Hydueg), ma Ipolyhídvég 
(Ipel’ské Predmostie, Sz.) 228, 346 
(Hont m.) 

Him (Heem, Heym) fia Pál 116, 171, 
176–179, 197, 272, 286, 492, 507, 
593, 627 

Himfi Benedek l. Benedek, Pál fia 
Hind (Hynd), ma Chyndice, Sz. 263, 

484–485 (Nyitra m.) 
hitbér 3, 6, 18, 29, 69, 78, 90, 103, 215, 

350, 357, 446, 471, 488, 517, 572, 
576, 598 

hitetlen 293, 295, 330, 335 
hitszegő 388 
Hlohovec l. Galgóc 

Hodmusbeg l. Hodnusbek 

Hodnusbek (Hodmusbeg), út 30 
hold 30–31, 34, 44, 63, 208, 288, 440, 

515, 576 
Homok (Homuk), ma Mezőhomok 

(Homok, Ukr.) 322 (Bereg m.) 
homok 240, 254 
Homoky 538 (Zemplén m.) 
Homuk l. Homok 

Honnus fia Henchmann, szentlászlói 221 
Hont (Honth, Hunt) megye 177, 218 
– megye hatósága 228, 346, 641 

Honth l. Hont 

honti főesperes l. Miklós 
– szolgabíró l. Mihály; Pál, Sebe fia 
– vicecomes l. Antal 
Hontianske Tesáre l. Teszér 

Horay l. Ura 

Horjani l. Gerény 

Horná Streda l. Szerdahely 

Horné Strháre l. Sztregár 

– Turovce l. Túr 

Hornstein l. Szarvkő 

Horný Badín l. Bágyon 

– Štál l. Felistál 

Horreus Magnus l. Nagycsűr 

Horuath l. Horváti 

Horváti (Horuath), ma Erdőhorváti 341 
(Zemplén m.) 

Horvátország (C, Chroachya, regnum 
Croacie) 157, 384; l. még dalmát-
horvát bán, királyi privilegiális intitulacio 

– hercege l. Béla 
hospes l. jobbágy, polgár 
Hosszú (Huzyw dict.) Márton, csicseri 

jobbágy 265 
Hosszúbács (Hozywbachy, Huzyubach, 

Huzywbachy), ma Bačinci, Sze. 375, 
383, 583–584 (Valkó m.) 

Hosszúharaszt (Hozyoharasth, Hozyu-
harasth), erdő 440 

Hosszúmacskás l. Macskás 

Hosszumezö l. Hosszúmező  

Hosszúmező (Hosszumezö), ma Câmpulung 
la Tisa, Ro. Apx.: 47 (Máramaros m.) 

– (Hozyoumezeu, Hozyumezeu, Huzyu-
mezeu, Hwzywmezew, Huzzyumezew, 
Kuzephuzzyumezew), ma Kolcsmező 
(Dlhé Klčovo, Sz.) 357, 526, 547 
(Zemplén m.) 

Hosszúrét (Hozyoureth), ma Dlhá 
Lúka, Sz. 534 (Liptó m.) 

Hothyas l. Hattyas 
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Hotyas l. Hattyas 

Hotyka (Hugka, Hugyka), ma Makkos-
hotyka 152, 538 (Zemplén m.) 

Hoy l. Huy 

hozomány 132–133 
Hozyoharasth l. Hosszúharaszt 

Hozyoumezeu l. Hosszúmező 

Hozyoureth l. Hosszúrét 

Hozyuharasth l. Hosszúharaszt 

Hozyumezeu l. Hosszúmező 

Hozywbachy l. Hosszúbács 

Hövej l. Család 

Hrabkov l. Harapkó 

Hranechnak, patak 223 
Hranislav l. Hranizlau 

Hranizlau (Hranislav, Hranyzlau), Golub 
fia, Oresia-i 616 

Hranyzlau l. Hranizlau 

Hrastoucha (Krastoncha) 227 (Zágráb m.) 
Hronkfolua 604 (Liptó m.) 
Hronovce l. Damásd, Lekér 

Hronský Beňadik l. garamszentbenedeki 

Hrubá Borša l. Borsa 

Hubošovce l. Szentgyörgy 

Hugacha l. Ugocsa 

Hugka l. Hotyka 

Hugo de Mortimer, angol zsoldos-főkapitány 
19, 32–33 

Hugyka l. Hotyka 

Hungarus l. Magyar 

Hunt l. Hont 

Hunyad megye 245 
– megye hatósága 245 
hunyadi vicecomes l. Saul 
Huray l. Ura 

hús 433 
Huszt, Ukr. Apx.: 47 (Máramaros m.) 
Huthokfolua l. Hutokfolua 

Hutníky l. Szakaly 

Hutokfolua (Huthokfolua) 624 (Vas m.) 
Huy (Hoy), város, Belgium 338 

Huzyubach l. Hosszúbács 

Huzyumezeu l. Hosszúmező 

Huzyw l. Hosszú 

Huzywbachy l. Hosszúbács 

Huzzyumezew l. Hosszúmező 

hűtlen(ség) 8, 71, 152, 386 
Hvar l. fárói  

Hwzywmezew l. Hosszúmező 

Hybárth 152 (Zemplén m.) 
Hydalmas l. Hidalmás 

Hydegheeth l. Hideghét 

Hydegheth l. Hideghét 

Hyder, hn. 271 (Szatmár m.) 
Hydueg l. Hidvég 

Hylle, Rethy-i Elsa leánya 237 
Hynd l. Hind 

Hyppolit l. Ipolit 

Hyzy fiai: Jácint és Fábián, Benchench-i 529 
 
I 
Ianka l. Ivánka 

Iara l. Jára 

Ibrony (Ibrun) 337 (Szabolcs m.) 
Ibrun l. Ibrony 

Iclod l. Iklód 

Ida, ma Kisida (Malá Ida, Sz.) 17 (Abaúj m.) 
idézés 24, 39, 41, 63, 77, 79, 104, 142–

143, 152, 155, 168, 182, 189, 196, 
205, 237, 246, 257, 270, 274–275, 
301, 319, 322–323, 344, 351, 356–
357, 374, 377, 390–391, 393–394, 
401, 426, 429, 433, 451, 463, 472, 
487–488, 515, 520, 529, 538, 540, 
546, 559, 561, 570, 580, 582, 587, 
590, 608, 622, 626, 632, 651 

–, végleges 356, 540, 570 
idézőlevél 82, 155, 184, 248–249, 270, 

369, 371, 441, 522–523, 525, 540, 
556, 570, 582, 610, 622 

Ieud l. Jód 

Igal 376 (Somogy m.) 
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Igaz (dict.) Márton, Miklós fia, Emel-i 
145, 162 

Ige fiai: István és János, oláhok Apx.: 42 
Ighazospatruh l. Pátroha 

Igruchfalua 9 (Pozsony m.) 
íj 224 
íjász 330, 335 
Ikews l. Ikws 

Iklod l. Iklód 

Iklód (Iklod), ma Nagyiklód (Iclod, Ro.) 
119 (Doboka m.) 

Ikuspataka l. Ikws 

Ikws (Ikews, Ikuspataka) 432 (Temes m.) 
Ilka l. Jóka 

Illés, egri őrkanonok, hevesi főesperes 2, 
201, 446 

–, raguzai érsek 10, 37, 61, 70–71, 73–
76, 98–102, 116–117, 120–121, 147, 
170–179, 264, 272, 368, 398–400, 
432–433, 486, 577, 595–596, 601, 
613, 624–625, 633 

–, György fia, vécsi 446 
–, Illés fia, szentiváni 395 
–, Péter fia 110 
–, Péter és Gyula apja, kenéz 119 
– fia Balázs, kőrösi szolgabíró 461 
– fia Illés, szentiváni 395 
– fia István, moni 540 
– fia János, fehéregyházi 289 
– fia Miklós, révai 370 
Ilok l. Újlak 

Ilona, Alafyanna leánya, Márk, Gergely, 
János, Máté, Sebe, Kolos és Margit 
anyja, komlósi 146 

–, Bálint leánya 167 
–, borzovai Máté leánya 524 
–, devecseri Imre leánya 576 
–, füzeséri István leánya 420 
–, Jutas-i István leánya, veszprémvölgyi 

apáca 124 
–, petri Lőrinc leánya 69 

–, szentiváni Péter leánya 278, 608 
–, szováti László leánya 446 
–, Zalanta-i Lőrinc leánya 127  
Imbreg l. Imreg 

Imbregh l. Imreg 

Imre l. Cudar Imre 
– l. Kövér Imre 
– l. Lengyel Imre 
– l. Ravasz Imre 
–, bákai 247 
–, bocsárdi 165 
–, famulus 474 
–, kalondai 513 
–, kaposi jobbágy 35 
–, királyi lovászmester 10, 37, 61, 70–71, 

73–76, 98–102, 116–117, 120–121, 
147, 170–179, 188, 264, 272, 368, 
398–400, 432–433, 486, 577, 595–
596, 601, 613, 617, 624–625, 633 

–, magyar (H) király 433 
–, sági 168 
– mester, András erdélyi vajda fia 412 
– mester, Castellan Péter fia, budai kano-

nok 136, 194, 235, 287, 290–291, 
340, 386, 400, 632  

–, Dorozlo fia, rumi 491 
– mester, Imre fia, visontai 201 
–, János fia 530 
–, János fia, Moth-i 181 
–, János fia, rakamazi 504 
–, János fia, Margit apja, szentbalázsi 

58–60 
– comes, János fia, zalai szolgabíró 122  
–, László fia, dobokai 540 
–, Lőrinc fia, tassi 296 
–, Márton fia, Ilona apja, devecseri 576 
–, Pál fia, upori 541 
–, Pál fia, János, István és Imre apja, 

visontai 201 
–, Pál fia, Makch apja, zalaszegi 428 
–, Péter fia 431, 450 
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– mester, Simon fia, kállói, orosi 21, 84, 
393, 513, 522 

–, Uza fia, újfalvi 574 
–, János és Péter valkói vicecomes-ek 

apja 110, 383, 424 
–, Lőrinc apja, csornai 116 
– fia Balázs, adi 254, 591 
– fia Bereck, tarnóci 265 
– fia Dénes, Chanyoch-i 395 
– fia Domokos, egerszegi hospes 239 
– fia János, alcsúti, Sarol-i 426 
– fia Lőrinc, aracsai 582 
– fia Mihály, Losan-i 544 
– fia Miklós, Rethy-i 237 
– fia Péter, baktai várjobbágy 169, 270 
– fia Péter, pólyai 440 
– fia Péter, szikszói 535–536 
– fiai: Jakab és György, borsovai 401 
– fiai: Mihály, Péter és Miklós, tomori 436 
Imreg (Imbreg, Imbregh), ma Brehov, 

Sz. 23 (Zemplén m.) 
Inazakala l. Szakoly 

Inazakalia l. Szakoly 

Ince, VI., pápa 115, 196, 336 
India (Indya) 145 (Baranya m.) 
Indya l. India 

inferior Hene l. Henye 

Insula Cristiana l. Keresztyénsziget 

– leporum l. Nyulak szigeti monostor 

– virg. glor. l. Nyulak szigeti monostor 

interdictum 266–268, 275, 585 
Ip l. Ipp 

Ipel’ské Predmostie l. Hidvég 
Ipolit (Hyppolit) fia Balázs 85 
– fia Mikó 579 
– fia Jakab és László, órévi 39 
Ipolydamásd l. Damásd 

Ipolyhídvég l. Hidvég 

Ipolykiskeszi l. Keszi 

Ipolyság l. sági konvent 

Ipolytarnóc l. Tarnóc 

Ipp (Ipy), ma Ip, Ro. 79 (Kraszna m.) 
Ipy l. Ipp 

írnok l. Simon 
Irnusd, Agmánd fia, László apja, varsányi 507 
irtás 208 
Isaka l. Izsáka 

Isalth, káldi Buku Marcell leánya 111 
Isip l. Izsép 

iskola 195 
iskolamester l. scolasticus 
Isobor 122 (Zala m.) 
ispotály 113; l. még pécsi 
ispotályos ház l. fehérvári 
istálló 386 
Istenmezeje (Istenmezey) 67 (Heves m.) 
Istenmezey l. Istenmezeje 

István l. Chepe István 
– l. Cimba István 
– l. Cudar István 
– l. Fehér István 
– l. Jákó István 
– l. Kakas István 
– l. Kis István 
– l. Konak István 
– l. Lachnik István 
– l. Orros István 
– l. Pozsár István 
– l. Sáfár István 
– l. Tót István 
– l. Vörös István 
– 9 
– 366  
– 447 
– 608 
–, acsai 526 
–, bajor herceg, István, Frigyes és János 

apja 138 
–, boszniai éneklőkanonok 529 
–, Byke-i 481 
–, debreceni 437 
–, egerszegi 152  
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–, egri olvasókanonok 2, 201, 446 
– mester, esztergomi kanonok és notarius 472 
–, fárói püspök 10, 37, 61, 70–71, 73–76, 

98–102, 116–117, 120–121, 147, 
170–179, 188, 264, 272, 368, 398–
400, 432–433, 486, 577, 595–596, 
601, 613, 617, 624–625, 633 

–, gerzencei 281 
–, Gurbed-i 39 
–, jókai 559 
–, keresztúri 245 
–, keresztúri pálos perjel 39 
–, litteratus 504 
–, litteratus 540 
–, magyar herceg, Lajos király fivére, Erzsébet 

apja 115, 266–268, 283–284, 618 
–, I., Szt., magyar király 561 
–, V., magyar (H) király és ifjabb király, 

erdélyi herceg, kunok ura 147, 151–
152, 231, 433, 561,  

–, majsi 89 
–, nádori notarius, litteratus, szerémi 518 
–, nyitrai püspök, sacre scripture (pagine) 

magister 10, 37, 61, 70–71, 74, 76, 98–
102, 116–117, 120–121, 147, 170–
179, 188, 264, 272, 299, 368, 388, 
398–400, 432–433, 486, 577, 595–
596, 601, 613, 617, 624–625, 633 

– mester, Peech-i 521 
–, somogyi dékán 478 
–, váradi éneklőkanonok 306 
–, Agg fia, Lökös apja, Emel-i 145, 162 
–, Alap fia, ajkai 471 
–, András fia, baktai várjobbágy 169, 270 
–, András fia, Katalin apja, gagyi 211 
–, András fia, malatini 45 
–, András fia, nagymihályi 87, 538 
–, András fia, vitkai 511 
–, Apay fia 399 
–, Apród Miklós fia, tótsolymosi 472, 630 
–, Balázs fia, Péter apja, bródi 339 

–, Balázs fia, Vayada-i 554 
–, Bálint fia 189 
– mester, Bálint fia, fehérvári kanonok 426  
–, Bede fia, szentkozmadamjáni 122 
–, Beke fia, bulcsui 451 
–, Beke fia, olaszi 79 
–, Benedek fia, Echyr-i 515 
– mester, Benedek fia, gyórói 14, 42 
– mester, Benedek fia, zsirai 286 
– mester, Bereck fia, váradi kanonok, 

bátori 518 
–, Bertalan fia, Vegla, Modrus, Vinodol 

és Gecske comes-e 187, 209, 553 
–, Besenyő Gergely fia, szentdemeteri 76 
–, Boda fia, tomori 436 
–, Castellan Péter fia 400 
–, Chernel fia, országbírói prothonotarius 433 
–, Cseh fia, famulus 397, 415 
–, Csenik fia, vasvári prépost, ugodi 30, 78 
– mester, Csupor fia, Klára apja 449 
–, Demeter fia, Miklós, László és Jakab 

apja, hegyaljai 151–152 
–, Dénes fia, futaki Apx.: 41 
–, Dénes fia, hindi 263, 484–485  
–, Dénes fia, Dénes apja, bán, losonci 24, 570 
–, Domokos fia 40 
–, Domokos fia, csáti, lősi 276, 488 
–, Domokos fia, henyei 208 
–, Egyed fia 616 
–, Farkas fia, petri 517 
–, Gyuke fia, köcski 65 
–, Ige fia, oláh Apx.: 42 
–, Illés fia, moni 540 
– mester, Imre fia, visontai 201  
–, István bajor herceg fia, herceg 138 
– mester, István fia, kállói, semjéni 69, 

210, 238  
–, Ivánc fia, litteratus, Aka-i 15 
–, Ivánka fia, Kiusmoych-i 279 
–, Jakab fia, baracskai 63, 565, 575 
–, Jakab fia, örsi 44 
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–, Jakab pozsonyi bíró fia, királyi ifjú 73, 
97, 260, 394 

–, Jakcs fia, kusalyi 540 
–, János fia 270 
–, János fia 514 
–, János fia Apx.: 3–7 
–, János fia, bátori 79 
–, János fia, pribóci 234 
–, János fia, sági 168 
–, János fia, sarmasági 181 
–, János fia, szentiváni 545 
–, János fia, tarnóci 590 
–, László fia, anarcsi, berencsi 399, 607 
–, László fia, bodméri 426 
–, László fia, dobokai 540 
–, László fia, kőrösi szolgabíró 460–461 
–, László fia, mezőlaki 639 
–, László fia, nádasi 119 
–, Lőrinc fia, Dorog János és Erzsébet 

apja, dobi 132, 539 
–, Lőrinc fia, rozvágyi 374, 570 
–, Lőrinc fia, zágrábi püspök, Szlavónia 

általános vikáriusa, kanizsai, csornai 
10, 37, 61, 70–71, 73–76, 98–102, 
116–117, 120–121, 144, 147, 170–
179, 188, 199, 213, 258, 264, 272, 
285, 331, 340, 359, 368, 398–400, 
432–433, 449, 464, 473, 486, 577, 
514, 555, 595–596, 601, 613, 617, 
624–625, 633 

–, Lukács fia, Oresia-i 616 
– comes, Márton fia 433  
–, Márton fia, szentiváni 545 
–, Masa László fia, Tamás apja, kázméri 

150–152, 181 
–, Mihály fia 602 
–, Mihály fia, Petlend-i 205 
–, Mihály fia, tomori 436 
– mester, Mikcs bán fia, Ákos apja 226, 

508, 555, 598 
–, Miklós fia 307 

– mester, Miklós fia, Batya-i 110 
–, Miklós fia, devecseri 576 
– comes, Miklós fia, henyei 208  
–, Miklós fia, izbugyai 602 
–, Miklós fia, koltai 545 
– mester, Miklós bán fia, lovag, lendvai 

10, 501–502, Apx.: 8–13 
–, Miklós fia, Miklós, Mihály, János és 

Péter apja, sasvári 219 
–, Miklós fia, olaszi 127 
–, Miklós fia, perényi 525 
–, Miklós fia, Sarol-i 426 
– mester, Miklós fia, szkárosi 104, 143, 

397, 415 
–, Miklós fia, Péter apja, turcsányi 633 
–, Nagy Péter fia, teszéri 218 
–, Odolen fia 95 
–, Olivér fia, budai prépost 93–94, 183 
– mester, Pál fia, butkai, gávai 538, 598 
–, Péter fia, csányi 599 
– mester, Péter fia, gömöri comes, füleki 

várnagy 27, 299, 316, 415, 568 
–, Péter fia, Miklós apja, kázméri 150–151 
–, Péter fia, palugyai 234 
–, Péter fia, szécsényi 299 
–, Póka fia, szentesi 35 
– mester, Pósa fia, szeri 224, 244, 476, 

481, 640 
–, Sebestyén fia 538 
–, Simon fia, kimlei 92 
–, Stan fia, oláh Apx.: 43  
–, Szász fia, oláh 71 
–, Szolnok fia, bottyáni 360 
–, Tamás fia 512 
– mester, Tamás fia, aradi vicecomes 

224, 244 
–, Tamás fia, Batfolua-i 584 
– mester, Tamás fia, losonci 513  
–, Tamás fia, vőki 626 
–, Tekes fia, jósvafői 524 
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– mester, Tiba fia, Miklós és Ilona apja, 
Jutas-i 124 

–, Valter fia, esztergomi polgár 433 
– mester, Vörös Band fia, gelsei 622 
–, Péter és Ilona apja, füzeséri 420 
–, Mihály és Erzsébet apja, Sylleud-i 488 
– fia András, alacskai 642 
– fia Antal, téti 457, 468 
– fia Bertalan, valkói szolgabíró, szent-

péteri 383 
– fia Cristlin, szőlősi polgár 625 
– fia Demeter, alcsúti 426 
– fia Dorog, dobi 16, 596 
– fia István, kállói, semjéni 69, 210, 238 
– fia Iván, Pribych-i 614 
– fia Jákó, szuhai 222 
– fia János, daróci 337 
– fia János, Kerepech-i 339 
– fia János, onori 311 
– fia János, Susk-i 545 
– fia János, szennyesi 586 
– fia Kelemen, alcsúti 426 
– fia László 403 
– fia László, anarcsi, berencsi 399, 607 
– fia Lőrinc, magyarósdi 571 
– fia Márk 499 
– fia Máté, borzovai 524 
– fia Mihály, jékei 90 
– fia Miklós 30 
– fia Miklós, berényi 380 
– fia Miklós, felistáli 394 
– fia Miklós, halastói 405, 466 
– fia Miklós, haraszti 265 
– fia Miklós, jánosi 499 
– fia Miklós, nadányi 205, 520 
– fia Pál 191 
– fia Pál, aradi szolgabíró, budai 224 
– fia Pál, Kachy-i 129 
– fia Pál, szentgáli 197 
– fia Péter 379 
– fia Péter, Beleser-i 288 

– fia Péter, eceli 423 
– fia Pető 501 
– fiai: Mihály és János, adi 540 
– fiai: Miklós, Péter és Jakab, Darow-i 478 
– fiai: György, Bálint és Gergely, Engh-i 452 
– fiai: Miklós és Sándor, Gergetegh-i 92 
– fiai: Péter és János, mérei 490 
– fiai: Jakab és János, Vechk-i 31 
Isztáncs l. Sztáncs 

Itália 293–294, 304, 465 
Ite fia János, kaproncai 17 
Iuahen fiai: Tamás és Budizlaus, Velika-i 281 
Iuahin fia Pál, garicsi 282 
Iuan l. Iván 

Iuanka l. Ivánka 

Ivan l. Iván 

Iván (Iwan), Besdench-i plébános 109, 
136, 305 

– (Iuan, Iwan), litteratus, Lomnicha-i 223 
– (Iwan), kürtösi 149 
– (Iwan), Bende fia, Miklós apja, hideg-

héti 63 
– (Iuan), István fia, Pribych-i 614 
– (Ivan), Linbh fia, Pál apja 635 
– mester (Iuan, János), Nelepec fia, zalai 

comes, dobrakucsai 122, Apx.: 48 
–, Zerechmer fia 152 
–  mester (Ivan, Iwan), László és Deme-

ter apja, kállói 21, 556  
– (Iwan) fia András, besenyői 326 
– (Iuan) fia Domokos, Gyuluez-i 40 
– (Iwan) fia Demeter, Beleser-i 288 
– (Iwan) fia Gergely 331, 340 
Ivánc (Iwanch) fia István, Aka-i 15 
Ivánfalva l. Vancsavesz 

Ivanič l. Ivanics 

Ivanics (Iwangh, Iwanigh, Iwanch-sziget), 
ma Ivanič, Ho. 473 (Kőrös m.) 

ivanicsi apátnő és apácák 473 
Ivánka (Iwanka) 245 
– (Iuanka), sipéki 228 
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– (Iwanka), Vörös Péter fia, Rapolth-i 498 
– (Ianka, Iuanka) fia Balázs, Gabanyas-i 

110, 191 
– (Iwanka) fia István, Kiusmoych-i 279 
– (Iwanka) fia János, pelbárthidai 153 
Ivanóc (Iwahunoch), ma Alsószentbenedek 

(Ivanovci, Szl.) 101 (Vas m.) 
Ivanovci l. Ivanóc 

Iwahunoch l. Ivanóc 

Iwan l. Iván 

Iwanch l. Ivánc 

Iwanchawez l. Vancsavesz 

Iwanchek l. János 

Iwanch-sziget l. Ivanics 

Iwangh l. Ivanics 

Iwanigh l. Ivanics 

Iwanka l. Ivánka 

Izakonyha l. Konyha 

Izbugya (Zubugya), ma Zbudza, Sz. 602 
(Ung m.) 

Izsák, jobbágy 282 
Izsáka (Isaka), ma Zsáka 205 (Bihar m.) 
Izsép (Kysisip), ma Zsip (Žíp, Sz.) 27 

(Gömör m.) 
– (Isip) mester, nyitrai vicecomes 447 
 
J 
Jacabfolua l. Jakabfalva 

Jacapfolua l. Jakabfalva 

Jácint, Hyzy fia, Benchench-i 529 
Jacou l. Jákó 

Jadra l. Zára 

Jagodnjak l. Kácsfalu 

Ják (Tyac), ma Jákfa 545 (Vas m.) 
– (Thyak) nemzetség 64 
Jakab l. Kovács Jakab 
– l. Meggyes Jakab 
– l. Sár Jakab 
– l. Szekeres Jakab 
– l. Szerecsen Jakab 
–, apagyi 570 

–, bogáti 268 
– mester, bői 554 
– mester, budai kanonok 136, 194, 287, 

290–291, 325 
– mester, egri kanonok 455–459 
–, elefánti rector, pap 388 
–, esztergomi polgár, szántói 329  
–, gyepeli alesperes, bártfai plébános 275 
–, leleszi konvent klerikusa 610 
– mester, nádori prothonotarius, szepesi 

433, 487  
–, nyalkai plébános 227 
–, pannonhalmi perjel 227 
– comes, pozsonyi bíró, István és Pál 

apja 73, 97, 260, 394  
– mester, szentágotai 196, 336  
–, varsányi jobbágy 271 
–, András fia, csízi, kazsui 541, 609 
–, András fia, darai 510 
–, András fia, Szentemágocs nembeli, 

kenézmonostori 39 
–, Bede fia, szentkozmadamjáni 122, 622 
–, Béla fia, keresztúri 405, 466 
–, Dénes fia, köcski 213 
– mester, Dénes fia, veszprémi comes, 

kölcsei 169, 270  
–, Fülöp fia 460–461 
–, Fülöp fia, tállyai 477  
–, Imre fia, borsovai 401 
–, Ipolit fia, órévi 39 
– mester, István fia, Darow-i 478 
–, István fia, hegyaljai 151–152 
–, István fia, Vechk-i 31 
– mester, Jakab fia, comes, bethleni 372–373  
–, János fia, litteratus 114 
–, János fia, komorói 222 
–, János fia, mátyóci 44 
–, Kozma fia, henyei 208 
–, László fia 44 
–, Lőrinc fia 611 
–, Lőrinc fia, söjtöri 508, 599 
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–, Lukács fia, bossányi 317 
–, Márton fia, porteleki 79 
–, Miklós fia 524 
–, Miklós fia, jékei 90 
–, Miklós fia, palugyai 534, 603–604 
–, Pál fia, almágyi 288 
– mester, Paska fia, zicsi 376, 380 
–, Péter fia 83 
–, Péter fia, szamárföldi 501 
–, Péter fia, toldalagi 608 
–, Péter fia, tornyostelki 419 
–, Pócs fia, pagocsai 189 
–, Simon fia 245 
– mester, Szobonya fia 581  
–, Uza fia, Anna apja 590 
–, Vörös János fia, Benchench-i 529 
–, Zele Miklós fia, kökényesi 58 
–, Zerechmer fia 152 
–, Zochyk fia, németi 222 
–, Miklós, István, Tamás és László apja, 

baracskai 63, 299, 565 
– fia Balázs, besenyői 89 
– fia Domokos, szentgyörgyi 566 
– fia György, jakabfalvi 582 
– fia István, örsi 44 
– fia Jakab, bethleni 372–373 
– fia János, gyügyei 280 
– fia János, mogyorósi 29 
– fia János, szentgáli 31 
– fia László, szepesi kanonok 536 
– fia Miklós, damjánfalvi 463 
– fia Miklós, zágrábi comes, szamobori 

várnagy 223 
– fia Péter 493 
– fia Péter 583 
– fia Péter, Cheniz-i 377, 391 
– fia Péter, Pereznoucz-i 317 
– fia Péter, szentjakabi 584 
– fia Simon, lontói 346 
– fia Tamás, Duran-i 87 
– fia Tamás, nagymezői 96, 606 

– fiai: Fábián és Miklós, anarcsi 393 
– fiai: György és Benedek, komlósi 146 
– l. még Jakcs, Jakus 

Jakabfalva (Jacabfolua) 624 (Vas m.) 
– (Jacapfolua) 582 (Zala m.) 
Jakabuagasa l. Jakabvágása 

Jakabvágása (Jakabuagasa) 525 (Sáros m.) 
Jakcs (Jakch, Jakab) mester, Tamás fia, 

György, István, László, András és 
Dénes apja, turóci comes, lovag, mo-
dori és manigai officialis, kusalyi 18, 
22, 306, 530, 540 

Jákfa l. Ják 

Jaklovce l. Jekelfalva 

Jákó (Jakou) comes 433 
– (Jakow), nagymihályi 44 
– (Jacou), Gergely fia, András és Pál 

apja, szepetneki 58 
– (Jakou), István fia, szuhai 222 
– (Jakou) fia Péter 45 
– (Jakw, Jakou dict.) István, Jekel fia, János 

apja, ebergőci 286, 353, 355, 359 
Jakou l. Jákó 

Jakow l. Jákó 

Jáktelke (Tyak, Tyakteleke) 34, 51 
(Sopron m.) 

Jakus (Jakab), pozsonyi bíró 41, 195, 
257, 390, 367, 448, 537, 631 

Jakw l. Jákó 

Janola 467 (Sáros m.) 
János l. Angel János 
– l. Bárdi János  
– l. Besenyő János 
– l. Bogár János 
– l. Bonch János 
– l. Boto János 
– l. Cudar János 
– l. Csuka János 
– l. Dorog János 
– l. Druget János 
– l. Fakó János 
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– l. Gondus János 
– l. Kántor János 
– l. Kantya János 
– l. Karachun János 
– l. Lengyel János 
– l. Nagy János 
– l. Nehéz János 
– l. Német János 
– l. Olasz János 
– l. Orros János 
– l. Pataki János 
– l. Pol János 
– l. Sebacha János 
– l. Selendy János 
– l. Somozola János 
– l. Sós János 
– l. Stroya János 
– l. Szabó János 
– l. Tót János 
– l. Törő János 
– l. Treutul János 
– l. Túz János 
– l. Uzsa János 
– l. Visi János 
– l. Vörös János 
– 491 
– 538 
– 566 
– 626 
–, almádi apát, pannonhalmi szerzetes 227 
–, asszonypataki plébános 569 
– mester, baranyai főesperes 488 
–, borsodi főesperes 2, 201, 446 
–, budai kanonok 136, 194, 287, 290–

291, 489  
–, Chyka-i 103 
– mester, egri káptalan subnotarius-a 28  
–, egri prépost 2, 201, 446 
–, erdélyi prépost 57, 362, 372–373, 630 
–, esztergomi polgár, kéri 329, 433 
–, esztergomi polgár, szabó 329, 433 

–, esztergomi polgár, szűcs 329, 433 
–, fehérvári klerikus 425 
–, győri éneklőkanonok és püspöki káplán 52 
–, győri prépost 144 
–, Haab-i 218 
–, jánosi 519 
–, jászói konvent klerikusa 20, 344, 429 
–, Kanth-i 260 
–, keresztyénszigeti, enyedi 57 
–, kisfaludi 545 
–, klerikus 5 
–, klerikus 517 
–, knini püspök 188 
–, kolozsmonostori konvent tagja, pap 57 
– mester, kőfaragó 76 
– mester, Kylozoc-i 196 
–, lampertszászai plébános, királynéi káplán 

322, 561 
–, leleszi konvent tagja 561 
–, leleszi prépost 8, 496 
–, litteratus 509 
–, litteratus, Ganad-i 301 
–, mátyóci 403 
–, morva őrgróf, IV. Károly fivére, Katalin 

apja 115 
–, nyitrai szolgabíró, Baab-i 447 
–, pannonhalmi sekrestyés 227 
–, pap 44 
–, pap, káplán 473 
–, pólai comes 54 
– mester, Quilozot-i 336 
–, rajki 622 
–, sági prépost 108, 184, 218 
–, somogyi konvent papja 380 
– mester, soproni vicecomes, csúzi 166, 537  
– (Janus) comes, szebeni bíró 387 
– mester, szepesi káptalan klerikusa 341 
–, szepesi őrkanonok 536 
–, szkalkai apát 615 
–, szolnoki 570 
–, tihanyi apát 188 
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– mester, túri 167  
–, váci püspök 10, 37, 61, 70–71, 73–76, 

98–102, 116–117, 120–121, 139, 147, 
170–179, 188, 264, 272, 285, 336, 
368, 398–400, 432–433, 427, 486, 
549, 577, 595–596, 601, 613, 615, 
624–625, 633 

– mester, vasvári dékán 30, 78 
– mester, vasvári kanonok 356, 515 
– mester, veszprémi dékán, kanonok 183  
–, zágrábi püspök 473 
–, zalai konvent tagja 158 
–, Ábrány fia, petri 517 
–, Adorján fia, hetési 142 
–, András fia 213 
–, András fia, gyógyi 211, 225 
–, András fia, kisfaludi 83 
–, Angel János fia, gerzencei 281 
–, Antal fia, gréci polgár, tapolcaszent-

györgyi 235, 331, 340 
–, Ányos fia 515 
–, Apa fia 126, 520, 560 
– mester, Apród Miklós fia, küküllői 

főesperes, királyi káplán és notarius, 
esztergomi érseki vikárius, tótsolymosi 
369, 421, 472, 630 

–, Arnold fia, Pósa és András apja, 
tapolcaszentgyörgyi 386, 632 

–, Atyusz fia, János és Atyusz apja, 
szabari 599 

– mester, Bagonya fia, beregi vicecomes 
238, 561  

–, Bálint fia, Péter apja, biri 315 
–, Bálint fia, György apja, kálnoki 92 
–, Bede fia, szentkozmadamjáni 122 
– mester, Benedek fia, lovag, kaplai 335, 

377, 391 
–, Benedek fia, litteratus, madácsföldi 472 
– mester, Bereck fia, István, László és 

György apja, bátori 28–29, 79, 518–
519, 591, Apx.: 44–46  

–, Bertalan fia, Vegla, Modrus, Vinodol, 
Zengg és Gecske comes-e 187, 193, 
209, 553 

–, Chokodey fia 77 
–, Chuetko fia, közjegyző, Hrastoucha-i 227 
–, Csaba fia, henyei 208 
–, Dedych fia, erdőfalvi 152 
–, Demeter fia, Bechew apja, adi 254 
–, Demeter fia, kállói 21  
–, Demeter fia, László és János apja, 

tolcsvai 341, 538 
–, Dénes fia, László apja, Isobor-i 122 
– mester, Dénes fia, veszprémi comes, 

kölcsei 169, 270 
–, Descen fia, gerzencei 281 
–, Dezső fia 63 
–, Domokos fia, csicseri 457, 468 
–, Domokos fia, henyei 208 
–, Domokos fia, kolozsi szolgabíró, zsuki 123 
–, Domokos fia, Sebe apja, osztopáni 416 
–, Domokos fia, Sarol-i 426 
–, Domokos fia, újfalvi 526 
–, Domokos fia, Woyk nembeli 340 
– mester, Druget Miklós országbíró fia, 

gerényi 36, 324, 352, 403, 407, 410–
411, 458–459, 497, 499, 543, 563, 
602, 605 

–, Dyena fia, maróti 582 
–, Egyed fia 143 
–, Egyed fia, csányi 599 
–, Egyed fia, vályi 104, 143 
–, Egyed fia, Veyteh-i 488 
–, Farkas fia, kolbásai 152 
– (Iwanchek), Forgács Miklós fia, kosz-

mályi 263 
–, Füzéri Mihály fia 538 
–, Galesa fia, szanai szolgabíró 616 
– mester, Gegus fia, almakeréki 314, 

327, 379 
–, Gelerd fia, Bansan-i 39 
–, Gergely fia 520 
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–, Gergely fia, moscsai 152 
–, Gergely fia, olaszi 534 
–, Gergely fia, petróci 622 
–, Gothard fia, János és Miklós apja 272 
–, György fia, görgői 630 
–, György fia, nyéki 80, 125 
–, György fia, trocsányi 155, 248, 467 
–, György fia, váti 243 
–, György fia, Zaka-i 39 
–, Hegyes András fia, koszmályi 263 
–, Hench fia, esztergomi polgár 433 
–, Ige fia, oláh Apx.: 42 
–, Illés fia, fehéregyházi 289 
–, Ilona fia, komlósi 146 
–, Imre fia, alcsúti, Sarol-i 426 
– mester, Imre fia, valkói vicecomes 383, 424  
– mester, Imre fia, visontai 201  
–, István bajor herceg fia 138 
–, István fia, adi 540 
–, István fia, László apja, daróci 337 
–, István fia, Kerepech-i 339 
–, István fia, mérei 490 
–, István fia, Klára és Margit apja, onori 311 
–, István fia, sasvári 219 
–, István fia, Susk-i 545 
–, István fia, szennyesi 519, 586 
–, István fia, Vechk-i 31 
–, Ite fia, János apja, kaproncai 17 
–, Ivánka fia, pelbárthidai 153 
–, Jakab fia, gyügyei 280 
–, Jakab fia, mogyorósi 29 
–, Jakab fia, Miklós és Péter apja, szent-

gáli 31 
–, Jákó István fia, ebergőci 286, 353, 

355, 359, 601 
–, János fia 272 
– mester, János fia 274  
–, János fia 514 
–, János fia 519 
–, János fia Apx.: 1 
–, János fia, billyei 628 

–, János fia, fűzkúti 572 
–, János fia, gyarmati 542 
– mester, János fia, hosszúbácsi 375, 

383, 583–584  
–, János fia, kaproncai 17 
–, János fia, Korhi-i 389 
–, János fia, lovag 402  
–, János fia, Péter apja, márki 39 
–, János fia, pálfalvi 349 
–, János fia, szabari 599 
–, János fia, István apja, szentiváni 545 
–, János fia, tolcsvai 341 
–, János fia, túri 422 
–, Kakas fia, Kakas László apja, kazai 391 
–, Konch fia, szapi 41 
–, Koniam Pál fia, László apja, billyei 628 
–, László fia 126, 520, 560 
– mester, László fia, Miklós és Domokos 

apja 337  
–, László fia 497 
–, László fia, Bálint apja 463 
–, László fia, anarcsi, berencsi 399, 607 
–, László fia, barabási 629 
–, László fia, császlóci 483 
– mester, László fia, csetneki 398  
–, László fia, dobokai 540 
–, László fia, egresi 219 
–, László fia, Gutakarcha-i 9 
–, László fia, hegyaljai 151 
–, László fia, patai 494–495 
–, László fia, pólyai 440 
–, László fia, szelmenci 499 
–, László fia, szeri 476 
–, László fia, vitézi 525 
–, Lazk fia, jobbágy 17 
–, Lökös fia, karácsföldi 199, 213 
–, Lőrinc fia 245 
– mester, Lőrinc fia, orbászi és szanai 

comes, kanizsai, csornai 116–117, 142, 
144, 158, 199, 359, 555, 582, 601  

–, Lőrinc fia, Karachund-i 39 
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–, Lőrinc fia, Miklós, Baldon és Gyula 
apja, Ratolth-i 27 

–, Lőrinc fia, récsei 593 
– mester, Lőrinc fia, vasvári kanonok, 

pap 30 
–, Lukács fia, Tamás és Gergely apja 

460–461 
–, Makó fia 570 
–, Márk fia, alcsúti 426 
–, Márton fia 35 
–, Márton fia, Klára, Sebe és Katalin 

apja, szentiváni 202, 600 
–, Márton fia, macskási 119 
–, Medve fia, vajai 542 
–, Merhard fia, Bogh-i 393 
–, Mihály fia, Domoronháza-i 152 
–, Mihály fia, enyedi 57 
–, Mihály fia, hahóti 599 
– mester, Miklós bán fia, lendvai 10, 

502, Apx.: 8–13  
–, Mihály fia, újfalvi 4 
–, Miklós fia 40, 492 
–, Miklós fia 86, 246, 525 
–, Miklós fia 119 
–, Miklós fia 257 
–, Miklós fia 609 
– mester, Miklós fia 624  
–, Miklós fia, bégányi 451 
–, Miklós fia, borcsányi 565, 575 
–, Miklós fia, bökönyi 542 
–, Miklós fia, csatári 344, 429 
–, Miklós fia, devecseri 576 
– mester, Miklós fia, László apja, 

dobokai 119, 133, 540 
–, Miklós fia, hideghéti 63 
–, Miklós fia, karácsföldi 199 
–, Miklós fia, kerecsenyi 582 
–, Miklós fia, Kisduorchan-i 557 
–, Miklós nádor fia, királyi tárnokmester, 

veszprémi és zalai comes 1, 10, 37, 
61, 70–71, 73–76, 82, 98–102, 116–

117, 120–121, 147, 170–179, 188, 
249, 264, 272, 368–369, 390, 398–
400, 414, 428, 432–433, 486–487, 
577, 595–596, 601, 613, 617, 624–
625, 633 

–, Miklós fia, György apja, leszteméri 526 
–, Miklós fia, lidértejedi 9 
–, Miklós fia, mihályi 529 
–, Miklós fia, moscsai 403, 496 
–, Miklós fia, nadányi 560 
–, Miklós fia, palágyi 44 
–, Miklós fia, petri 517 
–, Miklós fia, Peturd-i 79 
–, Miklós fia, salamoni 356 
–, Miklós fia, szalóki 454 
–, Miklós fia, szentiváni 278 
–, Miklós fia, szőlősi bíró 625 
–, Miklós fia, traui 26 
–, Nagy János fia, csaholyi 413 
–, Nagy János fia, pálfalvi 488 
–, Nagy Pál fia 236 
–, Nagy Péter fia, teszéri 218 
– mester, Olivér fia 93–94, 183, 244 
– mester, Osl fia, János apja 166, 402 
–, Pál fia 540 
–, Pál fia, János apja, billyei 628 
– mester, Pál fia, butkai 413, 598  
–, Pál fia, esztergomi polgár 329, 433 
–, Pál fia, fehéregyházi 289 
–, Pál fia, kéri 590 
–, Pál fia, kövesdi 452 
– mester, Pál fia, köveskúti 30  
–, Pál fia, Mylyk-i 77 
–, Pál fia, pataki bíró 538 
–, Pál fia, szenterzsébeti 495 
–, Pál fia, László és Tamás apja, szent-

péteri 370 
–, Péter fia 342  
–, Péter fia 609 
–, Péter fia, asszonyfalvi 498 
–, Péter fia, bákai 148 
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–, Péter fia, bottyáni 385 
–, Péter fia, csányi 599 
–, Péter fia, Dombo-i 361 
–, Péter fia, dunajeci 102 
–, Péter fia, gacsályi 206 
–, Péter fia, girótházi 224 
–, Péter fia, héti 390 
–, Péter fia, kosódi 63 
–, Péter fia, kozárdi 360 
–, Péter fia, panyolai 439 
– mester, Péter fia, pozsonyi vicecomes 

és várnagy 9  
–, Péter fia, salgói 114 
–, Péter fia, szentiváni 608 
–, Péter fia, telekesi 430 
–, Péter fia, trocsányi 154–155, 248, 467 
–, Péter fia, vajai 492 
–, Péter fia, Miklós apja, veskóci 265 
–, Pethe fia 422 
–, Pető fia 6 
–, Pető fia 270 
–, Pető fia, derencsényi 27 
–, Pető fia, pálóci 602 
–, Pócs fia, csenkeszétei 9 
–, Roh fia, János és István apja 282, 514 
– mester, Roland fia, vasvári vicecomes, 

rádóci 197, 405 
–, Rosuk fia 512 
–, Salamon fia, henyei 208 
– mester, Sándor fia, liptói vicecomes 45, 

135, 230, 463, 480  
– mester, Sándor fia, Miklós és István 

apja, sági 168, Apx.: 3–7  
–, Sebe fia, zsebeházi 34 
– mester, Sebes fia, lovag, bazini 74–75, 121  
– mester, Sebes Péter fia, szentgyörgyi 

313, 351, 390  
–, Sebeuk fia, kimlei 92 
–, Sel fia 30 
–, Serephil fia, kenézi jobbágy 29 
–, Simon fia, bodonyi 583 

–, Simon fia, felcsúti 426, 580 
–, Soke fia, Korosan-i 587 
–, Sós Péter fia, sóvári 342 
–, Sumrak fia 245 
– mester, Szobonya fia 581  
–, Szőke Péter fia, ajaki 393 
–, Tamás fia 129 
–, Tamás fia 130 
–, Tamás fia 245 
–, Tamás fia, gacsályi 206 
–, Tamás fia, hideghéti 394 
–, Tamás fia, királyi ajtónállómester 10, 37, 

61, 70–71, 73–76, 98–102, 116–117, 
120–121, 147, 170–179, 188, 264, 272, 
285, 368, 398–400, 432–433, 486, 577, 
595–596, 601, 613, 617, 624–625, 633 

–, Tamás fia, Jakab apja, komorói 222 
–, Tamás fia, vasvári 542 
–, Tamás fia, vőki 626 
–, Teke fia 582 
–, Tekes fia, jósvafői 524 
–, Tibold fia, Lökös és János apja Apx.: 1 
– comes, Usz fia, Kolen és Jakab apja 114 
–, Vecse Miklós fia, putnoki 638 
– mester, Vesszős fia, lovag 89, 130, 

160, 162, 299, 509, 581  
–, Vosk fia, ugocsai vicecomes 206 
–, ….. fia 451 
–, György apja 261 
–, Pál apja, izsákai 205 
–, László és András apja, pelejtei 23, 541 
–, Annus és Margit apja, petri 517 
– fia András, bődi 243 
– fia András, henyei 208 
– fia Balázs, bocsárdi 155 
– fia Dávid 542 
– fia Demeter 165 
– fia Farkas, szkárosi 397, 415 
– fia Gergely 466 
– fia Gergely, budai kanonok 139 
– fia György, bői 554 
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– fia György, gutori 41 
– fia György, vécsi 446 
– fia Hermann 566 
– fia Imre 530 
– fia Imre, Moth-i 181 
– fia Imre, szentbalázsi 58–60 
– fia Imre, zalai szolgabíró 122 
– fia István 270 
– fia István, tarnóci 590 
– fia Jakab, mátyóci 44 
– fia János 274  
– fia János 519 
– fia János, fűzkúti 572 
– fia János, gyarmati 542 
– fia János, Korhi-i 389 
– fia János, márki 39 
– fia János, szentiváni 545 
– fia János, túri 422 
– fia Konrád, Orbagh-i 89 
– fia László 510 
– fia László, balkányi 556 
– fia László, dobokai 312 
– fia László, Echyr-i 515 
– fia László, jánosi 79 
– fia László, koltai 599 
– fia László, rozgonyi 165, 182, 503 
– fia László, rőcsei 602 
– fia László, újfalvi 429, 523 
– fia László, Zomur-i 260 
– fia Lőrinc, kozmai 152 
– fia Mátyás 152 
– fia Mátyás 251 
– fia Mihály, patai 447 
– fia Mihály, Poldeti-i 9 
– fia Mihály, rajki 516 
– fia Mihály, tornaljai 568 
– fia Miklós 107 
– fia Miklós 208 
– fia Miklós 299  
– fia Miklós 511 
– fia Miklós 526 

– fia Miklós 582 
– fia Miklós, aracsai 500 
– fia Miklós, Bagenowch-i 331 
– fia Miklós, csemernyei 526 
– fia Miklós, hegyaljai 152 
– fia Miklós, Kwrus-i 565 
– fia Miklós, mindszenti 142 
– fia Miklós, palugyai 534, 603–604 
– fia Miklós, Peel-i 63 
– fia Miklós, szászfai 525 
– fia Miklós, szentgyörgyi 89, 130 
– fia Miklós, várdai 607 
– fia Móric, Sarol-i 426 
– fia Pál 24 
– fia Pál 240 
– fia Pál, jobbágy 20 
– fia Pál, Paah-i 356 
– fia Péter 639 
– fia Péter, abaházi 411, 455–459, 496–

497, 499 
– fia Péter, baranyai 44 
– fia Péter, Ják nembeli 64 
– fia Péter, lothárdi 229 
– fia Péter, szaniszlói 79 
– fia Péter, szőledi 86, 525 
– fia Tamás 301 
– fia Tamás, szepesi kanonok 536 
– fia Tamás, szőlősi 320 
– fiai: Miklós és Lőrinc, békatoroki 39 
– fiai: László és Miklós, csemernyei 610 
– fiai: Péter és Miklós, Gutakarcha-i 9 
– fiai: Miklós és János, hosszúbácsi 375, 

383, 583–584 
– fiai: Demeter és Barnabás, hosszúmezei 

357, 526 
– fiai: János és Pál, pálfalvi 349 
– fiai: László és István, pribóci 234 
– fiai: György, Imre és Lőrinc, rakamazi 504 
– fiai: Egyed, László és István, sarmasági 181 
– l. még Iván 

– l. még Johannes 
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Jánoshegy l. Perk 

Jánosi (Janusd, Janusy) 79, 499, 519 
(Szatmár m.) 

Jans der Pollen l. Pol János 

Janus l. János 

Janusd l. Jánosi 

Janusy l. Jánosi 

Jara l. Jára 

Jára (Jara), ma Alsójára (Iara, Ro.) 189 
(Torda m.) 

járadék 297 
Jardanyuagasa 525 (Sáros m.) 
Jasenov l. Jeszenő 

Jasov l. jászói  

jászói (Jasov, Jaszov, Jászóv, Jazo, Jazou, 

Jazow; ma Jasov, Sz.) Keresztelő Szt. 

János-monostor és konventje 20, 50, 
104, 143, 152, 154–155, 248, 344, 357, 
429, 436, 503, 523, 525, 596 (Abaúj m.) 

– prepositura 569 
– prépost l. Miklós 
jászok 330 
Jaszov l. jászói 

Jászóv l. jászói 

Jaurinum l. Győr 

Jaxe (Jexse), Miklós apja 329, 433 
Jazo l. jászói  

Jazou l. jászói  

Jazow l. jászói 

Jebel l. Széphely 

jegyajándék 3, 6, 18, 29, 63, 69, 78, 90, 
103, 215, 234, 350, 357, 446, 449, 
471, 488, 517, 572, 598 

Jeke l. Jéke 

Jéke (Jeke) 90, 607 (Szabolcs m.) 
Jekel (Jekul, Jekkul), Tót István és Jákó 

István apja, ebergőci 286, 355 
– (Jekul, Jekkul) fia Domokos, jekelfalvi 

82, 249, 487 

Jekelfalva (Jekulfalva, Jekulfalua, Jekkul-
falua), ma Jaklovce, Sz. 82, 249, 487 
(Szepes m.) 

Jekkul l. Jekel 

Jekkulfalua l. Jekelfalva 

Jekul l. Jekel 

Jekulfalua l. Jekelfalva 

Jekulfalva l. Jekelfalva 

Jelka l. Jóka 

Jeneu l. Jenő 

Jenew l. Jenő 

Jenő (Jeneu, Jenew), ma Szamosjenő 
(Fundătura, Ro.) 133 (Doboka m.) 

– (Jenew), ma Budapest része 489 (Pest m.) 
jenői Szt. Tamás apostol-egyház 133 
Jensel fia Pál, lábatlani 582 
Jensul, csütörtökhelyi falunagy 390 
Jeszenő (Jezenew), vár, ma Jasenov, Sz. 

598 (Zemplén m.) 
Jexse l. Jaxe 

Jezenew l. Jeszenő 

Jobbagh l. Jobbágyi 

jobbágy (colonus, hospes, nép, paraszt, 

zsellér) 4, 14, 17, 20, 23, 28–29, 30, 35–
36, 42, 62, 87–89, 95, 107, 110, 119, 128, 
130, 136, 143, 163–164, 177, 183–184, 
190, 217, 224, 236, 238–239, 263, 265, 
274–275, 282, 300, 316, 324, 344, 346, 
352, 357, 375–376, 380, 383, 386, 402–
403, 410, 424, 431, 435, 440, 442, 445, 
450, 455–456, 457–458, 463, 468, 480–
481, 484–485, 487–488, 493, 515, 526, 
528–529, 534, 543, 546, 557, 576, 583–
584, 586, 603–604, 617, 622, 647, 651 

– elvitele (elhurcolása) 119, 361, 481, 515 
– költözése 122, 410, 459, 543 
– szökése 62, 411, 424 
– telepítése 29–30, 113, 157, 263, 328, 487 
Jobbágyi (Jobbagh) 358 (Nógrád m.) 
Jocelin, spalatoi érsek 290 
Jód (Jood), ma Ieud, Ro. 71 (Máramaros m.) 
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Johanna, nápolyi (Si) királynő 19, 32, 56, 
294, 381 

Johannes de Bredenscheid (Breitenscheid, 
Breitinscheid), királyi tanácsos és kö-
vet, doctor legum 252–253, 266–268 

– de Grisogonis, nonai és spalatoi comes, 
lovag 204, 592 

– Pascholay, lovag, követ 252 
johannita alperjel l. Donatus 
– perjel l. Baudonus Cornuti 
– preceptor l. Donatus 
– rend 95, 619; l. még fehérvári konvent 
Joka l. Jóka 

Jóka (Joka) 559 (Bars m.) 
– (Ilka), ma Jelka, Sz. 394 (Pozsony m.) 
Jood l. Jód 

Jósvafő (Elsvafew) 524 (Torna m.) 
Josyph l. József 

József fia András 6 
– (Josyph) fia Miklós, hideghéti 63, 106 
Jucu de Jos l. Zsuk 

– de Mijloc l. Zsuk 

– de Sus l. Zsuk 

juh (bárány, nyáj) 119, 123, 190, 224, 263, 
402, 431, 433, 450, 457, 468, 481, 487 

juhbőr 433 
Jutas 356 (Sopron m.) 
– 124 (Veszprém m.) 
 
K 
Kaak l. Kak 

Kaald l. Káld 

Kaba (Kabaeghaz) 307, 446 (Szabolcs m.) 
Kabaeghaz l. Kaba 

Kachfalua l. Kácsfalu 

Kachfolua l. Kácsfalu 

Kachou l. Kachow 

Kachow (dict.) Miklós, Kachow Tamás 
apja, köcski 65, 356, 382 

– (Kachou dict.) Tamás, Kachow Miklós 
fia, köcski 65, 356, 382 

Kachy 129  
Kácsfalu (Kachfalua, Kachfolua), ma 

Jagodnjak, Ho. 185 (Baranya m.) 
Kadold 469 
Kajd (Kayd), ma Tanakajd 78 (Vas m.) 
Kak (Kaak), ma Lucu, Ro. 613 (Szatmár m.) 
Kakas (Kokas) fia János, kazai 391 
– (Kokas dict.) István, Pislen Miklós fia, 

gyáli 419 
– (dict.) László, János fia, kazai 377, 391 
– (Kokas dict.) Miklós fia Henrik, 

rohonci 491 
Kakat (Kokat), ma Kokad 28–29 (Bihar m.) 
– (Kocot, Kakath), ma Párkány (Štúrovo, 

Sz.) 171 (Esztergom m.) 
Kakath l. Kakat 

Kalacha, Olivér fia 31 
Kalachensis l. kalocsai 

Kalachna l. Kalacsna 

Kalacsna (Kalachna), ma Kolačno, Sz. 
565, 575 (Bars m.) 

Kaladua l. Kalodva 

Kalanda l. Kalonda 

kalap 433 
Kalász (Kaloz), ma Budakalász 80, 125 

(Pilis m.) 
Kalbasa l. Kolbása 

Káld (Kaald) 111 (Vas m.) 
Káli út (Kaliwth), út 208 
Kaliman l. Kalyman 
Kalinovo l. Kálnó 

Kaliwth l. Káli út 

Kallo l. Kálló 

Kálló (Kallo, Kallou, Kallow), ma Nagy-
kálló 18, 29, 69, 84, 439, 513, 519, 
556 (Szabolcs m.) 

Kallósd l. Karácsfölde 

Kállósemjén l. Semjén 

Kallou l. Kálló 

Kallow l. Kálló 
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Kálmán, győri püspök 10, 37, 41, 52, 61, 
70–71, 73–76, 98–102, 116–117, 120–
121, 141, 147, 170–179, 188, 236, 
264, 272, 367–368, 398–400, 409, 
432–433, 448, 486, 537, 577, 585, 
595–596, 601, 613, 617, 624–625, 
631, 633, 636 

Kalmár (Calmar, Kolmar dict.) András, 
esztergomi polgár 433 

– (Colmar, Kolmar dict.) Mihály, eszter-
gomi polgár 433 

Kalno l. Kálnó 

Kálnó (Kalno), ma Kalinovo, Sz. 62 
(Nógrád m.) 

Kálnok (Kalnuk), ma Máriakálnok 92 
(Moson m.) 

Kalnuk l. Kálnok 

kalocsai (Kalachensis) érsek l. László, Tamás 
– érseki vikárius l. Csoma 
Kalodva (Kaladua), ma Cladova, Ro. 

224 (Zaránd m.) 
Kalonda (Kalanda) 513 (Nógrád m.) 
Kaloz l. Kalász 

Kalym, oláh 563, 605 
Kalyman (Kaliman), oláh 563, 605 
kamara l. királyi, pápai 
kamarahaszna 330 
Kamariensis l. Komárom 

Kamarouch l. Komoróc 

Kamarya 378 (Kőrös m.) 
Kamenica l. Tarkő 

kancellár l. királyi, titkos, velencei 
kancelláriai jegyzet (assecuracio, commissio, 

relacio) 11–12, 112, 127, 153, 156, 
159, 220–221, 261, 274, 276, 280, 
313, 327, 330, 335, 345, 359, 364, 
367, 402, 409, 417, 423, 445, 558, 
569, 585, 593, 620, 630, 636 

Kanisa l. Kanizsa 

Kanizsa (Kanisa, Kanysa, Kanyssa), 
ma Nagykanizsa 142, 158, 199, 582 
(Zala m.)  

Kanizsai István l. István, Lőrinc fia, zág-
rábi püspök 

Kanizsai János l. János, Lőrinc fia 
kánonjog 438; l. még doctor 
kanonok 1, 29–30, 34, 57, 86, 136, 139, 

183, 194, 213, 215, 225, 235–236, 
253, 257, 270, 275, 287, 290–291, 
306, 308–309, 310, 325, 340, 356, 
400, 406, 421, 426, 433, 438, 450, 
455–460, 468, 472, 489, 515, 517–
518, 520, 523, 525, 529, 536, 540, 
543, 567, 626, 651; l. még dékán, 
éneklő-, olvasó- és őrkanonok 

kanonokság 139, 251, 255, 308–309, 
406, 438 

Kanth 260 (Pozsony m.) 
Kántor (Cantor dict.) János 504, 518–519 
Kantya (Konthwy dict.) János, Rekeztew-i 

426, 580 
Kanysa l. Kanizsa 

Kanyssa l. Kanizsa 

Kapala l. Kapla 

Kapanmonustura l. Koppánymonostora 

Kapanya l. Kaponya 

kapitány 465; l. még Culphi-i, vidini 
Kapla (Kapala, Kapolya, Kopolya), ma 

Serke (Širkovce, Sz.) 335, 377, 391 
(Gömör m.) 

káplán 39, 52, 252, 300, 336, 473, 622; l. 
még királyi, királynéi, pápai 

Kaplar 426 (Fejér m.) 
kápolna 29, 357, 452, 488, 530, 651 
Kápolnafalu (Kapulnafalau), ma Kerkás-

kápolna 440 (Vas m.) 
kápolnaispán l. királyi 
Kapolya l. Kapla 

Kapoňa l. Kaponya 
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Kaponya (Kapanya), ma Kapoňa, Sz. 
538 (Zemplén m.) 

Kapornak (Kapurnuk), ma Nagykapornak 
122 (Zala m.) 

kapornaki Szt. Üdvözítő-konvent 516 
Kapos (Kapus, Kyskapus, Kopus), ma 

Kis- és Nagykapos (Malé és Vel’ké 
Kapušany, Sz.) 5, 35, 324, 352, 402, 
410–411, 457–458, 468, 499, 605 
(Ung m.) 

kaposi alesperes 648; l. még Vince  
– Szt. Márton hitvalló-egyház 411 
Kaposmérő l. Mére 

kappan 190 
Kapproncha l. Kapronca 

Kapronca (Kapproncha, Kaproncha), 
ma Magyarkapronca (Koprivnica, Sz.) 
17 (Sáros m.) 

Kaproncha l. Kapronca 

Kapronuk 624 (Vas m.) 
káptalan 250, 255, 396, 433, 612; l. még 

aradi, bácsi, boszniai, budai, csanádi, 
csázmai, egri, erdélyi, esztergomi, fehér-
vári, győri, haji, haslachi, kői, nyitrai, 
pécsi, pozsonyi, szepesi, szerémi, váci, 
váradi, vasvári, zágrábi 

– levéltára (sekrestye) 2, 16, 132, 453, 589 
– tanúsága (embere) 1, 9, 28–29, 34–36, 

39, 41–42, 44, 51, 77, 79, 81, 85–86, 
152, 165, 168, 182, 189, 205–206, 
211, 213, 215, 222, 225, 240, 260, 
262, 270, 299, 301, 319, 325, 331, 
340–341, 353, 356, 374, 376–377, 
382, 386, 390–391, 394, 426, 431, 
433, 447, 449, 450, 455–461, 464, 
468, 472, 481, 488, 499, 515, 518–
520, 525–526, 529–530, 540, 543, 
545, 580, 582–584, 599, 608–609, 
621, 626, 643 

káptalani negyedrész 631 
– notarius 460, 472 

Kaptol l. pozsegai káptalan 

kapu 30, 263 
Kapulnafalau l. Kápolnafalu 

Kapurnuk l. Kapornak 

Kapus l. Kapos 

Kapus, ma Nagykapus (Copşa Mare, 
Ro.) 314 (Szászföld) 

Kapušianske Vojkovce l. Vajkóc 

kapuvám 73, 120 
Karachafeulde l. Karácsfölde 

Karachfalua l. Karácsfölde 

Karachfelde l. Karácsfölde 

Karachfeulde l. Karácsfölde 

Karachfolua l. Karácsfölde 

Karachond 535–536 (Abaúj m.) 
Karachun (dict.) János, moni 530 
Karachund 39 (Baranya m.) 
Karácsfölde (Karachafeulde, Karach-

falua, Karachfelde, Karachfeulde, 
Karachfolua, Karmach, Kiskolus, 
Kyskolus), ma Kallósd 116, 142, 158, 
199, 213 (Zala m.) 

karácsföldi Szt. Mihály-egyház 199 
Karancskeszi l. Keszi 

Karancsság l. Ság 

Karapch, László fia, oláh 432 
Karaz l. Karász 

Karász (Karaz), ma Nyírkarász 570 
(Szabolcs m.) 

kard 525 
kardinális l. Andruin, Egyed, Vilmos 
Karintia (Kernden) 68 
Karmach l. Karácsfölde 

Károly (Karul), ma Nagykároly (Carei, 
Ro.) 511 (Szatmár m.) 

– 261  
–, durazzoi herceg 562, 573 
–, V., francia király 283–285, 293, 304 
–, I., magyar (H) király, I. Lajos és István 

apja, Erzsébet férje 39, 48–49, 70, 75, 
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116–117, 180, 287, 358, 373, 433, 
472, 520, 613, Apx.: 1–51 

–, IV., római császár, cseh (Bo) király, 
Vencel apja, János morva őrgróf fivé-
re 88, 115, 293–295, 304, 310, 564, 
577, 582a, 594, 618, 623 

Károlybányája (Karulbanaya), arany-
bánya 319 (Zaránd m.) 

káromlás (gyalázás) 5 
karpap 42, 240, 246, 340, 386, 540 
Karul l. Károly 

Karulbanaya l. Károlybányája 

Kasa 481 (Arad m.) 
Kassa (Cassa), város, ma Košice, Sz. 44, 

566 (Abaúj m.) 
Kastellan l. Castellan 

Kasuh l. Kazsu 

Kasuk 217 (Somogy m.) 
kaszaalj 208, 426 
kaszálás 190, 263, 324, 528, 538 
kaszáló (rét) 15, 30, 90, 98, 136, 157, 

160, 190, 199, 208, 226, 235–236, 
240, 263, 317, 324, 346, 388, 426, 
432, 452, 458, 460, 488, 512, 517, 
525, 528, 538, 576, 588, 599, 603, 
624, 628 

Kata l. Káta, Katalin 

Káta (Kata) 525  
Katalin (Kathlyn), Benedek leánya 396 
–, biri Tamás felesége 69 
–, Brezyna-i András leánya 230 
– (Kata), Elekch-i Tamás leánya 215 
–, gagyi István leánya 211 
–, hosszúmezei Miklós özvegye 357 
–, János morva őrgróf leánya 115 
–, márkfalvi Márk leánya 349, 488 
– (Kathlen), mátyusi 393 
–, Miklós esztergomi érsek soror-ja 99 
–, nádasdi Péter leánya 639 
– (Katlin), olaszi Miklós leánya 127  
–, szentiváni János leánya 202, 600, 608  

–, zalaszegi Imre özvegye 428 
Katha l. Katalin 

Kathanfalua 480 (Liptó m.) 
Kathlen l. Katalin 

Kathlyn l. Katalin 

Katlin l. Katalin 

Kauas 535  
Kayd l. Kajd 

Kaza, ma Sajókaza 391 (Borsod m.) 
Kazard l. Kozárd 

Kazimír l. Kázmér 

Kazmer l. Kázmér 

Kázmér (Felkazmer, Felkázmér, Fel-
Kázmér, Kazmer), ma Kazimír, Sz. 
150–152, 181 (Zemplén m.) 

–, III., lengyel (P) király 252, 443, 594 
– fia Tamás, tarnóci 590 
Kazon 239  
Kazsó l. Kazsu 

Kazsu (Kasuh, Nogkosuh), ma Kazsó 
(Kožuchov, Sz.) 203, 541, 609 
(Zemplén m.) 

Kean 529 (Valkó m.) 
Kecel (Kechel, Kechyl), ma Kicléd 

(Kitzladen, Au.) 30 (Vas m.) 
keceli Szt. Jakab apostol-egyház 30 
Kechel l. Kecel 

Kechet l. Kecset 

Kechetereuy, rév 36 
Kechev l. Kecső 

Kechyl l. Kecel 

Kečovo l. Kecső 

Kecsed l. Kecset 

Kecset (Kechet), ma Kecsed (Aluniş, 
Ro.) 119 (Belső-Szolnok m.) 

kecske 402 
kecskebőr 433 
Kecső (Kechev), ma Kečovo, Sz. 415 

(Gömör m.) 
Kedhel l. Borsmonostor 

Keer l. Kér 
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Keethzeleste l. Szelistye 

Kege l. Kegye 

Kegel, Ho. 157 
Kegye (Kege), ma Chegea, Ro. 119, 540 

(Közép-Szolnok m.) 
kegyúr 39, 236, 612 
kegyuraság (kegyúri jog) 132, 136, 178, 

188, 452, 478, 532, 540, 576, 599, 
612, 624, 648–649 között 

kehely (serleg) 133, 481, 487 
Kehida (Kethyda), ma Kehidakustány 

199 (Zala m.) 
Kehidakustány l. Kehida 

Kekenyes l. Kökényes 

Kékes (Kekys dict.) András 407 
Kekys l. Kékes 

Kelechen l. Kelecsény 

Kelechun l. Kelecsény 

Kelecsény (Kelechen) 536 (Abaúj m.) 
– (Kelechen, Kelechun), ma Zemplén-

kelecsény (Zemplínsky Klečenov, Sz.) 
17, 152, 203, 541 (Zemplén m.) 

Keled fia Miklós, diószegi 385, 539 
– l. Keléd  
Keléd (Keled) 627 (Vas m.) 
Kelemen, leleszi konvent klerikusa 526 
–, pannonhalmi éneklőszerzetes 227, 347 
–, VI., pápa 115 
–, váradi karpap 540 
–, Balázs fia, bródi 339 
–, Chomorag fia, felcsúti 426, 580 
–, István fia, alcsúti 426 
–, Rikalf fia, tarkői 566 
– fia András 436 
– fia Tamás, kisfaludi 377 
Kelemer l. Kelemér 

Kelemér (Kelemer) 596 (Gömör m.) 
Kelezne l. Kenézlő 

Kemendollár l. Ollár 

Kemény (Kemyn) fia Konrád 159 
Kemne l. Kimle 

Kemyn l. Kemény 

Kended l. Kendet 

kender 433 
Kendet (Kended) fia Miklós, zalatnai 

bíró 61, 362 
Kenez l. Kenéz 

Kenéz (Kenez), ma Érkenéz (Voivozi, 
Ro.) 28–29 (Bihar m.) 

– (Kenez), ma Temeskenéz (Satchinez, 
Ro.) 445 (Temes m.) 

kenéz 119, 224, 481 
Kenézlő (Alsoukelezneu, Felseukelezneu, 

Kelezne) 538 (Szabolcs m.) 
Kenézmonostora (Kenezmonustura) 

39 (Bodrog m.) 
Kenezmonustura l. Kenézmonostora 

kenyér (kalács) 190, 220, 433 
kényszer 352, 643–645 
kepe 376, 484–485 
képviselet ügyvédvalló levél nélkül 29, 

31, 229, 350, 379, 498–499, 538 
képviselő 4, 18, 23, 29, 32, 39, 49–50, 

57, 80, 96, 110, 120, 125, 152, 181, 
196, 208, 210, 219, 227–228, 231–
235, 240, 244, 247, 257–258, 287, 
324, 331, 336–337, 340–341, 347, 
356–357, 370, 374, 378, 406, 411, 
413, 433, 454–459, 464, 469, 472, 
479, 488–489, 491, 493–495, 497, 
500, 502–506, 508, 511–513, 515, 
517–518, 524–526, 529–530, 538, 
540, 542, 549–550, 554, 561, 567, 
580, 582, 586, 599, 608–609; l. még 
királyi, ügyvédvalló levél 

Kér (Keer) 329, 433 
– (Keer) 590 
– (Keer), ma Szentgáloskér 380 (Somogy m.) 
Kerechen l. Kerecseny 

Kerecseny (Kerechen), ma Tiszakerecseny 
607 (Szabolcs m.) 

– (Kerechen) 582, 622 (Zala m.) 
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Kerekeghaz l. Kerekegyház 

Kerekegyház (Kerekeghaz) 445  
Kerekerdew l. Kerekerdő 

Kerekerdo l. Kerekerdő 

Kerekerdő (Kerekerdo, Kerekerdew), 
erdő 488 

Kerekes (dict.) Gergely, Bogulya-i 582 
Kerekud 583–584 (Bács m.) 
Kereky 169  
Kerepech 339, 403 (Bereg m.) 
kereskedő (kalmár) 329, 364, 433, 577–

578, 582a, 643–645 
Keresken l. Kereskény 

Kereskény (Keresken), ma Krškany, Sz. 
641 (Hont m.) 

Kereskény l. Krškany 

Kerész (Kerez), ma Krížany, Sz. 323 
(Ung m.) 

keresztes had 293, 295 
keresztesek l. esztergomi, fehérvári és 

hévízi konvent 
Keresztúr (Kyriztur), ma Csernakeresztúr 

(Cristur, Ro.) 245 (Hunyad m.) 
– (Kerezthur, Kereztur) 109, 136, 305 

(Nyitra m.) 
– (Kereztur, Kerezur), ma Magyar-

keresztúr 34, 356 (Sopron m.) 
– (Kereztur) 466 (Vas m.) 
– (Kereztur) 455–459 (Zemplén m.) 
– (Kereztur, Kereztwr), ma Bodrog-

keresztúr 393, 522 (Zemplén m.) 
– (Kerezthur), ma Szécskeresztúr (Zemplínska 

Teplica, Sz.) 23 (Zemplén m.) 
keresztúri (Duna-szigeti, Kereztur, S. Crux, 

szentkereszti) Szt. Kereszt-kolostor és 

pálos remetéi 39 (Baranya m.) 
– perjel l. András, Gergely, István, Mihály 
Keresztút (Kyryzuth), út 440 
Keresztyénsziget (Insula Cristiana, 

Kereztienzygethe), ma Cristian, Ro. 
57, 427 (Szászföld) 

Kerez l. Kerész 

Kerezthur l. Keresztúr 

Kereztienzygethe l. Keresztyénsziget 

Kereztur l. Keresztúr, keresztúri kolostor 

Kereztwr l. Keresztúr 

Kerezur l. Keresztúr 

Kerkáskápolna l. Kápolnafalu 

Kernden l. Karintia 

Kerniche, hn. 499 (Ung m.) 
kert (gyümölcsös) 34, 83, 440, 515, 576 
Kesd, folyó 325 
Kesereueghaz l. Keserűegyház 

Keserűegyház (Kesereueghaz) 307, 446 
(Szabolcs m.) 

Keseu l. Alsókeszi 

– Inferior l. Alsókeszi 

– Superior l. Felsőkeszi 

Keszi (Kezew), ma Ipolykiskeszi (Malé 
Kosihy, Sz.)100 (Bars m.) 

– (Kezy), ma Karancskeszi 168 (Nógrád m.) 
– (Kezew), ma Papkeszi 528 (Veszprém m.) 
kesztyű 433 
Kethlaplo, tó 538 
Kethuyssou l. Visó 

Kethyda l. Kehida 

Kézdiszentlélek l. Szentlélekfalva 

kezes(ség) 257, 376, 557 
Kezeuch, patak 319 
Kezew l. Alsókeszi, Keszi 

Kezou inferior l. Alsókeszi 

– Superior l. Felsőkeszi 

Kezy l. Keszi 

kibelezés 528 
Kicléd l. Kecel 

kiemelés bíróság (joghatóság) alól 112, 
221, 236, 274, 398, 487, 529, 567, 
617, 620, 651 

kihirdetés 8, 53–55, 364 
Kikelw l. küküllői 

kikiáltó 270, 587 
kikötő 53–55 
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kiközösítés 141, 266–268, 433, 651 
Kilián, Pál fia, dellői 189 
Kimle (Kemne, Kyukemne) 92 (Moson m.) 
kínzóeszköz (kínzás) 274, 277, 335, 345, 398 
Király (Kyral dict.) Salamon 642 
király l. András, II.; András, III.; Béla, 

III.; Béla, IV.; cseh, francia; Géza, II.; 
Imre; István, V.; Károly, I.; lengyel; 
Lajos, I.; László, IV. 

–, ifjabb l. István, V. 
Királyhelmec l. Helmec 

Királylehota l. Lehota 

királyi adományozási jogkör 112, 270, 
276, 307, 432, 472, 488, 520, 529, 
540, 558–559, 611 

– ajtónállómester l. János 
– alkancellár 255, 473; l. még Farkas 
– al-lovászmester l. Mihály, Balázs fia 
– al-pohárnokmester l. Fekecs Miklós 
– általános oklevél 1 évre 35–36, 184, 

263, 324, 352, 374, 455–459, 468, 
482, 484–485, 626 

– általános parancs 12, 128, 221, 577, 582a 
– aranybulla 173 
– asztalnokmester l. Pál 
– aula 432, 529; l. még királyi alkancellár, 

kancellár, ifjú és lovag 
– bírótársak 433 
– bírság 520, 527 
– ember 27–28, 35–36, 39, 44, 50, 63, 

77, 81, 87, 89, 94, 104, 130, 142–143, 
152, 155, 165, 168–169, 182–184, 
205–206, 211, 213–214, 217–218, 
225, 240, 262–263, 270, 299, 301, 
319, 323, 325, 339, 351, 353, 356, 
361, 374, 376–377, 380, 382, 390–
391, 403, 407, 413, 455–459, 468, 
472, 481–482, 484–485, 488, 499, 
515, 519–520, 529, 538, 540, 543, 
545, 559, 565, 575, 582–584, 587–

588, 599, 602, 621–622, 626, 628, 
643–645 

– ember (speciális) 29, 435, 442, 529, 
538, 561 

– engedély (beleegyezés) 63, 313, 364, 
392, 529, 532 

– főkancellár 98, 359 
– gyűrűspecsét 101 (struccos), 130, 183, 

270, 307, 354, 371, 425, 442, 448, 
488, 501, 540, 554, 596, 612, 635 

– had(sereg) 8, 156, 206, 219, 260, 286, 
314, 327–328, 330, 335, 402, 572, 
640, Apx.: 1–51 

– hadbahívó parancs 8 
– hadból távolmaradás 260, 545  
– hadjárat 8, 298; l. még Bosznia, Bulgária, 

Vidin 
– hadoszlás 22, 24, 40, 206, 260, 477, 

483, 489–499, 499–515, 518–520, 
524–526, 528–530, 538–540, 554, 
566, 570–572, 574, 576, 579, 581–
582, 626, 639–640 

– hálókötő 112 
– hatáskör 10, 37, 61, 70, 73–75, 99–

100, 102, 116, 120, 171–179, 188, 
272, 368, 433, 486, 529, 537, 576, 
595–596, 625, 633 

– ifjú l. György, Zoárd fia; István, Jakab 
fia; László, Domokos fia 

– jelenlét 63, 77, 93–94, 128, 142–143, 
152, 155, 168, 205, 262, 270, 301, 
319, 323, 351, 356, 377, 379, 382, 
391, 454, 488, 515, 520, 529, 538, 
540, 559, 561, 582, 587, 608, 617, 
622, 626; l. még országbíró 

– jogar 117 
– kamaraispán l. Dulint 
– kamarás 131 
– kancellár l. Miklós esztergomi érsek 
– káplán  l. Gál, Heidenricus, János, Miklós 
– káplán (speciális) l. János 
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– kápolnaispán 29, 152; l. még László, 
Vilmos 

– kápolnaispán embere 363, 371 
– kegy 25, 66, 99, 109, 112, 178, 264, 

277, 353, 364, 529, 539, 546, 578, 599 
– kegy (speciális) 117, 274, 278, 286, 

298, 311–312, 315, 330, 335, 345, 
359, 398, 423, 577, 582a, 595, 608, 
617, 624, 630 

– kegyesség 112, 127, 153, 278, 286, 
335, 398, 576, 624 

– képviselő 50, 618 
– kettőspecsét ellopása (elveszése) 10, 

37, 47, 61, 66, 73, 102, 180, 120, 172, 
272, 292, 338, 368, 486, 595, 617, 
624, 633, Apx.: 1–51 

– kettőspecsét vésetése (átvágatása) 617, 
Apx.: 1–51 

– korona 117; l. még Szent Korona 
– kúria 29, 39, 274, 379, 398, 405, 433, 435, 

529–530, 554, 620; l. még országbíró 
– különös jelenlét 398 
– lovag l. Cudar György; Dezső, Benedek 

fia; Domokos, Miklós fia; Franciscus; 
István, Miklós bán fia; János, Benedek 
fia; János, János fia; János, Sebes fia; 
János, Vesszős fia; Johannes; László, 
János fia; Mihály, Cibak fia; Tamás, 
Péter fia 

– lovászmester l. Imre 
– megerősítő záradék Apx.: 1–51 
– mérték 107, 152, 164, 212, 357, 436, 

515, 526, 529, 538, 580 
– notarius 529, 630 
– phisicus l. Ferenc, Heidenricus, László 
– pohárnokmester l. Cudar Péter 
– privilegiális intitulacio (H, Da, C, Ra, 

Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 

Angeli d.) 10, 37, 61, 70–71, 73–76, 
98–102, 116–117, 120–121, 147, 
170–179, 188, 264, 272, 368, 398–

400, 432–433, 486, 577, 595–596, 
601, 613, 617, 624–625, 633–634 

– sáfár 629 
– sigillator l. György, Sebestyén fia 
– szó 117, 184, 211, 225, 330, 339, 352, 

442, 537 
– tanács 71, 98–101, 171–176, 178, 188, 

264, 276, 433, 488, 624 
– tanácsos l. Johannes 
– tárnok 307 
– tárnoki ház 307, 437, 446 
– tárnokmester l. Csák; János, Miklós 

nádor fia 
– tárnokmester-helyettes l. Simon, László fia 
– tárnokmesteri bírótársak 487 
– teljhatalom 98, 101, 178, 274, 277–

278, 298, 311–312, 315, 335, 345, 
399, 400, 529 

– titkos kancellár l. Vilmos 
– titkospecsét 11–13, 98–101, 103, 273, 

276–277, 280, 286, 298, 305, 311–
313, 315, 330, 335, 345, 355, 359, 
423, 519, 630 

– titkospecsét prothonotarius-a l. Miklós 
– trón 283–284, 330 
– új adomány 76, 100–101, 112, 142, 169, 

177, 229, 270, 276, 279, 307, 488, 520, 
540, 558–559, 611, 613, 630 

– védelem 364, 577, 582a 
királyné 330, 515, 538; l. még Erzsébet, 

lengyel 
királynéi adományozási jogkör 212 
– ajtónállómester l. Miklós, Miklós fia 
– aula l. királynéi ajtónállómester, ifjú és 

lovag 
– ember (speciális) 107, 164, 538 
– gyűrűspecsét 107 
– gyűrűspecsét (protho)notarius-a l. Miklós, 

Dénes fia  
– ifjú l. András, Miklós fia; Bálint, Cseh 

Jakab, Miklós 



422 

– kancellár 251 
– káplán (speciális) l. János, Lukács 
– kápolna 308–309 
– kincstár 308–309 
– kúria 250 
– lovag l. Jakcs, Szilveszter 
– notariatus 107 
– notarius 107 
– registrator 308–309 
– szó 322 
– tárnokmester l. Bebek György 
– tárnokmesteri bírótársak 561 
– titkár l. Miklós 
– új adomány 212 
királynő l. nápolyi 
Kis (Kys dict.) Gergely, famulus 500 
– (Parvus) István, besenyői 481 
– (Parvus) Miklós 301 
– (Parvus) Pál 302 
Kisbarcsa l. Apródháza 

Kisbér l. Bér 

Kisbudmér l. Bodmér 

Kisduorchan 557 (Nógrád m.) 
Kisenyed l. Enyed 

Kisfalu (Kysfalu, Kysfolu) 526 (Zemplén m.) 
Kisfalud (Kysfalud), ma Gortvakisfalud 

(Gortva, Sz.) 377 (Gömör m.) 
– (Kysfalud), ma Dunakisfalud (Vieska, 

Sz.) 83 (Pozsony m.) 
– (Kysfalud), ma Sorkifalud 545 (Vas m.) 
Kishomok (Kyshomok, Kyshomuk, Kyus-

homok, Kyushomuk, Kywshomuk), 
hn. 164 (Somogy m.) 

Kisida l. Ida 

Kiskapos l. Kapos  

Kiskolus l. Karácsfölde 

Kiskoszmály l. Koszmály  

Kisléta l. Léta 

Kismagyar l. Magyar 

Kismákfa l. Mákfa 

Kismarja l. Marja 

Kispalugya l. Palugya 

Kispeszek l. Peszek  

Kisporuba l. Poruba 

Kisráska l. Ráska  

Kisrozvágy l. Rozvágy 

Kissalló (Kyssarlow), ma Garamsalló 
(Šalov, Sz.) 346 (Hont m.) 

Kisselyk l. Selyk 

Kistapolcsány (Kyustopolchan), ma 
Topol’čianky, Sz. 482 (Bars m.) 

Kistárkány (Kystarkan), ma Malé 
Trakany, Sz. 374 (Zemplén m.) 

Kistokaj l. Tokaj 

Kisvárda l. Várda 

Kisvarsány l. Varsány 

Kisvitéz l. Vitéz  

Kisszerdahely l. Szerdahely 

Kiszucaújhely l. Újhely 

Kitzladen l. Kecel 

Kiusmoych 279 (Turóc m.) 
Kiuspalugya l. Palugya 

KiusPalugya l. Palugya 

Kiuspalugye l. Palugya 

kiváltság (szabadság) 11, 25, 61, 73, 
113, 128, 157, 171, 190, 221, 274, 
277, 364, 409, 472, 487, 535–536, 
546, 567, 577–578, 582a, 585, 651 

Kizzelepchen l. Szelepcsény 

Klára, ajkai Pál özvegye 471 
–, dobokai László leánya 133, 312 
–, hahóti Miklós leánya 599 
–, hosszúmezei Miklós leánya 526  
–, István leánya 449 
–, István leánya 464 
–, márkfalvi Tamás leánya 226, 350, 488 
–, onori János leánya 311 
–, palugyai Miklós leánya 534, 603–604 
–, sáli Dénes leánya 430 
–, szentiváni János leánya 202, 600, 608 
–, tótsolymosi Apród Miklós leánya 630 
–, zólyomi Dezső leánya 234 
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klarisszák l. óbudai 
Klástor pod Znievom l. turóci konvent 

klerikus 5, 39, 122, 139, 189, 213, 253, 
270, 308–309, 319, 341, 344, 382, 
425, 429, 442, 517, 519, 526, 567, 610 

Kletius l. Cletius 

Klostermarienberg l. Borsmonostor 

Klus l. Kolozs, kolozsmonostori 

Knin (Tininium, Tyniensis), Ho. 157 
knini (Ho.) püspök (electus confirmatus) 

l. János, Miklós 
– püspöki szék üresedésben 10, 37, 61, 

70–71, 73–76, 98–102, 116–117, 120–
121, 147, 170–179, 264, 272, 368, 
398–400, 432–433, 486, 577, 601, 
613, 624–625, 633 

Koachouch l. Kovacsóc 

Koachzeg l. Kovácsszeg 

kóborló 567 
Kocot l. Kakat 

Kofferbah l. Kotterbach 

Kohar 576 (Veszprém m.) 
Kojsó (Koys), ma Kojšov, Sz. 487 (Szepes m.) 
Kojšov l. Kojsó 

Kokad l. Kakat 

Kokas l. Kakas 

Kokat l. Kakat  

Kokro (dict.) Domokos 642 
Kol l. Kóly 

Kolačno l. Kalacsna 

Kolbása (Kalbasa, Namsakolbasa), ma 
Brezina, Sz. 150–152 (Zemplén m.) 

–, folyó 151–152 
Kolcsmező l. Hosszúmező 

koldulórend 567 
Kolen, János fia 114 
Kolmar l. Kalmár 

Kolos 50  
–, Ilona leánya, komlósi 146 

kolostor l. dubicai, esztergomi, henyei, 
keresztúri, Nyulak szigeti, óbudai, 
pápoci, veszprémvölgyi 

Kolozs (Kolus), ma Cojocna, Ro. 123 
(Kolozs m.) 

– (Klus, Kolus) megye 119 
– megye hatósága 123 
kolozsi szolgabíró l. Henke Mihály; János, 

Domokos fia 
kolozsmonostori (Clus, Clusmonostra, Clus-

monustra, Clusmunstra, Clusmunustra, 

Clusmustra, Klus; ma Cluj-Mănăştur, Ro.) 
B. Szűz Mária-monostor és konventje 
57, 119, 133, 167, 530, 540, 600, 608 
(Kolozs m.) 

Kolta (Koltha), ma Nemeskolta 545, 599 
(Vas m.) 

Koltha l. Kolta  

Kolus l. Kolozs 

Kóly (Kol, Kool), ma Coliu, Ro. 16, 132 
(Bihar m.) 

koma 129, 302 
Komárany l. Komoróc 

Komárom (Comaron, Kamariensis) megye 
113, 486 

Komját (Kumyath), ma Magyarkomját 
(Veliki Komjati, Ukr.) 206 (Ugocsa m.) 

komló (Bytel) 433 
Komlos 146  
Komoró (Komoroud) 222 (Szabolcs m.) 
Komoróc (Kamarouch) 535–536 (Abaúj m.) 
– (Kamarouch, Komorouch), ma Palágy-

komoróc (Palagykomoroc, Ukr.) 44, 
323 (Ung m.) 

– (Kamarouch), ma Alsókomaróc (Komárany, 
Sz.) 357 (Zemplén m.) 

Komorouch l. Komoróc 

Komoroud l. Komoró 

Konak István, nagymuzsalyi 322 
Konch fia János, szapi 41 
Kondakor fia Domokos, biri 315 
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Konde 634  
Konia l. Kónya 

Koniam (dict.) Pál fia János, billyei 628 
Konk l. Kont 

Konrád, pannonhalmi prépost 227 
–, vöröskői, wolfurti 106, 555 
–, Hermann fia, pécsi kanonok, diakónus, 

kánonjogi scolaris, Plawe-i 438 
–, János fia, Orbagh-i 89 
–, Kemény fia 159 
– fia György, görgői 630 
– fiai: Zayhan és Péter, adorjáni 494 
konstantinápolyi császár l. Fülöp, Róbert 
Kont (Conth, Konk, Konth, Kunth) Miklós 

(N.), Tót Lőrinc fia, nádor (H), kunok 
bírája, soproni, vasvári és sárosi 
comes 10, 14, 17, 20, 22–24, 34, 37, 
39–42, 44, 49–51, 61, 70–71, 73–76, 
79, 85–86, 98–102, 105, 112, 114, 
116–117, 120–121, 129, 132, 134, 
147, 166, 170–179, 181–182, 188, 
190, 197, 210, 222, 231–232, 246, 
257, 260, 264–265, 272, 285, 302, 
330, 337, 341, 344, 357, 368, 375, 383, 
393–394, 398–402, 405, 426, 429, 
432–433, 436, 451, 466, 472, 477, 
486–487, 489–499, 500, 504, 508, 
513, 518–519, 522–526, 534, 537, 
547, 554, 566, 570–571, 574, 576–
577, 579–580, 585, 590, 595–596, 
601, 603–604, 608–609, 613, 617, 
619, 624–625, 633, 638, Apx.: 1–51 

Konth l. Kont 

Konthwy l. Kantya 

konvent 612; l. még bodrogi, borsmonostori, 
bozóki, esztergom-előhegyi, esztergomi, 
fehérvári, garamszentbenedeki, hévízi, 
jászói, kapornaki, kolozsmonostori, 
leleszi, Nyulak szigeti, pannonhalmi, 
pápoci, pécsváradi, sági, somogyi, 

széki, szekszárdi, toplicai, turóci, zalai, 
zobori 

– tanúsága (embere) 17, 20, 24, 27, 44, 
57, 60, 63, 87, 89, 94, 104, 107, 119, 
130, 142–143, 152, 155, 158, 169, 
183–184, 210, 214, 217–218, 226, 
263, 265, 270, 322–323, 339, 344, 
357, 361, 380, 393, 401, 403, 407, 
413, 418, 429, 435, 440, 442, 451, 
472, 482, 484–485, 488, 519, 526, 
529, 534, 538, 559, 561, 565, 570, 
575, 582, 587–588, 590, 602–604, 
610, 622, 628, 644–645 

Konya l. Kónya 

Kónya (Konya), murányi 140 
– (Konia, Konya) mester, Tamás erdélyi 

vajda fia, Ferenc apja, pozsonyi comes, 
szécsényi 188, 299, 617, Apx.: 25–27, 
31–32  

Konyha (Kuhnya), ma Izakonyha (Bogdan 
Vodă, Ro.) 71 (Máramaros m.) 

Kool l. Kóly 

Kopolya l. Kapla 

Koppánymonostora (Kapanmonustura) 
66 (Komárom m.) 

Koprinik (Koprinyk), ma Vaskorpád 
(Kruplivnik, Szl.) 624 (Vas m.) 

Koprinyk l. Koprinik 

Koprivnica l. Kapronca 

Kopsinc (Kopsinch, Kopsynch), ma Mura-
halmos (Kupšinci, Szl.) 624 (Vas m.) 

Kopsinch l. Kopsinc 

Kopsynch l. Kopsinc 

Kopus l. Kapos 

Koraz 89 (Baranya m.) 
korbáviai (ma Krbava, Ho.) püspöki szék 

üresedésben 10, 37, 61, 70–71, 73–
76, 98–102, 116–117, 120–121, 147, 
170–179, 188, 264, 272, 368, 398–
400, 432–433, 486, 577, 595–596, 
601, 613, 617, 624–625, 633 
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Korhi 389 (Zágráb m.) 
Korlathuagasa 525 (Sáros m.) 
Korog 48–49 (Baranya m.) 
Koroml’a l. Koromlya 

Koromlak l. Koromlya 

Koromle l. Koromlya 

Koromlya (Koromle, Korumle), ma 
Koromlak (Koroml’a, Sz.) 563, 605 
(Ung m.) 

Korompa (Kurumpah), ma Krompachy, 
Sz. 487 (Szepes m.) 

Korosan (Korysan) 558–559, 587 (Bars m.) 
Korpona, város, ma Krupina, Sz. 512 

(Zólyom m.) 
Korumle l. Koromlya 

Korysan l. Korosan 

Košice l. Kassa 

Kosód (Kosolt, Kosoud), ma Nemeskosút 
(Košúty, Sz.) 63, 106 (Pozsony m.) 

Kosolt l. Kosód 

Kosoud l. Kosód 

Kostaneuicha 223 (Zágráb m.) 
Kostermarienburg l. borsmonostori  

Košúty l. Kosód 

Koszmály (Kozmaal, Kozmal, Kozman), 
ma Kis- és Nagykoszmály (Malé és 
Vel’ké Kozmálovce, Sz.) 263, 588 
(Bars m.) 

Kotterbach (Kofferbah, Kuphurbah), ma 
Ötösbánya (Rudňany, Sz.) 630 (Szepes m.) 

Kouach l. Kovácsi 

Kouachouch l. Kovacsóc 

Kouachy l. Kovácsi 

Kovačevci l. Kovacsóc 

Kovács (Faber) András, verbici 135 
– (Faber dict.) Jakab, rakamazi jobbágy 28 
– (Faber) Mihály fia Domokos, egerszegi 

hospes 239 
– (Faber) Miklós, ábrahámi jobbágy 29 
– (Faber) Péter, kovácsi jobbágy 491 
kovács 433 

Kovácsi (Kouachy, Kowachy) 126, 205, 
240, 520, 560 (Bihar m.) 

– (Kouach), ma Meggyeskovácsi 491 
(Vas m.) 

Kovacsóc (Koachouch, Kouachouch), ma 
Vaskovácsi (Kovačevci, Szl.) 624 (Vas m.) 

Kovácsszeg (Koachzeg), hn. 271 (Szatmár m.) 
Kowachy l. Kovácsi 

Koys l. Kojsó 

Kozara, vár, BH. 616 (Szana m.) 
kozarai várnagy l. Bakóc 
Kozárd (Kazard) 360 (Nógrád m.) 
Kozma, ma Kuzmice, Sz. 152 (Zemplén m.) 
–, kürtösi 149 
– mester, litteratus 501–502 
–, tárcai alesperes, tarkői plébános, káplán 

275, 300, 566 
–, Beke fia 493 
–, Bertalan fia, dobai 142, 158, 640 
– fia András 463 
– fia Antal 331 
– fia Detrik, bossányi 474 
– fia Domokos, hetyei 142 
– fia Egyed, hideghéti 394 
– fia Jakab, henyei 208 
– fia Márk, lothárdi 229 
Kozmaal l. Koszmály 

Kozmal l. Koszmály 

Kozman l. Koszmály 

Kožuchov l. Kazsó 

köböl 238, 433 
Köcsk (Kuchk, Kwchk) 65, 213, 236, 

356, 382, 408 (Vas m.) 
kőfaragó 76 
kői (Kw; ma Banoštor, Sze.) káptalan 

103, 125, 231–232, 529 (Szerém m.) 
Kökényes (Kekenyes), ma Kökényes-

mindszent 58 (Zala m.) 
Kökényesmindszent l. Kökényes 

Kölcse (Kulche) 169, 270 (Szatmár m.) 
– (Kulchey), László fia, mátyóci 590 
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kölcsön 313, 529, 548 
Köln (Colonia), város, Németo. 338 
kölni bíró 338 
költség 117, 133, 145, 195, 226, 236, 

257, 271, 293, 304, 388, 398, 412, 
465, 533, 576, 614, 630 

köpeny 445 
Körmöcbánya (Chremniczia, Cremniczia), 

város, ma Kremnica, Sz. 469 (Bars m.) 
körmöcbányai bíró 469 
Körös (Crysium), folyó 532 
Kőrös (Kurus), ma Küküllőkőrös (Curciu, 

Ro.) 423 (Szászföld) 
– (Cris) megye 460 
– megye hatósága 461 
kőrösi comes l. György 
– comes embere 386, 431, 450 
– szolgabíró l. Balázs, Illés fia; Egyed, 

Bexe fia; István, László fia; Pósa, 
Aladár fia 

Körösladány l. Nadány 

Körtvélyes (Kurtueles, Kurtuelus, Kurt-
weles) 106 (Pozsony m.) 

Kőszeg (Kwzeg), vár 39 (Bodrog m.) 
– (Kuzeg, Kuzegh) 30 (Vas m.) 
kötelezvénylevél 205–206, 219, 240, 461 
Kövedvár (Kueduar, Kuedwar) 435, 

442 (Veszprém m.) 
Kövér (Kwer dict.) Imre, Kasa-i officialis 481 
Kövesd (Kuuesd, Kwesd), ma Balaton-

kövesd 452 (Zala m.) 
kövesdi Szt. Miklós hitvalló-kápolna 452 
Köveskút (Kueskuth), ma Salköveskút 

30 (Vas m.) 
Kövestelek (Kuestelek) 208 (Zala m.) 
követ 19, 26, 54–56, 88, 105, 193, 252–

253, 266–268, 293–294, 594, 618 
közbenjárás 112, 127, 286, 302, 307, 

576–577, 582a, 591 
Közép-Szolnok (Solnuk, Zonuk) megye 

133, 306, 540 

Középút (Kuzeputh), út 440 
közgyűlés, megyei 39, 110, 270, 286, 

375, 383, 519, 584 
–, nádori 39, 44, 49–50, 181, 265, 270, 341, 

357, 436, 499, 526, 554, 566, 570, 580 
közjegyző 19, 72, 196, 200, 227, 551, 561 
közös birtoklás (használat) 29–30, 84, 

271, 303, 387, 440, 488, 526, 534, 
576, 603, 616, 642 

közrendű (nem nemes) 27, 35–36, 39, 42, 
62, 87, 119, 122, 213, 263, 270, 300, 
326, 352, 376, 386, 402, 415, 455–459, 
468, 519, 543, 557, 605, 643–645 

Krajna (Krayn) 68 
Král’ova Lehota l. Lehota 

Král’ovský Chlmec l. Helmec 

Krásna nad Hornádom l. Széplak 

Krastoncha l. Hrastoucha 

Krasznarécse l. Récse 

Krayn l. Krajna 

Krbava l. korbáviai 

Kremnické Bane l. Perk 

Kréta (Creta), sziget 43 
Krížany l. Kerész 

Krížovany l. Szentkereszt 

Krk l. Vegla 

Krompachy l. Korompa 

Krupina l. Korpona 

Kruplivnik l. Koprinik 

Krysanhaza (Kyrizanhaza) 624 (Vas m.) 
Kuchin l. Kucsin 

Kuchk l. Köcsk 

Kuchyn l. Kucsin 

Kučín l. Kucsin 

Kucsin (Kuchin, Kuchyn, Kwchin, 
Kwchyn), ma Alsóköcsény (Kučín, 
Sz.) 357, 526 (Zemplén m.) 

– (Kuchyn), ma Felsőköcsény (Kučín, 
Sz.) 589 (Sáros m.) 

Kueduar l. Kövedvár 

Kuedwar l. Kövedvár 
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Kueskuth l. Köveskút 

Kuestelek l. Kövestelek 

Kuhnya l. Konyha 

Kukmer 368 (Zala m.) 
Kulche l. Kölcse 

Kulchey l. Kölcse 

Kulked 554 (Somogy m.) 
Kumyath l. Komját 

Kunna (Kvnna), trocsányi Tivadar felesége 
275, 300, 647 

kunok bírája l. nádor  
– ura l. István, V. 
Kunország (Co) l. királyi privilegiális intitulacio 
Kunth l. Kont 

Kunygsperg l. Újbánya 

Kupe, csúzai 39 
Kuphurbah l. Kotterbach 

Kupšinci l. Kopsinc 

kúria 263; l. még esztergomi érseki, királyi, 
nádori 

Kurtueles l. Körtvélyes 

Kurtuelus l. Körtvélyes 

Kurtweles l. Körtvélyes 

Kurumpah l. Korompa 

Kurus l. Kőrös 

Kusal l. Kusaly 

Kusaly (Kusal), ma Coşeiu, Ro. 306, 530, 
540 (Közép-Szolnok m.) 

Kusalyi Jakcs l. Jakcs 
kút 208, 515 
Kutlin 152 (Zemplén m.) 
Kuuesd l. Kövesd 

Kuzeg l. Kőszeg 

Kuzegh l. Kőszeg 

Kuzephuzzyumezew l. Hosszúmező 

Kuzeputh l. Középút 

Kuzmice l. Kozma 

Kuzunch 17 (Sáros m.) 
Kuzund, patak 261 
küküllői (Kikelw, Kyklew, Kykelleu, Kykellew, 

Kykulleu, Kykullew, Kykwlev, Kykwllev) 

főesperes l. Csoma; János, Apród 
Miklós fia 

Küküllőkőrös l. Kőrös 

Kürt (Kyurth) 346 (Hont m.) 
Kürtös (Kyrtus) 149 (Zala m.) 
Kvetoslavov l. Úszor 

Kvnna l. Kunna 

Kw l. kői káptalan 

Kwchin l. Kucsin 

Kwchk l. Köcsk 

Kwchyn l. Kucsin 

Kwer l. Kövér 

Kwesd l. Kövesd 

Kwrus 565 (Trencsén m.) 
Kwsekwyl, patak 164 
Kwzeg l. Kőszeg 

Kykelleu l. küküllői 

Kykellew l. küküllői 

Kyklew l. küküllői 

Kykulleu l. küküllői 

Kykullew l. küküllői 

Kykwlev l. küküllői 

Kykwllev l. küküllői 

Kylozoc 196 
Kyo (Kyou) 357, 526 (Zemplén m.) 
Kyou l. Kyo 

Kyral l. Király 

Kyrizanhaza l. Krysanhaza 

Kyriztur l. Keresztúr 

Kyrtus l. Kürtös 

Kyryzuth l. Keresztút 

Kys l. Kis 

Kysfalu l. Kisfalu 

Kysfalud l. Kisfalud 

Kysfolu l. Kisfalu 

Kyshetis l. Hetés 

Kysholmoch, erdő 164 
Kyshomok l. Kishomok 

Kyshomuk l. Kishomok 

Kysisip l. Izsép 

Kyskapus l. Kapos 
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Kyskolus l. Karácsfölde 

Kysmale l. Málé 

Kyspezeren 222 (Zemplén m.) 
Kyssarlow l. Kissalló 

Kystarkan l. Kistárkány 

Kystarnoch l. Tarnóc 

Kysucké Nové Mesto l. Újhely 

Kyszelepchen l. Szelepcsény 

Kyukemne l. Kimle 

Kyurth l. Kürt 

Kyushomok l. Kishomok 

Kyushomuk l. Kishomok 

Kyustopolchan l. Kistapolcsány 

Kyustorna l. Torna 

Kyusuezciche l. Vescsica 

Kyusuezcyche l. Vescsica 

Kywshomuk l. Kishomok 
K…..kor, tó 538 
 
L 
L l. Lodoméria 

Laak l. Lak 

Laapus l. Lapus  

Labathlan l. Lábatlan 

Lábatlan (Labathlan) 582 (Esztergom m.) 
Lachk l. Lack 

Lachnik (dict.) István fia Lőrinc 45 
Lachou, Leuka fia 507 
Lack (Lachk), Boda fia, pazonyi 393 
– (Lachk) comes, Wkouzlaius fia, 

Burzonoch-i 431, 450 
– (Lachk), Miklós és Pál ungi comes-ek 

apja 184, 203, 238, 352, 410–411, 541 
– (Lachk) fia Domokos, nádasdi 86, 525 
– (Lachk) fia Miklós 50  
Lackfi András l. András erdélyi vajda 
Lackfi Dénes l. Dénes erdélyi vajda 
Lackfi Imre l. Imre királyi lovászmester 
Lackfi Miklós l. Miklós, Lack fia 
Lackfi Pál l. Pál, Lack fia 
láda 119, 132, 245, 487 

Ladafolua 624 (Vas m.) 
Lagyha fia András, gerzencei 431, 450 
Lajos (Layos, Ludweig), I., magyar (H, 

U, V) király, I. Károly és Erzsébet fia, 
István fivére 1–2, 5, 7–8, 10–13, 16, 
22, 25, 27–29, 35–39, 44, 46–47, 53–
56, 61, 63, 66, 68, 70–76, 81, 87–89, 
93–94, 97–106, 109, 112–113, 115–
118, 120–121, 126–128, 130–132, 
134, 138, 142–143, 147, 152–153, 
155–159, 161, 165, 168–180, 183–
184, 188–189, 192–193, 198, 200–
202, 204–207, 211–213, 216–217, 
220–221, 225, 236, 240–241, 247–
248, 252–253, 255–256, 258–259, 
261–264, 266–268, 270, 272–274, 
276–278, 280, 283–286, 292–293, 
295, 298–299, 301, 304–305, 307, 
311–315, 318–319, 323–328, 330, 
334–335, 338–339, 343, 345, 351–
352, 353–355, 356, 358–359, 361–
365, 367–368, 371, 374, 376–377, 
379–382, 387, 391–392, 397–400, 
402–404, 407, 409, 411–412 között, 
415, 417–418, 423, 425, 428, 432–
435, 440–441 között, 441–443, 445–
446, 453, 455–459, 462, 467–468, 
472, 474–475, 481–482, 484–486, 
488, 498, 500–513, 515, 519–520, 
525, 527–529, 532, 536–540, 542–
543, 545–546, 551, 553–556, 558–
560, 562–565, 569, 575, 577–578, 
581–589, 592–601, 605, 607–608, 
611–613, 617–618, 620–622, 624–
630, 633–637, 639–640, 643–645, 
Apx.: 1–51 

Lajta (Leyta), folyó 141 
Lak (Laak) 529  
– (Laak) 130 (Bodrog m.) 
– (Laak), ma Déneslak 78 (Vas m.) 
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– (Laak), ma Nagytótlak (Selo, Szl.) 624 
(Vas m.) 

lakatlan (elhagyatott) birtok (telek) 29, 
113, 157, 317, 529, 532, 576 

Lakháza l. Lucov 

Lampert, Lampert fia, szepesi kanonok 536 
– fia Lampert, szepesi kanonok 536 
– fia Miklós, patli Apx.: 14 
Lampertszásza (LuprechSzaza, Luprech-

zaza, Lupprehtzaza, Lupprethzaza, 
Luprethzaza, Zaz), város, ma Bereg-
szász (Berehove, Ukr.) 238, 270, 322, 
561 (Bereg m.) 

Lancelot (Lanzalott, Lanzelott), zsoldos, 
Samusce-i 19, 32 

Lanczhut l. Landshut 

Landshut (Lanczhut), Németo. 138 
lándzsa 525 
Lanzalott l. Lancelot 

Lanzelott l. Lancelot 

Lapad (Lapod), folyó 164 
Lapod l. Lapad 

Lapus (Laapus) 314, 327, 379 (Fehér m.) 
Larand l. Roland 

Lastomír l. Lesztemér 

Lastovce l. Lasztóc 

László l. Cseh László 
– l. Herceg László 
– l. Kakas László 
– l. Masa László 
– l. Szár László 
– l. Zámbó László 
– 214 
–, Agoch-i 538 
– mester, bátvai 96 
–, berekszói 481 
–, budai kanonok 136, 194, 287, 290–291 
–, Chygetiuis-i 262, 319 
–, dobokai főesperes, erdélyi kanonok 57 
–, fehérvári káptalan papja 526 
– mester, gömöri vicecomes, pápocsi 27, 316 

–, gutori 260 
–, havasalföldi vajda 8 
–, kalocsai érsek 39 
– mester, királyi phisicus 630  
–, litteratus 609 
–, IV., magyar (H) király 50, 178, 232, 

433, 487, 503, 529 
–, ménesi kenéz 224 
– mester 606 
–, Morolya-i 44 
–, nyarádi 590 
– (Wladislaus), opuliai herceg 474, 565, 

575, 594, 618 
–, országbíró, bécsi comes 529 
– mester, országbírói notarius, litteratus 634 
–, pannonhalmi és szekszárdi apát 227, 

242, 303, 332–333, 347, 498 
–, pap 39 
–, sárogi 488 
– mester, scolasticus 270  
–, szatmári szolgabíró, vajai 441 
– mester, szepesi kanonok 86, 525  
– mester, udvarbíró 124  
– mester, ugocsai főesperes, erdélyi püs-

pöki vikárius 422  
–, vajkóci 403 
–, veszprémi püspök, királyi kápolnaispán 

10, 37, 61, 70–71, 73–76, 98–102, 
116–117, 120–121, 147, 170–179, 
188, 196, 285, 264, 272, 336, 368, 392, 
398–400, 416–418, 425, 432–433, 
435, 442, 486, 567, 577, 595–596, 
601, 613, 617, 624–625, 633 

–, zágrábi püspök 473 
–, zempléni főesperes 137 
–, Alard fia 123 
–, András fia, bégányi 401 
– mester, András fia, cékei 455  
–, András fia, gyógyi 211, 225 
–, Angel János fia, gerzencei 281 
–, Beke fia, bulcsui 451 
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–, Beke fia, iklódi 119 
–, Beke fia, zselizi 453 
–, Benedek fia, tuzséri 222 
– mester, Castellan Péter fia 235, 331, 

340, 400  
– mester, Cletius fia, comes 529 
–, Cseh Pál fia, monoszlói 208 
–, Csépán fia 208 
–, Demeter fia, János és András apja, 

Gutakarcha-i 9 
–, Domokos fia 3 
–, Domokos fia, cigándi 24, 570 
–, Domokos fia, királyi ifjú, csáti, lősi 

276, 488 
–, Egyed fia, csányi 599 
– mester, Ellős fia, gacsályi 206 
–, Fekete Márton fia 17 
–, Fodor Mihály fia, Ilona apja, szováti 446 
–, Fülöp fia 460–461 
– mester, Fülöp fia, segesdi comes, 

szentgróti 107, 164, 628  
–, Gerev fia 123 
–, Gyula fia, devecseri 576 
–, Ipolit fia, órévi 39 
–, Irnusd fia, varsányi 507 
–, István fia 403 
–, István fia, János, Miklós, Tamás, Ist-

ván és Péter apja, anarcsi, berencsi 
399, 607 

–, István fia, hegyaljai 151–152 
–, Iván fia, kállói 21, 513, 556 
–, Jakab fia, baracskai 63 
–, Jakab fia, szepesi kanonok 536 
–, Jakcs fia, kusalyi 530, 540 
–, János fia 510 
– mester, János fia, bátori 28–29, 518–

519, 591, Apx.: 44–46 
–, János fia, billyei 628 
–, János fia, csemernyei 610 
–, János fia, daróci 337 

–, János fia, Anna, Margit, Klára és Dorottya 
apja, lovag, dobokai 119, 133, 312, 540 

–, János fia, Echyr-i 515 
–, János fia, Fábián apja, balkányi, kállói 556 
–, János fia, jánosi 79 
–, János fia, koltai 599 
–, János fia, pelejtei 23 
–, János fia, pribóci 234 
– mester, János fia, rozgonyi, 165, 182, 503 
–, János fia, rőcsei 407, 602 
–, János fia, sarmasági 181 
–, János fia, szentpéteri 370 
–, János fia, tolcsvai 341, 538 
–, János fia, újfalvi 429, 523 
– mester, János fia, zalai vicecomes, 

Isobor-i 122  
–, János fia, Zomur-i 260 
– mester, László fia, csetneki 398  
–, László fia, dobokai 540 
–, László fia, nádasi 119 
–, László fia, oláh 432 
–, Lőrinc fia 44 
– mester, Lőrinc fia, matucsinai 185 
–, Lőrinc fia, Zalanta-i 127 
–, Márk fia, henyei 208 
–, Máté fia, kistárkányi, tárkányi 374, 538 
–, Mátyás fia, mátyásfalvi 480 
–, Mihály fia 189 
–, Mihály fia, szatmári szolgabíró, simai 441 
–, Miklós fia, bégányi 401 
–, Miklós fia, borcsányi 565 
–, Miklós fia, János, Miklós, Mihály, 

Egyed, Dezső, László, István és Imre 
apja, dobokai 119, 540 

–, Miklós fia, Péter apja, hegyaljai 151–152 
– mester, Miklós bán fia, lendvai 10, 

Apx.: 8–13  
–, Miklós fia, mátyusi Apx.: 16 
–, Miklós fia, nadányi 560 
–, Miklós fia, örsi 351 
–, Miklós fia, rozgonyi 182 
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–, Miklós fia, szkárosi 397, 415 
–, Miklós fia, újlaki 280 
–, Nata fia, Naualyad-i 526 
–, Pál fia, Myzke-i 582 
– mester, Paska fia, zicsi 376, 380 
–, Péter fia 431, 450 
–, Péter fia 495 
– mester, Péter fia, árokközi 111  
–, Péter fia, bodméri 426 
– mester, Péter fia, gyógyi 211, 225  
–, Péter fia, patai 447 
–, Péter fia, sárói 228 
–, Péter fia, trocsányi 154–155, 248, 467 
–, Pető fia, derencsényi 27 
–, Pongrác fia, cseleji 646 
– mester, Pósa fia, János apja, szeri 476  
– mester, Simon fia, károlyi 511 
–, Simon fia, Kyspezeren-i 222 
–, Simon fia, Munkad-i 582 
–, Sós Péter fia, sóvári 342 
–, Svnyuk fia, Korosan-i 587 
–, Szarka Miklós fia, pecöli 78 
– mester, Szobonya fia, pozsonyi comes 

368, 398–400, 432–433, 486, 577, 
581, 595–596, 601, 613, 624–625 

–, Tamás fia 503 
–, Tamás fia, gacsályi 206 
–, Tamás fia, tassi 296 
– mester, Töttös fia 48–49, 89, 130, 160, 

162, 449, 464, 514, 581, 643–645  
–, Ugod fia, János apja 126, 520, 560 
–, Vecse Miklós fia, Mihály apja, 

putnoki 50, 316, 493, 638 
–, Vörös János fia, Benchench-i 529 
–, Zarna fia, Karapch, Szaniszló, Negwe, 

Wayuk, Miklós és László apja, oláh 432 
–, Simon apja, monoki 646 
–, Mihály és János apja, patai 494–495 
–, Ubul és Mihály apja, semjéni 18, 21, 84 
–, Lőrinc és János apja, vitézi 525 
– fia Bereck, vajai 510 

– fia Demeter, berényi 376 
– fia István, bodméri 426 
– fia István, kázméri 181 
– fia István, kőrösi szolgabíró 460–461 
– fia Jakab 44 
– fia János 337 
– fia János 463 
– fia János 497 
– fia János, császlóci 483 
– fia János, hegyaljai 151 
– fia János, pólyai 440 
– fia János, szelmenci 499 
– fia Nagy András, szántói 590 
– fia Pál, mindszenti 628 
– fia Péter, cseleji 222 
– fia Péter, keresztúri 455–459 
– fia Péter, officialis, németi 410, 543 
– fiai: György, János és Szaniszló, bara-

bási 629 
– fiai: Mihály, Simon, János és László, 

csetneki 398 
– fiai: György, Gergely, János és Pál, 

egresi 219 
– fiai: Péter és Kölcse, mátyóci 590 
– fiai: Miklós és István, mezőlaki 639 
– fiai: István és László, nádasi 119 
Lasztóc (Lasztócz, Laztouch), ma 

Lastovce, Sz. 152, 610 (Zemplén m.) 
Lasztócz l. Lasztóc 

Lasztomér l. Lesztemér 

Latko, Brezyna-i 230 
Latorca (Latorchawyze), folyó 324 
Latorchawyze l. Latorca 

Laurencius Celsi, velencei dózse 56, 88, 
131, 135 

Layos l. Lajos 

lázadó 335 
Lăzăreşti l. Lázárfalva 

Lázárfalva (Lazarfalwa), ma Lăzăreşti, 
Ro. 328 (Székelyföld) 

Lazarfalwa l. Lázárfalva 
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Lazk fia János, jobbágy 17 
Laztouch l. Lasztóc 

leánynegyed 6, 28–29, 58–60, 90, 111, 
127, 167, 189, 202, 230, 234, 237, 
288, 296, 349–350, 357, 360, 370, 
420, 422, 430, 436, 446, 452, 526, 
534, 576, 598 

Ledesfalua l. Lődös 

Ledesfolua l. Lődös 

Lefantovce l. Elefánt 

lefejezés 335, 345 
legelő 29, 98, 136, 452, 457, 488, 517, 

525–526, 532, 576, 628 
legeltetés 263 
Legene l. Lekenye 

Legenye, ma Luhyňa, Sz. 2, 477 (Zemplén m.) 
Legerteyed l. Lidértejed 

Lehard l. Leharth  

Lehartfalwa l. Márkfalva 

Lehartfolua l. Márkfalva 

Lehartfolwa l. Márkfalva 

Leharth (Lehard), Márk apja, márkfalvi 
276, 349, 488 

Leharthfalua l. Márkfalva 

Leharthfolua l. Márkfalva 

Lehota (Lehotha, Lyhota, Lyhotha), ma 
Királylehota (Král’ova Lehota, Sz.) 
534, 603–604 (Liptó m.) 

Lehotha l. Lehota 

Lekenye (Legene), ma Bohúňovo, Sz. 
568 (Gömör m.) 

Leker l. Lekér 

Lekér (Leker), ma Hronovce, Sz. 325 
(Bars m.) 

lélekgondozás 236 
Leles l. Lelesz, leleszi 

Lelesz (Lelez) 48–49 (Baranya m.) 
– (Lelez), ma Leles, Sz. 265, 410, 456, 

459 (Zemplén m.) 
leleszi (Leles, Lelez) Szt. Kereszt-egyház 

és konventje 3–4, 8, 17–18, 21–24, 

35–36, 44, 69, 87, 90–91, 96, 148, 
150–152, 169–170, 181, 210, 219, 
222, 233, 247, 265, 269–271, 280, 
296, 322–324, 339, 352, 357, 361, 
374, 393, 401, 403, 407, 410–411, 
413, 420, 441, 444, 451, 455–459, 
468, 477, 483, 496–497, 499, 510–
511, 513, 518–519, 522, 526–527, 
532, 538, 541–542, 556, 564, 570, 
586, 590, 602, 606, 610 (Zemplén m.) 

– prépost 222, 532; l. még János, Péter 
Lelez l. Lelesz, leleszi  

lelki üdv 15, 39, 113, 145, 175, 177, 195, 
433, 529 

lemondás egyházi javadalomról 139, 
236, 255–256, 308–309, 438 

len 433 
Lendava l. Lendva 

Lendenow (Lyndeno), 630 (Szepes m.) 
Lendva (Lyndua, Lyndwa), vár, ma 

Felsőlendva (Grad, Szl.) 462, 624, 
Apx. 49–50 (Vas m.) 

– (Lindua, Lyndua, Lyndwa), ma Alsó-
lendva (Lendava, Szl.) 10, 501–502, 
Apx. 8–13 (Zala m.) 

Lendvai l. Alsólendvai, Felsőlendvai 
Lendvanemesd l. Németi 

Lengel l. Lengyel 

Lengen l. Lengyel 

Lengyel (Lengel dict.) Fülöp 559 
– (Lengel dict.) Imre, Boryknyk-i 318 
– (Lengel, Lengen dict.) János, Lengyel 

Lökös és Ábrahám apja, kállói, semjéni 
21, 69, 84, 302 

– (Lengel, Lengen dict.) Lökös (Leukus, 
Lewkes) mester, Lengyel János fia, 
kállói, semjéni 21–22, 69, 84, 238, 302 

lengyel herceg 594 
– király l. Kázmér, III. 
– királyné l. Adelayd 
– királyné elhagyása 443 
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Lengyelország (P) 364 
Lenka l. Nenke 

Leonard, Benedek fia, szentmiklósi 583 
– fia Sándor, lothárdi 229 
Leontius, Beke fia 493 
Leskouch, folyó 460 
Lesné l. Leszna 

Leszna (Lezna), ma Lesné, Sz. 526 
(Zemplén m.) 

Lesztemér (Leztemer), ma Lasztomér 
(Lastomír, Sz.) 357, 526 (Zemplén m.) 

Leta l. Léta 

Léta (Leta), ma Kisléta 29 (Szabolcs m.) 
letét 29, 78 
Leuicke l. Nevicke 

Leuka fia Lachou 508 
Leuko fiai: Tamás és Miklós 100 
Leukus l. Lökös 

Leukusteleke l. Lököstelke 

Leus l. Lős 

Leustach l. Leusták 

Leusták (Leustach), esztergomi bíró 329 
– (Leustach, Lewstac, Lewstach), szlavón 

bán 93–94, 183, 188, 244, 617 
– (Leustach) fia Péter, vásárdi 63 
– (Leustach) fia Tamás, kürtösi 149 
Leva l. Léva  

Léva (Leva, Lewa), vár, ma Levice, Sz. 
100, 484–485 (Bars m.) 

lévai várnagy 100 
Levice l. Léva 

Lewa l. Léva 

Lewkes l. Lökös 

Lewkus l. Lökös 

Lews l. Lős 

Lewstac l. Leusták 

Lewstach l. Leusták 

Leyta l. Lajta 

Lezna l. Leszna 

Leztemer l. Lesztemér 

libellus 196, 336 

Lidértejed (Legerteyed), ma Pódatejed 
(Povoda, Sz.) 9 (Pozsony m.) 

Liesková l. Mogyorós 

Liget (Lyget) 390  
liget 271 
Linbh fia Iván 635 
Lindua l. Lendva 

Liphonia 651  
Lipót, osztrák herceg 594 
Lipótfalva (Lypolthfolua), ma Loipersdorf 

im Burgenland, Au. 30 (Vas m.) 
Lipptou l. Liptó 

Liptó (Lipptou, Lypto, Lyptou, Luptov, 

Luptou) megye 234, 472, 534, 603 
– megye hatósága 45, 135, 230, 463, 480 
liptói comes l. Bebek György; Tamás, 

Péter fia 
– szolgabíró l. János, Sándor fia; Pál, 

Benedek fia 
Liptovská Porúbka l. Poruba 

Liska l. Liszka 

Liszka (Liska, Lizka), ma Olaszliszka 4, 
574 (Zemplén m.) 

Liszkó (Lizko, Lizkou, Lyzka, Lyzko, 
Lyzkou, Lyzkow) 10, 117, 120–121, 
147, 272, 335, 624 (Valkó m.) 

– (Lyzkov), patak 324 
Liszkói Pál l. Pál királyi tárnokmester 
litteratus 15, 114, 150, 152, 170, 189, 

203, 208, 210, 218, 223, 249, 287, 
301, 306–307, 326, 329–330, 433, 
437, 446, 472, 487, 501–502, 504–
506, 509, 514, 518–519, 528, 540–
541, 582, 609, 629, 634 

Litzelsdorf l. Lődös 

Lizka l. Liszka 

Lizko l. Liszkó 

Lizkou l. Liszkó 

ló (ménes, pey) 8, 11–12, 14, 17, 29, 32, 
42, 119, 132–133, 156, 181, 386, 433, 
445, 455, 481, 525, 528, 557, 602 
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Locsmánd (Luchman, Luchusperg), ma 
Lutzmannsburg, Au. 537, 631 (Sopron m.) 

Lodoméria (L) l. királyi privilegiális 
intitulacio 

Loipersdorf im Burgenland l. Lipótfalva 

Lombardus l. Olasz 

Lomnicha 223 (Zágráb m.) 
Lonth l. Lontó 

Lonthow l. Lontó 

Lontó (Lonth, Lonthow), ma Lontov, 
Sz. 346 (Hont m.) 

Lontov l. Lontó 

Lopaticha, hn. 223 (Zágráb m.) 
Lorand l. Roland 

Losaad l. Lózsárd 

Losan 544 (Zágráb m.) 
Losonc (Losunch, Luchunch), ma Lučenec, 

Sz. 24, 513, 570 (Nógrád m.) 
Losunch l. Losonc 

Lothárd (Lothharth) 229 (Baranya m.) 
Lothharth l. Lothárd 

lovag 276, 488, 525; l. még királyi, királynéi 
lovagi fegyverzet 525 
lovas 32, 386 
lovászmester l. királyi 
Lózsárd (Losaad), ma Lujerdiu, Ro. 133 

(Doboka m.) 
Lődös (Ledesfalua, Ledesfolua), ma 

Litzelsdorf, Au. 98 (Vas m.) 
Lök (Luk), ma Tiszalök 84 (Szabolcs m.) 
Lökös l. Lengyel Lökös 
– (Leukus), Ábrahám fia, Miklós apja, 

cseklészi 66 
– (Leukus), András fia, szelepcsényi 579 
– (Leukus), Balázs fia, szamárföldi 501 
– (Leukus), Bereck fia, Péter apja, bátori, 

rakamazi 28–29, 518–519 
– (Leukus, Lewkus), István fia, Emel-i 

145, 162 
– (Leukus), János fia Apx.: 1 
– (Leukus), Miklós fia, dobokai 540 

– (Leukus), Péter fia, panyolai 439 
–, Tót Lőrinc fia Apx.: 20 
– (Leukus), Csuka János és János apja, 

karácsföldi 199, 213 
– (Leukus) fia Miklós Apx.: 18 
Lököstelke (Leukusteleke) 444 (Szat-

már m.) 
Lőrinc l. Nagy Lőrinc 
– l. Szabó Lőrinc 
– 538 
–, aradi káptalan klerikusa 319 
–, Arky-i 370 
–, lesznai 526 
–, nyéki 14, 42 
–, pap 35–36 
– mester, pozsonyi kanonok 626  
– comes, vörösmarti 387  
–, György fia, László, Erzsébet és Ilona 

apja, Zalanta-i 127 
– mester, Herbord fia, Jakab és Miklós 

apja, söjtöri 508, 599  
–, Imre fia, aracsai 582 
– mester, Imre fia, István zágrábi püspök 

és János orbászi comes apja, kanizsai, 
csornai 116–117, 142, 144, 158, 199, 
582, 601 

–, István fia, magyarósdi 571 
–, János fia, békatoroki 39 
–, János fia, kozmai 152 
–, János fia, rakamazi 504 
–, Lachnik István fia 45 
– mester, László fia, vitézi 86, 246, 505–

506, 525 
–, Márton fia 431 
–, Mihály fia, örsi 515 
– mester, Péter fia, rozgonyi 165, 182, 503  
–, Rikalf fia, tarkői 566 
–, Sebestyén fia 513 
–, Tót Miklós fia 648–649 között 
–, Zele Miklós fia, kökényesi 58 
–, István és Péter apja, dobi 132, 539 
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–, Tamás, Margit és Ilona apja, petri 69 
–, Miklós és István apja, rozvágyi 374, 

468, 543, 570 
–, Tamás, Péter, Imre, Pál és Erzsébet 

apja, tassi 296 
– fia Balázs, Gath-i 79 
– fia Bertalan, Morolya-i 44 
– fia Gergely, henyei 208 
– fia György, ungi vicecomes, nagy-

mihályi, tibai 5, 87, 324, 352, 410–
411, 563, 605 

– fia Jakab 611 
– fia János 245 
– fia János, Karachund-i 39 
– fia János, Ratolth-i 27 
– fia János, vasvári kanonok, pap 30 
– fia László 44 
– fia László, matucsinai 185 
– fia Mihály, hosszúréti 534 
– fia Miklós, Dada-i 217 
– fia Miklós, lucskai, rőcsei 44, 407, 602 
– fia Pál 514 
– fia Pál, Koraz-i 89 
– fia Péter 396 
– fia Péter, jékei 90 
– fia Péter, kövesdi 452 
– fiai: János és Balázs, récsei 593 
– l. még Laurencius 

Lős (Leus, Lews), ma Luč, Ho. 349–
350, 488 (Baranya m.) 

Luč l. Lős 

Lučenec l. Losonc  

Lucha 41 (Pozsony m.) 
Luchka l. Lucska 

Luchman l. Locsmánd 

Luchou l. Lucov 

Luchunch l. Losonc 

Luchusperg l. Locsmánd 

Lucia, hosszúmezei Miklós leánya 357 
Lucka l. Lucska 

Lúčka l. Lucska 

Lúčky l. Lucska 

Lucov (Luchou), ma Lakháza (Lucova, 
Szl.) 624 (Vas m.) 

Lucova l. Lucov 

Lucu l. Kak 

Luczka l. Lucska 

Lucska (Luchka, Luczka), ma Fazekasrét 
(Lúčka, Sz.) 566 (Sáros m.) 

– (Luchka, Lucka), ma Vámoslucska 
(Lúčky, Sz.) 44, 407, 612 (Ung m.) 

Ludweig l. Lajos 

Lugas l. Lugos 

Lugoj l. Lugos 

Lugos (Lugas), ma Nyírlugos 29 (Szabolcs m.) 
– (Lugas), ma Lugoj, Ro. 330 (Temes m.)  
Luhyňa l. Legenye 

Lujerdiu l. Lózsárd 

Luk l. Lök 

Lukačevci l. Lukasóc 

Lukács l. Zsoldos Lukács 
– 33 
–, cséri 14 
–, famulus 602 
–, jászói konvent tagja 143 
–, nevickei várnagy 407, 483 
–, segesdi plébános, királynéi káplán 107, 164 
–, szegfalvi jobbágy 424 
–, tuzséri 513 
–, zsoldos, valkói 465 
–, András fia 463 
–, Benedek fia, tuzséri 222 
–, Márton fia, macskási 119 
–, Péter fia 490 
–, Thebe fia, officialis 481 
–, Wlchyak fia, zágrábmezői 223 
–, Jakab, Tamás, Péter és Miklós apja, 

bossányi 317, 474 
– fia Benedek, nádasdi 482 
– fia János 460–461 
– fia Wcholen, szanai szolgabíró 616 
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– fiai: Dragos, Wlkcyn, Farkas és István, 
Oresia-i 616 

Lukácsfa l. Lukasóc 

Lukasóc (Lukasolch), ma Lukácsfa (Lukačevci, 
Szl.) 624 (Vas m.) 

Lukasolch l. Lukasóc 

Lupprehtzaza l. Lampertszásza 

Lupprethzaza l. Lampertszásza 

LuprechSzaza l. Lampertszásza 

Luprechzaza l. Lampertszásza 

Luprethzaza l. Lampertszásza 

Luprithfolua l. Rupertfalva 

Luprythfolua l. Rupertfalva 

Luptou l. Liptó 

Luptov l. Liptó 

Lusukturuk 208 (Zala m.) 
Lutzmannsburg l. Locsmánd 

Lyget l. Liget 

Lyhota l. Lehota 

Lyhotha l. Lehota 

Lyndeno l. Lendenow 

Lyndua l. Lendva 

Lyndwa l. Lendva 

Lypolch, erdő 44 
Lypolthfolua l. Lipótfalva 

Lyppia l. Heidenricus 

Lypto l. Liptó 

Lyptou l. Liptó 

Lythold l. Lytold 

Lytold (Lythold) fia Henchul, Herche-i 405, 466 
Lyukashatár (Lyvkashathar), határjel 57 
Lyvkashathar l. Lyukashatár 

Lyzka l. Liszkó 

Lyzko l. Liszkó 

Lyzkou l. Liszkó 

Lyzkov l. Liszkó 

Lyzkow l. Liszkó 

 
M 
Macha fia Pál, almágyi 288 
Machala l. Macsola, Mocsolád 

Machkas l. Macskás 

Macho l. Macsó, macsói 

Machou l. macsói  

Machov l. macsói  

Machow l. macsói 

Mačov l. macsói  

Maczow l. macsói 

Macskás (Machkas), ma Hosszúmacskás 
(Satu Lung, Ro.) 119 (Doboka m.) 

Macsó (Macho) 133 (Közép-Szolnok m.) 
– (Macho) 133 (Pilis m.) 
macsói (Macho, Machou, Machov, Machow, 

Maczow; ma Mačov, Sze.) bán l. Miklós 
Macsola (Machala), ma Mocsola, Ukr. 

322 (Bereg m.) 
Madachfeulde l. Madácsfölde 

Madácsfölde (Domenfeulde, Madach-
feulde), ma Madocsán (Madočany, Sz.) 
472 (Liptó m.) 

Madočany l. Madácsfölde 

Madocsán l. Madácsfölde 

magister in artibus l. Heidenricus 
– sacre pagine ~ scripture l. István nyit-

rai püspök 
magna Insula l. Csepel 

magnates 433 
magnificus 10, 19, 37, 61, 70–71, 73–76, 

98–102, 116–117, 120–122, 147, 
170–179, 188, 197, 230, 264, 272, 
368, 398–400, 432–433, 486, 553, 
577, 595–596, 601, 613, 617, 624–
625, 633 

Magnus l. Nagy 

– Horreus l. Nagycsűr 

magnus Homok l. Nagyhomok 

– Homuk l. Nagyhomok 

Magyar, ma Kismagyar (Malý Mager, 
Sz.) 257 (Pozsony m.) 

– (Hungarus, Vngarus) Miklós (Niclin, 
Nykkul) mester, nagymartoni, fraknói 
356, 367 
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– (Mogyar dict.) Pál mester 65, 161, 236, 
247, 356, 382, 408, 527 

magyari Szt. Kereszt-egyház 257 
Magyardellő l. Dellő 

Magyarderzse l. Derzse 

Magyargencs l. Gencs 

Magyarkapronca l. Kapronca 

Magyarkeresztúr l. Keresztúr 

Magyarkomját l. Komját 

Magyarnádas l. Nádas 

magyarok 19, 33, 119, 465, 470, 548 
Magyarország (H, partes ~ regnum 

Hungarie, U, V, Ungern, Wngaria) 
32, 43, 53–56, 68, 71, 88, 95, 98, 101, 
109, 117, 128, 131, 133, 138, 193, 
196, 258, 264, 266, 270, 274, 283–
285, 293, 295, 304, 310, 330, 335, 
345, 364, 398, 402, 412, 419, 433, 
488, 529, 542, 548–549, 558, 572, 
576–577, 594, 599, 613, 617, 623, 
630; l. még király, királyi privilegiális 
intitulacio, nádor 

Magyarósd (Monorosd, Monorozd), 
ma Őrimagyarósd 571 (Vas m.) 

Magyarszentmiklós l. Szentmiklós 

Magycha, Benedek leánya 396 
maior comitatus Posoniensis l. Pozsony megye 

Majos (Mayus, Moyus), nádor 433 
– (Moyus) mester, Sándor fia, Gerech-i 478  
Majs (Moysy) 89 (Baranya m.) 
Majszin (Moyse), ma Moisei, Ro. 71 

(Máramaros m.) 
makarskai (Ho.) püspök l. Bálint 
Makch, zalaszegi Pál leánya 428 
Mákfa (Makwa), ma Kis- és Nagymákfa 

101 (Vas m.) 
Makkoshotyka l. Hotyka 

Mako l. Makó 

Makó (Makou), bocsárdi 165 
– (Mako), esztergomi polgár 329 
– (Makou), kaposi jobbágy 403 

– (Makou, Makov), Mikete-i 526 
– (Mako), Filente fia, gömöri szolgabíró, 

nenkei 415 
– (Makow) fia János 570 
– (Makou, Mokou) fia Pál, zétényi, szen-

tesi 24, 36 
Makou l. Makó 

Makov l. Makó 

Makow l. Makó 

Makranc (Makronch, Makrunch), ma 
Mokrance, Sz. 535–536 (Abaúj m.) 

Makronch l. Makranc 

Makrunch l. Makranc 

Makudere, meder 240 
Makwa l. Mákfa 

Malá Ida l. Ida 

Maladen, Zylan fia, oláh 157 
Mălâncrav l. Almakerék 

Malas l. Málas 

Málas (Malas), ma Málaš, Sz. 433 (Bars m.) 
Málaš l. Málas 

maláta 433 
Malathyn l. Malatin 

Malatin (Malathyn, Malatyn, Malethyn), 
ma Hárommalatin (Malatíny, Sz.) 45, 
534, 603–604 (Liptó m.) 

Malatíny l. Malatin 

Malatyn l. Malatin 

Male l. Málé 

Malé Kapušany l. Kapos 

– Kosihy l. Keszi 

– Kozmálovce l. Koszmály 

– Raškovce l. Ráska 

– Trakany l. Kistárkány 

Málé (Kysmale, Male) 316 (Gömör m.) 
Malinik 525 (Sáros m.) 
Málom (Malon) 229 (Baranya m.) 
malom 29–31, 133, 136, 161, 190, 208, 

235, 239, 271, 305, 317, 357, 387, 
432, 452, 469, 488, 526, 528, 532, 
576, 616, 624 
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malomárok 387 
malomhely 15, 235, 532, 576, 624 
malomkerék 30, 133, 161, 236, 317, 357 
Malomsár (Molonsar, Molumsar, Molun-

sar) 85, 306, 540 (Veszprém m.) 
Malomszeg (Molunzegh) 488 (Baranya m.) 
– (Malomzegh) 126, 520, 560 (Bihar m.) 
Malomzegh l. Malomszeg 

Malon l. Málom 

Malý Mager l. Magyar 

– Pesek l. Peszek 

Malženice l. Maniga 

Maly l. Mályi 

Mályi (Maly) 624 (Borsod m.) 
Mand l. Mánd 

Mánd (Mand) 210, 413 (Szatmár m.) 
Maniga (Manyga), ma Malženice, Sz. 

540 (Nyitra m.) 
Manyga l. Maniga 

Máramaros (Maramoros, Maromoros, 

Maromorus) megye 71 
máramarosi vajda l. Balk 
Maramoros l. Máramaros 

Marcelfolua l. Marcellfalva 

Marcell l. Buku Marcell 
–, káplán, pap 39 
Marcellfalva (Marcelfolua, Saar) 111 

(Vas m.) 
Marchia l. Szerémség 

Marchio l. Szerémség 

Maren fia Crisan, gréci polgár 614 
marescallus (mariscalcus, marescalcus, 

marschallus) 32, 68, 293, 295, 465, 470 
Maretyl, cseklészi Miklós leánya 66 
Margecany l. Szentmargita 

Margit, András leánya 6 
–, bossányi Detrik leánya 318, 474 
–, dobokai László leánya 133, 312 
–, Ilona leánya, komlósi 146 
–, Iván plébános leánytestvére 305 
–, Szt., magyar hercegnő 120  

–, Magyar Pál özvegye 65, 161, 236, 
247, 356, 382, 408, 527 

– (Margyth), márkfalvi Tamás leánya 
226, 350, 488 

–, Miklós özvegye 517 
–, onori János leánya 311 
–, petri János leánya 517 
–, petri Lőrinc leánya 69 
–, sáli Dénes leánya 430 
–, szentbalázsi Imre leánya 59–60 
–, szentiváni Péter leánya 278, 608 
–, szentmáriai György felesége 136 
–, zalaszegi Pál özvegye 428 
Margitfalva l. Szentmargita 

Margnia 432 (Temes m.) 
Margyth l. Margit 

marhabőr (-hús) 433 
Maria l. Marja 

Máriakálnok l. Kálnok 

Máriapócs l. Pócs 

Marinus de Goize, raguzai 38 
Marja (Maria), ma Kismarja 277 (Bihar m.) 
Mark l. Márok 

Márk, hécei 609  
–, pécsváradi konvent papja 130 
–, Ilona fia, komlósi 146 
–, István fia 499 
–, Kozma fia, lothárdi 229 
–, Leharth fia, Tamás, Katalin és Annus 

apja, márkfalvi 226, 276, 349, 488 
–, Mátyás fia, mátyásfalvi 480 
–, Okok fia 526 
–, Péter fia, okolicsnói 135, 604 
–, Stanomer fia, zágrábmezői comes 

terrestris 223  
–, Tamás fia, málomi 229 
– fia Dénes, csemernyei 298, 610 
– fia János, alcsúti 426 
– fia Rados 616 
– fiai: György és László, henyei 208 
Marka fia Miklós, jobbágy 376 
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márka 1, 22–23, 31, 39, 48–49, 63, 69, 
78, 106, 113, 129, 135, 149, 160, 197, 
199, 206, 210, 215, 223, 243, 257, 
271, 275, 299, 302, 308, 313, 317, 
320, 357, 366, 382, 388, 440, 396, 
411, 419, 433, 438, 445, 448–449, 
452, 460, 463–464, 492, 503, 515, 
525, 529, 532–533, 540, 544, 570, 
582, 591, 616, 627, 631, 640 

–, budai 63, 92, 210, 226, 337, 433, 488 
–, kereskedelmi 329 
Markalf (Markalph, Markolph) fia Mik-

lós, hosszúmezei 357, 526 
Markalph l. Markalf 

Márkcsemernye l. Csemernye 

Márkfalva (Lehartfalwa, Lehartfolua, 
Lehartfolwa, Leharthfalua, Leharth-
folua, Markfalwa, Markfolua) 226, 
276, 349–350, 488 (Baranya m.) 

Markfalwa l. Márkfalva 

Markfelde l. Márokföld 

Markfeulde l. Márokföld 

Markfolua l. Márkfalva 

Markišavci l. Markusóc 

Markolph l. Markalf 

Markt Allhau l. Alhó 

Márkusháza l. Markusóc 

Markusóc (Markysolch), ma Márkus-
háza (Markišavci, Szl.) 624 (Vas m.) 

Markysolch l. Markusóc 

Maró (Moro), ma Morău, Ro. 133 
(Doboka m.) 

Marochuk l. Marocsuk 

Marocsuk (Marochuk) mester 63 
Márok (Mark), ma Hercegmárok (Gajić, 

Ho.) 39 (Baranya m.) 
Márokföld (Markfelde, Markfeulde) 

10 (Zala m.) 
Maromoros l. Máramaros 

Maromorus l. Máramaros 

Marosszentimre l. Szentimre 

Marót (Maroth) 582 (Esztergom m.) 
Maroth l. Marót 

Marquard, augsburgi püspök, aquileiai 
electus 564 

Mártély l. Adorjánmártély 

Martjanci l. Szentmárton 
Márton l. Fekete Márton 
– l. Hosszú Márton 
– l. Igaz Márton 
– l. Nagy Márton 
– l. Vörös Márton 
– 35 
– bán 433 
–, bodrogi apát 39 
–, csázmai prebendarius pap 464 
–, Domoronháza-i 152 
– mester, vasvári őrkanonok 30, 78 
–, Domokos fia, mileji 533 
–, Emuch fia, devecseri 576 
–, Fülöp fia 460–461 
–, Golub fia, Oresia-i 616 
–, György fia, Alsovmuthna-i 184 
–, György fia, petri 517 
–, Miklós fia, Kerepech-i 339 
–, Vörös Márton fia 237 
–, Zeurus fia 237 
–, Jakab, Mihály és Pál apja, szatmári 

szolgabíró, porteleki 79, 441 
– fia György, nádasdi 639 
– fia István 433 
– fia István, szentiváni 545 
– fia János 35 
– fia János, szentiváni 202, 600, 608 
– fia Lőrinc 431 
– fia Mihály, egri kanonok, vasvári 308–

309, 406 
– fia Miklós, encsencsi jobbágy 29 
– fia Miklós, Janola-i 467 
– fia Miklós, kaponyai 538 
– fia Tamás, szentiváni 449, 464 
– fiai: Imre, István és Miklós, devecseri 576 
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– fiai: János és Lukács, macskási 119 
Martonfalva (Mortunfolua) 624 (Vas m.) 
Mártonhely l. Szentmárton 

marturina (submarturina) 95, 330, 617 
Masa (dict.) László fia István, kázméri 

151–152 
Maslovce l. Vata 

Massa l. Moscsa 

Mat’ovce l. Mátyóc 

Máté 90 
–, Chyk-i 583 
–, pozsegai karpap 340 
–, sebenicoi püspök 10, 37, 61, 70–71, 

73–76, 98–102, 116–117, 120–121, 
147, 170–179, 188, 264, 272, 398–
400, 432–433, 486, 577, 595–596, 
601, 613, 617, 624–625 

– (Mathius), Albert fia 499 
–, István fia, Ilona apja, borzovai 524 
–, Ilona fia, komlósi 146 
– (Mathe), Mátyás fia, mátyásfalvi 480 
– (Mathey), Mihály fia, Losan-i 544 
–, Péter fia, leleszi 48–49 
– (Mathe), Póka fia, mátéfalvi 316 
– (Mathius) fiai: Roland és Miklós, ko-

vácsi jobbágyok 491 
– fia László, kistárkányi, tárkányi 374, 538 
– fia Péter, henyei 208 
– fia Tamás, besenyői 326 
– fiai: Péter és András, pálóci 5 
Mátéfalva (Mathefalua) 316 (Gömör m.) 
Mátészalka l. Szalka 

Mathachina l. Matucsina 

Mathachyna l. Matucsina 

Mathe l. Máté 

Mathefalua l. Mátéfalva 

Matheusfelde l. Mátyusfölde 

Mathey l. Máté 

Mathiasfalua l. Mátyásfalva 

Mathius l. Máté 

Mathyuch l. Mátyóc 

Mathyus l. Mátyus 

Mátraballa l. Barla 

Mattersburg l. Nagymarton 

Matuchina l. Matucsina 

Matucsina (Mathachina, Mathachyna, 
Matuchina), ma Motičina, Ho. 159, 
185 (Baranya m.) 

Mátyás l. Besenyő Mátyás 
–, Bunz-i 33 
–, dubicai pálos perjel 95 
–, enyedi 57 
–, Beke fia, meszesi 344 
–, János fia 152 
–, János fia 251 
–, Perthus fia 517 
–, Péter fia 196, 336 
–, Péter fia, bodméri 426 
–, Péter fia, kövesdi 452 
– fiai: Máté, Márk, László és György, 

mátyásfalvi 480 
Mátyásfalva (Mathiasfalua) 480 (Liptó m.) 
Mátyóc (Mathyuch, Matyuch), ma 

Mat’ovce, Sz. 44, 403, 590 (Ung m.) 
Matyuch l. Mátyóc 

Mátyus (Mathyus) 393, Apx.: 16 (Bereg m.) 
Matyusfeulde l. Mátyusfölde 

Matyusfeuldy l. Mátyusfölde 

Mátyusfölde (Matheusfelde, Matyusfeulde, 
Matyusfeuldy) 235, 400 (Zágráb m.) 

Maxin, oláh vajda 119 
Mayus l. Majos 

Mazanch 377, 391 (Borsod m.) 
Mazchan, vajda 386 
Mederiche l. Megyericse 

medgyesi (Medies, Medyes; ma Mediaş, 
Ro.) szász szék 379, 387, 423 

Mediaş l. medgyesi 

medicus 26 
Medies l. medgyesi 

Medieşu Aurit l. Meggyes 

Mediolanum l. Milánó 
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Medjurača l. Megyericse 

Medovarce l. Méznevelő 

Medue l. Medve 

Meduue l. Medve 

Medve (Medue), vár 331, 340 (Zágráb m.) 
– (Meduue) fia János, vajai 542 
medvei várnagy l. Bakóc 
Medyes l. medgyesi  

megégetés 335 
Meger l. Megyer 

Meges l. Meggyes  

megtámadás 17, 32, 183, 242, 265, 304; 
l. még birtok, ház, kúria 

megye 276, 312, 376, 488; l. még Abaújvár, 
Baranya, Bars, Belső-Szolnok, Bereg, 
Bihar, Bodrog, Borsod, Csongrád, 
Doboka, Dubica, Esztergom, Fehér, 
Fejér, Gömör, Győr, Heves, Hont, 
Hunyad, Kolozs, Komárom, Közép-
Szolnok, Liptó, Máramaros, Moson, 
Nógrád, Nyitra, Pest, Pozsony, Sáros, 
Somogy, Sopron, Szabolcs, Szatmár, 
Szepes, Szolnok, Temes, Tolna, Torna, 
Torda, Trencsén, Ugocsa, Ung, Valkó, 
Vasvár, Verőce, Veszprém, Zala, 
Zemplén 

– (mege) [határ] 34, 426  
– hatósága 398; l. még, Arad, Baranya, 

Bereg, Bihar, Bodrog, Gömör, Heves, 
Hont, Hunyad, Kolozs, Kőrös, Liptó, 
Nógrád, Nyitra, Sáros, Sopron, Szabolcs, 
Szana, Szatmár, Ugocsa, Ung, Valkó, 
Vasvár, Zágráb, Zala, Zemplén 

– hatóságának embere 9, 27, 39, 45, 62, 
122–123, 163, 185, 197, 224, 230, 
238, 272, 316, 346, 352, 410–411, 
415, 424, 447, 480, 519, 537–538, 
557, 605 

– hatóságának notarius-a 5  
– ítélőszéke 5, 197, 245, 270, 463 
Megyer (Meger) 532 (Bihar m.) 

Megyericse (Mederiche), ma Medjurača, 
Ho. 431, 450 (Kőrös m.) 

Megyes l. Meggyes  

Meggyes (Meges) 356, 382 (Sopron m.) 
– (Megyes), ma Aranyosmeggyes (Medieşu 

Aurit, Sz.) Apx.: 46 (Szatmár m.) 
– (Megyes dict.) Jakab 34, 51, 356 
Meggyesi Móric l. Móric 
Meggyesi Simon l. Simon, Móric fia 
Meggyeskovácsi l. Kovácsi 

meisseni (Németo.) őrgróf 594 
Melech 426 (Fejér m.) 
Melpataka, patak 525 
Melse 217 (Tolna m.) 
Mendzenth l. Mindszent 

menekülés 17, 119 
Ménes (Menesy), ma Miniş, Ro. 224 

(Arad m.) 
Menesy l. Ménes 

Menyke 435, 442 (Veszprém m.) 
Méra (Myra), ma Tarnaméra 307 (Heves m.) 
Mére (Merey), ma Kaposmérő 490 

(Somogy m.) 
Merene l. Merenye 

Merenye (Merene) 428 (Somogy m.) 
Merey l. Mére 

Merhard fia János, Bogh-i 393 
Merkoch (Merkolch) 410, 543 (Ung m.) 
Merkolch l. Merkoch 

Merligh l. Olasz Merligh 

mérőkötél 357, 436 
Merse 130 (Baranya m.) 
Mester fiai: Fábián és Bexe 386 
mészáros 433 
Meszes (Mezes) 344 (Borsod m.) 
– (Mezes), hegy(ség) 133, 306, 540 
meszesapáti (Mezesapath) Szt. Margit 

szűz és vértanú-monostor 360, 540 
(Közép-Szolnok m.) 

Mezes l. Meszes 

Mezesapath l. meszesapáti 
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Mezeulak l. Mezőlak 

Mezmielev l. Méznevelő 

Méznevelő (Mezmielev), ma Medovarce, 
Sz. 184 (Hont m.) 

Mezőbottyán l. Bottyán 

Mezőgecse l. Gecse 

Mezőhomok l. Homok 

Mezőlak (Mezeulak) 639 (Veszprém m.) 
Mezőpagocsa l. Pagocsa 

Mezőpeterd l. Peterd 

Mezőpetri l. Petri 

Mezővár l. Tessanóc 

meztelenítés 119, 375, 383, 584 
Micăsasa l. Mikeszásza 

Michalovce l. Nagymihály 

Mihaly l. Mihályi 

Mihály l. Cherepka Mihály 
– l. Cudar Mihály 
– l. Fodor Mihály 
– l. Füzéri Mihály 
– l. Gügye Mihály 
– l. Henke Mihály 
– l. Kalmár Mihály 
– l. Kovács Mihály 
– 538 
–, apródházi 245 
–, bordi 189 
– mester, budai kanonok 136, 194, 287, 

290–291, 489  
–, Cheniz-i 298 
–, egri és váci püspök 2, 10, 37, 61, 70–71, 

73–76, 98–102, 116–117, 120–121, 
137, 147, 170–179, 188, 201, 264, 272, 
275, 300, 309, 368, 436, 398–400, 432–
433, 446, 486, 517, 577, 595–596, 601, 
613, 617, 624–625, 633 

–, esztergomi polgár, kalmár 329 
–, gégényi 163 
–, honti szolgabíró, kereskényi 641 
–, hosszúréti 534 
–, Hybárth-i 152 

–, jánosi 519 
–, keresztúri perjel 39 
–, monoki 539, 596 
–, perki 301 
–, ravaszdi plébános 227 
–, scardonai püspök 10, 37, 61, 70–71, 

73–76, 98–102, 116–117, 120–121, 
147, 170–179, 188, 264, 272, 368, 398–
400, 432–433, 486, 577, 595–596, 601, 
613, 617, 624–625 

–, szaniszlói pap 519 
–, tárcai főesperes 2, 201, 446 
–, váradi karpap, oltármester 240 
–, várnagy, Gyante-i 424 
–, varsányi plébános, pap 183 
– mester, vasvári éneklőkanonok 30, 78  
–, zsoldos, Sala-i 19, 32–33, 465, 470 
–, Albert fia, alacskai 642 
–, Anda fia, borsai 6 
–, András fia, András és Gergely apja 608 
–, András fia, damjáni 412 
–, András fia, egerszegi hospes 239 
–, András fia, győri éneklőkanonok, fehér-

vári őrkanonok és scolasticus 52 
–, András fia, szentiváni 600 
–, András fia, Zvthy-i 90 
–, Balázs fia, királyi al-lovászmester, 

récsei 159, 593 
–, Bedech fia, Sarol-i 426 
–, Bekeu fia, kerecsenyi 622 
–, Bereck fia, Sarol-i 426 
– mester, Cibak fia, lovag, palotai 277  
–, Demeter fia, jókai 394 
–, Dénes fia, Tamás apja, köcski 65 
–, Dénes fia, Tukulchen-i 6 
– mester, Dezső fia, elefánti 388  
–, Domokos fia, csáti, lősi 276, 488 
–, Domokos fia, Sarol-i 426 
– mester, Domokos fia, úszori 215  
– mester, Frenk fia, nádori albíró, sárosi 

vicecomes 114, 487  
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–, Gereuen fia, Péter apja 525 
–, Gergely fia 189 
–, Gergely fia, alcsúti 426 
–, Guthmer fia, pataki polgár 538 
–, Gutur fia 538 
–, György fia, Péter apja, rakamazi, szaniszlói 

28, 269, 518–519 
–, Imre fia, Máté apja, Losan-i 544 
–, Imre fia, tomori 436 
–, István fia, adi 540 
–, István fia, jékei 90 
–, István fia, sasvári 219 
–, István fia, Sylleud-i 488 
–, János fia, patai 447 
–, János fia, Poldeti-i 9 
–, János fia, rajki 516 
–, János fia, tornaljai 568 
–, László fia 493 
– mester, László fia, csetneki 398 
–, László fia, dobokai 119, 540 
–, László fia, patai 494 
– mester, László fia, putnoki 50, 316, 638 
– mester, László fia, semjéni 18, 21, 84 
–, Lőrinc fia, hosszúréti 534 
–, Márton fia, egri kanonok, vasvári 308–

309, 406 
–, Márton fia, porteleki 79 
– mester, Miklós fia, litteratus, tárnoki 

familiáris 307, 437, 446 
–, Pál fia, töttösi 491 
–, Pál fia, vasvári jobbágy 29 
–, Péter fia, bodméri 426 
–, Péter fia, bottyáni 385 
–, Péter fia, nagyfalvi bíró 79 
–, Péter fia, pagocsai 189 
–, Péter fia, Sarol-i 426 
–, Pető fia 6 
–, Pető fia, legenyei 477 
–, Sár Jakab fia 140 
–, Szolnok fia, bottyáni 360 
–, Tamás fia, csébi 526 

–, Tamás fia, Igruchfalua-i 9 
–, Tamás fia, tassi 296 
– fia András 296 
– fia András, darai 510 
– fia András, komoróci 323 
– fia György, damjánfalvi 463 
– fia István 602 
– fia István, Petlend-i 205 
– fia István, tomori 436 
– fia János, Domoronháza-i 152 
– fia János, enyedi 57 
– fia János, hahóti 599 
– fia János, újfalvi 4 
– fia László 189  
– fia László, szatmári szolgabíró, simai 441 
– fia Lőrinc, örsi 515 
– fia Miklós, gömöri szolgabíró, sztárnyai 415 
– fia Miklós, lothárdi 229 
– fia Miklós, örsi 183 
– fia Pál 245 
– fia Péter 246 
– fia Péter, adonyi 29 
– fia Péter, bánházi 542 
– fia ….., zsoldos 465 
Mihályfalva (Myhalfolua) 488 (Baranya m.) 
– (Myhalfolua), ma Petőmihályfa 78 

(Vas m.) 
Mihályi (Mihaly) 529 (Valkó m.) 
Mikch l. Mikcs 

Mikcs (Mikch, Mykch, Myukch), bán, 
Ákos, Roland és István apja 226, 456, 
508, 555, 582, 598 

Mike (Myke) fia Miklós, urai 79, 519 
– (Myke) fiai: Miklós és András, 

Brezyna-i 230 
Mikesharasztja (Mykesharaztya), bo-

zótos 288 
Mikeszásza (villa Fugonis), ma Mică-

sasa, Ro. 387 (Szászföld) 
mikeszászai comes 387 
Mikete 526 (Zemplén m.) 
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Miklós l. Ádám Miklós 
– l. Apród Miklós 
– l. Druget Miklós 
– l. Fekecs Miklós 
– l. Forgács Miklós 
– l. Fwtonus Miklós 
– l. Gauzul Miklós 
– l. Kachow Miklós 
– l. Kakas Miklós 
– l. Kis Miklós 
– l. Kovács Miklós 
– l. Magyar Miklós 
– l. Nagy Miklós 
– l. Német Miklós 
– l. Őrnagy Miklós 
– l. Pislen Miklós 
– l. Pobor Miklós 
– l. Pulhus Miklós 
– l. Ravasz Miklós 
– l. Smit Miklós 
– l. Suluk Miklós 
– l. Szabó Miklós 
– l. Szarka Miklós 
– l. Szőke Miklós 
– l. Tekus Miklós 
– l. Vecse Miklós 
– l. Zele Miklós 
– 538 
– 602 
–, bán, István, János és László apja, lendvai 

501–502, Apx.: 8–13 
–, bátvai 606 
–, Bela-i 301 
–, borsovai főesperes 201, 446 
–, brassói dékán 423 
–, budai kanonok 136, 194, 287, 290–291 
–, csanádi prépost, királyi káplán 37, 630 
–, domonkos rendi szerzetes 529 
–, egerszegi hospes 239 
–, egri őrkanonok 2 
–, egri pap, oltármester 519 

–, egri püspök 137 
– mester, erdélyi alvajdai notarius 57  
–, erdélyi vajda, Péter apja, jobbágyi 358  
–, esztergomi érsek és comes, királyi 

kancellár és alkancellár, zágrábi püspök 
2, 10, 37, 61, 70–71, 73–76, 98–103, 
105, 116–117, 120–121, 129, 134, 
216, 147, 170–179, 188, 198, 201, 
258, 264, 268, 272, 285, 302, 336, 
359, 368, 398–400, 421, 427, 432–
433, 446, 473, 486, 536, 577, 595–
596, 601, 613, 615, 617, 624–625, 
633, Apx.: 1–51 

–, esztergomi káptalan papja 433, 582 
–, esztergomi oltármester 329 
–, famulus 119 
–, gerzencei pap, rector 396 
– (Nikul, Nykkel, Nykkul), gölnicbányai 

polgár 249, 487 
–, Guada-i 33 
–, győri karpap, oltárigazgató 42, 626 
– (N.), győri olvasókanonok 144, 227  
–, hántai prépost 37 
–, honti főesperes, királyi káplán 519 
–, jászói prépost 20, 143, 154–155, 344, 

429, 569 
– mester, királyi titkospecsét protho-

notarius-a 76, 98–101  
–, knini püspök (electus confirmatus) 

427, 595–596 
–, macsói bán [Ostfi] 39  
–, macsói bán, baranyai és valkói comes, 

garai 10, 37, 39, 61, 70–71, 73–76, 
98–102, 110, 116–117, 120–121, 147, 
170–179, 185, 188, 264, 272, 368, 
375, 383, 398–400, 424, 432–433, 
486, 577, 584, 595–596, 601, 613, 
617, 624–625, 633 

–, máléi 316 
–, nádor (H), kunok bírája, János királyi 

tárnokmester és Domokos apja 1, 82, 
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194, 210, 249, 369, 390, 414, 428, 
433, 487 

– comes, Nigol nembeli 529  
–, pap 168 
– (Nikul, Nykul, Nyklin), paraszt 275, 

300, 647 
–, patai főesperes 2, 201 , 446 
–, pécsi prebendás pap, oltármester 376 
–, pécsváradi konvent papja 226 
–, perki 325 
–, sárosi alesperes, sóvári plébános 275 
–, somogyi konvent papja 164 
–, szepesi karpap 246 
–, szkalkai apát és szerzetes, pap 615 
–, szolnoki főesperes, erdélyi dékán és 

kanonok 225, 362, 372–373 
–, szomordoki 540 
– comes, toldi 19, 33  
–, traui püspök 10, 37, 61, 70–71, 73–76, 

98–102, 116–117, 120–121, 147, 
170–179, 264, 272, 398–400, 432–
433, 486, 577, 595–596, 601, 613, 
624–625, 633 

– mester, újlaki officialis 231–232 
–, ungi főesperes 2, 201, 446 
–, váci kanonok, veszprémi officialis, 

Liphonia-i 651 
–, váradi karpap, oltárigazgató 540 
–, vértesi 504 
–, zágrábi prépost és vikárius 648–649 

között 
–, zalai őrszerzetes 628 
– (Nicolaus de Matafaris ~ Matafarris ~ 

Matafaro ~ Matafarro), zárai érsek,  
doctor decretorum 7, 10, 37, 61, 70–
76, 98–102, 116–117, 120–121, 147, 
170–179, 188, 192, 200, 207, 241, 
264, 272, 368, 398–400, 404, 432–
433, 475, 486, 551, 577, 595–596, 
601, 613, 617, 624–625, 633 

–, zsoldos, Sagoria-i 19, 32–33 

–, zsoldos, Sala-i 465 
–, Agg fia, Adam Miklós és Igaz Márton 

apja, Emel-i 145, 162 
–, Albert fia, komlósi 146 
–, Amadé fia, Miklós apja, szlavón bán, 

lendvai 10, 624 
–, Ampod fia 628 
–, András fia, borsai 446 
–, András fia, csízi 609 
–, András fia, máléi 316 
–, András fia, Ratachych-i 449 
–, András fia, récsei 366 
–, András fia, szentkirályi 197 
–, Angel János fia, gerzencei 281, 331 
–, Arland fia 648–649 között 
–, Arthow György fia 386 
–, Balázs fia, bródi 339 
–, Bálint fia, Gergely apja 167 
–, Balog Péter fia, bői 554 
–, Bede fia, szentkozmadamjáni 122 
–, Bedech fia, Sarol-i 426 
–, Beke fia, Peel-i 34, 356 
–, Belus fia, István és Katalin apja, olaszi 127 
–, Bene fia, kenézi jobbágy 29 
– mester, Bereck fia, Barbara és Anich 

apja, bátori 28–29, 518  
–, Boda fia 621 
–, Boda fia, Jakab, Skolasztika, Klára és 

Chalka apja, palugyai 534, 603 
– comes, Buku Marcell fia, káldi 111 
–, Buzád fia, Klára apja, hahóti 599 
–, Castellan Péter fia 400 
–, Chapou fia, Chapouhaza-i 2 
–, Csák fia 510 
–, Damian fia, damjánfalvi 463 
– mester, Demeter fia, királynéi ifjú, debrői 

28–29, 299, 561 
–, Demeter fia, pósaházi 339 
–, Demeter fia, Demeter, Miklós és János 

apja, szalóki 454 
–, Dénes fia 571 
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– mester, Dénes fia, királynéi gyűrűspecsét 
(protho)notarius-a, titkár 107, 164, 
212, 251, 561  

–, Dezső fia, mérei 490 
–, Dobó fia 165  
–, Domokos fia 490 
–, Domokos fia 540 
–, Domokos fia, Erzsébet apja, abostyáni 273 
–, Domokos fia, bródi 339 
– mester, Domokos fia, László és János 

apja, nadányi 126, 560  
– mester, Domokos fia, pilisi comes, 

visegrádi várnagy, vezsenyi 127, 153, 
520, 620  

–, Doncs apja, kelecsényi 152 
–, Egyed fia 393 
–, Ellős fia, szántói 233 
– mester, Ellős fia, Túz János és Péter 

apja, árokközi 78 
–, Fábián fia, Book-i 481 
–, Ferenc fia, szerdahelyi 222 
– (Nikel, Niklin), Gauzul Miklós fia, 

soproni polgár 166  
–, Gecse fia, Nehe-i 316 
–, Gereuen fia, János apja 525 
–, Gergely fia, bródi 339 
–, Gergely fia, Echyr-i 515 
– mester, Gergely fia, hevesi comes 320  
–, Gergely fia, leszteméri 526 
–, Gothard fia, Pál apja 272 
–, Gothfred fia 189 
–, György fia 40 
–, György fia 639 
–, György fia, leszteméri 357 
–, György fia, nyéki 80, 125 
–, György fia, szemenyei 502  
–, Gyula fia, fábiánházi jobbágy 29 
–, Hegyes András fia, koszmályi 263 
–, Henrik fia 368 
– mester, Illés fia, révai 370 
–, Imre fia, Rethy-i 237 

– mester, Imre fia, szikszói 535–536  
–, Imre fia, tomori 436 
–, István fia 30 
–, István fia, berényi 380 
– mester, István fia, Darow-i 478  
–, István fia, felistáli 394 
– mester, István fia, Gergetegh-i 92  
–, István fia, halastói 405, 466 
–, István fia, haraszti 265 
–, István fia, hegyaljai 152 
–, István fia, jánosi 499 
–, István fia, Jutas-i 124 
–, István fia, Erzsébet és Pál apja, 

kázméri 150–152 
– mester, István fia, nadányi 205, 240, 520  
–, István fia, sasvári 219 
–, Iván fia, hideghéti 63 
–, Jakab fia, anarcsi 393 
– mester, Jakab fia, baracskai 63, 299, 565  
–, Jakab fia, damjánfalvi 463 
–, Jakab fia, zágrábi comes, szamobori 

várnagy 223 
–, János fia 107, 164, 212 
–, János fia 208 
–, János fia 272 
–, János fia 299 
–, János fia 337 
–, János fia 511 
–, János fia 526 
–, János fia 582 
–, János fia Apx.: 3–7 
–, János fia, aracsai 500 
–, János fia, Bagenowch-i 331 
–, János fia, békatoroki 39 
–, János fia, csemernyei 526, 610 
–, János fia, Gutakarcha-i 9 
–, János fia, László apja, hegyaljai 151–152 
– mester, János fia, hosszúbácsi 375, 383, 

583–584  
–, János fia, Kwrus-i 565 
–, János fia, mindszenti 142 



447 

–, János fia, palugyai 534, 603–604 
–, János fia, Peel-i 63 
–, János fia, Ratolth-i 27 
–, János fia, sági 168 
–, János fia, szászfai 525 
–, János fia, szentgáli 31 
–, János fia, szentgyörgyi 89, 130 
–, János fia, várdai 607 
–, János fia, veskóci 265 
– comes, Jaxe fia, esztergomi bíró 329, 

414, 433 
–, József fia, János és Balázs apja, hideg-

héti 63, 106 
–, Keled fia, diószegi 385, 539 
–, Kendet fia, Zalathna-i bíró 61, 362 
– mester, Lack fia 50  
– mester, Lack fia, zempléni és ungi 

comes 184, 203, 352, 410–411, 541 
–, Lampert fia, Tamás apja, patli Apx.: 14 
–, László fia, anarcsi, berencsi 399, 607 
–, László fia, dobokai 540 
–, László fia, mezőlaki 639 
–, László fia, oláh 432 
–, Leuko fia 100 
–, Lökös fia Apx.: 18 
–, Lökös fia, Anglis, Maretyl, Skolaszti-

ka és Anna apja, cseklészi 66 
–, Lőrinc fia, Dada-i 217 
–, Lőrinc fia, lucskai, rőcsei 44, 407, 602 
–, Lőrinc fia, rozvágyi 374, 468, 543 
–, Lőrinc fia, söjtöri 599 
–, Lukács fia, bossányi 317 
–, Marka fia, jobbágy 376 
–, Markalf fia, Klára és Lucia apja, hosszú-

mezei 357, 526 
–, Márton fia, János apja, devecseri 576 
–, Márton fia, encsencsi jobbágy 29 
–, Márton fia, Janola-i 467 
–, Márton fia, kaponyai 538 
–, Máté fia, kovácsi jobbágy 491 
–, Mihály fia, gömöri szolgabíró, sztárnyai 415  

–, Mihály fia, lothárdi 229 
–, Mihály fia, örsi 183 
–, Mike fia, Mojs apja, Brezyna-i 230 
–, Mike fia, urai 79, 519 
–, Miklós fia 189 
–, Miklós fia, butkai 210, 271 
–, Miklós fia, dobokai 540 
–, Miklós fia, falkosi 508 
– mester, Miklós fia, Bálint apja, hahóti 599  
– comes, Miklós fia, Dénes apja, királynéi 

ajtónállómester, hédervári 250, 285, 433  
–, Miklós szlavón bán fia, János apja, 

lendvai 10, 624 
–, Miklós fia, pagocsai 189 
–, Miklós fia, perényi 525 
–, Miklós fia, szalóki 454 
–, Miklós fia, szentlélekfalvi 189 
–, Mikó fia, Balog Péter apja, bői 554 
–, Mikud bán fia, János, László, Miklós 

és Lökös apja, dobokai 119, 133, 540 
–, Odolen fia 95 
– mester, Olivér fia 93–94, 183, 244 
– comes, Orbán fia, Miklós, Pál és István 

apja, perényi 506, 525  
–, Oroz fia, Zaka-i 39 
–, Pál fia, János apja 119 
–, Pál fia, dobrakucsai 617, 620 
–, Pál fia, famulus 397, 415 
–, Pál fia, kéri 590 
– mester, Pál fia, köveskúti 30  
–, Pál fia, patli 144 
–, Pál fia, tállyai 8 
– mester, Pál fia, ugali 619  
–, Perthus fia 517 
–, Péter fia 342 
–, Péter fia, felcsúti 426, 580 
–, Péter fia, szenterzsébeti 495 
–, Péter fia, széplaki 152 
–, Péter fia, dalmát-horvát bán, ország-

bíró, zárai comes, szécsi 7, 10, 26, 37, 
61, 70–76, 98–102, 116–117, 120–
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121, 147, 157, 170–179, 188, 192, 
200, 207, 222, 241, 264, 272, 285, 
368, 386, 398–400, 404, 432–433, 
440–441 között, 462, 475, 486, 515, 
551, 558, 577, 595–596, 601, 613, 
617, 624–625, 633, Apx.: 49–50 

– mester, Péter fia, litteratus, sztáncsi 
150, 203  

–, Péter fia, zavari 366 
–, Pethe fia 422 
–, Pethe fia 447 
–, Pető fia 101 
–, Pető fia 299 
–, Pető fia, derencsényi 27 
–, Pető fia, hegyaljai 151–152 
– mester, Pósa fia, szeri 476, 640  
–, Radou fia, garábi 62 
– mester, Renold fia, zempléni főesperes, 

egri püspöki vikárius és kanonok 2, 
275, 300, 436, 446, 517, 647 

–, Roland fia, bekényi 401 
–, Roland fia, palotai 582 
–, Rubert fia, ippi 79 
– mester, Sándor fia, Gerech-i 478  
–, Sándor fia, Sándor és Miklós apja, 

szentlélekfalvi 189 
–, Sebes fia, bazini 121, 74–75 
–, Sebestyén fia, Wys-i 112 
–, Sike fia 454 
–, Smit Miklós fia, újbányai comes 469 
– mester, Szár László fia, Gerekmezeu-i 

375, 383, 584  
–, Szőke fia, istenmezejei 67 
–, Tamás fia 189 
–, Tamás fia 503 
–, Tamás fia, besenyői 326 
–, Tamás fia, egerszegi hospes 239 
–, Tamás fia, esztergomi polgár, málasi 433 
–, Tamás fia, sári 528 
–, Tamás fia, trocsányi 155, 248, 467 
–, Taro fia 351, 390 

–, Tivadar fia, trocsányi 154 
–, Ugrin fia, Alch-i 515 
– comes, Ugrin fia, országbíró 529, 582, 624  
–, Uzsa János fia, felcsúti 426, 580 
– mester, Vesszős fia 160, 162, 581  
–, Zerechmer fia 152 
–, ….. fia, János apja, bégányi 451 
–, Mihály, István és András apja 307, 446 
–, Tamás szekszárdi apát apja 332–333 
–, János és László apja, borcsányi 565, 575 
–, Pál és Miklós apja, butkai, gávai 3, 18, 

22, 210, 271, 361, 538 
–, László, István és Péter apja, szkárosi 

104, 397, 415 
– mester, János apja, traui medicus 26  
–, Péter, Tivadar és György apja, trocsányi 

154–155, 248, 275, 300, 467 
–, Jakcs fivére, kusalyi 22 
– fia András, elefánti 214, 482 
– fia András, királynéi ifjú, uzsai 435, 442 
– fia Balázs, sztregári 557 
– fia Benedek, óvári 621 
– fia Bereck, felcsúti 426, 580 
– fia Bertalan 368 
– fia Demeter, baranyai vicecomes 185 
– fia Demeter, kosódi 63 
– fia Domokos, lovag, csáti, lősi 276, 

349–350, 488 
– fia Fakó János, farkaslyuki 160 
– fia Gál, moscsai 496 
– fia Gergely, Ogh-i 582 
– fia György 466 
– fia György 566 
– fia György, nógrádi vicecomes 557 
– fia György, szécsi 222 
– fia István 143 
– fia István, Batya-i 110 
– fia István, henyei 208 
– fia István, izbugyai 602 
– fia István, koltai 545 
– fia István, Sarol-i 426 
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– fia István, sasvári 219 
– fia István, turcsányi 633 
– fia Jakab 524 
– fia Jakab, jékei 90 
– fia János 40, 492 
– fia János 86, 246 
– fia János 257 
– fia János 609 
– fia János, bökönyi 542 
– fia János, csatári 344, 429 
– fia János, karácsföldi 199 
– fia János, kerecsenyi 582 
– fia János, Kisduorchan-i 557 
– fia János, leszteméri 526 
– fia János, lidértejedi 9 
– fia János, mihályi 529 
– fia János, moscsai 403, 496 
– fia János, palágyi 44 
– fia János, Peturd-i 79 
– fia János, salamoni 356 
– fia János, szentiváni 278 
– fia János, szőlősi bíró 625 
– fia László, bégányi 401 
– fia László, mátyusi Apx.: 16 
– fia László, örsi 351 
– fia László, rozgonyi 182 
– fia László, újlaki 280 
– fia Márton, Kerepech-i 339 
– fia Miklós 189 
– fia Miklós, falkosi 508 
– fia Miklós, hahóti 599 
– fia Miklós, királynéi ajtónállómester, 

hédervári 285, 433 
– fia Miklós, pagocsai 189 
– fia Nagy Egyed, ramocsaházi 519 
– fia Pál 407 
– fia Pál, besztercei 534 
– fia Pál, csenkeszétei 9 
– fia Pál, csicseri 35 
– fia Pál, jobbágy 376 
– fia Pál, széplaki 505 

– fia Péter, baktai várjobbágy 169, 270 
– fia Péter, jáki 545 
– fia Péter, kovácsi jobbágy 491 
– fia Péter, petri 538 
– fia Roland, komoróci 323 
– fia Tamás 570 
– fia Tamás, Kereky-i 169 
– fia Tamás, pupsai 590 
– fia Ugrin 590 
– fiai: Gergely és György Apx.: 24 
– fiai: Pál és János, petri 517 
– l. még Nicolaus 

Miklósfalva (Myklosfolua, Myklousfolua) 
624 (Vas m.) 

Mikó (Myko), Ipolit fia 579 
– (Mykou) fia Miklós, bői 554 
Mikocsa (Mykocha), Péter és Pál apja, 

kázméri 152, 526 
Mikud (Mykud) bán fia Miklós, dobokai 540 
Mikus (Mykus), jobbágy 557 
Milánó (Mediolanum), Olaszo. 465 
Milej (Myley), ma Milejszeg 533 (Zala m.) 
Milejszeg l. Milej 

Mindszent (Mendzenth) 142 (Zala m.) 
– (Mendzenth) 628 (Zala m.) 
Miniş l. Ménes 

Mirkovci l. Szentszalvátor 

mise (istentisztelet) 236, 585 
Miser l. Misérd 

Misérd (Miser, Myseer), ma Nové 
Košariská, Sz. 73, 97 (Pozsony m.) 

Miske (Myxe) 532 (Bihar m.) 
– (Myske, Myxe) fia Pál, örsi 501, 515 
Miskolc (Myskoch, Myskouch) 462, 

624, Apx.: 19 (Borsod m.) 
Miskolctapolca l. Tapolca 

Missén (Mysen), ma Nagysziklás (Omšenie, 
Sz.) 565, 575 (Trencsén m.) 

Moch 214 
mocsár (mlaka) 14, 42, 223, 325, 426 
Mocsola l. Macsola 
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Mocsolád (Machala), ma Felsőmocsolád 
428 (Somogy m.) 

modium 190 
Modor (Modur), ma Modra, Sz. 13, 440, 

540 (Pozsony m.) 
modori bíró 13 
Modra l. Modor 

Modrus (Modrusa, Modrussa), Ho. 187, 
219, 553 

Modrusa l. Modrus 

modrusi comes l. Bertalan; István, Berta-
lan fia, János, Bertalan fia 

Modrussa l. Modrus 

Modur l. Modor 

Mogyar l. Magyar 

Mogyoros l. Mogyorós 

Mogyorós (Mogyoros, Monorous, Monyoros), 
ma Mogyorósbánya 161, 634 (Esztergom m.) 

– (Moniorod, Monyorod), ma Tisza-
mogyorós 29 (Szabolcs m.) 

– (Monorous), ma Ungmogyorós (Liesková, 
Sz.) 499 (Ung m.) 

Mogyorósbánya l. Mogyorós 

Mohach l. Mohács 

Mohács (Mohach) 500 (Baranya m.) 
Mohnya (Muhnya), ma Monyhád (Chmiňany, 

Sz.) 525 (Sáros m.) 
Moisei l. Majszin 

Mojs (Moys), Miklós fia, Brezyna-i 230 
Mokča l. Moscsa 

Mokcsa l. Moscsa 

Mokou l. Makó 

Mokrance l. Makranc 

mókusprém 433 
Molczhid l. Bolcshida 

Moldva (terra Molduana) 71 
moldvai vajda l. Bogdán 
MolonSaar l. Sár  

Molonsar l. Malomsár 

Molumsar l. Malomsár 

Molunsar l. Malomsár 

Molunzegh l. Malomszeg 

Mon, ma Nagymon (Naimon, Ro.) 530, 
540 (Közép-Szolnok m.) 

Monak l. Monok 

Monakfolua 624 (Vas m.) 
monasterium montis S. Marie l. borsmonostori 

konvent 

moni Boldogságos Szűz-kápolna 530 
Moniorod l. Mogyorós 

Monok (Monak) 539, 596, 646, 649 
(Zemplén m.) 

Monorosd l. Magyarósd 

Monorous l. Mogyorós 

Monorous l. Mogyorós 

Monorozd l. Magyarósd 

monostor l. ábrámi, bécsi, bodrogi, bors-
monostori, garamszentbenedeki, jászói, 
kolozsmonostori, leleszi, meszesapáti, 
Nyulak szigeti, pannonhalmi, pécsváradi, 
somogyi, széki, szekszárdi, szkalkai, 
tapolcai, tihanyi, toplicai, zalai, zirci, 
zobori 

– adománya 306, 540 
–, elhagyatott 540 
– zaklatása 242 
Monostorszeg l. Bodrog 

Monoszló (Monozlou) 208 (Zala m.) 
– (Monozlou) fia György, monoszlói 208 
Monozlou l. Monoszló 

Mons Regis l. Újbánya 

mons Grecensis l. Gréc 

– Pestiensis l. Buda 

– S. Angeli l. Szentangyalhegy 

– S. Martini l. Szentmártonhegy 

Monundorph, völgy 57 
Monyhád l. Mohnya 

Monyorod l. Mogyorós 

Monyoros l. Mogyorós 

Moralya l. Morolya 

Morău l. Maró 

Móric 356 
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–, Taskand-i 382 
–, János fia, Sarol-i 426 
–, Simon apja, meggyesi 280, 378, 402, Apx.: 46 
– fia Pál, garicsi 282 
Moro l. Maró 

Morolya (Moralya) 44, 407, 602 (Ung m.) 
Morthouharasth, erdő 440 
Mortunfolua l. Martonfalva 

MortunZenthyuan l. Szentiván 

MortunZenyuan l. Szentiván 

morva őrgróf l. János 
Moscha l. Moscsa 

Moscsa (Massa, Moscha), ma Mokcsa 
(Mokča, Sz.) 152, 403, 496 (Ung m.) 

Moson megye 92, 433  
mosoni comes l. Demeter 
Moth 181  
Motičina l. Matucsina 

Moys l. Mojs 

Moyse l. Majszin 

Moysy l. Majs 

Moyus l. Majos 

Muhnya l. Mohnya 

Mukacseve l. Bereg 

Mulbach l. Mühlbach 

Munkács l. Bereg 

Munkad 582 (Esztergom m.) 
Murafüzes l. Tropóc 

Murahalmos l. Kopsinc 

Murani l. Murány 

Murány (Murun), ma Temesmurány (Murani, 
Ro.) 140 (Temes m.) 

Muraszentes l. Szvetahóc 

Muraszombat (Murazombata, Murazumbata), 
ma Murska Sobota, Szl. 624 (Vas m.) 

Muravárhely l. Gradistya 

Murazombata l. Muraszombat 

Murazumbata l. Muraszombat 

Murska Sobota l. Muraszombat 

Murun l. Murány 

Muse l. Nagymuzsaly 

Musee l. Nagymuzsaly 

– Maior l. Nagymuzsaly 

must 409 
Muzsijevo l. Nagymuzsaly 

Mühlbach (Mulbach), ma Szászsebes (Sebeş, 
Ro.) 387 (Szászföld) 

Myhalfolua l. Mihályfalva 

Myhaloch 101 (Vas m.) 
Mykch l. Mikcs 

Myke l. Mike 

Mykesharaztya l. Mikesharasztja 

Myklosfolua l. Miklósfalva 

Myklousfolua l. Miklósfalva 

Myko l. Mikó 

Mykocha l. Mikocsa  

Mykou l. Mikó 

Mykud l. Mikud 

Mykus l. Mikus 

Mylai l. Mylay 

Mylay (Mylai) 630 (Szepes m.) 
Myle 81 (Torna m.) 
Myley l. Milej 

Mylik l. Mylyk 

Mylogozth, Gerdonich fia 616 
Myluan 110 (Valkó m.) 
Mylyk (Mylik) 77 (Vas m.) 
Myra l. Méra 

Myseer l. Misérd 

Mysen l. Missén 

Myske l. Miske 

Myskoch l. Miskolc 

Myskouch l. Miskolc 

Myukch l. Mikcs 

Myxe l. Miske 

Myzke 582  
 
N 
N. l. Miklós 

Nadan l. Nadány 

Nadán l. Nadány 
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Nadány (Nadan, Nadán), ma Körösladány 
126, 205, 240, 520, 560 (Bihar m.) 

Nadas l. Nádas 

Nádas (Nadas), ma Magyarnádas (Nădăşelu, 
Ro.) 119 (Kolozs m.) 

nádas 63 
Nadasd l. Nádasd 

Nádasd (Nadasd), ma Abaújnádasd (Trstené 
pri Hornáde, Sz.) 525 (Abaúj m.) 

– (Nadesd), ma Trstená, Sz. 534 (Liptó m.) 
– (Nadasd) 140 (Temes m.) 
– (Nadasd) 639 (Veszprém m.) 
– (Nadasd, Nadasdh) 482  
Nadasdh l. Nádasd 

Nădăşelu l. Nádas 

Nadesd l. Nádasd 

nádor 39, 270, 274, 286, 398, 454, 542; 
l. még Dénes, Druget János, Kont 
Miklós, Majos, Miklós, Roland 

nádori albíró 542; l. még Mihály, Frenk fia 
– általános oklevél 1 évre 344, 429 
– bírótársak 39, 44, 210, 257, 341, 357, 

472, 519, 525, 554 
– ember (speciális) 14, 17, 24, 34, 39, 

41–42, 44, 51, 79, 85–86, 210, 222, 
260, 265, 341, 344, 357, 393–394, 
401, 426, 429, 451, 499, 518–519, 
525–526, 534, 570, 580, 590, 603–
604, 609–610 

– kúria 210, 518 
– notarius 210, 518 
– prothonotarius l. Jakab 
– szó 85 
Nagwelgh l. Nagyvölgy 

Nagy (Magnus) Ábrahám 519 
– (Nogh dict.) András, fábiánházi jobbágy 29 
– (Magnus) András, László fia, szántói 590 
– (Magnus) Egyed, Miklós fia, ramocsa-

házi 519 
– (Magnus) János, famulus 397, 415 

– (Magnus) János, Péter fia, Sebestyén és 
János apja, csaholyi 210, 233, 413, 444 

– (Magnus) János fiai: Pál és János, 
pálfalvi 488 

– (Magnus) Lőrinc 518–519 
– (Nogh dict.) Lőrinc, vasvári jobbágy 29 
– (Nogh dict.) Márton, famulus 454 
– (Magnus) Miklós, Domokos és Erzsébet 

apja, pazdicsi várnagy 3 
– (Magnus) Pál fia János 236 
– (Magnus) Péter, famulus 455 
– (Magnus) Péter fiai: István és János, 

teszéri 218 
Nagybánya l. Asszonypataka 

Nagybégány l. Bégány 

Nagybocskó l. Bocskó 

Nagyborsa l. Borsa 

Nagyborzsova l. Borsova 

Nagybossány l. Bossány 

Nagybudmér l. Bodmér 

Nagybükk (Nogbik, Nogbyk), erdő 30 
Nagycseb l. Cseb 

Nagycsűr (Horreus Magnus, Magnus 
Horreus), ma Şura Mare, Ro. 387, 
427 (Szászföld) 

Nagyecsed l. Ecsed 

Nagyerdő (Nogherdeu), erdő 440 
Nagyfalu (Nogfalu), ma Siklósnagyfalu 

39, 185 (Baranya m.) 
– (Nogfalu), ma Szilágynagyfalu (Nuşfalău, 

Ro.) 79 (Kraszna m.) 
nagyfalvi bíró 79 
Nagygéc l. Géc 

Nagygyimót l. Gyimót 

Nagyhomok (magnus Homok ~ Homuk), 
hn. 164 (Somogy m.) 

Nagyiklód l. Iklód 

Nagykálló l. Kálló 

Nagykanizsa l. Kanizsa 

Nagykapornak l. Kapornak 

Nagykapos l. Kapos 
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Nagykapus l. Kapus 

Nagykároly l. Károly 

Nagykoszmály l. Koszmály 

Nagymákfa l. Mákfa 

Nagymarton (Nogmorton), ma Mattersburg, 
Au. 367 (Sopron m.) 

Nagymartoni Pál l. Pál országbíró 
Nagymező (Noghmezeu, Nogmezeu) 96, 

606 (Ung m.) 
Nagymihály (Noghmihal, Nogmichal, 

Nogmihal), ma Michalovce, Sz. 5, 
44, 87, 324, 352, 410–411, 538, 564, 
605 (Zemplén m.) 

Nagymon l. Mon 

Nagymuzsaly (Muse, Musee, Musee 
Maior), ma Muzsijevo, Ukr. 322, 401 
(Bereg m.)  

Nagyod (Nodged), ma Vyšné nad Hronom, 
Sz. 484–485 (Bars m.) 

Nagyolaszi l. Olaszi 

Nagypeszek l. Peszek 

Nagyráska l. Ráska 

Nagyrozvágy l. Rozvágy  

Nagysáró l. Sáró 

Nagysáros l. Sáros 

Nagyselyk l. Selyk 

Nagyszeben l. Szeben 

Nagyszelmenc l. Szelmenc 

Nagysziget l. Csepel 

Nagysziklás l. Missén 

Nagyszombat (Thyrnauia, Thyrnauiensis, 
Tirnauia, Tirnauiensis, Tirnauyensis, 
Tyrnauiensis, Tyrnensis), város, ma 
Trnava, Sz. 11–13, 190, Apx.: 2 
(Pozsony m.) 

Nagyszőllős l. Szőlős 

Nagytárkány l. Tárkány 

Nagytelek (Nogteluk) 467 (Sáros m.) 
Nagytótlak l. Lak 

Nagyugróc (Nogugrouch, Nogwgroch), 
ma Vel’ké Uherce, Sz. 565 (Bars m.) 

Nagyvárad l. Várad 

Nagyvisnyó l. Visnyó 

Nagyvitéz l. Vitéz 

Nagyvölgy (Nagwelgh), tó 517 
Naimon l. Mon 

Namény (Nomeyn, Nomyn), ma Vásáros-
namény 271 (Szatmár m.) 

Namsakolbasa l. Kolbása 

Nane 383 (Valkó m.) 
Nápolyi Királyság (Apulea, regnum 

Sicilie, Si) 56, 32, 277, 381, 630 
nápolyi főkapitány l. Gomez Albornoz 
– királynő l. Johanna 
napszak (éjszaka, szürkület) 191, 263 
Narad l. Nyarád 

Ňarád l. Nyarád 

Naras, víz 436  
Nata fiai: László és Gergely, Naualyad-i 526 
Naualyad 526 (Zemplén m.) 
Nazuad 584 (Szerém m.) 
Neckenmart l. Nyék 

Negeuen 185 (Baranya m.) 
Negvoy, oláh vajda 119 
Negwe, László fia, oláh 432 
Nehe 316 (Gömör m.) 
Nehez l. Nehéz 

Nehéz (Nehez dict.) János, famulus 500 
Nelepch l. Nelepec 

Nelepec (Nelepch, Nelepech, Nelepuch) 
comes, Iván apja, dobrakucsai 122, 
617, 620, Apx.: 48 

Nelepech l. Nelepec 

Nelepuch l. Nelepec 

Nemčavci l. Németi 

Nemčiňany l. Nemcsény 

Nemcsény (Nempchen, Nempchych), ma 
Nemčiňany, Sz. 559, 587–588 (Bars m.) 

nemes várjobbágy 270 
Nemesbőd l. Bőd 

Nemescsó l. Csó 

Nemeshetés l. Hetés 
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nemesítés 112 
Nemeskolta l. Kolta 

Nemeskosút l. Kosód 

Nemesújfalu l. Újfalu 

Nemeszsuk l. Zsuk 

Német (Nemeth dict.) János, gencsi 356 
– (Teutenicus, Teutonicus, Teutunicus) 

Miklós (Niclin, Nykul, Nykkul) mester, 
nagymartoni, fraknói 356, 367, 382 

német jog 603 
németek 433, 594 
Németciklény l. Vasverőszék 

Németfalu (Nemethfolu, Nemuthfalu) 
624 (Vas m.) 

Nemeth l. Német 

Nemethfolu l. Németfalu 

Nemethy l. Németi 

Németi (Nempti), ma Sopronnémeti 34 
(Sopron m.) 

– (Nemethy), ma Felsőnémeti (Vyšné 
Nemecké, Sz.) 543 (Ung m.) 

– (Nemty), ma Lendvanemesd (Nemčavci, 
Szl.) 624 (Vas m.) 

– (Nemety) 222  
Németország (Alemania) 293 
Németpróna l. Próna 

Nemety l. Németi 

Nempchen l. Nemcsény 

Nempchych l. Nemcsény 

Nempti l. Németi 

Nemty l. Németi 

Nemuthfalu l. Németfalu 

nemzetség (generacio) 15, 21, 257, 271, 
520, 525–526, 529, 533, 599, 642; l. 
még Berloz, Csák, Ják, Nigol, 
Szentemágocs, Woyk 

Nenke, ma Sajólenke (Lenka, Sz.) 415 
(Gömör m.) 

Neremburg l. Nürnberg 

Neszmély (Nezmel), ma Almásneszmély 
113 (Komárom m.) 

Neugrad l. Nógrád 

Neurumburg l. Nürnberg 

Neuychke l. Nevicke 

nevelő 253 
Nevicke (Leuicke, Neuychke, Nyuechke), 

vár, Sz. 407, 483, 499 (Ung m.) 
nevickei várnagy l. Lukács 
Newgrad l. Nógrád 

Newrumburg l. Nürnberg 

Nezmel l. Neszmély 

Nice l. Nizza 

Niclin l. Miklós 

Nicolaus Faletro, Culphi-i kapitány 26 
– de Matafaris l. Miklós zárai érsek 

– de Matafaro l. Miklós zárai érsek 

– de Matafarris l. Miklós zárai érsek 

– de Matafarro l. Miklós zárai érsek 

Nigol nemzetség 529 
Nikel l. Miklós 

Niklin l. Miklós 

Nikul l. Miklós 

Nilka l. Nyalka 

Nin l. Nona 

Nireghaz l. Nyíregyháza 

Nitra l. Nyitra, nyitrai káptalan 

Nitrianske Pravno l. Próna 

Nižná Vol’a l. Volya  

Nižné Valice l. Vály 

Nizza (partes Nicie), ma Nice, Fro. 56 
Nodged l. Nagyod 

Nogbik l. Nagybükk 

Nogbossan l. Bossány 

Nogbyk l. Nagybükk 

Nogfalu l. Nagyfalu 

Nogh l. Nagy 

Nogherdeu l. Nagyerdő 

Noghmezeu l. Nagymező 

Noghmihal l. Nagymihály 

Nogkosuh l. Kazsu 

Nogmezeu l. Nagymező 

Nogmichal l. Nagymihály 
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Nogmihal l. Nagymihály 

Nogmorton l. Nagymarton 

Nógrád (Neugrad, Newgrad) megye 62, 557 
– megye hatósága 62, 557 
nógrádi főesperes l. Péter 
– vicecomes l. György, Miklós fia 
Nogteluk l. Nagytelek 

Nogtorna l. Torna 

Noguezcyche l. Vescsica 

Nogugrouch l. Nagyugróc 

Nogwezciche l. Vescsica 

Nogwgroch l. Nagyugróc 

Nomeyn l. Namény 

Nomyn l. Namény 

Nona, ma Nin, Ho. 204 
nonai comes l. Johannes 
– püspök l. Demeter 
Norovce l. Onor 

Norsinc (Norsynch), ma Újtölgyes (Noršinci, 
Szl.) 624 (Vas m.) 

Noršinci l. Norsinc 

Norsynch l. Norsinc 

Noszikfalva (Nozcykfolua), ma Dióslak 
(Nuskova, Szl.) 624 (Vas m.) 

notarius l. erdélyi alvajdai és vajdai, 
káptalan, királyi, királynéi, megye ha-
tósága, nádori, országbíró, velencei 

Nová Baňa l. Újbánya 

Nova villa l. Újfalu 

Nové Košariská l. Misérd 

Novumcastrum l. Abaújvár 

Nový Tekov l. Bars 

Nozcykfolua l. Noszikfalva 

nullius 227, 242, 303, 651  
nuncius 227, 381, 387, 454 
Nuremberg l. Nürnberg  

Nuremburg l. Nürnberg 

Nuşfalău l. Nagyfalu 

Nuskova l. Noszikfalva 

Nürnberg (Neremburg, Neurumburg, 
Newrumburg, Nuremberg, Nuremburg), 
Németo. 577–578, 582a 

nürnbergi várgróf l. Frigyes 
Nyalka (Nilka) 227 (Győr m.) 
Nyarád (Narad), ma Ungnyarád (Ňarád, 

Sz.) 590 (Ung m.) 
Nyeek l. Nyék 

Nyek l. Nyék 

Nyék (Nyek) 80, 125 (Pilis m.) 
– (Nyeek, Nyek), ma Sopronnyék (Neckenmart, 

Au.) 14, 42 (Sopron m.) 
nyíllövés 27, 110, 386, 563, 605 
Nyír (Nyr) 176 (Esztergom m.) 
Nyírábrány l. Ábrány 

Nyíracsád l. Acsád 

Nyíradony l. Adony 

Nyírbátor l. Bátor 

Nyírbéltek l. Béltek 

Nyírbogát l. Bogát 

Nyírcsaholy l. Csaholy 

Nyíregyháza (Nireghaz, Nyreghaz) 29 
(Szabolcs m.) 

Nyírkarász l. Karász 

Nyírlugos l. Lugos 

Nyírpazony l. Pazony 

Nyírsár (Nyrsar), mocsár 325 
Nyírtass l. Tass 

Nyírtét l. Tét 

Nyírvasvári l. Vasvári 

Nyitra (Nitra), folyó 317 
– megye 109, 136, 305, 311, 318, 633 
– megye hatósága 388, 447 
nyitrai (ma Nitra, Sz.) káptalan 63, 388, 

447, 521 (Nyitra m.) 
– egyházmegye 615 
– főesperes l. Vince 
– püspök 615; l. még István 
– szolgabíró l. János 
– vicecomes l. Izsép 
Nykkel l. Miklós 
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Nykkul l. Miklós 

Nyklin l. Miklós 

Nykul l. Miklós 

Nyr l. Nyír 

Nyreghaz l. Nyíregyháza 

Nyrer l. Őr 

Nyrsar l. Nyírsár 

Nyuechke l. Nevicke 

Nyulak szigeti (Insula leporum ~ virg. glor.) 

B. Szűz- és Szt. Margit-monostor 

(kolostor) és konventje, ma Budapest 
része 120, 489, 529 (Pilis m.) 

– apácák 120, 217, 376, 380, 489, 500, 529 
– perjel l. György 
– perjelnő 120 
nyúlbőr 433 
nyúlketrec 376 
 
Ó, Ö 
Óbars l. Bars 

Oberwart l. Őr 

Óbuda (Buda Vetus, Vetus Buda), ma 
Budapest része 321–322, 326, 529 
(Pilis m.) 

óbudai B. Szűz- és Szt. Klára-kolostor és 

klarissza apácái 161, 264, 321, 433, 
634, Apx.: 21 

– káptalan l. budai káptalan 
– prépost 336 
Occolychna l. Okolicsnó 

Od l. Ad 

Odo (Vgo), zirci apát 417–418, 425, 435, 442 
Odolen fiai: Miklós és István 95 
Odon l. Adony  

Ody l. Ad 

Ófehértó l. Fehértó 

officialis 4, 11–12, 39, 93–94, 110, 119, 
128, 131, 183, 220–221, 224, 231–
232, 236, 263, 274, 330, 374, 386, 
398, 455–459, 481, 500, 540, 543, 
546, 651 

officiolatus 17, 543 
Og l. Agg 

Ogh 582  
Ogmand l. Agmánd 

oklevél l. még általános, bírság-, egyezség-, 
idéző-, kötelezvény-, oltalom-, osztály-, 
papír-, perhalasztó, tilalmazó-, tudomány-
vevő, ügyvédvalló, zálog- 

–, hamis 561 
– ellopása (elveszése) 16, 119, 326, 453 
– érvénytelenítése (visszavonása) 15, 31, 

68, 71, 106, 117, 229, 235–236, 259, 
264, 276, 286, 289, 367, 433, 440, 
446, 464, 478, 487–488, 529, 565, 
576, 612, Apx.: 1–51 

– vizsgálata 472, 561 
Okok fia Márk 526 
Okoličné l. Okolicsnó 

Okolicsnó (Akalichna, Akalychna, 
Occolychna), ma Okoličné, Sz. 135, 
230, 604 (Liptó m.) 

– (Akalichna), patak 230 
oláh 8, 71, 119, 157, 432, 563, 605, 

Apx.: 42–43 
– vajda 119 
Olasz (Galicus) Balota 331 
– (Lombardus) János, esztergomi polgár 433 
– (Gallicus) Merligh, officialis 386 
Olaszi (Alazy), ma Nagyolaszi (Vlachy, 

Sz.) 534 (Liptó m.) 
– (Olazy), ma Bodrogolaszi 79, 127, 538 

(Zemplén m.) 
Olaszliszka l. Liszka 

Olazy l. Olaszi 

Olchuth l. Alcsút 

Olcsvaapáti l. apáti 

Olesnik l. Egres 

Olivér mester, henyei 208 
– mester, István budai prépost, János, 

Roland és Miklós apja [Paksi] 93–94, 
183, 244 
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– fia Kalacha 31 
Ollar l. Ollár 

Ollár (Ollar), ma Kemendollár 159 
(Baranya m.) 

ólom 433 
olomouci (Cseho.) egyházmegye 253 
Olšovany l. Ósva 

Olsowadrian l. Adorján 

Olsuk l. Szentmárton 

oltalomlevél 554 
oltár 85, 152, 222, 236, 240, 329, 376, 

391, 471, 488, 519, 540, 567, 609 
oltárigazgató 42, 240, 540 
oltármester 85, 152, 222, 240, 329, 376, 

391, 471, 488, 519, 609 
olvasókanonok l. budai, egri, esztergomi, 

győri, szepesi, váradi 
Omode l. Amadé 

Ompud l. Ampod 

Omšenie l. Missén 

Onor, ma Norovce, Sz. 311 (Nyitra m.) 
Onth l. Ant 

Oper l. Apaj 

opidum 529 
Opole l. Opulia 

Oppeln l. Opulia 

Opulensis l. Opulia 

Opulia (Oppeln, Opulensis, Opuliensis), 
ma Opole, Lo. 474, 565, 575, 594, 618 

– hercege l. László 
Opuliensis l. Opulia 

Ópusztaszer l. Szer 

Oradea l. Várad 

Orbagh 89 (Baranya m.) 
Orbán, V., pápa 32, 52, 115, 139, 186, 

196, 227, 250–253, 255–256, 258, 
266–268, 283–285, 293–295, 303–
304, 308–310, 332–334, 336, 381, 
406, 427, 438, 443, 548, 564, 567, 
615, 651 

–, Miklós apja, perényi 525 

– fia Bedek 508 
– fia Péter, vajkóci 323 
orbászi (Orbaz, Vrbaz) comes l. János, 

Lőrinc fia 
Orbaz l. orbászi  

Ordou l. Ardó 

Oresia 616 (Szana m.) 
Oressia (Oresya) 235, 386, 400 (Zágráb m.) 
Oresya l. Oressia 

Oreu l. Órév 

Órév (Oreu, Orew) 39 (Baranya m.) 
Orew l. Órév 

Orod l. Arad 

Oros (Orus, Vrus) 84, 393, 522 (Sza-
bolcs m.) 

Oroszi (Vrusy), ma Sárosoroszi (Oroszijeve, 
Ukr.) 401 (Ugocsa m.) 

Oroszijeve l. Oroszi 

Oroszország (Ruscia, Rwscia) 433 
Oroz fia Miklós, Zaka-i 39 
Orros (Orrus dict.) János, csicseri jobbágy 

35, 265 
– (dict.) János, nyíregyházi jobbágy 29 
– (Orrus dict.) István, baji 486 
– (Orrus dict.) Tamás 57 
Orrus l. Orros 

Orsolya, nyéki György leánya 80, 125 
Orsova (Orswa), ma Orşova, Ro. 318 

(Szörényi Bánság) 
Orşova l. Orsova 

Orswa l. Orsova 

országbíró 24, 27, 274, 542; l. még Bebek 
István, Demeter, Druget Miklós, László; 
Miklós, Péter fia; Miklós, Ugrin fia; 
Pál, Tamás 

országbírói általános oklevél 1 évre 217, 
376, 643–654 

– bírótársak 152, 270, 488, 515, 528–
529, 582, 608 

– honor 529 
– notarius 634 
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– prothonotarius l. István, Chernel fia 
Ortho, víz 499 
Orus l. Oros 

Osl fia János 166, 402 
Ossana, Sár Jakab leánya 140 
Ósva (Vzua), ma Olšovany, Sz. 503 (Abaúj m.) 
Oszkó (Wskv) 101 (Vas m.) 
osztálylevél 463, 518 
Osztopán (Oztupan) 416 (Somogy m.) 
osztrák herceg l. Albert, Lipót, Rudolf 
Othyaz l. Atyusz 

Otok 95 (Dubica m.) 
– 614 (Zágráb m.) 
Ouar l. Óvár 

Óvár (Ouar), ma Pinkaóvár (Burg, Au.) 
621 (Vas m.) 

Ovčie l. Vitéz 

Owaz, erdő 440 
Ozora l. Bosznia 

Oztupan l. Osztopán 

Ödenburch l. Sopron 

ökör 27, 119, 123, 185, 386, 388, 402, 
433, 445, 557 

öl [mérték] 29, 436 
Őr (Eur) 629 (Szatmár m.) 
– (Nyrer), ma Strážky, Sz. 102 (Szepes m.) 
– (Ewr), ma Felsőőr (Oberwart, Au.) 30 

(Vas m.) 
Őrbottyán l. Bottyán 

Őrfalu l. Dankóc 

őrgróf l. estei, meisseni, morva 
Őribükkösd l. Sáh 

Őrimagyarósd l. Magyarósd 

Őrisziget l. Sziget 

őrkanonok l. budai, egri, erdélyi, fehér-
vári, győri, szepesi, vasvári 

őrkanonokság l. váradi 
Őrnagy (Ewrnog dict.) Miklós fia Sáska 

Péter 216 
örök hallgatás 39, 181, 196, 336, 387, 

472, 525, 540 

örökös nélkül elhunyt személy 29, 63, 
101, 126, 159, 189, 229, 276, 270, 
273, 278, 368, 428, 488, 518, 520, 
529, 560, 565, 575, 596, 624 

Örs (Wrs), ma Budaörs 133 (Pilis m.) 
– (Wrs) 599 (Somogy m.) 
– (Ewrs) 183 (Tolna m.) 
– (Wrs), ma Alsóörs 515 (Zala m.) 
– (Wrs) 44  
– (Vrs) 351  
őrszerzetes l. pécsváradi, somogyi, zalai 
Österreich l. Ausztria 

Ősz (Evz dict.) Péter, ciráki 14, 42 
Ötösbánya l. Kotterbach 

öv 224, 481 
 
P 
Paah 356 (Sopron m.) 
Pabord, adorjáni 39 
Pach, Annus apja, petri 517 
Padova (Padua), Olaszo. 193 
Padua l. Padova 

Padushauasa 432 (Temes m.) 
Pagachateluk l. Pagocsa 

Pago, Ho. 105  
Pagocsa (Pagachateluk, Pakachateluk), 

ma Mezőpagocsa (Pogăceaua, Ro.) 
189 (Torda m.) 

Pakachateluk l. Pagocsa 

Paksi Leusták l. Leusták szlavón bán 
Paksi Olivér l. Olivér 
Pál l. Cseh Pál 
– l. Gubás Pál 
– l. Kis Pál 
– l. Koniam Pál 
– l. Magyar Pál  
– l. Nagy Pál 
– l. Polcha Pál 
– l. Szabó Pál 
– l. Tolmács Pál 
–, bán, Pál apja 191, 424 
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–, conversus 529 
–, esztergomi olvasókanonok 433 
–, győri al-éneklőkanonok 227 
–, haji káptalan vikáriusa 39 
–, kenézi jobbágy 445 
– mester, királyi asztalnokmester, liszkói 

10, 37, 61, 70–71, 73–76, 98–102, 
116–117, 120–121, 147, 170–179, 
188, 264, 272, 335, 368, 398–400, 
432–433, 486, 577, 595–596, 601, 
613, 617, 624–625, 633 

–, meggyesi 356, 382 
– comes, országbíró 399  
–, pannonhalmi pap 242, 498 
–, pécsi prebendarius pap, oltármester 488 
–, Sykath-i 407, 602 
–, szebeni prépost 433 
–, szegfalvi jobbágy 424 
–, szepesi éneklőkanonok és préposti vikárius 

237, 536 
–, szkárosi jobbágy 104 
–, váradi pap, oltárigazgató 540 
– mester, vasvári kanonok 34, 356, 382 
–, veszprémi püspök 529 
–, völcseji 356 
–, Alap fia, Péter apja, ajkai 471 
–, Albert fia, ibronyi 337 
–, András fia, komoróci 357 
–, Benedek fia, liptói szolgabíró 230 
–, Dénes fia, szennyesi 586 
–, Domokos fia, billyei 628 
–, Domokos fia, mileji 533 
–, Domokos fia, sényői 70 
–, Erzsébet fia 436 
–, Gogan fia 85 
–, György fia, mileji 533 
–, Henchmann fia, Kathanfalua-i 480 
–, Him fia, Benedek pozsonyi comes és 

Péter apja 116, 171, 176–179, 197, 
286, 272, 492, 507, 627 

–, István fia 191 

–, István fia, aradi szolgabíró, budai 224 
–, István fia, Kachy-i 129 
–, István fia, szentgáli 197 
–, Iuahin fia, György apja, garicsi 282 
–, Iván fia 635 
–, Jakab pozsonyi bíró fia 73, 97, 394 
–, Jákó fia, szepetneki 58 
–, János fia 24 
–, János fia 240 
–, János fia, izsákai 205, 240 
–, János fia, jobbágy 20 
–, János fia, Paah-i 356 
–, János fia, pálfalvi 349 
–, Jensel fia, lábatlani 582 
– mester, Lack fia, zempléni, beregi és 

ungi comes 184, 203, 238, 352, 410–
411, 541  

–, László fia, egresi 219 
–, László fia, mindszenti 628 
–, Lőrinc fia, Koraz-i 89 
–, Lőrinc fia, litteratus 514 
–, Lőrinc fia, tassi 296 
–, Macha fia, Jakab apja, almágyi 288 
–, Makó fia, zétényi, szentesi 24, 36 
–, Márton fia, porteleki 79 
–, Mihály fia 245 
–, Miklós fia 272 
–, Miklós fia 407 
–, Miklós fia, besztercei 534 
– mester, Miklós fia, István és János 

apja, butkai, gávai 3, 18, 22, 210, 271, 
361, 413, 538, 598  

–, Miklós fia, csenkeszétei 9 
–, Miklós fia, csicseri 35 
–, Miklós fia, jobbágy 376 
–, Miklós fia, kázméri 150–152 
–, Miklós fia, perényi 506 
–, Miklós fia, petri 517 
–, Miklós fia, széplaki 505 
–, Mikocsa fia 526 
–, Móric fia, garicsi 282 



460 

–, Miske fia, örsi 501, 515 
–, Nagy János fia, pálfalvi 488 
– mester, Pál bán fia 191, 424  
–, Pál fia, Brochina-i 389 
–, Pál fia, szentmártoni 350 
–, Péter fia 586 
–, Péter fia, bánki 444, 570 
–, Péter fia, kisfaludi 83 
– mester, Péter fia, pozsonyi kanonok, 

vatai 257  
–, Péter fia, Sarol-i 426 
–, Pink fia, Miklós apja, famulus 397, 415 
–, Póka fia, szentesi 570 
– comes, Pósa fia, Miklós és János apja, 

köveskúti 30 
–, Salamon fia 59–60 
–, Sándor fia 540 
–, Sebe fia, honti szolgabíró, túri 228, 346 
–, Tamás fia, kázméri 152 
–, Ugrin fia 34 
–, Pál és Erzsébet apja, szentmártoni 350 
– fia András 480 
– fia Antal, kecseti 119 
– fia Balázs, Nehe-i 316 
– fia Balázs, nyíregyházi 29 
– fia Dénes, szennyesi 586 
– fia György, fehéregyházi 289 
– fia György, rétei, récsei 6, 366 
– fia Imre, visontai 201 
– fia Imre, zalaszegi 428 
– fia János 540 
– fia János, billyei 628 
– fia János, esztergomi polgár 329, 433 
– fia János, fehéregyházi 289 
– fia János, kövesdi 452 
– fia János, Mylyk-i 77 
– fia János, pataki bíró 538 
– fia János, szenterzsébeti 495 
– fia János, szentpéteri 370 
– fia Kilián, dellői 189 
– fia László, Myzke-i 582 

– fia Márton, villányi 488 
– fia Mihály, töttösi 491 
– fia Mihály, vasvári jobbágy 29 
– fia Miklós 119 
– fia Miklós, patli 144 
– fia Miklós, tállyai 8 
– fia Miklós, ugali 619 
– fia Pál, Brochina-i 389 
– fia Péter, Lomnicha-i 223 
– fia Péter, ságodi 571 
– fia Tamás 247 
– fia Tamás 257 
– fia Tamás, bródi 339 
– fia Tamás, dobói 114 
– fia Tamás, erdélyi kanonok 310 
– fiai: Goyzlaus, Miklós és Nelepec, dobra-

kucsai 617, 620 
– fiai: János, György és Miklós, kéri 590 
– fiai: Beke és András, prónai 279 
Palagh l. Palágy 

Palagy l. Palágy 

Palágy (Palagh, Palyagh), ma Palagy, 
Ukr. 44, 590 (Ung m.) 

Palagykomoroc l. Komoróc 

Palágykomoróc l. Komoróc 

Palata l. Palota 

Pald l. Páld 

Páld (Pald), ma Garampáld (Pavlová, 
Sz.) 177 (Hont m.) 

Pálfalva (Palfolua) 348, 488 (Baranya m.) 
Palfolua l. Pálfalva  

Páli (Eghazaspaly, Paly, Pauly) 34, 51, 
236 (Sopron m.) 

pallosjog (szabadispánság) 274, 277, 
335, 345, 398 

Pálmafa l. Pusóc 

Pálóc (Paloch), ma Pavlovce nad Uhom, 
Sz. 5, 602 

Paloch l. Pálóc 

pálos kolostor l. keresztúri, pápoci 
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– rend és remetéi 39, 51, 95, 118, 208, 
236, 307, 446 

Palota (Palata) 277 (Bihar m.) 
– (Palata) 582  
Palúdzka l. Palugya 

Palugya (Kiuspalugya, KiusPalugya, 
Kiuspalugye, Palugye), ma Kispalugya 
(Palúdzka, Sz.) 234, 534, 603–604 
(Liptó m.) 

Palugye l. Palugya 

Paly l. Páli 

Palyagh l. Palágy 

Panala l. Panyola 

Panaz 269 (Bihar m.) 
Pâncota l. Pankota 

Pangata l. Pankota 

Pankata l. Pankota 

Pankota (Pankata) 114 (Sáros m.) 
– (Pangata, Pankata), város, ma Pâncota, 

Ro. 261–262 (Zaránd m.) 
pankotai főesperes l. Benedek 
Pannonhalma l. még Szentmárton 

pannonhalmi (Sacer mons Pannonie ~ 

Panonie, Sacermons Pannonie ~ 

Panonie) Szt. Márton-monostor és 

konventje 52, 63, 94, 113, 183, 227, 
242, 303, 332–333, 347, 498, 528, 
639 (Győr m.) 

– apát l. László, Szigfrid 
– éneklőszerzetes l. Kelemen 
– monostor üresedésben 227, 242, 303, 333 
– perjel l. Jakab 
– prépost l. Konrád 
– sekrestyés l. János 
Panyit (Panyt, Ponith) fia Balázs, teszéri 

218, 228 
Panyola (Panala) 439 (Szatmár m.) 
Panyt l. Panyit 

pap 5, 30, 35–36, 39, 44, 52, 57, 63, 85, 
130, 164, 168, 183–184, 222, 226–
227, 242, 252, 263, 275, 376, 380, 

388, 391, 396, 423, 433, 440, 464, 
471, 473, 482, 484–485, 488, 515, 
519, 526, 540, 575, 582, 587–588, 
609, 615, 622 

pápa l. Ince, VI.; Kelemen, VI.; Orbán, V. 
– kanonokságot (prebendát, tisztséget) 

biztosít (rezervál) 139, 250–253, 255–
256, 308–309, 406, 438 

pápai adószedő 406 
– bíró 227 
– bulla 186, 615 
– consistorium 303, 615 
– felmentés, kinevezés (megtagadása) 

115, 266–268, 334, 443, 564, 623 
– (apostoli) kamara 347, 406, 531 
– káplán l. Bernardus 
– kegy 310 
– kúria 46, 196, 227, 336, 443, 550 
– legátus l. Andruin, Egyed 
– (apostoli) szék 52, 242, 258, 293, 304, 

309, 427, 443, 651 
– ügyhallgató 196, 227, 336, 443, 567 
– vikárius 548 
Papča l. Pápocs 

papíroklevél 5, 8–9, 21–23, 27, 40, 42, 
45, 57, 62, 69, 79, 82, 84, 87, 96, 110, 
119, 122–123, 130, 140, 154, 156, 
159, 163, 165, 184–185, 191, 197, 
202, 206, 213, 217, 219, 224–226, 
228, 233, 238, 243, 244, 247–249, 
257, 271, 299–300, 302, 315–316, 
320, 327, 339, 342, 346, 356, 361, 
374, 379–380, 382, 385, 391, 395–
396, 402, 405, 409, 411, 413, 417, 
424–425, 429, 437, 439, 442, 445, 
450–451, 454, 466, 476–477, 480–
483, 489–505, 507–511, 514, 518–
519, 522–524, 526–528, 533, 537, 
541–543, 545, 547, 556–557, 566, 
568–572, 574, 581, 587–588, 590, 
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598, 602, 605, 609, 622, 628, 631, 
636, 639–640 

Papkeszi l. Keszi 

Papmalma (PopMolna), malom 31 
Pápoc (Papocz, Papuch) 51, 65, 236 

(Vas m.) 
– B. Szűz Mária-kolostor és pálos remetéi 

konventje 34, 51, 118, 236  
– Krisztus Teste- és Szt. Üdvözítő-

prépostság 236 
– perjel 236; l. még Péter 
– Szt. Lőrinc-plébánia 236 
Papoch l. Pápocs  
Papocz l. Pápoc 

Pápocs (Papoch), ma Papča, Sz. 27, 316 
(Gömör m.) 

Papuch l. Pápoc 

Parad l. Parád 

Parád (Parad) 535–536 (Heves m.) 
párbaj (bajvívás, bajvívó) 519, 525; l. 

még hatalombaj 
Parhida l. Pelbárthida 

Paris comes, Sándor fia 529  
–, Fülöp és Pasa apja 282, 460–461 
Párkány l. Kakat 

partes Bozne l. Bosznia 

– Bulgarie l. Bulgária 

– Hungarie l. Magyarország  

– Nicie l. Nizza 

– Provincie l. Provance 

– Transmarine l. Tengerentúl 

– Tuscie l. Toscana 

– Ultramarine l. Tengerentúl 

Parvus l. Kis 

Pasa, András fia, szerdahelyi 464, 449 
–, Paris fia 282 
Pasaga l. pozsegai  

Pasca l. Paska  

Paska (Pasca) fiai: László és Jakab, zicsi 
376, 380 

Pasni 376 (Somogy m.) 

passaui (Németo.) egyházmegye 186 
Pasyth l. Pázsit 

Pata (Patha), ma Gyöngyöspata 494–
495 (Heves m.) 

– (Patha), ma Vágpatta (Pata, Sz.) 447 
(Nyitra m.) 

patai főesperes l. Miklós, Sándor 
Patak (Pathak), város, ma Sárospatak 

44, 181, 341, 357, 499, 526, 538 
(Zemplén m.) 

Patakesa, hn. 151 (Zemplén m.) 
Pataki (Pataky dict.) János, vencsellői 

jobbágy 29 
pataki bíró l. János, Pál fia 
Pataky l. Pataki 

patarénusok Apx.: 1–51 
Patha l. Pata 

Pathak l. Patak 

Pathly l. Patli 

Patli (Pathly, Pothly), ma Petőfalva (Pöttels-
dorf, Au.) 144, Apx.: 14 (Sopron m.) 

Pátroha (Ewrpatruh, Ighazospatruh) 
532 (Szabolcs m.) 

patvarkodás (patvarkodó) 39, 515 
Pauly l. Páli 

Pausa l. Pósa 

Pavlová l. Páld 

Pavlovce nad Uhom l. Pálóc 

Pazdics (Pozdych), vár, ma Pozdišovce, 
Sz. 3 (Zemplén m.) 

pazdicsi várnagy l. Nagy Miklós 
Pažit’ l. Pázsit 

Pazony (Pozon), ma Nyírpazony 393 
(Szabolcs m.) 

Pázsit (Pasyth), ma Pažit’, Sz. 565, 575 
(Bars m.) 

Pečarovci l. Pecsaróc 

Pechel l. Pecöl 

Pecheul l. Pecöl 

Pechnenchy (Pechnenichi) 624 (Vas m.) 
Pechnenichi l. Pechnenchy 
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Pechuarad l. pécsváradi  

Pechvarad l. pécsváradi 

Pechwarad l. pécsváradi 

Pecöl (Pechel, Pecheul) 78, 368 (Vas m.) 
Pecsaróc (Pynchronch), ma Szentsebestyén 

(Pečarovci, Szl.) 624 (Vas m.) 
pecsét l. még királyi, királynéi, pápai 
– sérülése 70 
– távolléte (hiánya) 236, 339, 441 
–, hamis 561 
–, jóváhagyó 171–179, 236, 264, 433 
–, vörös viaszú 159, 165, 185, 221, 261, 

274, 313, 402, 409, 417, 425, 445, 
481, 557, 585, 593, 630–631, 636 

pecsétfő (visszazáró pecsét) 24, 132, 154, 
213, 257, 287, 319, 356, 425, 483–
484, 528 , 587 

pecséttel idézés (tilalmazás) 45, 316, 
463, 480 

pécsi egyházmegye (püspökség) 52, 145, 
227, 303, 332–333, 348 

– káptalan 31, 39, 49, 89, 130, 229, 255, 
349–350, 376, 431, 438, 450, 488, 
493–494, 643 (Baranya m.) 

– püspök (electus confirmatus) l. Vilmos 
– Szt. Bertalan-ispotály 255, 438 
– Szt. Dániel-oltár 376 
– Szt. János apostol és evangélista-oltár 488 
pécsváradi (Pechuarad, Pechvarad, Pech-

warad, váradi) monostor és konventje 
89, 130, 145, 160, 162, 226, 488, 514, 
529, 581, 644 (Baranya m.) 

Peech 521 
Peel 34, 63, 356 (Sopron m.) 
pék 433 
Pelbárthida (Perbarthyda), ma Parhida, 

Ro. 153 (Bihar m.) 
Pelehte l. Pelejte 

Pelehthe l. Pelejte 

Pelejte (Pelehte, Pelehthe), ma Plechotice, 
Sz. 23, 541 (Zemplén m.) 

Pelsőc (Pleuseuch), ma Plešivec, Sz. 104 
(Gömör m.) 

Penitencia, csízi 609 
pensa 78, 92, 106, 113, 149, 160, 190, 

215, 226, 239, 366, 448, 452, 515, 
627, 631 

Pentegzege l. Péntekszege 

Péntekszege (Pentegzege, Pentekzege, 
Zygeth) 535–536 (Abaúj m.) 

Pentekzege l. Péntekszege 

per átküldése 189, 275, 379, 405, 608 
– átszállása 540, 582 
– tárgyának megváltoztatása 463 
Perbarthyda l. Pelbárthida 

perelsőbbség 248, 319, 441, 463, 556, 587 
Peren l. Perény 

Perény (Peren), ma Perín, Sz. 506, 525 
(Abaúj m.) 

Pereszteg (Perezlegh) 382 (Sopron m.) 
Perezlegh l. Pereszteg 

Pereznoucz 317 (Turóc m.) 
Pergary 106 (Pozsony m.) 
perhalasztás 39, 152, 219, 247, 248–249, 

356, 441, 463, 466–467, 472, 487, 
489–491, 493–514, 520, 524–525, 
529, 538, 540, 566, 576, 580, 639, 648 

– királyi parancsból 22, 40, 206, 260, 
492, 499, 507, 510, 512, 515, 518–
519, 525–526, 545, 554, 566, 570, 
572, 582, 626, 640 

– királynéi parancsból 414 
perhalasztó oklevél 40, 152, 206, 247, 

249, 257, 269–270, 320, 356, 414, 
467, 472, 477, 483, 489–493, 495–
497, 500–514, 519, 527–528, 530, 
538, 540, 561, 570–571, 574, 580–
582, 638–639 

Perín l. Perény 

perjel 8; l. még dubicai, esztergomi, ke-
resztúri, Nyulak szigeti, pannonhalmi, 
pápoci 
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perjelnő l. Nyulak szigeti 
Perk (Perky), ma Jánoshegy (Kremnické 

Bane, Sz.) 301, 325 (Bars m.) 
Perky l. Perk 

perszövetség 507, 533, 540 
Perthus fiai: Mátyás és Miklós 517 
Pertolth l. Bertót 

Pescara (Pissina), vár, Olaszo. 32 
Pest (Pesth), város, ma Budapest része 

433, 489 (Pest m.) 
– megye 529 
Pesth l. Pest  

Peszek (Pezek), ma Kis- és Nagypeszek 
(Malý és Vel’ký Pesek, Sz.) 346 (Hont m.) 

Péter l. Balog Péter 
– l. Besenyő Péter 
– l. Castellan Péter 
– l. Cudar Péter 
– l. Csirke Péter 
– l. Herceg Péter 
– l. Kovács Péter 
– l. Nagy Péter 
– l. Ősz Péter 
– l. Popwy Péter 
– l. Sáhi Péter 
– l. Sáska Péter 
– l. Sebes Péter 
– l. Sós Péter 
– l. Szőke Péter 
– l. Téglás Péter 
– l. Vörös Péter 
– l. Zere Péter 
–, bodrogi apát 39 
– mester, bolognai 196, 336  
–, boszniai püspök 10, 37, 61, 70–71, 

73–76, 98–102, 116–117, 120–121, 
147, 170–179, 188, 264, 272, 368, 
398–400, 432–433, 486, 577, 595–
596, 601, 613, 617, 624–625, 633 

– mester, budai éneklőkanonok 136, 194, 
287, 290–291 

– mester, budai őrkanonok 136, 194, 287, 
290–291 

– mester, csázmai kanonok, szerdahelyi 
plébános 460  

–, csébi 526 
–, cseleji 403 
–, domonkos rendi szerzetes 489, 500, 529  
–, edvei 356 
– mester, erdélyi alvajda, László apja 57, 

119, 189, 202, 211, 225, 327–328, 
379, 572, 608  

–, erdélyi őrkanonok 362, 372–373 
–, esztergomi érseki vikárius 414 
–, garamszentbenedeki konvent papja 

484–485 
– mester, Gerek-i 416 
–, gölnicbányai polgár 249, 487 
–, hevesi főesperes 201, 446 
–, jobbágy 163 
–, Jutas-i 356 
–, kalodvai officialis 224 
–, kegyei 119, 540 
–, leleszi konvent tagja 152, 357, 538 
–, leleszi prépost 3–4, 17, 20–24, 35–36, 

69, 87, 96, 148, 150–151, 156, 169, 
181, 233, 271, 280, 296, 322, 324, 
352, 374, 407, 410–411, 413, 420, 
455–459, 468, 477, 483, 496–497, 
499, 532, 542–543, 547, 569 

–, litteratus 287 
–, litteratus, óbudai 326 
–, nádori notarius, litteratus, vasvári 210, 518 
– mester, nógrádi főesperes, esztergomi 

kanonok 108, 171–179, 433  
–, notarius 68 
–, pálos szerzetes 39 
–, pápoci perjel 34, 51, 118 
–, pozsonyi kanonok 215 
–, somogyi konvent tagja 217 
–, szabolcsi főesperes 2, 201, 446 
–, szatmári szolgabíró, géci 361, 441 
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–, szentgyörgyi 245 
–, szentmártonhegyi plébános 237 
– mester, szepesi olvasókanonok 525, 536  
–, ungi káplán, pap 622 
–, váradi prépost 307  
– mester, váradi kanonok 468, 543 
–, vékei 570 
–, veszprémi dékán 528 
– mester, veszprémi kanonok 515  
–, zalai apát 239, 476, 640 
–, zsoldos, Sala-i 465 
–, zsoldos, szerémi 19, 32–33 
–, Ábrahám fia 526 
–, Adorján fia 44 
–, Anda fia, borsai 6 
–, András fia, szelepcsényi 579 
–, Balázs fia 40 
–, Balázs fia, encsencsi jobbágy 29 
–, Balázs fia, Pál apja, kisfaludi 83 
–, Bede fia, László apja, sárói 218, 228 
–, Belyd fia, gégényi 163 
–, Bene fia, lampertszászai polgár 561 
–, Benedek fia 90 
–, Benedek fia, sáli 621 
–, Bense fia, vajkóci 44 
–, Boda fia, pazonyi 393 
–, Csák fia, János és István apja, csányi 599 
–, Csépán fia, Katalin apja, nádasdi 639 
–, Falkos fia, Gergely apja, szentkirályi 197 
–, Gergely fia, Echyr-i 515 
–, Gergely fia, kistapolcsányi 482 
–, Gergely fia, malatini 534, 603–604 
–, Gondus János fia, rakamazi jobbágy 29 
–, Herceg Péter fia 89, 130 
–, Illés fia 119 
–, Imre fia, baktai várjobbágy 169, 270 
–, Imre fia, pólyai 440 
– mester, Imre fia, Miklós és Péter apja, 

szikszói 535–536 
–, Imre fia, tomori 436 
– mester, Imre fia, valkói vicecomes 110  

–, István fia 379 
–, István fia, Beleser-i 288 
–, István fia, bródi 339 
– mester, István fia, Darow-i 478 
– comes, István fia, eceli 423  
–, István fia, füzeséri 420 
–, István fia, mérei 490 
–, István fia, sasvári 219 
–, István fia, turcsányi 633 
–, Jakab fia 493 
–, Jakab fia 583 
–, Jakab fia, Cheniz-i 377, 391 
–, Jakab fia, Pereznoucz-i  317 
–, Jakab fia, szentjakabi 584 
–, Jákó fia 45 
–, János fia 639 
–, János fia, abaházi 411, 455–459, 496–

497, 499 
–, János fia, baranyai 44 
–, János fia, biri 315 
–, János fia, Gutakarcha-i 9 
–, János fia, Ják nembeli 64 
–, János fia, lothárdi 229 
–, János fia, márki 39 
–, János fia, szaniszlói 79 
–, János fia, szentgáli 31 
–, János fia, szőledi 86, 525 
–, Konrád fia, adorjáni 494 
–, László fia, berencsi 399 
–, László fia, cseleji 222 
–, László fia, hegyaljai 151 
–, László fia, keresztúri 455–459 
–, László fia, mátyóci 590 
–, László fia, officialis, németi 410, 543 
–, Leusták fia, vásárdi 63 
– mester, Lökös fia, bátori, rakamazi 28–

29, 518–519 
–, Lőrinc fia 396 
–, Lőrinc fia, dobi 132 
–, Lőrinc fia, jékei 90 
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–, Lőrinc fia, Mátyás és Erzsébet apja, 
kövesdi 452 

–, Lőrinc fia, tassi 296 
–, Lukács fia, bossányi 317, 474 
–, Máté fia, henyei 208 
–, Máté fia, pálóci 5 
–, Mihály fia 246 
–, Mihály fia 525  
–, Mihály fia, adonyi 29 
–, Mihály fia, bánházi 542 
–, Mihály fia, rakamazi, szaniszlói 28, 

269, 518–519  
–, Miklós fia, árokközi 78 
–, Miklós fia, baktai várjobbágy 169, 270 
–, Miklós fia, jáki 545 
– mester, Miklós erdélyi vajda fia, jobbágyi 358  
–, Miklós fia, kovácsi jobbágy 491 
–, Miklós fia, petri 538 
–, Miklós fia, Tumbold apja, szkárosi 

397, 415 
–, Miklós fia, János, László, Tamás és Péter 

apja, trocsányi 154–155, 248, 467 
–, Mikocsa fia, kázméri 152 
–, Orbán fia, vajkóci 323 
–, Pál fia, ajkai 471 
– mester, Pál fia, bán, remetei 124, 492 
–, Pál fia, Lomnicha-i 223 
–, Pál fia, ságodi 571 
–, Péter fia 460 
–, Péter fia, bánki 444 
–, Péter fia, dunajeci 102 
– comes, Péter fia, kőrösi, eceli 423  
–, Péter fia, Margit és Ilona apja, szent-

iváni 278, 608 
–, Péter fia, trocsányi 154 
–, Pető fia, derencsényi 27 
–, Roland fia, ollári 159 
–, Salamon fia 542 
– mester, Salamon fia, királyi notarius, 

laki 529  
–, Sebes Péter fia, szentgyörgyi 313, 351 

– mester, Simon fia, kállói 21, 84, 513 
–, Sinka fia, János, Miklós és János apja 342 
–, Székely György fia, szentmáriai 305 
–, Tamás fia, henyei 208 
–, Tamás fia, szigeti, hegyaljai 151–152 
–, Tamás fia, vőki 626 
–, Timót fia, János apja, telekesi 430 
–, Tóbiás fia 357 
–, Bereck és János apja, bákai 148, 247, 

522, 527 
–, Nagy János apja, csaholyi 210 
–, Miklós dalmát-horvát bán és Domokos 

erdélyi püspök apja, szécsi 624 
–, János és Péter apja, szentiváni 278, 608 
–, Miklós apja, litteratus, sztáncsi 150, 203  
– fia András 379 
– fia Bekus, Sarol-i 426 
– fia Benedek 50, 493–495 
– fia Benedek, gömöri szolgabíró, izsépi 27 
– fia Dachou, botfalvi 87 
– fia Dénes, lasztóci 152 
– fia Domokos, Csák nembeli 529 
– fia Domokos, Lucha-i 41 
– fia Domokos, úszori 215 
– fia Illés 110 
– fia István, gömöri comes, füleki várnagy 

299, 568 
– fia István, kázméri 152 
– fia István, palugyai 234 
– fia Jakab 83 
– fia Jakab, szamárföldi 501 
– fia Jakab, toldalagi 608 
– fia Jakab, tornyostelki 419 
– fia János 609 
– fia János, asszonyfalvi 498 
– fia János, Dombo-i 361 
– fia János, girótházi 224 
– fia János, héti 390 
– fia János, kosódi 63 
– fia János, kozárdi 360 
– fia János, pozsonyi vicecomes és várnagy 9 
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– fia János, salgói 114 
– fia János, vajai 492 
– fia János, veskóci 265 
– fia László 495 
– fia László, árokközi 111 
– fia Lőrinc, rozgonyi 165, 182, 503 
– fia Lukács 490 
– fia Márk, okolicsnói 135, 604 
– fia Máté, leleszi 48–49 
– fia Mátyás 196, 336 
– fia Mihály, nagyfalvi bíró 79 
– fia Miklós, felcsúti 426, 580 
– fia Miklós, szenterzsébeti 495 
– fia Miklós, zavari 366 
– fia Pál, pozsonyi kanonok, vatai 257 
– fia Péter 460 
– fia Péter, kőrösi, eceli 423 
– fia Radozlav 616 
– fia Simon, veskóci 265 
– fia Tamás, abolmai 39 
– fia Tamás, Cyzer-i 323 
– fia Tamás, liptói comes, várnagy 472 
– fiai: László, Imre és Ádám 431, 450 
– fiai: György és Pál 586 
– fiai: Pál és Péter, bánki 444 
– fiai: Mátyás, Mihály és László, bod-

méri 426 
– fiai: Mihály és János, bottyáni 385 
– fiai: János és Péter, dunajeci 102 
– fiai: János és Tiba, gacsályi 206 
– fiai: Stan és István, oláhok Apx.: 43 
– fiai: Mihály és Pócs, pagocsai 189 
– fiai: László, János és Lökös, panyolai 439  
– fiai: László és Tamás, patai 447 
– fiai: Mihály és Pál, Sarol-i 426 
– fiai: István és Farkas, szécsényi 299 
– fiai: Fülöp és Miklós, széplaki 152 
– l. még Petrus 

Peterd (Petherd), ma Mezőpeterd 205 
(Bihar m.) 

Péterhegy l. Petróc 

Peteu l. Pető 

Peteuch l. Petőcs 

Pethe fia Miklós 447 
– fiai: Antal, Miklós és János 422 
Petherd l. Peterd 

Petheu l. Pető 

Pethev l. Pető 

Pethew l. Pető 

Pethri l. Petri 

Pethry l. Petri 

Pethu l. Pető 

Petlend 205 (Bihar m.) 
Pető (Peteu) mester, Cimba István fia 529  
– (Peteu), Egyed fia, kerészi 323 
– (Petheu, Pethew), Ellős fia, Miklós 

apja, hegyaljai 151–152 
– (Petheu), István fia 501 
– (Petheu, Pethev), Sebestyén fia, Tamás 

és Balázs apja, jobbágy 410–411 
– (Peteu), Tibor fia 245 
– (Petheu) fia Benedek, kovácsi jobbágy 491 
– (Pethew) fia János 270 
– (Peteu) fia János, pálóci 602 
– (Petheu) fia Mihály, legenyei 477 
– (Petheu) fia Miklós 299 
– (Petheu, Pethew) fiai: Mihály, János és 

Balázs 6 
– (Pethew) fiai: Beke és Miklós 101 
– (Pethew, Pethu) fiai: Miklós, László, 

János, András és Péter, derencsényi 27 
Petőcs (Peteuch) fia György, szentkereszti, 

sirokai 341 
Petőfalva l. Patli 

Petőmihályfa l. Mihályfalva 

Petreşti l. Petri 

Petri (Petry, Pethri, Pethry), ma Sajó-
petri 517 (Borsod m.) 

–, ma Pócspetri 69, 519 (Szabolcs m.) 
– (Pethry), ma Mezőpetri (Petreşti, Ro.) 

79 (Szatmár m.) 
– (Pettry) 538  
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Petróc (Petrolch), ma Péterhegy (Gornji 
Petrovci, Szl.) 624 (Vas m.) 

– (Petrolch, Petroulch) 622 (Zala m.) 
Petrolch l. Petróc 

Petroulch l. Petróc 

Petrus de Matafaris, zárai érsek  440–441 
között 

Petry l. Petri 

Pettry l. Petri 

Peturd 79  
Petuswlcha, utca 208 
Pezek l. Peszek 

Pezinok l. Bazin 

Pezkfolua 624 (Vas m.) 
Philyknou 525 (Sáros m.) 
phisicus l. királyi 
Pidvinohragyiv l. Ardó 

pilisi (Pylis) apát l. Henrik 
– (Pilys, Pylis) comes l. Fülöp; Miklós, 

Domokos fia 
Pilys l. pilisi  

Pink (Pynk) fia Pál, famulus 397, 415 
Pinkaóvár l. Óvár 

Pisa, város, Olaszo. 32 
Pislen (dict.) Miklós, Kakas István és 

Banga apja, gyáli 419 
Pissina l. Pescara 

Plawe 438  
plébánia 29, 109, 136, 236, 252, 336, 

423, 427, 648–649 között 
plébános 5, 107, 109, 136, 164, 183, 227, 

236–237, 300, 305, 322, 336, 344, 
427, 460, 515, 538, 561, 569 

– választása 423 
Plechotice l. Pelejte 

Plešivec l. Pelsőc 

Pleuseuch l. Pelsőc 

Pobor (dict.) Miklós 17 
Poch l. Pócs 

Pócs (Pouch), ma Máriapócs 29 (Szabolcs m.) 
– (Pouch), Benedek fia, rakamazi 29, 518 

– (Poch, Pouch), Péter fia, András és 
Jakab apja, pagocsai 189 

– (Pouch) fia János, csenkeszétei 9 
Pócspetri l. Petri 

Pódatejed l. Lidértejed 

Podsága (Pothsaga), ma Poşaga de Jos, 
Ro. 189 (Torda m.) 

Poduinya (Poduinnya) 235, 400 (Zágráb m.) 
Poduinnya l. Poduinya 

Pogăceaua l. Pagocsa 

Poganaruk l. Pogányárok 

pogányok 330 
Pogányárok (Poganaruk), árok 488 
Pogon 316 (Gömör m.) 
pohár 433 
pohárnokmester l. királyi 
Póka (Pouka), István és Pál apja, szentesi 

35, 570 
– (Pokau) fia Máté, mátéfalvi 316 
Pokau l. Póka 

Pol (Pool dict.) János (Jans der Pollen), 
pozsonyi polgár 297, 367, 448, 631 

Pol’any l. Polyán 

Pola l. Pólya 

pólai (ma Pula, Ho.) comes l. János  
Polana l. Polona 

Polány (Polyan), ma Sorokpolány 440 
(Vas m.) 

polányi Szt. Vencel-egyház 440 
Polcha (dict.) Pál, ciráki 14 
Poldeti 9 (Pozsony m.) 
polgár (hospes) 1, 11–13, 25, 38, 61, 68, 

141, 166, 172, 180, 195, 235, 257, 
261–262, 264, 297, 322, 329, 331, 
338, 345, 363–364, 367, 369, 371, 
409, 414, 423, 433, 448, 487, 512, 
537–538, 561, 577–578, 582a, 585, 
587, 614, 625, 631, 636, Apx.: 2, 17, 
22, 40, 47, 51; l. még esküdt polgár 

Polhus (dict.) Tamás 455–459 
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Polona (Polyna), ma Vaspolony (Polana, 
Szl.) 624 (Vas m.) 

Pólya (Polyach), ma Pola 440 (Zala m.) 
Polyach l. Pólya 

Polyán (Polyan), ma Bodrogmező (Pol’any, 
Sz.) 455 (Zemplén m.) 

Polyan l. Polány, Polyán 

Polyna l. Polona 

Pomaz 185 (Baranya m.) 
pondus 433  
Pongrác, Pongrác fia 396 
– fia László, cseleji 646 
– fia Pongrác 396 
Ponith l. Panyit 

Pool l. Pol 

PopMolna l. Papmalma 

Poponch (Puponch) 624 (Vas m.) 
Popwy (dict.) Péter, kovácsi jobbágy 491 
poroszló 223, 529, 616 
Portelek (Porteleky, Porteluk), ma Portiţa, 

Ro. 79, 441 (Szatmár m.) 
Porteleky l. Portelek  

Porteluk l. Portelek 

Porthiva l. Portiua 

Portiţa l. Portelek 

Portiua (Porthiva), zenggi püspök 10, 37, 
61, 70–71, 73–76, 98–102, 116–117, 
120–121, 147, 264, 368, 398–400, 
432–433, 486, 553, 577, 595–596, 
601, 613, 617, 624–625 

Poruba, ma Kisporuba (Liptovská 
Porúbka, Sz.) 604 (Liptó m.) 

Pós (Pous) mester, szabolcsi vicecomes 
69, 84, 163, 439 

Posa l. Pósa 

Pósa (Pausa), János fia 632  
– (Powsa), János fia, tapolcaszentgyörgyi 386 
– (Posa, Pousa), Balázs, István, László és 

Miklós apja, szeri 224, 244, 476, 481, 640 
– (Povsa) fia Aladár, kőrösi szolgabíró 461 
– (Pousa) fia Pál, köveskúti 30 

– (Pousa) fia Tristian, Kean-i 529 
Posaga l. pozsegai  

Poşaga de Jos l. Podsága 

Pósaháza (Pousahaza) 339 (Zemplén m.) 
Posar l. Pozsár 

Posega l. pozsegai  

Posoga l. pozsegai 

Poson l. Pozsony 

Posonium l. Pozsony 

Poszoba (Puzula), ma Gömörszőlős 596 
(Gömör m.) 

posztó 20, 433 
Poth 272 (Vas m.) 
Pothly l. Patli 

Pothsaga l. Podsága 

Potyond (Potyund) 34 (Sopron m.) 
Potyund l. Potyond 

Pouch l. Pócs 

Pouka l. Póka 

Pous l. Pós 

Pousa l. Pósa 

Pousahaza l. Pósaháza 

Povoda l. Lidértejed 

Povsa l. Pósa 

Powsa l. Pósa 

Pozdišovce l. Pazdics 

Pozdych l. Pazdics 

Pozon l. Pazony 

Pozsár (Posar dict.) István, keresztúri 
393, 522  

pozsegai (Pasaga, Posaga, Posega, Posoga; 
ma Pozsegaszentpéter, Kaptol, Ho.) 
Szt. Péter-egyház káptalanja 331, 
340, 386, 400, 449, 501 (Pozsega m.) 

Pozsegaszentpéter l. pozsegai  

Pozsony (Poson, Posonium, Prespurch), 
város, ma Bratislava, Sz. 73, 172, 
180, 195, 257, 297, 367, 448, 582a, 
585, 636, Apx.: 17, 22 (Pozsony m.) 

– (maior comitatus Posoniensis, Poson) 

megye 63, 97, 106, 351 
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pozsonyi bíró l. Jakab, Jakus 
– comes l. Benedek; Kónya; László, 

Szobonya fia; Roland 
– káptalan (Szt. Márton- v. Szt. Üdvözítő-

egyház) 6, 9, 15, 41, 63, 83, 92, 97, 
106, 195, 215, 257, 260, 351, 356, 
367, 390, 394, 448, 626 

– Szt. Mihály arkangyal-egyház 73 
– várnagy l. János, Péter fia 
– vicecomes l. János, Péter fia  
Pöttelsdorf l. Patli 

Prag l. Prága 

Prága (Prag), ma Praha, Cseho. 577–
578, 582a, 623 

prágai egyetem 310 
– egyházmegye 252 
Praha l. Prága 

prebenda 139, 236, 251, 255–256, 308–
309, 376, 406, 438 

prebendarius 85, 464, 471, 488 
preceptor l. fehérvári 
Predanóc (Predonolch), ma Rónafő 

(Predanovci, Szl.) 624 (Vas m.) 
Predanovci l. Predanóc 

predium 236, 317, 529, 624 
Predonolch l. Predanóc 

prém 433 
premontrei rendi vizitátor 569 
prepositura l. győri, jászói  
prépost 8; l. még bozóki, budai, csanádi, 

Csoma, egri, erdélyi, esztergom-
előhegyi, esztergomi, fehérvári, győri, 
hántai, jászói, leleszi, óbudai, pannon-
halmi, sági, szebeni, szepesi, turóci, 
váradi, vasvári, zágrábi 

– kinevezése 236 
prépostság l. esztergom-előhegyi, hántai, 

pápoci 
prés 409 
Prespurch l. Pozsony 

Priban, Zylan fia, oláh 157 

Pribóc (Pribouch), ma Príbovce, Sz. 
234 (Turóc m.) 

Pribouch l. Pribóc 

Príbovce l. Pribóc 

Pribych 614 (Zágráb m.) 
primates 433 
procer 95, 433, 472 
promontorium Strigoniense l. esztergom-előhegyi 

Próna (Barleusprouna), ma Németpróna 
(Nitrianske Pravno, Sz.) 317 (Nyitra m.) 

– (Prouna, Provna), ma Tótpróna (Slovenské 
Pravno, Sz.) 279, 317 (Turóc m.) 

Prosiek l. Prószék 

proskribálás 152, 286, 359 
proskribált 345, 359 
Prószék (Prozek), ma Prosiek, Sz. 534 

(Liptó m.) 
prothonotarius l. királyi, királynéi, nádori, 

országbírói 
Protunprun l. Széleskút 

Prouna l. Próna 

Provance (partes Provincie) 46, 56 
Provna l. Próna 

Prozek l. Prószék 

Pruck l. Bruck an der Leitha 

Ptrukša l. Pupsa 

Pucafolua l. Pusóc 

Pula l. pólai comes 

Pulhus (dict.) Miklós 67 
Puponch l. Popouch 

Pupsa, ma Szirénfalva (Ptrukša, Sz.) 590 
(Ung m.) 

Purbach (Purpach), ma Feketeváros (Purbach 
am Neusiedler See, Au.) 141 (Sopron m.) 

– am Neusiedler See l. Purbach 

Purpach l. Purbach 

Pusóc (Pucafolua), ma Pálmafa (Puževci, 
Szl.) 624 (Vas m.) 

Pusztacsán l. Csán 

Pusztacsó l. Csó 

Pusztarádóc l. Rádóc 
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Pusztasalgó l. Salgó 

Puthnok l. Putnok 

Puthnuk l. Putnok 

Putnok (Puthnok, Puthnuk, Putnuk) 50, 
316, 638 (Gömör m.) 

Putnuk l. Putnok 

Puževci l. Pusóc 

Puzula l. Poszoba 

püspök 567; l. még boszniai, csanádi, 
egri, erdélyi, fárói, győri, knini, 
makarskai, nonai, nyitrai, pécsi, 
sabinai, sebenicoi, scardonai, szerémi, 
traui, váci, váradi, veszprémi, zágrábi, 
zenggi 

– kinevezése 309 
püspöki joghatósági per 567 
– mensa l. veszprémi 
– titkospecsét 236 
Püspökszombatja (PysbukSumbvtya), út 440 
Pyleph l. Fülöp 

Pylis l. pilisi 

Pynchronch l. Pecsaróc 

Pynk l. Pink 

PysbukSumbvtya l. Püspökszombatja 

Pysky 140 (Temes m.) 
 
Q 
quartale 329 
Quilozot 336  
 
R 
Rab l. Arbe 

Raba l. Rába 

Rába (Raba), folyó 15, 236 
Rabakez l. Rábaköz 

Rábaköz (Rabakez), districtus 236 
Rábatöttös l. Töttös 

rablás (rabló) 17, 27, 35, 119, 123, 185, 
224, 245, 263, 265, 274, 277, 335, 
345, 376, 386, 398, 402, 431, 450, 
481, 487, 546, 557, 607 

Rade, szolga 224 
Rádóc (Raduch), ma Egyházas- és Puszta-

rádóc 405, 440 (Vas m.) 
Radoma (Rodoma), Sz. 17 (Sáros m.) 
Rados, Márk fia 616 
Radou fia Miklós, garábi 62 
Radozlav, Péter fia 616 
Raduch l. Rádóc 

rágalom 275, 300, 647 
Ragusia l. Raguza 

Raguza (Ragusia), ma Dubrovnik, Ho. 38 
raguzai érsek l. Illés 
– érseki szék üresedésben 188, 617 
– tanács 573 
Rajk (Ray, Rayk), ma Alsó- és Felső-

rajk 516, 599, 622 (Zala m.) 
rajki B. Szűz-egyház 599 
Rakamaz (Rakomaz) 28–29, 504, 518 

(Szabolcs m.) 
Rakomaz l. Rakamaz 

Ráksi (Rakus) 376, 380 (Somogy m.) 
Rakus l. Ráksi 

Rakúsy l. Rókus 

Rama l. Ráma 

Ráma (Rama) l. királyi privilegiális intitulacio 
Ramachahaza l. Ramocsaháza 

Rami, erdő 164 
Ramocsaháza (Ramachahaza) 519 

(Szabolcs m.) 
Raniteluk 208 (Zala m.) 
Raphael, szántói 590 
Raphayn, Gergely fia 18 
Rapolth 498  
Ras l. Rás 

Rás (Ras), ma Felsőrás (Rašice, Sz.) 143 
(Gömör m.) 

Rašice l. Rás 

Raska l. Ráska 

Ráska (Raska), ma Kis- és Nagyráska 
(Malé és Vel’ké Raškovce, Sz.) 413 
(Zemplén m.) 
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Ratachych (Rathachych) 449 (Zágráb m.) 
Rathachych l. Ratachych 

Rathko, Zylan fia, oláh 157 
Ratolth 27 (Gömör m.) 
Ravasz (Rouaz, Rowaz dict.) Imre 576 
– (Rouaz dict.) Miklós, henyei 208 
– (Rouaz dict.) Miklós, mihályfalvi 488 
Ravaszd (Rovazd) 227  
Ray l. Rajk 

Rayk l. Rajk 

Reca l. Réte 

Reča l. Récse 

Recea l. Récse 

Rech, csöllei 260 
Reche l. Récse 

Rechnitz l. Rohonc 

reconciliacio 257 
rector [egyházé] 196, 236, 336, 388, 396, 

427, 436, 566 
– [településé] 128, 221, 546  
rectoratus 255, 438 
Récse (Reche), ma Krasznarécse (Recea, 

Ro.) 159, 593 (Kraszna m.) 
– (Reche), ma Reča, Sz. 215, 366 (Pozsony m.) 
Redemech l. Regmec 

Redeyn l. Redyn 

Redun l. Redyn 

Redyn (Redeyn, Redun) 30 (Vas m.) 
registrum 286, 515 
Regmec (Redemech), ma Alsó- és Felső-

regmec 2 (Abaúj m.) 
regnum Bozne l. Bosznia 

– Bulgarie l. Bulgária 

– Hungarie l. Magyarország 

– Sclauonie l. Szlavónia 

– Sicilie l. Nápolyi Királyság 

Rekeztew 426, 580 (Fejér m.) 
relacio l. kancelláriai jegyzet 
Remete (Remethe) 124 (Temes m.) 
remeték l. ágostonos, pálos 
Remethe l. Remete 

Remins, utca 236 
Rendes (Rendus), ma Balatonrendes 515 

(Zala m.) 
Rendus l. Rendes 

Renold (Rynold), Miklós zempléni főesperes 
apja 275, 300 

Rétállás l. Rupertfalva 

Rete l. Réte 

Réte (Rete), ma Reca, Sz. 6 (Pozsony m.) 
Rethy 237 (Szepes m.) 
Rétközberencs l. Berencs 

rév 223, 515, 517 
Réva (Ryua), ma Rivica, Sze. 370 (Szerém m.) 
Révfülöp l. Fülöp 

révvám 171 
réz 433 
Reznechpataka, folyó 282 
Richnava l. Richnó 

Richnó (Ryhnou), ma Richnava, Sz. 525 
(Szepes m.) 

Rikalf (Rykolph), Rikalf fia, tarkői 566 
– (Rykolph) fiai: Lőrinc, Kelemen és 

Rikalf, tarkői 566 
Rimaszécs l. Szécs 

Rimavská Seć l. Szécs 

Rivica l. Réva 

Róbert, esztergomi érsek 433 
–, konstantinápolyi császár, tarantoi 381 
Rodoma l. Radoma 

Rodumapataka, folyó 182 
Roh fia János 282, 514 
Rohonc (Rohonch), ma Rechnitz, Au. 491 

(Vas m.) 
Rohonch l. Rohonc 

Rokus l. Rókus 

Rókus (Rokus), ma Rakúsy, Sz. 102 
(Szepes m.) 

Roland (Lorand), nádor, pozsonyi comes  433 
– (Lorand), Máté fia, kovácsi jobbágy 491 
– (Lorand), Mikcs bán fia, Miklós apja 582 
– (Lorand), Miklós fia, komoróci 44, 323 
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– (Lorand) mester, Olivér fia 93–94, 183, 244 
– (Lorand), Vid fia, varsányi, ráskai 271, 413 
– (Larand) fia Dénes 491 
– (Lorand) fia János, vasvári vicecomes, 

rádóci 197, 405 
– (Lorand) fia Miklós, bekényi 401 
– (Lorand) fia Péter, ollári 159 
– (Lorand) fia Sebestyén, szentimrei 320 
Római Birodalom 304 
római császár l. Károly, IV. 
– S. Maria in Cosmedin-egyház 258 
– (szent)egyház 32, 227, 242, 304, 548, 615 
Roman, oláh vajda 119 
– fia Dragomer, koromlyai oláh 563, 605 
Românaşi l. Egregy 

Rónafő l. Predanóc 

Ronyva, folyó 151 
Roph, pagocsai 189  
Ropoča l. Rupertfalva 

Roşia l. Vörösmart 

Rosuk fia János 512 
Roswag l. Rozvágy 

Rotenturm an der Pinka l. Vörösvárfölde 

Rouaz l. Ravasz 

Rovazd l. Ravaszd 

Rovinka l. Csölle 

Rowaz l. Ravasz 

Rozgon l. Rozgony 

Rozgony (Rozgon, Rozgun), ma Rozhanovce, 
Sz. 165, 182, 503 (Abaúj m.) 

Rozgun l. Rozgony 

Rozhanovce l. Rozgony 

Rozuad l. Rozvágy 

Rozuag l. Rozvágy 

Rozuagh l. Rozvágy 

Rozuuad l. Rozvágy 

Rozvágy (Roswag, Rozuad, Rozuag, 
Rozuagh, Rozuuad, Rozwad, Rozwagd), 
ma Kis- és Nagyrozvágy 374, 455–
459, 468, 543, 570 (Zemplén m.) 

Rozwad l. Rozvágy 

Rozwagd l. Rozvágy 

rozs 433 
Rőcse (Ryche, Ryuche), ma Alsó- és 

Felsőrőcse (Blatné és Vel’ké Revištia, 
Sz.) 44, 407, 602 (Ung m.) 

Rubert fia Miklós, ippi 79 
Rudňany l. Kotterbach 

Rudolf, IV., osztrák herceg 68, 88, 138, 
141, 193, 334, 569 

– (Rudulph), vöröskői 106 
Rudulph l. Rudolf 

Rufus l. Vörös 

Ruffus Mons l. Vörösmart 

ruha 35, 167, 433, 487, 630; l. még kalap, 
kesztyű, köpeny, öv, süveg, tunika 

Rum (Rwm) 491 (Vas m.) 
Rupertfalva (Luprithfolua, Luprythfolua), 

ma Rétállás (Ropoča, Szl.) 624 (Vas m.) 
Ruphus l. Vörös 

Ruscia l. Oroszország 

Rwm l. Rum 

Rwscia l. Oroszország 

Ryche l. Rőcse 

Ryhnou l. Richnó 

Rykolph l. Rikalf 

Rynold l. Renold 

Ryua l. Réva 

Ryuche l. Rőcse 

Ryvulus dominarum l. Asszonypataka 

 
S 
S. Agatha l. Szentágota 

– Blasius l. Szentbalázs  

– Crux l. keresztúri  

– Demetrius l. Szentdemeter 

– Emericus l. Szentimre 

– Emricus l. Szentimre 

– Georgius l. Szentgyörgy 

– Jacobus l. Szentjakab 

– Ladizlaus l. Szentlászló 

– Nicolaus l. Szentmiklós 
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– Petrus l. Szentpéter 

– Salvator l. Szentszalvátor 

Saag l. Ság, sági 

Saagh l. Ság, sági 

Saah l. Sáh 

Saahy l. Sáhi 

Saal l. Sál 

Saar l. Marcellfalva, Sár 

Sabaria l. Szombathely 

sabinai (Sabinensis; Olaszo.) püspök l. Egyed 
Sabinensis l. sabinai  

Sacer mons Pannonie l. pannonhalmi 

– mons Panonie l. pannonhalmi 

Sacermons Pannonie l. pannonhalmi 

– Panonie l. pannonhalmi 

Safar l. Sáfár 

Sáfár (Safar dict.) András, nagyteleki 467 
– (Safar) István 176 
Šafárikovo l. Tornalja 

Ság (Saagh), ma Karancsság 168 (Nógrád m.) 
– (Saag) 174  
Sagh l. sági  

sági (Saag, Saagh, Sagh; ma Ipolyság, 
Šahy, Sz.) B. Szűz-egyház és konventje 
27, 108, 184, 218, 472, 512 (Hont m.) 

– prépost l. János 
Ságod (Sagud) 571 (Zala m.) 
Sagoria 19, 32–33  
Sagud l. Ságod 

Sáh (Saah), ma Őribükkösd (Buchschachen, 
Au.) 30 (Vas m.) 

– útja (Sahuta, Sahvta), út 30  
Sáhi (Saahy ~ Sahy-i dict.) Péter, sáhi 30 
Sahuta l. Sáh útja 

Sahvta l. Sáh útja 

Sahy l. Sáhi 

Šahy l. sági  

Sajókaza l. Kaza 

Sajólenke l. Nenke 

Sajópetri l. Petri 

Sajószárnya l. Sztárnya 

sajt 190, 220, 433 
Sal l. Sál 

Sal. l. Salerno 

Sal (Sool), ma Šalovci, Szl. 624 (Vas m.) 
Sál (Saal, Sal), ma Hegyhátsál 430, 621 

(Vas m.) 
Sala (Salay, Sale) 19, 32–33, 465, 470 
Šalamenci l. Salamonc 

Salamon (Salomon), ma Salamonfa 356 
(Sopron m.) 

– l. Király Salamon 
–, Darow-i 416 
– fia Domokos, sényői 70 
– fia János, henyei 208 
– fia Pál 59–60 
– fia Péter 542 
– fia Péter, királyi notarius, laki 529 
– fia Sebestyén, Wys-i 112 
– l. Salamonc 

Salamonc (Salomonch, Solomonch), ma 
Salamon (Šalamenci, Szl.) 624 (Vas m.) 

Salamonfa l. Salamon 

Salank l. Salánk 

Salánk (Salank), ma Salanki, Ukr. 206 
(Ugocsa m.) 

Salanki l. Salánk 

Salay l. Sala 

Sălciua de Jos l. Szolcsva 

Sălcuţa l. Fűzkút 

Sale l. Sala  

Salerno (Sal.), Olaszo. l. királyi privilegiális 
intitulacio 

Salga l. Salgó 

Salgo l. Salgó 

Salgó (Salga), ma Salgócska (Šalgočka, 
Ukr.) 366 (Nyitra m.) 

– (Salgo), ma Pusztasalgó (Uzovský 
Šalgov, Sz.) 114 (Sáros m.) 

Šalgočka l. Salgó 

Salgócska l. Salgó 

Săliştea de Sus l. Szelistye 
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Salköveskút l. Köveskút 

Salomon l. Salamon 

Salomonch l. Salamonc 

Šalov l. Kissalló 

Šalovci l. Sal 

salzburgi (Au.) egyházmegye 564 
Sâmbăteni l. Szombathely 

Samobor l. Szamobor 

Sámsonfölde (Samsunfeulde) 289 (Zala m.) 
Samsunfeulde l. Sámsonfölde 

Samus l. Szamos  

Samusce 19, 32 
Sándor, detrikfalvi 534 
–, havasalföldi vajda 8 
–, patai főesperes 137 
–, pataki plébános 538 
–, szabolcsi szolgabíró, petri 519 
–, Balázs fia, Paris apja 529 
–, Cselen fia, János apja Apx.: 3–7 
– mester, István fia, Gergetegh-i 92  
–, Leonard fia, lothárdi 229 
– (Sandur), Miklós fia, szentlélekfalvi 189 
–, Sándor fia, miskolci Apx.: 19 
– (Sandrin) fia Gergely, tarnóci 168 
– fia György 65 
– fia János, liptói vicecomes 44, 135, 

230, 463, 480 
– fia János, sági 168 
– (Sandur) fia Miklós, szentlélekfalvi 189 
– (Sandrin, Sandur) fia Pál 540 
– fia Sándor, miskolci Apx.: 19 
– fiai: Majos, György és Miklós, Gerech-i 478 
Sandrin l. Sándor 

Sandur l. Sándor 

Sângătin l. Enyed 

Sanislău l. Szaniszló 

Sănmihaiu Almaşului l. Szentmihálytelke 

Sânpetru Almaşului l. Szentpéter 

Sântimbru l. Szentimre 

Sânzieni l. Szentlélekfalva 

Sap l. Szap 

Sar l. Sár 

Sár (MolonSaar, Saar) 528 (Veszprém m.) 
– (Sar), folyó 197 
– (Saar), folyó 528 
– (Saar dict.) Jakab, Fülöp, Mihály és 

Ossana apja 140 
Sarachen l. Szerecsen 

Saralan l. Zsarolyán 

Šarišské Sokolovce l. Tótsolymos 

Sarmasag l. Sarmaság 

Sarmaság (Sarmasag), ma Sărmăşag, 
Ro. 181 (Közép-Szolnok m.) 

Sărmăşag l. Sarmaság 

Sáró (Sarou, Sarow), ma Nagysáró 
(Šarovce, Sz.) 218, 228 (Hont m.) 

Sárog (Sarugh), ma Sárok 488 (Baranya m.) 
Sárok l. Sárog 

Sarol 426 (Fejér m.) 
Sarold l. Sarród 

Saroltavár l. Berekszó 

Sáros (Sarus), ma Nagysáros (Vel’ký 
Šariš, Sz.) 114, 525 (Sáros m.) 

– (Sarus) megye 44, 155, 566 
– megye hatósága 44, 114 
sárosi alesperes l. Miklós 
– comes l. Kont Miklós 
– vicecomes l. Mihály 
Sárosoroszi l. Oroszi 

Sárospatak l. Patak 

Sarou l. Sáró  

Šarovce l. Sáró 

Sarow l. Sáró 

Sarród (Sarold, Soruld, Sorwlud) 166 
(Sopron m.) 

Sartor l. Szabó 

Saruar l. Sárvár 

Sarugh l. Sárog 

Sarus l. Sáros 

Sárvár (Saruar) 29 (Szatmár m.) 
Saska l. Sáska 
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Sáska (Saska dict.) Péter mester, Őrnagy 
Miklós fia, esztergomi érseki kúria 
provisor-a 216 

Sasuar l. Sásvár  

Sásvár (Sasuar), ma Tiszasásvár (Trosznyik, 
Ukr.) 206, 219 (Ugocsa m.) 

Satahovci l. Szvetahóc 

Satchinez l. Kenéz 

sátor 433 
Satu Lung l. Macskás 

– Mare l. Szatmár 

Saul mester, hunyadi vicecomes 245 
Saxard l. szekszárdi 

Saxardia l. szekszárdi  

Saxzar l. szekszárdi   

Scala l. szkalkai 

scardonai (ma Skradin, Ho.) püspök l. 
Mihály 

Scarus l. Szkáros 

Sceech l. Szécs 

Scek, patak 440 
Scemerefolua l. Szomorófalva 

Scendgroth l. Szentgrót 

Scentgroth l. Szentgrót 

Scenthlelukfolua l. Szentlélekfalva 

Scenthmaria l. l. Szentmária 

Scenthpeter l. Szentpéter 

Scenthtrinitas l. Szenttrinitás 

Scenthywan l. Szentiván 

Scentkerezt l. Szentkereszt 

Scepes l. Szepes, szepesi 

Scepsi l. Szepes, szepesi  

Scepsy l. Szepes, szepesi 

Scepus l. Szepes, Szepesség, szepesi 

Sceredahel l. Szerdahely 

Schadschelken l. Selyk 

Schelken l. Selyk 

Sclauonia l. Szlavónia 

Sclavus l. Tót 

scolaris 438 
scolasticus 52, 195, 270 

scolastria 52 
Scybin l. Szeben 

Scyl l. Szil 

Scyrch l. zirci  

Se l. Szerbia 

Sebacha János 33 
Sebe, Ilona leánya, komlósi 146 
– (Seebe), osztopáni János leánya 416 
–, szentiváni János leánya 202, 600, 608 
– fia János, zsebeházi 34 
– (Sebee) fia Pál, honti szolgabíró, túri 

228, 346 
Sebeborci l. Szebeborc 

Sebee l. Sebe 

Sebehaza l. Zsebeháza 

sebenicoi (ma Šibenik, Ho.) püspök l. Máté 
Sebes (Sebus) mester, János és Miklós apja, 

bazini, szentgyörgyi 74–75, 121, 313 
– (Sebus dict.) Péter mester, comes, Ta-

más, János és Péter apja, szentgyörgyi 
21, 313, 351, 390 

Sebeş l. Mühlbach, Zsebeháza 

sebesítés (sebesülés, sebzés, vér hullása) 
9, 17, 31, 71, 119, 311–312, 330, 335, 
386, 397, 403, 415, 424, 431, 450, 
511, 584, 607, 624 

Sebestyén, valkói szolgabíró, Nane-i 383 
– mester, Balázs fia 529  
–, Bodmér fia, lothárdi 229 
– mester, Nagy János fia, csaholyi 210, 

233, 361, 444 
–, Roland fia, szentimrei 320 
–, Salamon fia, György és Miklós apja, 

Wys-i 112, 272 
– fia Egyed, Veyteh-i 488 
– fia István 538 
– fia Lőrinc 513 
– fia Pető, jobbágy 410–411 
Sebeuk fia János, kimlei 92 
Sebhaza l. Zsebeháza 

Sebus l. Sebes 
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Sec l. Szécs 

Seç l. Szécs 

Sech l. Szécs 

Sechan l. Szécsény 

Sečovce l. Szécs 

Sedun l. Zsédeny 

Seed l. Sid 

Seel l. Sel, Szelc 

Seez l. Szécs 

Sefrid l. Szigfrid 

Seg 481 (Arad m.) 
Segesd (Segusd), város 107, 164 (Somogy m.) 
segesdi comes l. László, Fülöp fia 
Segn l. Zengg 

Segna l. Zengg 

Segnia l. Zengg 

Segusd l. Segesd 

Sehtur l. Söjtör 

Şeica Mare l. Selyk 

– Mică l. Selyk 

sekrestye l. káptalan levéltára 
sekrestyés l. pannonhalmi 
Sel (Seel) fia János 30 
Selce l. Szelc 

Selec l. Szelc 

Selendy (dict.) János, kakati jobbágy 29 
Selez l. Zseliz 

Selk l. Selyk 

Sellerhel l. Zsellérhely 

Selnerhel l. Zsellérhely 

Selnerhele l. Zsellérhely 

Selo l. Lak 

Selyk (Schadschelken, Schelken), ma Kisselyk 
(Şeica Mică, Ro.) 387 (Szászföld) 

– (Selk), ma Nagyselyk (Şeica Mare, 
Ro.) 423 (Szászföld) 

selyki szász szék 387, 423 
Semien l. Semjén 

Semjén (Semien, Semyen), ma Kálló-
semjén 18, 21, 84, 210, 439, 519 
(Szabolcs m.) 

Semler l. Zsemlér 

Semouch 544 (Zágráb m.) 
Semyen l. Semjén 

Seneu l. Sényő 

Senia l. Zengg 

Senj l. Zengg 

Sényő (Seneu) 70 (Szabolcs m.) 
Sepes l. szepesi  

Sepsi l. szepesi 

Serephel l. Serephil 

Serephil (Serephel) fia János, kenézi 
jobbágy 29 

Serke l. Kapla 

Sernelhel l. Zsellérhely 

servicium commune 347–348, 479, 549 
– consuetum 347–348, 479, 549 
servitor 110, 209 
Seschye l. Gecse 

Seyler, ezüstbánya 487 (Szepes m.) 
Si l. Nápolyi Királyság 

Šibenik l. sebenicoi  

Sibin l. Szeben 

Sibiu l. Szeben 

Sid (Seed), ma Gömörsid (Šíd, Sz.) 27 
(Gömör m.) 

Šíd l. Sid 

Siena, város, Olaszo. 32 
Siffrid l. Szigfrid 

Siget in der Wart l. Sziget 

Sike (Syke), főesperes 261–262, 319 
– (Syke) fia Miklós 454 
Siklósnagyfalu l. Nagyfalu 

Silická Brezová l. Borzova 

Sima (Syma, Symay), ma Csengersima 
21, 441 (Szatmár m.) 

Simeg l. somogyi 

Simig l. Somogy, somogyi  

Simigium l. Somogy 

Simon l. Cudar Simon 
– l. Tompa Simon 
– mester, domonkos rendi 266–268  
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–, harmincadszedő 220 
–, hegyaljai 151 
–, írnok, litteratus 330, 593 
–, ungi notarius 5 
–, váradi karpap, oltárigazgató 240 
–, Balase fia, Balassefalua-i 162  
–, Egyed fia, bertóti 595 
–, Fülöp fia 460–461 
–, Jakab fia, lontói 346 
– mester, László fia, csetneki 398 
– mester, László fia, királyi tárnokmester-

helyettes, monoki 487, 596, 646, 649  
–, Móric fia 280, 378, 402, 423, 585 
–, Péter fia, veskóci 265 
–, Imre és Péter apja, kállói, orosi 21, 84, 

393, 513, 522 
– fia András 513 
– fia András, Szentemágocs nembeli, 

kenézmonostori 39 
– fia Dénes, szentszalvátori 110, 191, 424 
– fia István, kimlei 92 
– fia Jakab 245 
– fia János, bodonyi 583 
– fia János, felcsúti 426, 580 
– fia László, károlyi 511 
– fia László, Kyspezeren-i 222 
– fia László, Munkad-i 582 
– fia Tamás 211 
– fia Tamás, Elekch-i 215 
Sinka fia Péter 342 
Sipék (Sipych), ma Šipice, Sz. 228 (Hont m.) 
Šipice l. Sipék 

Sipych l. Sipék 

Širkovce l. Kapla 

Siroka (Syroka), ma Široké, Sz. 341 (Sáros m.) 
Sirokai Miklós l. Miklós erdélyi vajda 
Široké l. Siroka 

Skalka nad Váhom l. szkalkai  

Skalká Nová Ves l. Újfalu 

Skerešovo l. Szkáros 

Skolasztika, cseklészi Miklós leánya 66 

–, palugyai Miklós leánya 534, 603–604 
skótok l. bécsi 
Slankamen l. Szalánkemén  

Slathna l. Zalatna 

Slepčany l. Szelepcsény 

Slovenské Pravno l. Próna 

Smit (Smyd dict.) Miklós fia Miklós, 
újbányai 469 

Smyd l. Smit 

só 105, 433, 53–55 
Sochyk, moscsai 496 
Sodišinci l. Szodesinc 

Soiaragdum 433 
Şoimuş l. Solymos 

sokadalom 364 
sókamara l. erdélyi 
Soke fia János, Korosan-i 587 
Sokoro l. Sukoró 

Soldus l. Zsoldos 

solidus 424, 449, 464, 639 
Solivar l. Sóvár 

Solmus l. Solymos, Tótsolymos 

Solnuk l. Közép-Szolnok 

Solomonch l. Salamonc 

solvit 40, 110, 155, 224, 247–248, 379, 
391, 407, 467, 489–493, 495–498, 
500–501, 504, 508, 511–513, 527, 
557, 566, 571, 579, 622, 626, 640 

Sóly (Sool, Soul) 435, 442 (Veszprém m.) 
Solymos (Solmus), vár, Ro. 224 (Arad m.) 
– (Solmus), ma Szilágysolymos (Şoimuş, 

Ro.) 133 (Közép-Szolnok m.) 
– (Solyumus) 586  
Solyumus l. Solymos 

Somog l. Somogy 

Somogwar l. Somogyvár 

Somogy (Simig, Simigium, Somog, Symig, 

Symigium) megye 107, 175, 212, 416, 
428, 433, 535–536, 554, 599 

Somogyfehéregyház l. Fehéregyház 
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somogyi (Simeg, Simig, Symig; ma Somogyvár) 
Szt. Egyed-monostor és konventje 107, 
164, 212, 217, 380, 392, 416, 478, 
490, 495, 554  

– cellarius l. Gergely 
– dékán l. István 
– őrszerzetes l. Valter 
Somogyszil l. Szil 

Somogyszob l. Szob 

Somogyvár (Somogwar) 554 (Somogy 
m.); l. még somogyi konvent 

Somozola János, zsoldos 465 
Somszeg (Somzig) 205, 240 (Bihar m.) 
Somzig l. Somszeg 

Sool l. Sal, Sóly 

Sopron (Ödenburch, Soprun, Supronium, 
Suprunium), város 68, 141, 166, 409, 
537, 585, 636, Apx.: 40 (Sopron m.) 

– (Soprun, Suppron, Suprun) megye 34, 
42, 144, 166, 236, 286, 355, 359, 409, 
448, 537 

– megye hatósága 166, 286, 402 
soproni bíró 409, 537 
– comes l. Kont Miklós 
– főesperes 52 
– (Suppronfel) tizedkés 367, 537  
– vicecomes l. János 
Sopronnémeti l. Németi 

Sopronnyék l. Nyék 

Soprun l. Sopron 

Sorba 465  
Sorkifalud l. Kisfalud 

Sorokpolány l. Polány 

Soruld l. Sarród 

Sorwlud l. Sarród 

Sos l. Sós 

Sós (Sous dict.) János 472 
– (Sos dict.) Péter fiai: János, László és 

György, sóvári 342 
Sosta l. Szeszta 

Souar l. Sóvár 

Soul l. Sóly 

Sous l. Sós 

Sóvár (Souar, Sowar), ma Tótsóvár (Solivar, 
Sz.) 275, 342 

Sowar l. Sóvár 

Söjtör (Sehtur) 508, 599 (Zala m.) 
sör 433 
Spalato (Spalatum), ma Šplit, Ho. 592 
spalatoi comes l. Johannes de Grisogonis 
– érsek l. Jocelin, Ugulin 
– tanács 562 
Spalatum l. Spalato 

Spišská Kapitula l. szepesi 

Spišské Podhradie l. Szentmártonhegy 

Spišský Hrhov l. Görgő 

– Štvrtok l. Szentlászló 

Šplit l. Spalato 

Spoletoi Hercegség 32 
Spotkoua mlaka, hn. 223 (Zágráb m.) 
Središče l. Szerdahely 

Sredska l. Szerdahely 

Stájerország (Steyr) 68 
stallum 20, 139 
Stan, Péter fia, oláh Apx.: 43 
Stanča l. Sztáncs 

Stanch l. Sztáncs 

Stanech, Golub fia, Oresia-i 616 
Stanizlo l. Szaniszló 

Stanomer fia Márk, zágrábmezői comes 
terrestris 223 

Stanyzloy l. Szaniszló 

Starňa l. Sztárnya 

Starnafalua l. Sztárnya 

Starý Tekov l. Bars 

statutum 139, 307, 446 
Steinbrunn l. Büdöskút 

Steyr l. Stájerország 

Štítnik l. Csetnek 

Stragar l. Sztregár 

Stragary l. Sztregár 
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strasbourgi (Argentiniensis; Fro.) egyház-

megye 256 
Strážky l. Őr 

Streda nad Bodrogom l. Szerdahely 

Stregpoh l. Stregrespoh 

Stregrespoh (Stregpoh), folyó 30 
Stremţ l. Gyógy 

Strigonium l. Esztergom 

Strigouch l. Sztrikóc 

Stroya (dict.) János, oláh 563, 605 
Strukovci l. Sztrikóc 

Studené l. Hideghét 

Štúrovo l. Kakat 

Štvrtok na Ostrove l. Csütörtökhely 

subnotarius 28, 152, 519 
suburbium castri Weszprimiensis l. veszprémvölgyi  

Suché l. Szuha 
Suchfalua 221 (Szepes m.) 
Sudor l. Cudar 

suffraganeus 268 
Sukoró (Sokoro, Sukurou) 433 (Fejér m.) 
Sukurou l. Sukoró 

Suluk (Syuluk dict.) Miklós, Nehe-i 316 
Sulyukfolua 624 (Vas m.) 
Sumrak fia János 245 
Sumurducu l. Szomordok 

Suppron l. Sopron 

Suppronfel l. soproni  

Supronium l. Sopron 

Suprun l. Sopron 

Suprunium l. Sopron 

Şura Mare l. Nagycsűr 

Suran l. Surány 

Surány (Suran), ma Cserhátsurány 62, 
557 (Nógrád m.) 

Susk 545 (Vas m.) 
Suuk l. Zsuk 

Suza l. Csúza 

Sűrűház l. Sztrikóc 

süveg 224, 445 
Svatý Jur l. Szentgyörgy 

Svnyuk fia László, Korosan-i 587 
Sydou l. Zsidó 

Syffrid l. Szigfrid 

Syfrid l. Szigfrid 

Sykath 407, 602 (Ung m.) 
Syke l. Sike 

Sylleud 488 (Baranya m.) 
Syma l. Sima 

Symay l. Sima 

Symig l. Somogy, somogyi  

Symigium l. Somogy 

Syra l. Sira 

Syrim l. Szerémség 

Syrimia l. Szerémség 

Syroka l. Siroka 

Syrothete 198 
Sysse, erdő 440 
Sysuogel (Syzfogel dict.) Ulrik 469 
Syul l. Szil 

Syuluk l. Suluk 

Syzfogel l. Sysuogel 

szabad falu 128, 221, 274, 546, 561 
Szabar (Zabar), ma Zalaszabar 599 (Zala m.) 
Szabó (Sartor) András, famulus 454 
– (Sartor) Benedek, jobbágy 386 
– (Sartor) János, vállaji jobbágy 29 
– (Sartor) Lőrinc 538 
– (Sartor) Lőrinc, famulus 397 
– (Sartor) Miklós, lampertszászai polgár 561 
– (Sartor) Pál, egerszegi hospes 239 
szabó 329, 433 
Szabolcs (Zaboch, Zabolch, Zabouch) megye 

29, 127, 132, 307, 313, 446, 504, 519, 
538, 532, 570 

– megye hatósága 69, 84, 163, 439, 519, 
538, 607 

Szabolcsbáka l. Báka 

szabolcsi főesperes l. Péter 
– szolgabíró l. Sándor  
– vicecomes l. Pós 
Szádvárborsa l. Borzova 
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szakáll kitépése (leborotválása) 375, 383, 584 
Szakaly (Zakol), ma Abaújszakaly (Hutníky, 

Sz.) 535–536 (Abaúj m.) 
Szakoly (Inazakala, Inazakalia) 29 

(Szabolcs m.) 
Szakony (Zakon) 166, 537 (Sopron m.) 
Szala l. Zala 

Szalánkemén (Zalankemen), ma Slankamen, 
Sze. 159, 220 (Szerém m.) 

Szalaszend l. Szend 

Szalka (Zalka), ma Mátészalka 613 
(Szatmár m.) 

Szalók (Zalouk), ma Egerszalók 454 
(Heves m.) 

Szamárfölde (Zamarfeulde) 501 (Zala m.) 
Szamártelke (Zomartelke, Zomartelky) 

184 (Hont m.) 
Szamobor (Zanabor, Zanobor), vár, ma 

Samobor, Ho. 223, 331, 340 (Zágráb m.) 
szamobori várnagy l. Bakóc; Miklós, 

Jakab fia 
Szamos (Samus, Wyzzomus, Zomus), 

folyó 133, 280, 444 
Szamosdara l. Dara 

Szamosjenő l. Jenő 

Szamosújlak l. Újlak 

Szana (Zana) megye hatósága 616 
szanai comes l. János, Lőrinc fia 
– szolgabíró l. János, Galesa fia; Wcholen, 

Lukács fia 
– vicecomes l. Bakóc 
Szaniszló (Stanizlo, Stanyzloy, Zanizlo, 

Zanizlou, Zanizlow, Zanyzlow), ma 
Sanislău, Ro. 79, 269, 519 (Szatmár m.) 

–, Demeter fia, kállói 21   
–, László fia, barabási 629 
–, László fia, oláh 432 
szántás 152, 190, 316, 324, 352, 386, 

456, 458, 485, 515, 557, 561 
Szántó (Felzantho, Felzanthou) 590 

(Szabolcs m.) 

– (Zanto) 233  
– (Zanto) 329  
szántóföld 15, 29–30, 34, 90, 93, 98, 127, 

136, 151–152, 160, 166, 183, 190, 
199, 226, 237, 288, 305, 314, 317, 
324, 352, 452, 456, 458, 488, 515, 
517, 525–526, 532, 557, 576, 588, 
603, 624, 628 

Szap (Zap), ma Sap, Sz. 41 (Győr m.) 
szapú 388 
Szár (Zaar) 426 (Fejér m.) 
– (Zaar dict.) László fia Miklós, 

Gerekmezeu-i 375, 383, 584 
Szárazpatak (ZarazPatak), patak 151 
Szárazpatakfő (Zarraspatakfew), meder 254 
Szarka (Zarka dict.) Miklós, László apja, 

pecöli 78, 368 
Szarvkő (Zarwku), vár, ma Hornstein, 

Au. 555 (Sopron m.) 
Szász (Zaaz) fiai: Balk, Drag, Dragmer 

és István, oláhok 71 
szász gyűlés 387 
– szék l. medgyesi, selyki, szebeni 
szászok 314, 327, 379 
Szászfa (Zazfa) 525 (Abaúj m.) 
Szászsebes l. Mühlbach 

Szatmár (Zathmar), város, ma Szatmár-
németi (Satu Mare, Ro.) Apx.: 51 
(Szatmár m.) 

– (Zathmar, Zatmar, Zothmar) megye 29, 
233, 271, 313, 444, 519, 629 

– megye hatósága 441, 519 
szatmári szolgabíró l. László; László, 

Mihály fia; Márton, Péter 
Szatmárnémeti l. Szatmár 

Szava (Zaua) 488 (Baranya m.) 
szavatolás (szavatosság) 15, 39, 69, 92, 

144, 151, 166, 199, 236–237, 288, 
313, 317, 329, 385, 432, 444, 519, 
529, 532, 555, 586, 599, 616, 624 
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Szebeborc (Zebepurch), ma Szentbibor 
(Sebeborci, Szl.) 624 (Vas m.) 

Szeben (Cybinium, Scybin, Sibin, 
Zybin), ma Nagyszeben (Sibiu, Ro.) 
25, 387 (Szászföld) 

szebeni bíró l. András, János, Lőrinc 
– prépost l. Pál 
– szász szék 387 
Szécs (Sceech, Sec, Seç, Sech, Seez, 

Zeech, Zech), ma Rimaszécs (Rimavská 
Seć, Sz.) 7, 10, 37, 61, 70–76, 98–
102, 116–117, 120–121, 147, 157, 
170–179, 188, 192, 200, 207, 222, 
241, 264, 272, 285, 368, 386, 398–
400, 404, 432–433, 440–441 között, 
462, 475, 486, 505, 551, 558, 577, 
595–596, 601, 613, 617, 624–625, 
633, Apx.: 49–50 (Gömör m.) 

– (Zeech), ma Gálszécs (Sečovce, Sz.) 
222, 526 (Zemplén m.) 

Szécsény (Sechan, Zecheen) 299 
(Nógrád m.) 

Szécsényi Kónya l. Kónya 
Szécsényi Mihály l. Mihály egri püspök 
Szécsényi Tamás l. Tamás erdélyi vajda 
Szécsi Domokos l. Domokos, Péter fia, 

erdélyi püspök 
Szécsi Miklós l. Miklós, Péter fia, dalmát-

horvát bán 
Szécskeresztúr l. Keresztúr 

szegénység (szükség, ínség) 39, 44, 92, 
106, 132, 167, 188, 195, 208, 275, 
296, 387, 433, 452, 529 

Szegfalu (Zewgfaluv, Zewgfaluw) 424 
(Valkó m.) 

szeghalmi főesperes l. Bálint 
szégyen 110, 443 
Szék (Zeek) 581 (Bars m.) 
– (Zeek) 576 (Veszprém m.) 
Székely (Zekul dict.) György 441 

– (Zekul dict.) György fia Péter, szent-
máriai 305 

szekér 352, 375–376, 383, 433 (Masa), 584 
Szekerek (Zekerek) 254 (Közép-

Szolnok m.) 
Szekeres (Zekeres) 133 (Pilis m.) 
– (Zekeres dict.) Jakab, esztergomi polgár 433 
székesegyház 128, 268; l. még esztergomi  
Székesfehérvár l. Fehérvár 

széki (Zeek; ma Bátaszék) monostor és 

konventje 612 (Tolna m.) 
– apát 612; l. még András 
szekszárdi (Saxard, Saxardia, Saxzar) 

Szt. Üdvözítő-monostor és konventje 
48–49, 227, 242, 303, 332–333, 347–
348, 645 (Tolna m.) 

– apát l. László; Miklós, Tamás fia 
– monostor üresedésben 332–333 
Szelc (Zelch), ma Szelenc (Selec, Sz.) 

184 (Hont m.) 
– (Seel), ma Erdőszelc (Selce, Sz.) 557 

(Nógrád m.) 
Szelenc l. Szelc 

Szelepcsény (Kizzelepchen, Kyszelepchen), 
ma Slepčany, Sz. 579 (Bars m.) 

Széleskút (Protunprun), ma Fertőszéleskút 
(Breitenbrunn, Au.) 141 (Sopron m.) 

Szelistye (Keethzeleste), ma Felsőszelistye 
(Săliştea de Sus, Ro.) 71 (Máramaros m.) 

Szelmenc (Zelemench), ma Nagyszelmenc 
(Vel’ké Slemence, Sz.) 499 (Ung m.) 

Szemely (Zemel) 145 (Baranya m.) 
Szemenye (Zemenie, Zemenye), ma 

Szemenyecsörnye 502 (Zala m.) 
Szemenyecsörnye l. Csörnyeföld, Szemenye 

széna 190, 324, 352, 375–376, 383, 458, 
528, 538, 584 

Szend (Zend), ma Szalaszend 525 (Abaúj m.) 
Szent György Társaság, zsoldosok 465, 470 
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– Korona 8, 39, 274, 276–277, 280, 298, 
311–312, 315, 330, 335, 359, 364, 
423, 432, 488, 519, 613 

szent olaj 567 
Szentágota (S. Agata ~ Agatha) 196, 336  
Szentangyalhegy (mons S. Angeli), Olaszo. 

l. királyi privilegiális intitulacio 
Szentbalázs (S. Blasius, Zenthbalas), ma 

Zalaszentbalázs 58–60, 122 (Zala m.) 
Szentbibor l. Szebeborc 

Szentdemeter (S. Demetrius) 76  
Szentdienes (Zenthdyenes) 126, 520, 560 

(Bihar m.) 
szentély 29 
Szentemágocs (Zenthwmachug) nemzetség 39 
szenternyei Szt. Irineus vértanú-egyház l. 

szerémi káptalan 
Szenterzsébet (Zenthelsebeth) 495 
Szentes (Zenthus, Zentus), ma Bodrog-

szentes (Svätuše, Sz.) 24, 35, 570 
(Zemplén m.) 

Szentföld 293 
Szentgál (Zenthgal), ma Vásárosszentgál 

31 (Baranya m.) 
– (Zengal) 197 (Veszprém m.) 
Szentgáloskér l. Kér 

Szentgrót (Scendgroth, Scentgroth, 
Zengerolth, Zentgeroth), ma Zala-
szentgrót 107, 164, 628 (Zala m.) 

Szentgyörgy (Zenthgyurg) 89, 130 
(Bodrog m.) 

– (S. Georgius) 245 (Hunyad m.) 
– (S. Georgius, Zengyurg, Zenth-

georgh, Zenthgeurgh, Zenthgergh, 
Zenthgyewrg, Zenthgyurgh, Zent-
gyurgh), ma Svatý Jur, Sz. 13, 313, 
351, 390 (Pozsony m.) 

– (Zengyurg), ma Gombosszentgyörgy 
(Hubošovce, Sz.) 566 (Sáros m.) 

szentgyörgyi comes 13 
Szentgyörgyi Péter l. Sebes Péter 

Szentimre (S. Emericus ~ Emricus, 
Zentemeryh), ma Marosszentimre 
(Sântimbru, Ro.) 119, 327–328, 379, 
572 (Fehér m.) 

– (S. Emericus) 227 (Győr m.) 
– (Zenthemryh), ma Tiszaszentimre 320 

(Heves m.) 
Szentiván (Scenthywan, ZentIuan) 395, 

449 (Kőrös m.) 
– (MortunZenthyuan, MortunZenyuan, 

ZenthIuan, Zenthivan, Zenthyuan, 
Zenthyvan, Zentyvan), ma Vajda-
szentivány (Voivodeni, Ro.) 202, 278, 
600, 608 (Torda m.) 

– (ZenthIuan), ma Szentivánfa 545 (Vas m.) 
Szentivánfa l. Szentiván 

Szentjakab (S. Jacobus) 584 (Valkó m.) 
Szentjánosfalva (ZenthIuanusfalua) 27 

(Gömör m.) 
Szentkereszt (Scentkerezt, Zenkerezt, 

ZenthKeresth, Zenthkerezth, Zenthkezt), 
ma Krížovany, Sz. 86, 341, 525 (Sáros m.) 

szentkereszti kolostor l. keresztúri kolostor 
Szentkirály (Zenkyral) 197 (Vas m.) 
– (Zenthkyraal, Zenthkyral), ma Szent-

királyszabadja 435, 442 (Veszprém m.) 
Szentkirályszabadja l. Szentkirály 

Szentkozmadamján (ZenthCosmadamian, 
Zenthcosmadamian, Zenthcozma-
damian) 122, 622 (Zala m.) 

Szentlászló (S. Ladizlaus), ma Csütörtökhely 
(Spišský Štvrtok, Sz.) 221 (Szepes m.) 

Szentlélekfalva (Scenthlelukfolua), ma 
Kézdiszentlélek (Sânzieni, Ro.) 189 
(Székelyföld) 

Szentmargita (Zenthmargitha, Zenth-
margyta), ma Margitfalva (Margecany, 
Sz.) 487 (Szepes m.) 

Szentmária (Scenthmaria, Zenthmaria) 
136, 305  

– (villa B. virginis) 135, 230, 463 (Liptó m.) 
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Szentmárton (Zenthmarton) 350 (Baranya m.) 
– (Olsuk), ma Pannonhalma 227 (Győr m.) 
– (Zenthmartun), ma Tiszaszentmárton 

613 (Szabolcs m.) 
– (Zenthmartun), ma Mártonhely (Martjanci, 

Szl.) 624 (Vas m.) 
Szentmártonhegy (mons S. Martini), ma 

Szepeshely (Spišské Podhradie, Sz.) 
237 (Szepes m.) 

Szentmártonvölgye (Zenthmartunuelge) 
329 (Esztergom m.) 

Szentmihálytelke (ZenmichalTelke), ma 
Almásszentmihály (Sănmihaiu Almaşului, 
Ro.) 119 (Közép-Szolnok m.) 

Szentmiklós (S. Nicolaus) 583 (Valkó m.) 
– (ZuglakZenthmiklos, ZyglakZenth-

miklos, ZyklakZenthmiklos), ma 
Magyarszentmiklós 582 (Zala m.) 

Szentpéter (Zempeter), ma Füzesszent-
péter (Sânpetru Almaşului, Ro.) 119 
(Doboka m.) 

– (Scenthpeter) 21 (Szabolcs m.) 
– (S. Petrus) 370 (Szerém m.) 
– (S. Petrus) 383 (Valkó m.) 
Szentsebestyén l. Pecsaróc 

Szentszalvátor (S. Salvator, Zenth-
salvator), ma Mirkovci, Ho. 110, 
191, 424 (Valkó m.) 

Szenttrinitás (Scenthtrinitas, Zenth-
trinitas) 624 (Vas m.) 

Szennyes (Zennyes, Zenyes) 519, 586 
(Szatmár m.) 

Szepes (Scepes, Scepsi, Scepsy, Scepus) 

megye 102, 630 
szepesi (Scepes, Scepsi, Scepsy, Scepus, 

Sepes, Sepsi; ma Szepeskáptalan, 
Spišská Kapitula, Sz.) Szt. Márton-

egyház és káptalanja 35–36, 82, 146, 
152, 165, 182, 237, 246, 249, 341, 
467, 487, 506, 523, 525, 534–536, 
566, 589 (Szepes m.) 

– éneklőkanonok l. Pál 
– olvasókanonok l. Péter 
– őrkanonok l. János 
– prépost l. Benedek 
– préposti vikárius l. Pál 
Szepesi Jakab l. Jakab nádori prothonotarius 
Szepeshely l. Szentmártonhegy 

Szepeskáptalan l. szepesi  

Szepesség (Scepus, terra Scepsiensis, 
Zepus) 221, 433, 487  

szepességi 24 város 221 
– comes terrestris 221 
Szepetnek (Zepethnek) 58 (Zala m.) 
Széphely (Zephel), ma Jebel, Ro. 211 

(Temes m.) 
Széplak (Zeplak), ma Abaszéplak (Krásna 

nad Hornádom, Sz.) 152, 505 (Abaúj m.) 
Szer (Zeer, Zer), ma Ópusztaszer 224, 

244, 476, 481, 640 (Csongrád m.) 
Szerbia (Se) l. királyi privilegiális intitulacio 
Szerdahely (Zerdahel, Zredahel) 449, 

464 (Kőrös m.) 
– (Zerdahely), ma Sredska, Ho. 460 

(Kőrös m.) 
– (Zerdahel, Zeredahel), ma Felső-

szerdahely (Horná Streda, Sz.) 147 
(Nyitra m.) 

– (Zerdahel), ma Dunaszerdahely (Dunajská 
Streda, Sz.) 9 (Pozsony m.) 

– (Zeredahel) 402 (Sopron m.) 
– (Sceredahel, Zeredahel), ma Kis-

szerdahely (Središče, Szl.) 624 (Vas m.) 
– (Zeredahel), ma Bodrogszerdahely 

(Streda nad Bodrogom, Sz.) 222 
(Zemplén m.) 

Szerecsen (Sarachen) [Jakab] mester, 
erdélyi sókamara-ispán, harmincad-
szedő 220 

szerémi káptalan (szenternyei Szt. Irineus 

vértanú-egyház) 80, 370 (Szerém m.) 
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– püspök (electus confirmatus) l. Demeter, 
Tamás 

Szerémség (Bulgan, Marchia, Marchio, 
Syrim, Syrimia, Zeremium) 19, 32–
33, 433, 481, 518 

Szerencs (Zerempch, Zerepmch) 137 
(Zemplén m.) 

Szergény (Zergen), ma Agyagosszer-
gény 42 14 (Sopron m.) 

szerviens 112, 128, 302, 330, 457, 468, 
529, 538 

szerzetbe lépés 307, 446 
Szeszta (Sosta, Zozta), ma Cestice, Sz. 

535–536 (Abaúj m.) 
Sziget (Zigeth, Zygeth), ma Őrisziget 

(Siget in der Wart, Au.) 98 (Vas m.) 
– (Zyget, Zygeth) 151 (Zemplén m.) 
Szigfrid (Sefrid), fejéri comes, Zeudyn-i 433 
– (Syffrid, Syfrid), garamszentbenedeki 

apát 263, 484–485, 579 
– (Siffrid, Syffrid, Syfrid), pannonhalmi 

apát 113, 227, 242, 303 
Szikszó (Zegzow) 535–536 (Abaúj m.) 
Szil (Scyl, Syul) 34 (Sopron m.) 
– (Zyl), ma Somogyszil 217 (Tolna m.) 
Szilágynagyfalu l. Nagyfalu 

Szilágysolymos l. Solymos 

Szilmelléke (Zylmellike), hn. 208 (Zala m.) 
Szilvásvárad l. Éleskő, Várad 

Szilveszter, lovag, matucsinai 159 
–, torbágyi 529 
Szinva (Zynnova, Zynnowa), folyó 517  
Szinyeújfalu l. Újfalu 

Szirénfalva l. Pupsa 

Szirmabesenyő l. Besenyő 

szkalkai (Scala; ma Vágsziklás, Skalka nad 
Váhom, Sz.) monostor 615 (Trencsén m.) 

– apát l. János 
Szkáros (Scarus), ma Skerešovo, Sz. 

104, 143, 397, 415, 556 (Gömör m.) 
szlavón bán l. Leusták; Miklós, Amadé fia 

– herceg l. Béla 
– vikárius (általános) l. István, Lőrinc 

fia, zágrábi püspök 
– vikáriusi albíró l. Bakóc 
– vikáriusi ember 331, 340, 449, 464 
– vikáriusi helyettes l. György kőrösi comes 
Szlavónia (regnum Sclauonie, Sclauonia) 

95, 384, 617, 620; l. még szlavón 
Szob (Zoob, Zob), ma Somogyszob 107, 

164, 212 (Somogy m.) 
Szobonya (Zobonya), Jakab, János és 

László apja 368, 400, 581, 624 
Szodesinc (Weezhzodozynch), ma Bírószék 

(Sodišinci, Szl.) 624 (Vas m.) 
szokás (jog rendje) 8, 11, 16, 20, 35–36, 

39, 44, 51, 55, 62–63, 77, 89, 114, 
127–128, 130, 139, 141, 152–153, 
165, 184, 190, 196, 202, 205, 212, 
215, 217, 221, 228, 230, 234, 240, 
261, 263, 270, 274–276, 278, 288, 
300, 307, 309, 311–312, 315, 329, 
336, 356–357, 364, 367, 374, 376–
377, 380, 411, 417, 420, 422, 425–
428, 432–433, 435, 442, 446, 448, 
453, 455–459, 471–472, 482, 484–
485, 487–488, 499, 515, 519–520, 
525–526, 529, 534, 538, 540, 546, 
561, 565, 570, 575–576, 580, 582–
583, 585, 587–589, 593, 608, 624 

Szolcsva (Zolchwa), ma Alsószolcsva 
(Sălciua de Jos, Ro.) 189 (Torda m.) 

szolga(nő) 224, 433 
szolgabíró l. aradi, gömöri, honti, kolozsi, 

kőrösi, liptói, megye hatósága, nógrádi, 
nyitrai, szabolcsi, szatmári, ungi, 
valkói, zalai 

szolgálat (érdem) 48–50, 71, 76, 98–101, 
106–107, 112, 117, 152–153, 157, 
212, 270, 274, 276–278, 280, 286, 
298, 307, 311–313, 315, 330, 335, 
359, 386, 398, 423, 428, 432, 472, 
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487–488, 498, 520, 529, 540, 554, 
558–559, 593, 595–596, 601, 608, 
611, 613, 617, 624, 627–628, 630 

szolgaság 112, 330 
Szolnok (Zonuk) 163, 570 (Szabolcs m.) 
– (Zolnuk) fiai: Mihály és István, bottyáni 360 
szolnoki (Zolnuk, Zonuk) comes l. erdélyi vajda 
– (Zonuk) főesperes l. Miklós 
Szombathely (Zombathel), ma Sâmbăteni, 

Ro. 224, 244 (Arad m.) 
– (Sabaria) 440 (Vas m.) 
Szomordok (Zwmurduk), ma Sumurducu, 

Ro. 540 (Kolozs m.) 
Szomorófalva (Scemerefolua, Zemerefolua) 

624 (Vas m.) 
szomszédsági jog 114, 279 
Szovát (Zouat, Zouath), ma Hajdúszovát 

307, 437, 446 (Szabolcs m.) 
Szőke (Zeuke dict.) Miklós 165 
– (Zeuke dict.) Miklós 526 
– (Zeuke dict.) Péter, János apja, ajaki 

247, 393, 527 
– (Zeuke) fia Miklós, istenmezejei 67 
Szőled (Zeuled) 535–536 (Abaúj m.) 
– (Zeuled, Zeuleud) 86, 525  
Szőllősvégardó l. Ardó 

szőlő 13, 31, 133, 157, 190, 199, 208, 
226, 235, 282, 297, 314, 329, 344, 
409, 421, 440, 488, 528, 585, 599, 
599, 624, 636 

Szőlős (Zeules, Zeuleus), ma Tiszaszőlős 
320 (Heves m.) 

– (Zeuleus, Zeuleusfeulde) 74, 351 (Pozsony m.) 
– (Zelews, Zeuleus), ma Nagyszőllős 

(Vinohragyiv, Sz.) 625 (Ugocsa m.) 
– (Zeuleus) 435, 442 (Veszprém m.) 
szőlősi bíró l. János, Miklós fia 
Szőlősegres l. Egres 

szömörce (scemerce) 433 
Szörény (Zeurinum), ma Drobeta-Turnu 

Severin, Ro. 315 (Szörényi Bánság) 

Sztáncs (Stanch), ma Isztáncs (Stanča, 
Sz.) 150, 203 (Zemplén m.) 

Sztárnya (Starnafalua), ma Sajószárnya 
(Starňa, Sz.) 415 (Gömör m.) 

Sztregár (Stragar, Stragary), ma Alsó- 
és Felsőesztergály (Dolné és Horné 
Strháre, Sz.) 557 (Nógrád m.) 

Sztrikóc (Strigouch, Ztrykolch), ma Sűrűház 
(Strukovci, Szl.) 624 (Vas m.) 

Szuha (Zuha), ma Zemplénszuha (Suché, 
Sz.) 222 (Zemplén m.) 

szűcs 329, 433 
szüret 13, 409 
Szvetahóc (Zetekolch, Zethekoch), ma Mura-

szentes (Satahovci, Szl.) 624 (Vas m.) 
 
T 
tál 433 
talentum 144, 166 
Talya l. Tállya 

Tállya (Talya) 8, 477 (Zemplén m.) 
Tamás l. Csirke Tamás 
– l. Forna Tamás  
– l. Kachow Tamás 
– l. Orros Tamás 
– l. Polhus Tamás 
– l. Tulok Tamás 
– mester, biri 18, 69  
–, Book-i 481 
–, Charnauada-i 32 
–, csicseri jobbágy 265 
–, egri oltármester, pap 152, 391 
–, egri olvasókanonok 433 
– comes, erdélyi vajda, országbíró, Kónya 

apja, szécsényi 100, 299, 515, 525, 
Apx.: 32  

–, esztergom-előhegyi prépost, esztergomi 
kanonok 414, 421, 433 

–, esztergomi polgár, litteratus 433 
– mester, fehérvári kanonok 472  
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–, kalocsai érsek 2, 10, 37, 61, 70–71, 
73–76, 98–102, 116–117, 120–121, 
147, 170–179, 188, 201, 264, 272, 
285, 368, 398–400, 432–433, 446, 
486, 536, 577, 595–596, 601, 613, 
617, 624–625, 633 

–, kenézi jobbágy 445 
–, királyi ajtónállómester 198  
–, litteratus 218 
–, litteratus 574 
–, szentimrei plébános 227 
–, szerémi püspök 188, 607 
–, szolnoki 163 
–, telegdi 638  
–, tornai plébános 344 
–, vekerdi 205, 240 
– mester, zempléni vicecomes 203, 541  
–, zsoldos, Sala-i 33 
–, Albus fia 351 
–, András fia, György apja, Kutlin-i 152 
–, Antal fia, kisfaludi 377 
–, Benedek fia, Erzsébet apja 90 
–, Bogo fia, nádasdi 534 
–, Deche fia 208 
–, Gergely fia, Kerekud-i 583–584 
–, György fia, tomori 436 
–, István fia, Pál apja, kázméri 150–152 
–, Iuahen fia, Velika-i 281 
–, Jakab fia, baracskai 63 
–, Jakab fia, Duran-i 87 
–, Jakab fia, nagymezői 96, 606 
–, János fia 301 
–, János fia 460–461 
–, János fia, szentpéteri 370 
– mester, János fia, szepesi kanonok 523, 536  
–, János fia, szőlősi 320 
–, Kázmér fia, tarnóci 590 
–, Kelemen fia, kisfaludi 377 
–, László fia, anarcsi, berencsi 399, 607 
–, Leuko fia 100 
–, Leusták fia, kürtösi 149 

–, Lőrinc fia, petri 69 
–, Lőrinc fia, Mihály és László apja, tassi 296 
–, Lukács fia, bossányi 317 
– mester, Márk fia, Klára, Ágnes és Margit 

apja, márkfalvi 226, 276, 350, 488  
– mester, Márton fia, szentiváni 449, 464  
–, Máté fia, Miklós és Anna apja, besenyői 326 
–, Mihály fia, köcski 65 
–, Miklós fia 570 
–, Miklós fia, Kereky-i 169 
–, Miklós fia, patli Apx.: 14 
–, Miklós fia, pupsai 590 
–, Miklós fia, szekszárdi apát és szerzetes 

332–333, 347–348 
–, Pál fia 247 
–, Pál fia 257 
–, Pál fia 339 
– mester, Pál fia, dobói 114 
–, Pál fia, erdélyi kanonok, prágai egyetem 

bacallarius-a 310 
–, Péter fia, abolmai 39 
–, Péter fia, Cyzer-i 323 
– mester, Péter fia, liptói comes, várnagy 472  
–, Péter fia, patai 447 
–, Péter fia, Miklós apja, trocsányi 154–

155, 248, 467 
–, Pető fia, jobbágy 411 
– mester, Sebes Péter fia, lovag, szent-

györgyi 313, 351 
–, Simon fia 211 
–, Simon fia, Katalin apja, Elekch-i 215 
–, Tamás fia 288 
–, Tiba fia, Miklós és László apja 503 
– mester, Vesszős fia 162, 581  
–, István apja 244 
–, János királyi ajtónállómester apja 624 
–, Jakcs apja, kusalyi 540 
–, János és Fekecs Miklós apja, vasvári 

542, 613 
– fia András, damjáni 412 
– fia Balázs 245 
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– fia Bálint, prószéki 534 
– fia Falkos 299 
– fia György, Echyr-i 515 
– fia István 512 
– fia István, Batfolua-i 584 
– fia István, losonci 513 
– fia János 129 
– fia János 130 
– fia János 245 
– fia János, hideghéti 394 
– fia János, komorói 222 
– fia Márk, málomi 229 
– fia Mihály, csébi 526 
– fia Mihály, Igruchfalua-i 9 
– fia Miklós 189 
– fia Miklós, egerszegi hospes 239 
– fia Miklós, esztergomi polgár, málasi 433 
– fia Miklós, sári 528 
– fia Péter, henyei 208 
– fia Péter, szigeti, hegyaljai 151–152 
– fia Tamás 288 
– fia ……, eszenyi 538 
– fiai: Abych és Ábrahám, Felgerla-i 261–

262, 319 
– fiai: János és László, gacsályi 206 
– fiai: János, István és Péter, vőki 626 
Tamashaza l. Tamásháza 

Tamásháza (Tamashaza) 624 (Vas m.) 
tanácsos (consiliarius) 131, 259, 268, 

387, 423, 465, 618 
Tanakajd l. Kajd 

tanúállítás 39, 44, 52 
tanúsítás 39, 270, 519, 528, 538 
tanúskodás 186, 196, 541 
Tapolca (Toplica), folyó 235 
– (Topolcha), ma Miskolctapolca 624 

(Borsod m.) 
tapolcai Szt. Péter-monostor 624 
Tapolcaszentgyörgy (Toplica S. Georgii, 

Toplichazenthgyurgh, Toplichazenth-

gywrgh, ThopolchaZenthgurgy) 235, 
331, 340, 386, 400 (Kőrös m.) 

Tapoly (Tapul), folyó 182 
Tapul l. Tapoly 

Taranto, Olaszo. 381 
Tarcadobó l. Dobó 

tárcai (Tarcha, Tarchafew) alesperes l. Kozma 
– (Tarcha) főesperes l. Mihály 
Tarcha 31 (Baranya m.) 
– l. tárcai 

Tarchafew l. tárcai 

Tard (Tord, Toord) 624 (Borsod m.) 
Tarkan l. Tárkány 

Tárkány (Tarkan), ma Nagytárkány (Vel’ké 
Trakany, Sz.) 538 (Zemplén m.) 

Tarkő (Tarkw, Torkew, Torkv, Torkw), 
ma Kamenica, Sz. 275, 300, 566 (Sáros m.) 

Tarkw l. Tarkő 

Tarnaméra l. Méra 

Tarnóc (Tarnouch), ma Ipolytarnóc 168 
(Nógrád m.) 

– (Kystarnoch, Tarnolch), ma Ungtarnóc 
(Tarnyivci, Ukr.) 265, 590 (Ung m.) 

tárnokmester l. királyi, királynéi  
Tarnolch l. Tarnóc 

Tarnyivci l. Tarnóc 

Taro (Tarou), Farkas és Miklós apja 351, 390 
Tarou l. Taro 

tartománygróf 594 
Taskand 382 (Vas m.) 
Tass (Thos), ma Nyírtass 296 (Szabolcs m.) 
Tat l. Tát 

Tát (Tat) 433 (Esztergom m.) 
Tata 426 (Komárom m.) 
Taton (Teton) 380 (Somogy m.) 
Teben l. Dévény 

Tecus l. Tekus 

Técsö l. Técső 

Técső (Técsö), ma Tyacsiv, Ukr. Apx.: 
47 (Máramaros m.) 

Teglaas l. Téglás 



489 

Téglás (Teglaas dict.) Péter 244 
tehén 62, 119, 185, 402 
teher [mérték] 433  
Teiuş l. Tövis 

Teke fia János 582 
Tekes fiai: János, István és Dénes, jósvafői 524 
Tekus (Tecus dict.) Miklós, esztergomi 

polgár 433 
tél 561 
Telegd, ma Tileagd, Ro. 638 (Bihar m.) 
Telegdi Csanád l. Csanád egri püspök 
Telegdi Tamás l. Tamás kalocsai érsek 
telek (curia, fundus, fundus curie ~ 

hospitalis, laneus, lihin, mansio, 

sessio, Thelek, Teluk) 28–30, 76, 83, 
90, 93, 110, 127, 133, 136, 144, 183, 
190, 208, 230, 236, 271, 305, 317, 
357, 419, 424, 436, 440, 452, 469, 
488, 515, 526, 529–530, 532, 534, 
576, 603, 616 

Telekes (Telekus, Thelekes) 197, 430 (Vas m.) 
telekhely (fundus ~ locus mansionalis ~ 

mansionis) 15, 29–30, 190, 420, 440, 
488, 515, 517, 526, 529–530, 532, 
534, 603–604, 628 

Telekus l. Telekes 

Temes (Themes) megye 140, 445 
temesi comes 445 
Temeskenéz l. Kenéz 

Temesmurány l. Murány 

Temesuar l. Temesvár 

Temesvár (Temesuar, Temesvar, Temes-
war, Themesuar, Themeswar), ma 
Timişoara, Ro. 8, 156, 189, 205, 335 
(Temes m.) 

Temesvar l. Temesvár 

Temeswar l. Temesvár 

temetés (temetkezés) 236, 529 
temető (sír, sírhely) 188, 236, 236, 488, 529 
– megbecstelenítése 257 

Tengerentúl (partes Transmarine ~ 
Ultramarine) 304, 554, 630 

Teodor l. Tivadar 

Terebes (Therebes), ma Tőketerebes (Trebišov, 
Sz.) 152, 203, 541 (Zemplén m.) 

Terehegy l. Teremhegy 

Terem (Teremi, Teremy) 29 (Szatmár m.) 
Teremhegh l. Teremhegy 

Teremhegy (Teremhegh, Theremhegh), 
ma Terehegy 488 (Baranya m.) 

Teremi l. Terem 

Teremy l. Terem 

Tereu l. Törő 

Tergenye (Tergine), ma Trhyňa, Sz. 346 
(Hont m.) 

Tergine l. Tergenye 

természetjog 127, 167, 230, 420, 446 
terra Bozne l. Bosznia 

– Fluminis l. Fiume 

– Molduana l. Moldva 

– Scepsiensis l. Szepesség 

– Transsilvana l. Erdély 

– Vzure l. Bosznia 

– Wozne l. Bosznia 

– Wuzne l. Bosznia 

– Wzure l. Bosznia 

Tešanovci l. Tessanóc 

Tessanóc (Tysaanch, Tysanch), ma Mezővár 
(Tešanovci, Szl.) 624 (Vas m.) 

Teszér (Tezeer, Tezer), ma Hontianske 
Tesáre, Sz. 218, 228 (Hont m.) 

Tét (Teth, Theeth), ma Nyírtét 457, 468 
(Szabolcs m.) 

Teth l. Tét 

Teton l. Taton 

Teusar l. Árokköz 

Teutenicus l. Német 

Teuteus l. Töttös 

Teuthus l. Töttös 

Teutonicus l. Német 

Teutunicus l. Német 
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Tewteus l. Töttös 

Tezeer l. Teszér 

Tezer l. Teszér 

Thalmaach l. Tolmács 

Thalmach l. Tolmács 

Thebe fia Lukács, officialis 481 
Theeth l. Tét 

Thelekes l. Telekes 

Themes l. Temes 

Themesuar l. Temesvár 

Themeswar l. Temesvár 

Theodor l. Tivadar 

Theodoric, zalai őrszerzetes 440 
Therebes l. Terebes 

Theremhegh l. Teremhegy 

Thewthus l. Töttös 

Thiba l. Tiba 

Tholdi l. Told 

Tholdy l. Told 

Tholmach l. Tolmács 

Thomos fia György, Sarol-i 426 
Thomur l. Tomor 

ThopolchaZenthgurgy l. Tapolcaszentgyörgy 

Thorda l. Torda  

Thos l. Tass 

Thoskeky (Tótkereki) 126, 520, 560 (Bihar m.) 
Thoth l. Tót 

Thurucz l. turóci 

Thyak l. Ják 

Thyba l. Tiba 

Thyrnauia l. Nagyszombat 

Thyrnauiensis l. Nagyszombat 

Thythews l. Töttös 

Tiba (Thiba, Thyba, Tyba), ma Tibava, 
Sz. 87, 563, 605 (Ung m.) 

– (Tyba), Péter fia, gacsályi 206 
– (Thyba) fia István, Jutas-i 124 
– (Tyba) fia Tamás 503 
Tibava l. Tiba 

Tibold (Tybold) fia János Apx.: 1 
Tibor fia Pető 245 

Tiborfa l. Tivadarfalva 

Tiburch 119 (Kolozs m.) 
Ticia l. Tisza 

tihanyi (Tykon) Szt. Ányos hitvalló-monostor 
188 (Zala m.) 

– apát l. János 
tilalmazás (ellentmondás, tiltakozás) 21, 

28, 39, 44–45, 62–63, 65, 67, 77, 80, 
84, 89, 110, 114, 125, 130, 137, 140, 
146, 150, 152, 154, 162–165, 168–
169, 182, 184, 191, 203, 214, 217–
218, 228, 237–238, 244–245, 270, 
276, 279, 281, 324, 339, 342, 346, 352, 
380, 391, 408, 413, 426, 437, 439, 443, 
446, 456, 458, 472, 474, 476, 480, 482, 
484–485, 488, 499, 501, 515, 520, 
525–526, 529–530, 537, 540, 547, 
555–556, 572, 574, 581, 583, 587–
588, 598, 600, 608, 610 

tilalmazólevél 184, 525 
Tileagd l. Telegd 

tímár 433 
Timişoara l. Temesvár 

Timót fia Péter, telekesi 430 
Tininium l. Knin 

Tirnauia l. Nagyszombat 

Tirnauiensis l. Nagyszombat 

Tirnauyensis l. Nagyszombat 

Tirol (Tyrol) 68 
Tišina l. Tissina 

Tissina (Tysine), ma Csendlak (Tišina, 
Szl.) 624 (Vas m.) 

Tisza (Ticia, Tycia, Tyza), folyó 28–29, 
132, 233, 271, 538 

Tiszabezdéd l. Bezdéd  

Tiszabökény l. Bekény 

Tiszadob l. Dob 

Tiszakerecseny l. Kerecseny 

Tiszalök l. Lök 

Tiszamogyorós l. Mogyorós 

Tiszasásvár l. Sásvár 
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Tiszaszentimre l. Szentimre 

Tiszaszentmárton l. Szentmárton 

Tiszaszőlős l. Szőlős 

titkos kancellár l. Vilmos 
Tivadar (Teodor, Theodor), Miklós fia, 

András és Miklós apja, trocsányi 154–
155, 248, 275, 300, 467 

Tivadarfalva (Tyuodorfolua), ma Tiborfa 
(Vadarci, Szl.) 624 (Vas m.) 

tized 137, 141, 196, 260, 336, 367, 409, 
421, 425, 427, 433, 435, 442, 537, 
585, 636 

– bérbeadása 141, 367, 448, 631 
– jogtalan elfoglalása (beszedése) 137, 

141, 196, 336, 417, 425, 427, 435, 567 
– kirovása 425, 435, 442, 631 
tizedkés 367, 537, 631 
tizedper 196, 336, 421 
tizedszedő 141, 367, 409, 453, 537, 636 
tizedvita 138 
Tlmače l. Tolmács 

Tóbiás fia Péter 357 
tojás 190, 220 
Tokaj (Tokay, Tokey), ma Kistokaj 624 

(Borsod m.) 
Tokay l. Tokaj 

Tokey l. Tokaj 

Tolchoua l. Tolcsva 

Tolchua l. Tolcsva 

Tolcsva (Tolchoua, Tolchua) 341, 538 
(Zemplén m.) 

Told (Tholdi, Tholdy) 19, 33 (Bihar m.) 
Toldal l. Toldalag 

Toldalad l. Toldalag 

Toldalag (Toldalad), ma Toldal, Ro. 608 
(Torda m.) 

Tolky 487  
Tolmács (Thalmaach, Thalmach, Tholmach), 

ma Garamtolmács (Tlmače, Sz.) 263 
(Bars m.) 

– (Tholmach dict.) Pál, Pergary-i 106 

Tolna megye 160 
tolvaj(lás) (lopás) 163, 274, 277, 335, 

345, 398, 411, 455, 457, 468, 546–
547, 563, 602, 605 

Tomor (Thomur) 436 (Abaúj m.) 
Tompa (Tumpa dict.) Beke, moscsai 403, 496 
– (dict.) Simon, moscsai 496 
Toord l. Tard 

Topla, folyó 472 
Toplica l. Tapolca 

– S. Georgii l. Tapolcaszentgyörgy 

toplicai (ma Topusko, Ho.) monostor és 

konventje 292, Apx.: 33 (Zágráb m.) 
– apát Apx.: 33; l. még Guydo 
Toplichazenthgyurgh l. Tapolcaszentgyörgy 

Toplichazenthgywrgh l. Tapolcaszentgyörgy 

Topol’čianky l. Kistapolcsány 

Topolcha l. Tapolca 

Topusko l. toplicai 

Torbágy (Turbagh), ma Biatorbágy 529 
(Pest m.) 

Tord l. Tard 

Torda (Thorda) megye 189, 278, 422 
Tordatúr l. Túr 

Toriduruzmata l. Dozmat 

Torkew l. Tarkő 

Torkv l. Tarkő 

Torkw l. Tarkő 

Torna, ma Turnianske Podhradie, Sz. 344 
(Torna m.) 

– (Kyustorna, Nogtorna), folyó 576 
– megye 50 
Tornalia l. Tornalja 

Tornalja (Tornalia, Tornalya), ma Šafárikovo, 
Sz. 27, 50, 316, 568 (Gömör m.) 

Tornalya l. Tornalja 

Tornosteluk 419 (Pest m.) 
torony(hely) 30, 133 
Toscana (partes Tuscie) 465 
Tot l. Tót 
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Tót (Sclavus) István, Jekel fia, András apja, 
ebergőci 286, 353, 355, 359 

– (Tot dict.) János, csomafájai 119 
– (Sclavus) Lőrinc, Kont Miklós nádor és 

Lökös apja Apx.: 20 
– (Thoth) Miklós fia Lőrinc 648–649 között 
Tótkereki l. Thoskeky 

Tótpróna l. Próna 

Tótselymes l. Tótsolymos 

Totsolmos l. Tótsolymos 

Tótsolymos (Solmus, Totsolmos, Touth-
solyumus), ma Tótselymes (Šarišské 
Sokolovce, Sz.) 211, 630 (Sáros m.) 

Tótsolymosi Apród (Küküllei) János l. 
János, Apród Miklós fia 

Tótsóvár l. Sóvár 

Totus l. Töttös 

Touthsolyumus l. Tótsolymos 

Tőketerebes l. Terebes 

Törő (Tereu, Twreu dict.) János, rakamazi 
jobbágy 28 

törökök 293, 295 
Töttös (Teuteus), ma Rábatöttös 491 

(Vas m.) 
– (Teuteus, Teuthus, Tewteus, Thewthus, 

Thythews, Totus, Tuteus) mester fia 
László 48–49, 89, 130, 160, 162, 449, 
464, 514, 581, 643–645 

Tövis (Tyuis), ma Teiuş, Ro. 211 (Fehér m.) 
Tragur l. Trau 

Tragurium l. Trau  

trágyázott föld 30, 98, 136, 452, 488, 
525, 532 

Trau (Tragur, Tragurium), város, ma 
Trogir, Ho. 26, 259 

traui comes l. Franciscus 
– püspök l. Bertalan, Miklós 
– püspöki szék üresedésben 617 
– tanács 259 
Trebišov l. Terebes 

Trencsén (Trinchin, Trinchyn, Trynchin) 

megye 232, 318, 565, 575 
Treutul (dict.) János mester 287 
Trhyňa l. Tergenye 

Trinchin l. Trencsén 

Trinchyn l. Trencsén 

tripilgiani (Olaszo.) Szt. Üdvözítő-egyház 33 
Tristian, Fodor Mihály fia, főesperes, 

szováti 307, 446 
–, Pósa fia, Kean-i 529 
Trnava l. Nagyszombat 

Tročany l. Trocsány 

Trochan l. Trocsány 

Trocsány (Trochan), ma Tročany, Sz. 154–
155, 248, 275, 300, 467 (Sáros m.) 

Trogir l. Trau 

Tronduzmata l. Dozmat 

Tropóc (Tropoch), ma Murafüzes (Tropovci, 
Szl.) 624 (Vas m.) 

Tropoch l. Tropóc 

Tropovci l. Tropóc 

Trosznyik l. Sásvár 

Trstená l. Nádasd 

Trstené pri Hornáde l. Nádasd 

Trynchin l. Trencsén 

tudományvétel 5, 9, 17, 27, 35–36, 42, 
62, 87, 119, 122, 152, 163, 165, 185, 
213, 260, 263, 265, 275, 300, 322, 
352, 361, 375–376, 383, 386–387, 
402–403, 407, 415, 426, 450, 455–
459, 468, 481, 485, 529, 538, 543, 
545, 557, 583–584, 605, 643–645 

–, közgyűlésen 270, 519 
–, közös 39, 44, 270, 519, 528 
tudományvevő oklevél 100, 184, 487, 

519, 528, 530, 602, 607, 643–645 
Tukulchen 6 (Pozsony m.) 
Tulok (Tuluk dict.) Tamás 273 
Tuluk l. Tulok 

Tumbold, Péter fia, szkárosi 397 
Tumpa l. Tompa 
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tunella 39, 433, 448 
tunika 445 
Tur l. Túr 

Túr (Tur), ma Felsőtúr (Horné Turovce, 
Sz.) 228, 346 (Hont m.) 

– (Twr), ma Tordatúr (Tureni, Ro.) 167, 
422 (Torda m.) 

Turbagh l. Torbágy 

Turčanka l. Turcsány 

Turcsany l. Turcsány 

Turcsány (Turcsany), ma Turčanka, Sz. 
633 (Nyitra m.) 

Tureni l. Túr 

Turnianske Podhradie l. Torna 

turóci (Thurucz, Turuch; ma Klástor pod 
Znievom, Sz.) B. Szűz Mária-egyház 

és konventje 234, 279, 317, 472, 534, 
603–604 (Turóc m.) 

– (Turuch) comes l. Jakcs 
– prépost 569; l. még Egyed 
Turóctölgyes l. Dubova 

Turopolje l. Zágrábmező 

Tursekfalua 535  
Turuch l. turóci 

Tusaújfalu l. Újfalu 

Tuser l. Tuzsér  

Tušická Nová Ves l. Újfalu 

Tusir l. Tuzsér 

Tuteus l. Töttös 

Tuz l. Túz 

Túz (Tuz dict.) János mester, Miklós fia, 
árokközi 78  

Tuzsér (Tuser, Tusir) 222, 513 (Szabolcs m.) 
Twl 416, 554 (Somogy m.) 
Twr l. Túr 

Twreu l. Törő 

Tyac l. Ják 

Tyacsiv l. Técső 

Tyak l. Jáktelke 

Tyakteleke l. Jákteleke 

Tyba l. Tiba 

Tybold l. Tibold 

Tycia l. Tisza 

Tykon l. tihanyi 

Tykud l. Tyukod 

Tyniensis l. Knin 

Tyrnauiensis l. Nagyszombat 

Tyrnensis l. Nagyszombat 

Tyrnperg, hegy 297 
Tyrol l. Tirol 

Tysaanch l. Tessanóc 

Tysanch l. Tessanóc 

Tysine l. Tissina 

Tyuis l. Tövis 

Tyukod (Tykud) 361 (Szatmár m.) 
Tyuodorfolua l. Tivadarfalva 

Tyza l. Tisza 

 
U 
U l. Magyarország 

Ubul mester, László fia, semjéni 18, 84 
udvar 190 
udvarbíró 124 
Ug (Wgh) 576 (Veszprém m.) 
Ugal (Wgal) 619 (Somogy m.) 
Ugo, Duyno-i 187 
Ugocha l. Ugocsa 

Ugocsa (Hugacha, Ugocha, Wgacha, Wgucha) 

megye 274, 401 
– megye hatósága 206, 219, 274 
ugocsai főesperes l. László 
– vicecomes l. János, Vosk fia  
Ugod (Vgud, Wgud) 30, 78 (Veszprém m.) 
– (Ugud, Wgwd) fia László 126, 520, 560 
Ugolin l. Ugulin 

Ugrin, Miklós fia 590 
– fia Miklós, Alch-i 515 
– fia Miklós, országbíró 529, 582, 624 
– fia Pál 34 
Ugud l. Ugod 

Ugulin (Ugolin, Vglin, Vgulin, Vgolin, 
Wglin, Wgulin), spalatoi érsek 10, 37, 
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61, 70–71, 73–76, 98–102, 116–117, 
120–121, 147, 170–179, 188, 264, 
272, 398–400, 432–433, 486, 577, 
592, 595–596, 601, 613, 617, 624–
625, 633 

Újbánya (Chungesperg, Kunygsperg, 
Mons Regis), város, ma Nová Baňa, 
Sz. 469 (Bars m.) 

Újbarok l. Barok 

Újbars l. Bars 

Újfalu (Vyfalu) 535–536 (Abaúj m.) 
– (Nova villa), ma Szinyeújfalu (Chimianska 

Nová Ves, Sz.) 525 (Sáros m.) 
– (Nova villa), ma Nemesújfalu (Skalká 

Nová Ves, Sz.) 615 (Trencsén m.) 
– (Wyfalusy), ma Tusaújfalu (Tušická 

Nová Ves, Sz.) 526 (Zemplén m.) 
– (Vyfalu, Wyfalu, Wyfolu), ma Vámos-

újfalu 4, 429, 523, 574 (Zemplén m.) 
Újhely (Wyhel), ma Kiszucaújhely (Kysucké 

Nové Mesto, Sz.) 231 (Trencsén m.) 
Újlak (Wylak), ma Szamosújlak 280 

(Szatmár m.) 
– (Vylak, Wylak, Wylok), város, ma 

Ilok, Ho. 231–232, 375, 624 (Valkó m.) 
– (Wylak) 191 (Valkó m.) 
Újtölgyes l. Norsinc 

Újvár l. Abaújvár 

Ulrik l. Sysuogel Ulrik 

uncia 433 
Ung (Vng) 622 (Zala m.) 
– (Vng, Vngh, Wngh) megye 8, 35–36, 

44, 87, 137, 181, 341, 357, 407, 455–
459, 499, 526, 543 

– megye hatósága 5, 8, 324, 341, 352, 
410–411, 455–459, 563, 602, 605 

ungi comes l. Miklós, Lack fia; Pál, Lack fia 
– főesperes l. Miklós 
– szolgabíró 407, 543 
– vicecomes l. György, Lőrinc fia 
Ungcsepely l. Csepely 

Ungern l. Magyarország 

Ungmogyorós l. Mogyorós 

Ungnyarád l. Nyarád 

Ungtarnóc l. Tarnóc 

Upor (Vpor), ma Úpor, Sz. 541 (Zemplén m.) 
Úpor l. Upor 

Ura (Horay, Huray) 79, 519 (Szatmár m.) 
urburarius 469 
úriszék 128, 274, 277, 411, 546 
urna [mérték] 141 
Usz (Vz) fia János 114 
Úszor (Vzur), ma Kvetoslavov, Sz. 215 

(Pozsony m.) 
út 17, 30–31, 34, 44–45, 57, 86, 152, 

163, 223, 230, 240, 271, 282, 421, 
426, 431, 440, 450, 460, 481, 487, 
515, 517, 525, 576–577, 582a, 616 

utca (contrata, linea, ordo, platea, series) 
28–30, 208, 236, 271, 433, 488, 515 

utolsó kenet 519 
Uza (Vza), Imre és Jakab apja, újfalvi 

574, 590 
Uzovský Šalgov l. Salgó 

Uzsa (Wsa) 435 (Zala m.) 
– (Wsa dict.) János fia Miklós, felcsúti 

426, 580 
ügyvédvallás 454, 542, 618 
ügyvédvalló levél 24, 29, 39–40, 50–51, 

57, 63, 69, 137, 152, 181, 210, 234, 
247–249, 257, 269–270, 288, 319, 337, 
340–341, 344, 350, 356–357, 369, 391, 
396, 414, 433, 441, 444, 446, 449, 454, 
460, 466–467, 472, 487–498, 499–515, 
518–519, 522–530, 534, 538, 540–541, 
554, 556, 561, 566, 571, 576, 579–582, 
586, 599, 608, 622, 626, 639 

ügyvivő 248, 441, 463, 556 
 
V 
V l. Magyarország 

Vaary l. Vári 
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váci káptalan 137, 168, 174, 251, 360, 
570 (Nógrád m.) 

– püspök l. János, Mihály 
Vadarci l. Tivadarfalva 

Vadas l. Vadász 

Vadász (Vadas, Vadaz), ma Alsóvadász 
535–536 (Abaúj m.) 

vadászat 407 
vadászháló 407, 602 
Vadaz l. Vadász 

Vadna (Wadna) 377, 391 (Borsod m.) 
Vág (Wagh), folyó 305 
Vágpatta l. Pata 

Vágsziklás l. szkalkai  

Vaja (Vaya, Waya) 492 (Krassó m.) 
– (Voya, Woya) 441, 542 (Szatmár m.) 
Vajasvata l. Vata 

vajda 110, 386; l. még erdélyi, havas-
alföldi, máramarosi, moldvai, oláh 

Vajdaszentivány l. Szentiván 

Vajkóc (Vaykowch, Voykolch, Waykoch), 
ma Kapušianske Vojkovce, Sz. 44, 
323, 403 (Ung m.) 

Vajszló (Wyzlow) 488 (Baranya m.) 
Val l. Vály 

választófejedelem 594 
Valchid l. Váldhíd 

Valco l. Valkó 

Váldhíd (Waldhyd, Walthyd), ma Valchid, 
Ro. 314 (Szászföld) 

Valey l. Vállaj 

Valkó (Valco, Valkou, Volko, Volkou, Wolkou, 

Wolkow) megye 110, 375, 383, 412, 
465, 529 

– megye hatósága 110, 375, 383, 424 
valkói comes 529; l. még Miklós macsói bán 
– szolgabíró l. Bertalan, István fia; Sebestyén 
– vicecomes l. János, Imre fia; Péter, 

Imre fia 
Valkou l. Valkó 

Valkóvár (Wolkouar, Wolkowuar), ma 
Vukovar, Ho. 110, 375, 424 (Valkó m.) 

Vállaj (Valey, Waley) 29 (Szatmár m.) 
vallis Agriensis l. Egervölgy 

vallon 433 
Valsefalua (Walsefolua) 624 (Vas m.) 
Valter, somogyi őrszerzetes 478 
– fia Albert, alacskai 642 
– fia István, esztergomi polgár 433 
Vály (Val), ma Alsó- és Felsővály (Nižné 

és Vyšné Valice, Sz.) 104 (Gömör m.) 
vám 11–12, 29–30, 36, 50, 132–133, 172, 

180, 260, 264, 433, 489, 577–578, 
582a, 599, 624; l. még hegy-, kapu-, 
rév- és vásárvám 

– adománya (engedélye) 50, 73, 171, 
173, 180, 264, 433 

vámmentesség 180, 190, 264, 433 
vámper 180, 433 
vámszabályzat 180, 433 
vámszedő 11–12, 390, 433, 481, 577, 582a 
vámszedőhely 11–12, 264, 433 
Vámoslucska l. Lucska 

Vámosújfalu l. Újfalu 

Vanča Vas l. Vancsavesz 

Vancsavesz (Iwanchawez), ma Ivánfalva 
(Vanča Vas, Szl.) 624 (Vas m.) 

vár 30, 32, 117, 381, 557; l. még Bars, 
Bereg, Csáktornya, Csicsva, Diósgyőr, 
Dobrakucsa, Éleskő, Esztergom, 
Felsőlendva, Fiume, Fülek, Gotnik, 
Greben, Jeszenő, Kozara, Kőszeg, Léva, 
Medve, Nevicke, Pazdics, Pescara, 
Szamobor, Szarvkő, Visegrád, Vöröskő 

– adásvétele 555 
– adománya 624 
– cseréje 462, 620, 624, Apx.: 49 
– visszaadása 187 
Varad l. Várad 

Várad (Varad, Warad), ma Szilvásvárad 
624 (Borsod m.) 
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– (Varadinum, Warad, Waradinum), 
ma Nagyvárad (Oradea, Ro.) 105, 
109, 131, 240, 540 (Bihar m.) 

váradi káptalan 29, 79, 139, 205–206, 
240, 243, 270, 306, 374, 385, 437, 
444, 446, 468, 511, 513, 518–520, 
522, 530, 540, 543, 625 (Bihar m.) 

– éneklőkanonok l. István 
– monostor l. pécsváradi monostor 
– olvasókanonok l. Benedek 
– őrkanonokság üresedésben 306 
– prépost l. Fülöp, Péter  
– püspök 139, 532; l. még Demeter, 

Zozymas 
– püspökség 532 
– Szt. Anna-oltár 540 
– Szt. Balázs-oltár 240 
– Szt. Demeter vértanú-oltár 540 
– Szt. Mihály-oltár 240 
Varadinum l. Várad 

Váraljafalu (Varalyafolu, Waraliafolu) 
624 (Vas m.) 

Varalyafolu l. Váraljafalu 

Varatislau l. Wroclaw 

Varda l. Várda 

Várda (Varda, Warda), ma Kisvárda 607 
(Szabolcs m.) 

várföld 561 
varga 433 
várgróf 594, 623 
várhely 30, 599 
Vari l. Vári 

Vári (Vaary, Vari, Vary, Wary), város, 
ma Vari, Ukr. 564 (Bereg m.) 

várjobbágy 270 
várnagy 8, 12, 128, 221, 424, 546, 577, 

582a; l. még csáktornyai, füleki, grebeni, 
kozarai, lévai, medvei, nevickei, 
pazdicsi, pozsonyi, szamobori; Tamás, 
Péter fia; visegrádi 

várnép 270, 499, 558–559 

város 32, 128, 221, 268, 274, 294, 330, 
381, 546; l. még Asszonypataka, 
Avignon, Bars, Bártfa, Bologna, Buda, 
Cheb, Ecel, Eger, Esztergom, Fehérvár, 
Firenze, Gölnicbánya, Gréc, Huy, 
Kassa, Korpona, Köln, Körmöcbánya, 
Lampertszásza, Nagyszombat, Pankota, 
Patak, Pest, Pisa, Pozsony, Segesd, 
Siena, Szatmár, Szeben, Szőlős, Trau, 
Újbánya, Újlak, Vári, Vidin, Wroclaw, 
Zalatna, Zára, Zengg 

– ostroma (elfoglalása) l. Vidin 
városkapu 73, 120, 433 
Varreas, erdő 628 
Varsány (Eghazosuosyan, Vossan, Vossyan, 

Wosyan, Wosyan exterior), ma Kisvarsány 
210, 233, 271, 361, 413 (Szatmár m.) 

– (Vossyan) 507 (Vas m.) 
– (Warsan), ma Veszprémvarsány 183 

(Veszprém m.) 
Vártó (Wartou), tó és erdő 488 
Vary l. Vári 

vásár 172, 364, 431, 433, 450, 643–645; 
l. még sokadalom 

– engedélye 50 
Vásárd (Wasard) 63 (Pozsony m.) 
vásárhely (vásártér) 433 
vásárvám 1, 173, 433 
vásáron kikiáltás 356, 382, 540, 570, 582 
Vásárosnamény l. Namény 

Vásárosszentgál l. Szentgál 

Vasfarkasfalva l. Volfó 

Vaskorpád l. Koprinik 

Vaskovácsi l. Kovacsóc 

Vasnyíres l. Brezóc 

Vaspolony l. Polona 

Vasvár (Castrum Ferreum, Castrum-
ferreum) 197, 308–309, 405–406 (Vas m.) 

– megye 30, 78, 98, 101, 111, 197, 236, 
272, 315, 430, 440, 571, 624 

– megye hatósága 197, 405, 466, 621 
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vasvári comes l. Kont Miklós 
– dékán l. János 
– éneklőkanonok l. Mihály 
– káptalan 30, 34, 51, 64–65, 77–78, 

111, 213, 239, 243, 247, 272, 353, 
355–356, 368, 382, 408, 430, 466, 
491, 515, 545, 571, 599, 621 (Vas m.) 

– őrkanonok l. Márton 
– prépost 236; l. még István, Csenik fia 
– szolgabíró l. Basou 
– Szt. Kereszt-kolostor 78 (Vas m.) 
– vicecomes l. János, Roland fia 
Vasvári (Vooswar, Vosuar, Voswar, 

Woswary), ma Batizvasvári (Oşvarău, 
Ro.) 518, 542, 613 (Szatmár m.) 

– (Wasuary, Wosuary), ma Nyírvasvári 
29 (Szatmár m.) 

Vasvecsés l. Vecseszlófalva 

Vasverőszék (Wosuereuzeek, Wosvereuzek), 
ma Németciklény (Eisenzicken, Au.) 
98 (Vas m.) 

Vasvörösvár l. Vörösvárfölde 

vászon 433 
Vát (Walth) 243 (Vas m.) 
Vata (Bankvata), ma Vajasvata (Maslovce, 

Sz.) 257 (Pozsony m.) 
Vaya l. Vaja  

Vayada 554  
Vaykowch l. Vajkóc 

Véč l. Vécs 

Večeslavci l. Vecseszlófalva 

Veche l. Vecse 

Vechk (Vychk, Wychk) 31 (Baranya m.) 
Vechkouch l. Veskóc 

Vécs (Weych), ma Bodrogvécs (Véč, Sz.) 
446 (Zemplén m.) 

Vecse (Veche) 437  
– (Veche dict.) Miklós, László és János 

apja, putnoki 493, 638 
Vecsepataka (Wechepataka) 432 (Temes m.) 

Vecseszlófalva (Vencezloufalua, Wenchezlou-
folua), ma Vasvecsés (Večeslavci, Sz.) 
624 (Vas m.) 

vég [mérték] 20, 433 
Vegla, ma Krk, Ho. 187, 209, 553 
veglai comes l. Bertalan; István, Bertalan 

fia, János, Bertalan fia 
végrendelet (végrendelkezés) 39, 60, 132–

133, 136, 208, 215, 226, 236, 529 
Veke l. Véke 

Véke (Veke), ma Vojka, Sz. 570 (Zemplén m.) 
Vekerd (Wekerd) 205, 240 (Bihar m.) 
Vel’ké Kapušany l. Kapos 

– Kozmálovce l. Koszmály 

– Raškovce l. Ráska 

– Revištia l. Rőcse 

– Slemence l. Szelmenc 

– Trakany l. Tárkány 

– Uherce l. Nagyugróc 

Vel’ký Pesek l. Peszek 

– Šariš l. Sáros 

Velence, ma Venezia, Olaszo. 53–56, 88, 
105, 131, 134, 193, 293, 295, 304 

velencei dózse l. Laurencius Celsi 
– kancellár 55, 105; l. még Beneintendi  
– nagyobb tanács 26, 43 
– notarius 46, 56 
– rogatus-ok tanácsa 43, 46, 53–55, 193 
velenceiek 433 
Velika 281 (Kőrös m.) 
– Bijhany l. Bégány 

Veliki Komjati l. Komját 

Velikij Bicskiv l. Bocskó 

Velk l. Vők 

Velpret l. Verpelét 

Velpreth l. Verpelét 

Vencel, cseh király, IV. Károly fia 618 
Vencezloufalua l. Vecseszlófalva 

Venchelleu l. Vencsellő 

Venchellev l. Vencsellő 

Venchellew l. Vencsellő 
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Vencsellő (Benchellew, Venchelleu, 
Venchellev, Venchellew, Wenchelleu), 
ma Gávavencsellő 29, 518 (Szabolcs m.) 

Venezia l. Velence 

Verbic (Werbichefely), ma Vrbica, Sz. 
135 (Liptó m.) 

Verbice (Verbiche, Verbyche), folyó 230 
Verbiche l. Verbice 

Verbyche l. Verbice 

vérdíj 4, 135; l. még élődíj 
verés 17, 31, 35, 265, 375–376, 383, 431, 

450, 519, 528, 557, 643–645 
Veres l. Vörös 

Vereskew l. Vöröskő 

Verőce (Wereuche) megye 161 
Verpelét (Velpret, Velpreth) 320, 570 

(Heves m.) 
Versenouph (Werzenhof) 624 (Vas m.) 
Vértes (Vertus) 504  
Vértesacsa l. Acsa 

Vertus l. Vértes 

Verusku l. Vöröskő 

Veščica pri Murski Soboti l. Vescsica 

Vescsica (Kyusuezciche, Kyusuezcyche, 
Noguezcyche, Nogwezciche), ma Falud 
(Veščica pri Murski Soboti, Szl.) 624 
(Vas m.) 

Vesen l. Vezseny  

Veskóc (Vechkouch, Wechkouch), ma 
Veškovce, Sz. 265 (Ung m.) 

Veškovce l. Veskóc 

Vesprim l. Veszprém  

Vesseus l. Vesszős 

Veszprém (Weszpremium) 124 (Veszprém m.) 
– (Vesprim, Wesprim) megye 15, 128, 435 
veszprémi comes l. Jakab, Dénes fia; János, 

Dénes fia; János, Miklós nádor fia 
– dékán l. János, Péter 
– egyházmegye (püspökség) 52, 139, 196, 

336, 392, 567, 651 

– káptalan 85, 93–94, 128, 183, 196, 
208, 417–418, 425, 435, 442, 452, 
471, 507, 515, 528, 576, 597, 646, 
Apx.: 23 

– püspök 52, 336, 567, 651, Apx.: 23; l. 
még László, Pál 

– püspöki mensa 196, 336 
– Szt. Kereszt-oltár 85, 471 
veszprémváraljai l. veszprémvölgyi 

Veszprémvarsány l. Varsány 

veszprémvölgyi (veszprémváraljai, suburbium 

castri Weszprimiensis) Szt. Katalin 

szűz-kolostor és apácái 85, 124 
(Veszprém m.) 

Vesszős (Vesseus, Vezzeus, Wesseus, 
Wessews, Wezeus, Wezews, Wezzeus, 
Wezzews) mester, János, Miklós és 
Tamás apja, zselizi 89, 130, 160, 162, 
299, 346, 509, 581 

vetés 190, 263, 352, 456, 458, 561 
Vetus Buda l. Óbuda 

Veyteh 488 (Baranya m.) 
Vezzeus l. Vesszős 

Vezseny (Vesen) 127, 520 (Szolnok m.) 
Vglin l. Ugulin 

Vgo l. Odo 

Vgolin l. Ugulin 

Vgud l. Ugod 

Vgulin l. Ugulin 

viasz 433 
Vica (Vichafelde, Vichatelek, Vicha-

teleke) 34, 51, 236 (Sopron m.) 
vicecomes l. aradi, baranyai, beregi, 

gömöri, honti, hunyadi, liptói, megye 
hatósága, nógrádi, nyitrai, pozsonyi, 
sárosi, soproni, szabolcsi, szanai, 
ugocsai, ungi, valkói, vasvári, zalai, 
zempléni 

Vichafelde l. Vica 

Vichatelek l. Vica 

Vichateleke l. Vica 
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victualia 190 
Vid, Chur-i 538 
– fia Roland, varsányi, ráskai 271, 413 
Vidin (Bidin, Bodin, Bodon, Bodonium, 

Bodun, Budun, Budunium, Widin), 
város, Bu. 273–274, 276–278, 280, 
286, 298–299, 302, 305, 311–313, 
315, 327–328, 330, 335, 359, 488, 
507, 572, 608 

vidini kapitány l. Benedek, Pál fia 
Vidonci l. Bükkalja, Vidonyafalva 

Vidonyafalva (Vydonyafolua, Wydonia-
folua), ma Vidorlak (Vidonci, Szl.) 
624 (Vas m.) 

Vidorlak l. Bükkalja, Vidonyafalva 

Vieska l. Kisfalud 

vikárius l. egri, erdélyi és zágrábi püspöki; 
esztergomi és kalocsai érseki; pápai; 
szepesi préposti; szlavón  

vikáriusi helyettes l. egri püspöki, szlavón 
villa B. virginis l. Szentmária 

– Fugonis l. Mikeszásza 

Villány (Wylyam) 488 (Baranya m.) 
Vilmos, kardinális diakónus 258 
–, pécsi püspök (electus confirmatus), 

királyi kápolnaispán és titkos kancellár 
10, 37, 61, 71, 73–76, 98–102, 116–
117, 120–121, 145, 147, 170–179, 
188, 158, 264, 272, 285, 356, 363, 
368, 371, 398–400, 427, 432–433, 
486, 500–501, 509, 531, 550, 577, 
581, 595–596, 598–599, 601, 613, 
617, 624–625, 627, 633 

Vince, kaposi alesperes, plébános 5 
–, nyitrai főesperes 433 
Vinodol (Vinodoll), Ho. 553 
vinodoli comes l. István, Bertalan fia; 

János, Bertalan fia 
Vinodoll l. Vinodol 

Vinohragyiv l. Szőlős 

Visegrad l. Visegrád 

Visegrád (Visegrad, Vissegrad, Vysegrad, 
Vyssegrad, Wisegrad, Wissegrad, 
Wysegrad, Wyssegrad), vár 1, 8, 11–
14, 16–17, 25, 38–41, 44, 50–51, 63, 
79, 81–82, 86, 89, 91, 93–94, 103, 105, 
127–129, 142, 210, 247–249, 257, 260, 
265, 270, 326, 339, 345, 351, 354, 356–
359, 361, 363–364, 367, 369, 371, 374, 
377, 393–394, 397, 401–403, 407, 409, 
411–412 között, 414, 417–418, 421, 
433, 441, 451, 453, 466–467, 472, 487–
513, 515, 518–520, 522–530, 534, 540, 
548, 554, 556, 561, 566, 570–571, 574, 
576, 579–584, 586, 589–591, 598–599, 
602, 607, 611–612, 618–621, 627, 629–
630, 635, 639–640 (Pilis m.) 

visegrádi várnagy l. Miklós, Domokos fia 
Vişeu de Jos l. Visó 

– de Sus l. Visó 

Visi (Vys-i dict.) János 538 
Visk, ma Viskove, Ukr. Apx.: 47 (Mára-

maros m.) 
Viskove l. Visk 

Visnyó (Vysnyow, Wysniow), ma Nagy-
visnyó 624 (Borsod m.) 

Visó (Kethuyssou), ma Alsó- és Felső-
visó (Vişeu de Jos és Sus, Ro.) 71 
(Máramaros m.) 

Visonta (Wysunta) 201 (Heves m.) 
Vissegrad l. Visegrád 

Vít’az l. Vitéz 

Vitez l. Vitéz 

Vitéz (Vitez, Vytez, Witez, Wytez), ma 
Kis- és Nagyvitéz (Ovčie és Vít’az, 
Sz.) 86, 246, 505–506, 525 (Sáros m.) 

– (Vitez), folyó 525 
Vitka (Vythka) 511 (Szatmár m.) 
Vlachy l. Olaszi 

Vlky l. Vők 

Vng l. Ung 

Vngarus l. Magyar 
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Vngh l. Ung 

Voivodeni l. Szentiván 

Voivozi l. Kenéz 

Vojka l. Véke 

Volfo l. Volfó 

Volfó (Volfo, Wolfo), ma Vasfarkasfalva 
(Wolfau, Au.) 30 (Vas m.) 

Volko l. Valkó 

Volkou l. Valkó 

Volric 209  
Volya (Wolya), ma Alsó- és Felsőszabados 

(Nižná és Vyšná Vol’a, Sz.) 525 (Sáros m.) 
Vooswar l. Vasvári 

Vosk fia János, ugocsai vicecomes 206 
Vossan l. Varsány 

Vossyan l. Varsány 

Vosuar l. Vasvári 

Voswar l. Vasvári 

Voya l. Vaja  

Voykolch l. Vajkóc 

Vők (Velk), ma Vlky, Sz. 626 (Pozsony m.) 
Völcsej (Wlchey) 356 (Sopron m.) 
Völgyes l. Dolina 

Vörös (Ruphus) Balázs 167 
– (Rufus) Band fia István, gelsei 622 
– (Rufus) Domokos, peterdi 205 
– (Rufus) István 357 
– (Rufus) István, esztergomi polgár 329 
– (Rufus) János, Tiburch-i 119 
– (Rufus) János fiai: László és Jakab, 

Benchench-i 529 
– (Veres) Márton fia Márton 237 
– (Rufus) Péter mester fiai: András és 

Ivánka, Rapolth-i 498 
Vörösberény l. Berény 

Vöröskő (Verusku, Vereskew, Wereskew, 
Weresku, Wereskw, Weruskw), vár, 
Sz. 11, 13, 106, 555 (Pozsony m.) 

vöröskői comes 13 
Vörösmart (Ruffus Mons), ma Roşia, 

Ro. 387 (Szászföld) 

Vörösvárfölde (Weresvarfeulde, Wereswar-
feulde), ma Vasvörösvár (Rotenturm 
an der Pinka, Au.) 98 (Vas m.) 

Vpor l. Upor 

Vrath (Wrath) fia György 341, 505–506  
Vrbaz l. orbászi 

Vrbica l. Verbic 

Vrbnica l. Füzesér 

Vrs l. Örs 

Vrus l. Oros 

Vrusy l. Oroszi 

Vteyn, út 440 
Vukovar l. Valkóvár 

Vurpăr l. Vurpód 

Vurpód (Burkperk), ma Vurpăr, Ro. 387 
(Szászföld) 

Vychk l. Vechk 

Vydonyafolua l. Vidonyafalva 

Vyfalu l. Újfalu 

Vylak l. Újlak 

Vys l. Visi 

Vysegrad l. Visegrád 

Vyšná Vol’a l. Volya 

Vyšné nad Hronom l. Nagyod 

– Nemecké l. Németi 

– Valice l. Vály 

Vysnyow l. Visnyó 

Vyssegrad l. Visegrád 

Vytez l. Vitéz 

Vythka l. Vitka 

Vz l. Usz 

Vza l. Uza 

Vzua l. Ósva 

Vzur l. Úszor 

Vzura l. Bosznia 

Vzwra l. Bosznia 

 
W 
Wadna l. Vadna 

Wagh l. Vág 

Waldhyd l. Váldhíd 
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Waley l. Vállaj 

Walsefolua l. Valsefalua 

Walth l. Vát 

Walthyd l. Váldhíd 

Warad l. Várad 

Waradinum l. Várad 

Waraliafolu l. Váraljafalu 

Waratislau l. Wroclaw 

Warda l. Várda 

Warsan l. Varsány 

Wartou l. Vártó 

Wary l. Vári 

Wasard l. Vásárd 

Wasuary l. Vasvári 

Waya l. Vaja 

Waykoch l. Vajkóc 

Wayuk, László fia, oláh 432 
Wcholen, Lukács fia, szanai szolgabíró 616 
Wechepataka l. Vecsepataka 

Wechkouch l. Veskóc 

Weezhzodozynch l. Szodesinc 

Wekerd l. Vekerd 

Wenchelleu l. Vencsellő 

Wenchezloufolua l. Vecseszlófalva 

Werbichefely l. Verbic 

Wereskew l. Vöröskő 

Weresku l. Vöröskő 

Wereskw l. Vöröskő 

Weresvarfeulde l. Vörösvárfölde 

Wereswarfeulde l. Vörösvárfölde 

Wereuche l. Verőce 

Weruskw l. Vöröskő 

Werzenhof l. Versenouph 

Wesprim l. Veszprém 

Wesseus l. Vesszős 

Wessews l. Vesszős 

Weszpremium l. Veszprém 

Weych l. Vécs 

Wezeus l. Vesszős 

Wezews l. Vesszős 

Wezzeus l. Vesszős 

Wezzews l. Vesszős 

Wgacha l. Ugocsa 

Wgal l. Ugal 

Wgh l. Ug 

Wglin l. Ugulin 

Wgucha l. Ugocsa 

Wgud l. Ugod 

Wgulin l. Ugulin 

Wgwd l. Ugod 

Widin l. Vidin 

Wien l. Bécs 

Wienn l. Bécs 

Wienna l. Bécs 

Wisegrad l. Visegrád 

Wissegrad l. Visegrád 

Witez l. Vitéz 

Wkouzlaius fia Lack, Burzonoch-i 431 
Wkur, folyó 31 
Wladislaus l. László 

Wlchey l. Völcsej 

Wlchyak fia Lukács, zágrábmezői 223 
Wlfurd l. Wolfurt 

Wlkcyn, Lukács fia, Oresia-i 616 
Wluengus mester Apx.: 32 
Wngaria l. Magyarország 

Wngh l. Ung 

Wolfau l. Volfó 

Wolffurt l. Wolfurt 

Wolfo l. Volfó 

Wolfurt (Wlfurd, Wolffurt), Németo. 
11, 555  

Wolkou l. Valkó 

Wolkouar l. Valkóvár 

Wolkow l. Valkó 

Wolkowuar l. Valkóvár 

Wolya l. Volya 

Worighe 185 (Baranya m.) 
Wostinoue 389 (Zágráb m.) 
Wosuary l. Vasvári 

Wosuereuzeek l. Vasverőszék 

Wosvereuzek l. Vasverőszék 
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Woswary l. Vasvári 

Wosyan l. Varsány 

– exterior l. Varsány 

Woya l. Vaja 

Woyhna, Zylan fia, oláh 157 
Woyk nemzetség 340 
Wrath l. Vrath 

Wroclaw (Varatislau, Waratislau), város, 
Lo. 577, 582a 

Wrs l. Örs 

Wrukche 208 (Zala m.) 
Wsa l. Uzsa 

Wskv l. Oszkó 

Wychk l. Vechk 

Wydchezelo, Ho. 157  
Wydoniafolua l. Vidonyafalva 

Wyenna l. Bécs 

Wyfalu l. Újfalu 

Wyfalusy l. Újfalu 

Wyfolu l. Újfalu 

Wyhel l. Újhely 

Wylak l. Újlak 

Wylok l. Újlak 

Wylyam l. Villány 

Wys 112  
Wysegrad l. Visegrád 

Wysniow l. Visnyó 

Wyssegrad l. Visegrád 

Wysunta l. Visonta 

Wytez l. Vitéz 

Wyuar l. Abaújvár 

Wyzlow l. Vajszló 

Wyzzomus l. Szamos 

Wzura l. Bosznia 

 
Z 
Zaagalsa l. Galsa 

Zaar l. Szár 

Zaaz l. Szász 

zab 433 
Zabar l. Szabar 

Zaboch l. Szabolcs 

Zabolch l. Szabolcs 

Zabouch l. Szabolcs 

Zadar l. Zára 

Zagadatfew, folyó 149 
Zágráb (Zagrabia), ma Zagreb, Ho. 223, 

331, 449, 514 (Zágráb m.) 
– megye hatósága 223 
zágrábi comes l. Bakóc; Miklós, Jakab fia 
– egyházmegye 227 
– káptalan 235, 255, 331, 340, 389, 400, 

502, 508, 544, 554, 614, 632 
– prépost l. Miklós 
– püspök l. István, Lőrinc fia; János, 

László, Miklós 
– püspöki vikárius l. Miklós 
Zagrabia l. Zágráb 

Zágrábmező (campus Zagrabiensis), 
ma Turopolje, Ho. 223 (Zágráb m.) 

zágrábmezői comes terrestris l. Márk, 
Stanomer fia 

Zagreb l. Zágráb 

Zagwa l. Zagyva 

Zagyva (Zagwa, Zogwa), erdő 488 
Zahfolua 168 (Nógrád m.) 
Zaka 535 (Abaúj m.) 
– 39 (Bodrog m.)  
Zakol l. Szakaly 

Zakon l. Szakony 

Zala (Szala), folyó 199, 239 
– megye 10, 116, 142, 158, 199, 208, 

213, 433, 440, 599, 627, 646, 649 
– megye hatósága 122 
Zalacsány l. Csány 

Zalaegerszeg l. Egerszeg 

Zalahaláp l. Haláp 

zalai (ma Zalavár) Szt. Adorján vértanú-

monostor és konventje 58–60, 142, 
149, 158, 199, 239, 289, 440, 500, 
508, 516, 533, 582, 599, 622, 628, 
637, 640 (Zala m.) 
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– apát l. Péter 
– comes l. Iván, Nelepec fia; János, Miklós 

nádor fia  
– őrszerzetes l. Miklós, Theodoric 
– szolgabíró l. Imre, János fia 
– vicecomes l. László, János fia 
Zalankemen l. Szalánkemén 

Zalanta 127  
Zalason l. Zalasun 

Zalasun (Zalason) 179  
Zalaszabar l. Szabar 

Zalaszeg (Zalazeg) 428 (Zala m.) 
Zalaszentbalázs l. Szentbalázs 

Zalaszentgrót l. Szentgrót 

Zalathna l. Zalatna 

Zalatna (Slathna, Zalathna, Zlathnabanya), 
város, ma Abrudbánya (Abrud, Ro.) 61 
(Szászföld) 

zalatnai bíró l. Miklós, Kendet fia 
Zalavár l. zalai konvent 

Zalazeg l. Zalaszeg 

Zalka l. Szalka 

zálog 487  
záloglevél 133, 337 
Zalouk l. Szalók 

Zamarfeulde l. Szamárfölde 

Zambo l. Zámbó  

Zámbó (Zambo dict.) László, esztergomi 
polgár 329, 433 

Zana l. Szana 

Zanabor l. Szamobor 

Zanasan 552 (Turóc m.) 
Zanizlo l. Szaniszló 

Zanizlou l. Szaniszló 

Zanizlow l. Szaniszló 

Zanobor l. Szamobor 

Zanyzlow l. Szaniszló 

Zap l. Szap 

Zapula, folyó 628 

Zára (Jadra), város, ma Zadar, Ho. 7, 
53–54, 72, 131, 192, 200, 207, 241, 
259, 404, 440–441 között, 475, 551 

zárai comes l. Miklós, Péter fia 
– érsek l. Miklós, Petrus 
Zarand l. zarándi  

zarándi (Zarand) comes l. András, Dénes fia 
ZarazPatak l. Szárazpatak 

Zarka l. Szarka 

Zarna fia László, oláh 432 
Zarraspatakfew l. Szárazpatakfő 

Zarwku l. Szarvkő 

Zathmar l. Szatmár 

Zatín l. Zétény 

Zatmar l. Szatmár 

Zaua l. Szava 

Zauar l. Zavar 

Zauersya 235, 400 (Zágráb m.) 
Zavar (Zauar), Sz. 366 (Pozsony m.) 
Zayhan, Konrád fia, adorjáni 494 
Zaz l. Lampertszásza 

Zazfa l. Szászfa 

Žbince l. Cseb 

Zbudza l. Izbugya 

Zebenye 146 (Abaúj m.) 
Zebepurch l. Szebeborc 

Zech l. Szécs 

Zecheen l. Szécsény 

Zecohneche  l. Zekehnoucha 

Zeech l. Szécs 

Zeek l. Szék, széki 

Zeer l. Szer 

Zegzow l. Szikszó 

Zekehnoucha (Zecohneche) 624 (Vas m.) 
Zekerek l. Szekerek 

Zekeres l. Szekeres 

Zekul l. Székely 

Zelch l. Szelc 

Zele, Zele Miklós fia, kökényesi 58, 637 
– (dict.) Miklós fiai: Bertalan, Zele, Lőrinc 

és Jakab, kökényesi 58 
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Zelemench l. Szelmenc 

Zelews l. Szőlős 

Zely 329, 433 
Zemel l. Szemely 

Zemenie l. Szemenye 

Zemenye l. Szemenye 

Zemerefolua l. Szomorófalva 

Zemlen l. Zemplén 

Zemler l. Zsemlér 

Žemliare l. Zsemlér 

Zemlin l. Zemplén 

Zemlyn l. Zemplén 

Zempeter l. Szentpéter 

Zemplen l. Zemplén 

Zemplén (Zemlen, Zemlin, Zemlyn, Zemplen, 

Zemplin, Zemplyen, Zemplyn) megye 
35–36, 44, 87, 181, 298, 313, 341, 
344, 357, 429, 455–459, 499, 522, 
526, 535, 538, 574 

– megye hatósága 203, 271, 341, 541 
zempléni comes l. Miklós, Lack fia; Pál, 

Lack fia 
– főesperes l. László; Miklós, Renold fia  
– vicecomes l. Tamás 
Zemplénkelecsény l. Kelecsény 

Zemplénszuha l. Szuha 

Zemplin l. Zemplén 

Zemplínska Teplica l. Keresztúr 

Zemplínsky Klečenov l. Kelecsény 

Zemplyen l. Zemplén 

Zemplyn l. Zemplén 

Zend l. Szend 

Zengal l. Szentgál 

Zengerolth l. Szentgrót 

Zengg (Segn, Segna, Segnia, Senia), város, 
ma Senj, Ho. 54, 193, 209, 553 

zenggi comes l. János, Bertalan fia 
– püspök l. Portiua 
Zengyurg l. Szentgyörgy 

Zenkerezt l. Szentkereszt 

Zenkyral l. Szentkirály 

ZenmichalTelke l. Szentmihálytelke 

Zentemeryh l. Szentimre 

Zentgeroth l. Szentgrót 

Zentgyurgh l. Szentgyörgy 

Zenth…. 431 (Kőrös m.) 
Zenthbalas l. Szentbalázs 

ZenthCosmadamian l. Szentkozmadamján 

Zenthcosmadamian l. Szentkozmadamján 

Zenthcozmadamian l. Szentkozmadamján 

Zenthdyenes l. Szentdienes 

Zenthelsebeth l. Szenterzsébet 

Zenthemryh l. Szentimre 

Zenthgal l. Szentgál 

Zenthgeorgh l. Szentgyörgy 

Zenthgergh l. Szentgyörgy 

Zenthgeurgh l. Szentgyörgy 

Zenthgyewrg l. Szentgyörgy 

Zenthgyurg l. Szentgyörgy 

Zenthgyurgh l. Szentgyörgy 

ZenthIuan l. Szentiván 

ZenthIuanusfalua l. Szentjánosfalva 

Zenthivan l. Szentiván 

ZenthKeresth l. Szentkereszt 

Zenthkerezth l. Szentkereszt 

Zenthkezt l. Szentkereszt 

Zenthkyraal l. Szentkirály 

Zenthkyral l. Szentkirály 

Zenthmargitha l. Szentmargita 

Zenthmargyta l. Szentmargita 

Zenthmaria l. l. Szentmária 

Zenthmarton l. Szentmárton 

Zenthmartun l. Szentmárton 

Zenthmartunuelge l. Szentmártonvölgye 

Zenthsalvator l. Szentszalvátor 

Zenthtrinitas l. Szenttrinitás 

Zenthus l. Szentes 

Zenthwmachug l. Szentemágocs 

Zenthyuan l. Szentiván 

Zenthyvan l. Szentiván 

ZentIuan l. Szentiván 

Zentus l. Szentes 
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Zentyvan l. Szentiván 

Zenyes l. Szennyes 

Zennyes l. Szennyes 

Zepethnek l. Szepetnek 

Zephel l. Széphely 

Zeplak l. Széplak 

Zepus l. Szepesség 

Zer l. Szer 

Zerdahel l. Szerdahely 

Zerdahely l. Szerdahely 

Zere (dict.) Péter comes, sarródi 166 
Zerechmer, Zerechmer fia, Domokos és 

Miklós apja 152 
– fiai: Jakab, Iván, Zerechmer és Dénes 152 
Zeredahel l. Szerdahely 

Zeremium l. Szerémség 

Zerempch l. Szerencs 

Zerepmch l. Szerencs 

Zergen l. Szergény 

Zetekolch l. Szvetahóc 

Zétény (Zethen), ma Zatín, Sz. 36 (Zemplén m.) 
Zethekoch l. Szvetahóc 

Zethen l. Zétény 

Zeudyn 433 
Zeuke l. Szőke 

Zeuled l. Szőled 

Zeules l. Szőlős 

Zeuleud l. Szőled 

Zeuleus l. Szőlős 

Zeuleusfeulde l. Szőlős 

Zeurinum l. Szörény 

Zeurus fia Márton 237 
Zeus, szőlő 599 
Zewgfaluv l. Szegfalu 

Zewgfaluw l. Szegfalu 

Zics (Zych) 376, 380 (Somogy m.) 
Zigeth l. Sziget 

Žíp l. Izsép 

zirci (Scyrch, Zyrch) B. Szűz-monostor 
425, 435 (Veszprém m.) 

– apát l. Odo  

Zirmana, Ho. 157 
Zkledra 624 (Vas m.) 
Zlathnabanya l. Zalatna 

Zlobina draga, hn. 223 (Zágráb m.) 
Zoárd (Zouard), András fia 205, 240 
– (Zouard) fia György, királyi ifjú, ardói 274 
Zob l. Szob 

Zobonya l. Szobonya 

zobori (Zubor, Zubur; ma Nyitra része) 
Szt. Ipolit vértanú-monostor és kon-

ventje 63, 214, 263, 366, 388, 484–
485 (Nyitra m.) 

Zochyk fia Jakab, németi 222 
Zodor l. Cudar 

Zogwa l. Zagyva 

Zolchwa l. Szolcsva 

Zolium l. Zólyom  

Zolnuk l. Szolnok 

– Interior l. Belső-Szolnok 

Zólyom (Zolium), ma Zvolen, Sz. 234, 
546 (Zólyom m.) 

Zomartelke l. Szamártelke 

Zomartelky l. Szamártelke 

Zombathel l. Szombathely 

Zomonyafolua 624 (Vas m.) 
Zomor fia Dénes 622 
Zomur 260 (Pozsony m.) 
Zomus l. Szamos 

Zonuk l. Közép-Szolnok, Szolnok, szolnoki 

Zoob l. Szob 

Zopoch, árok 324 
Zothmar l. Szatmár 

Zouard l. Zoárd 

Zouat l. Szovát 

Zouath l. Szovát 

Zozta l. Szeszta 

Zozymas, váradi püspök 175 
zöldség 543 
Zredahel l. Szerdahely 

Zrednapotoka, folyó 281 
Ztanko, jobbágy 386 
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Ztar l. Esztár 

Ztenyevecz 648–649 között (Zágráb m.) 
Ztenyevecz-i B. Szűz Mária-plébánia 648–

649 között 
Ztrykolch l. Sztrikóc 

Zubogy (Zubud) 391 (Gömör m.) 
Zubor l. zobori 

Zubud l. Zubogy 

Zubugya l. Izbugya 

Zubur l. zobori  

Zudar l. Cudar 

Zudor l. Cudar 

Zughy 607 (Szabolcs m.) 
ZuglakZenthmiklos l. Szentmiklós 

Zuha l. Szuha 

Zumur fia ….. 17 
Zvolen l. Zólyom 

Zvthy (Zwty) 90 (Szabolcs m.) 
Zwdar l. Cudar 

Zwdor l. Cudar 

Zwmurduk l. Szomordok 

Zwty l. Zvthy 

Zybin l. Szeben 

Zych l. Zics  

Zygan l. Cigánd 

Zyget l. Sziget 

Zygeth l. Péntekszege, Sziget 

ZyglakZenthmiklos l. Szentmiklós 

ZyklakZenthmiklos l. Szentmiklós 

Zyl l. Szil 

Zylan fiai: Priban, Rathko, Dwdan, Woyhna 
és Maladen, oláhok 157 

Zylmellike l. Szilmelléke 

Zynnova l. Szinva 

Zynnowa l. Szinva 

Zyrak l. Cirák 

Zyrch l. zirci 

Zyulan fia Benedek 396 
Zsáka l. Izsáka 

Zsámboki (Gilétfi) János l. János, Miklós 
nádor fia, királyi tárnokmester 

Zsámboki (Gilétfi) László l. László 
veszprémi püspök 

Zsámboki (Gilétfi) Miklós l. Miklós nádor 
zsarnok 138 
Zsarolyán (Saralan) 270 (Szatmár m.) 
Zsebeháza (Sebehaza, Sebhaza, Sebes) 

34, 236 (Sopron m.) 
Zsédeny (Sedun) 65 (Vas m.) 
Zseliz (Selez), ma Želiezovce, Sz. 346, 

453 (Bars m.) 
Zsellérhely (Sellerhel, Selnerhel, Selner-

hele, Sernelhel), telekhely 30 (Sopron m.) 
Zsemlér (Semler, Zemler), ma Žemliare, 

Sz. 484–485 (Bars m.) 
Zsidó (Sydou) comes, mileji 533  
zsidók 68, 76 
zsinat 567 
Zsip l. Izsép 

Zsira (Gywra, Syra) 286 (Sopron m.) 
zsold 32, 293, 304, 465, 554, 548 
zsoldos(sereg) 19, 32–33, 293, 465, 548 
zsoldostársaság 293, 294, 304; l. még angolok, 

Fehér Társaság, Szent György Társaság 
zsoldosszerződés 32–33 
zsolozsma (completorium, laudes, vecser-

nye) 195 
Zsoldos (Soldus dict.) Lukács, esztergomi 

polgár 433 
Zsuk (Suuk), ma Alsó-, Felső- és Nemes-

zsuk (Jucu de Jos, de Sus és de 
Mijloc), Ro. 123 (Kolozs m.) 

 
10. és 9. rész 433, 619 
 
[nő,] abostyáni Miklós leánya 273 
–, Antal anyja 422 
–, apródházi Mihály özvegye 245 
–, árokközi Miklós özvegye 78 
–, bátori Miklós leánya 518 
–, bátori Miklós özvegye 29 
–, Bertalan comes felesége 209 
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–, biri Tamás felesége 18 
–, bogáti Jakab felesége 269 
–, bottyáni Mihály nagyanyja 360 
–, bői Balog Péter leánya 554 
–, Chyka-i János özvegye 103 
–, damjánfalvi Miklós özvegye 463  
–, dobi István felesége 132 
–, dobi István özvegye 16 
–, egerszegi Mihály özvegye 239 
–, egerszegi Miklós özvegye 239 
–, füzeséri István leánya 420 
–, fűzkúti János felesége 572 
–, gyarmati János özvegye 542 
–, henyei Ferenc özvegye 208 
–, Herceg Péter özvegye 643–645 
–, hideghéti Miklós felesége 63 
–, hosszúmezei Miklós leánya 526 
–, Iván plébános anyja 305 
–, kenézmonostori András anyja 39 
–, kenézmonostori András felesége 39 
–, kimlei Sebeuk özvegye 82 
–, Konrád leánya 159 
–, kusalyi László anyja 530 
–, Margit anyja 517 
–, mátyusi László leánya Apx.: 16 
–, meggyesi Simon leánya Apx.: 46 
–, nyéki György felesége 80, 125 
–, ollári Péter felesége 159 
–, Pál anyja 245 
–, Paris felesége 529 
–, pelbárthidai János leánya 153 
–, petri István leánya 517 
–, Ratolth-i János özvegye 27 
–, récsei János leánya 593 
–, remetei Péter bán felesége 124 
–, szaniszlói Mihály leánya 519 
–, szentbalázsi János leánya 58 
–, szentkirályi Péter özvegye 197 
–, szentkozmadamjáni János özvegye 122  
–, szentpéteri László anyja 370 
–, szennyesi Dénes özvegye 586 

–, szkárosi Péter özvegye 397 
–, szováti Ilona anyja 446 
–, telekesi Bertalan leánya 430 
–, telekesi Demeter leánya 430 
–, vecsei György felesége 437 
–, verbici Kovács András özvegye 135 
–, Zvthy-i Mihály anyja 90 
 
….., Mihály fia, zsoldos 465 
....., Tamás fia, eszenyi 538 
….., Zumur fia 17 
.…. fia Fábián, bégányi 451 
….. fia György, váti 243 
….. fia János 451 
….. fia Miklós, bégányi 451 
…..-előhegyi Szt. Péter-oltár 609  
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In huius seriei tomis omnes fontes archivorum reperiuntur, qui a 

primo die mensis Ianuarii anni 1301 usque ad trecesimum diem 

mensis Martii anni 1387 conscripti erant et ad territorium regni 

Hungariae aetatis Andegavensium pertinent. Item in his tomis 

omnes litterae communicantur – plerumque in forma regestorum –, 

sive ipsae iam prelo emissae, aut adhuc ineditae sunt. Sermo 

regestorum lingua Hungarica est, at quaedam artium vocabula et 

partes textuum, ubi ascriptio diei assignatur, lingua genuina 

scripturarum interpretantur. In regestis quaeque nomina 

personarum vocabulaque locorum continentur, quae res quaslibet 

Hungaricas attingunt. In fine singulorum tomorum indices 

inveniuntur. 

 

E sorozat köteteiben mindazon levéltári források helyet kapnak, 

amelyek 1301. január 1. és 1387. március 30. között keletkeztek, s az 

Anjou-kori Magyarország területére vonatkoznak. A kötetek 

minden egyes okmányt közölnek – jobbára regeszta formájában –, 

függetlenül attól, hogy már megjelent nyomtatásban vagy sem. A 

regeszták nyelve magyar, bizonyos szakkifejezések és a keltezésre 

vonatkozó rész az irat eredeti nyelvén szerepelnek. A regeszták az 

oklevél minden egyes személy- és helynevét tartalmazzák, 

amennyiben azoknak magyarországi vonatkozásuk van. A kötetek 

mindegyikét mutató zárja. 
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