
A bűn-tett szemantikája: társadalmi ellenőrzés a 15–16. századi Magyarországon
(A nemek közötti kapcsolatok és az erőszak felügyelete – magyar kérvények az Apostoli

Penitenciária előtt)

Téma és célkitűzés
Tágabb kutatási területem a 15-16. századi társadalom és kultúratörténet. Posztdoktori
kutatásaim témája az Apostoli Penitenciária (Sacra Poenitentiaria Apostolica) magyarországi
vonatkozású anyagának feltárása és feldolgozása. Az Apostoli Penitenciáriának nevezett
pápai bírósághoz a 15-16. század folyamán Magyarországról beérkezett kérelmek a korabeli
társadalmat jellemző „erőszak és kegyesség” mindennapjait új, élesebb fénybe helyező
izgalmas forrásanyaga. A társadalom alsóbb rétegeiből kikerülő kérelmezők házassági
ügyeikkel és súlyos vétkek elkövetése (gyilkosság, tettlegesség, rablás, szentségtörés,
boszorkányság, hitehagyás stb.) miatt fordultak a pápához.

Konkrétan a pályázat keretében egyfelől arra vállalkoztam, hogy a levéltári anyagot feltárom
(Vatikáni Levéltár) és számítógépes adatbázist készítek róla. Másfelől a feldolgozás területén
két témakörre koncentrálok: a házasság intézményére, illetve a jog és az erőszak használatára
a mindennapokban. Ezekben a témákban tanulmányokat készítek.

Ez a munka a pályázat kereteit meghaladó hosszútávú céljaimnak kezdeti fontos lépése.
Egyfelől szeretném az anyagot okmánytár és CD formájában in extenso, szakapparátussal
ellátva kiadni. Másfelől a kérelmek mint törzsanyag alapján tanulmánykötet írni a korabeli
társadalom- és kultúratörténet területén.

Doktori munkák lezárása
Sajtó alá került a a doktori disszertáción alapjául szolgáló latin jegyzőkönyv. A 220 oldalas, a
tanúkihallgatási jegyzőkönyvet tartalmazó processus a Collectanea Vaticana Hungariae
sorozatában, angol-latin nyelvű kötetként, 5 íves angol bevezető tanulmánnyal,
szakapparátussal ellátva jelent meg 2006-ban.
Ezen kívül tét magyar nyelvű tanulmányt írtam a disszertációhoz lazán kötődő kisebb
problémákról (középkori időérzékelésről, a hitváltás jelenségéről), amelyek
konferenciaelőadások szövegén alapultak.
Terveimnek megfelelően sikerült a disszertáció eredményeinek nemzetközi megismertetése
terén fontos eredményeket elérnem. Két nagy összefoglaló tanulmányom jelent meg olasz
(Annuario dell’Accademia d’Ungheria), illetve angol nyelven (Social History, közlésre
elfogadva). Ezenkívül előadást tartottam a korszak legfontosabb konferenciáján (Sixteenth
Century Studies Conference, Atlanta 20−23 October 2005).

Levéltári Kutatás
Összesen mintegy 3000 magyarországi illetőségű kérelem került elő az 1411-1559 közötti
időszakból (Lásd a mellékelt facsimilét). Ennek nagy része a Penitenciária levéltárának
regisztrumkötet-sorozatában van. Néhány eredeti kérelmet találtam ezentúl a Vatikáni
Levéltár Armadio sorozatában. Kutattam továbbá a Vatikáni Levéltár más fondjaiban is
(Fondo Borghese), itt azonban kevés sikerrel. A római állami levéltárban őrzött pápai kamarai
levéltári anyag (Archivio di Stato di Roma) szintén őriz eredeti Penitenciária kérelmeket,
magyarországi azonban nem volt közöttük.
Találtam továbbá a Penitenciária által kibocsátott mandátumokat a Magyar Országos
Levéltárban (DL, DF).



A levéltári kutatómunkát érdemes lesz még helyi szinten folytatni, a római központi
hivatalhoz eljutó esetek helyi bírósági fórumok előtti felbukkanásainak kinyomozásával. Ez a
kutatás egyelőre a meglévő forráskiadványok (pl. Monumenta Historica civitatis Zagrabiae,
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen stb.) átnézését jelentette.

Adatbázis
Elkészült egy kronologikus és tematikus beosztású excel-programban készített adatbázis. Ez
konvertálható egyéb programokba a kutatás diktálta szükség szerint a jövőben. Ebben
feltüntetem a kérelem jelzetét, dátumát, az egyházmegyét, a kérelmező nevét,
lakhelyét/származási helyét, a kérelem típusát, rövid tartalmát, kulcsszavakat (nevek,
helységek, stb), a jóváhagyás típusát, az ügyvéd nevét, a fizetett illeték mennyiségét. A
tematikus feldogozás menetében halad a kérelmek in extenso átírása is. Teljes szövegükben át
van írva például a mintegy 200 – egyelőre az adatbázisba foglalva – a házassági kérelem.
(Lásd a mellékelt, egyszerűsített táblázatrészletet).
Az adatbázis nagyban hozzásegít az átfogó vizsgálatokhoz, a statisztikai elemzésekhez és a
nemzetközi összehasonlításokhoz. A kérvények adatainak beazonosítása még nem zárult le. A
kérvényekben előforduló számtalan személy- és helységnév ugyanis – amelyekben a
kérvények történeti értéke nagy részben rejlik – többnyire nagyon eltorzult, ezért sokszor a
véletlen segít csak felismerésükre.
Terveztem eredetileg a kérelmekről a német kiadásokhoz hasonló repertórium, erősen
rövidített kiadásuk (Repertorium Poentientiariae Germanicum, I–IV. 1996–2001.). készítését
nyomtatásban. Ezen az eredeti elképzelésen időközben módosítottam. Szeretném ugyanis egy-
két éven belül elkészíteni a teljes in extenso kiadást, és ez ütemesen halad is, ezért a
repertóriumnak nem látom értelmét.

Csatlakozás a nemzetközi Penitenciária-munkacsoportok projektjeihez
Az ún. Penitenciária-kutatás és az ehhez kapcsolódó társadalom- és mentalitástörténeti
projectek központja ma egyfelől Németország–Svájc (Ludwig Schmugge vezetésével,
Zürich), másfelől a skandináv országok (Christian Krötzl irányításával, Tampere), akiket
egyéni kutatók egészítenek ki számos országból (Olaszország, Skócia, stb.). Fontosnak
tartottam tehát ezekhez a magyarországi tapasztalatokkal csatlakozni. Részt vettem több
nemzetközi workshopon, melyeknek célja a Penitenciária-kutatók kapcsolattartása, közös
projektek kidolgozása volt. 2004-ben a CEU Középkori Tanszékének rendezvényén (Ad
Confines. The Papal Curia and the Eastern Peripheries of Christendom in the Later Middle
Ages (14th – 15th c.), 2005-ben a Római Magyar Akadémián (The Penitentiary in Local
Contexts. An International Workshop. June 10−11 2005.), 2006-ban Tamperében (Penetration
of Christianity and Daily Life. Nordic Comittee of Medieval Studies Religions-team’s
workshop in Tampere, 23–24 November 2006.) adtam elő. Előadásaim témája a
magyarországi anyag jellegzetességeinek bemutatása nemzetközi összehasonlításban,
másfelől Tamperében a konfliktus-megoldásban az erőszak és bíróságok használatát
elemeztem a Penitenciária anyagán. A 2004-es workshop anyagáról vitára, további közös
gondolkodásra invitáló német tanulmányt írtam a Quellen und Forschungen aus Italienischen
Archiven und Bibliotheken folyóirat lapjain.
A pápai kegyelem kezelésének összehasonlító elemzéseinek fontos eredménye, hogy a 15–16.
századi Magyar Királyság a korabeli Európa szellemi térképén a földrajzi fekvéséből adódó
periféria helyzet helyett egy régiócentrumszerű szerepben jelenik meg. Ez a mai magyar
középkori és kora újkori történetírás nemzetközi beágyazódásában is fontos lépést jelenthet. A



recepciót ez esetben jelentősen megkönnyítheti, hogy a helyi sajátosságok az alapvető
azonosságok talaján mutathatók be.

A házasság és az erőszak használata témák feldolgozása: előadások és publikációk

A forrásanyag szisztematikus (tematikus, időbeli, földrajzi) elemzése, leírása, bemutatása a
Levéltári Közlemények-ben két nagyobb tanulmányban történt meg. Ezt kiegészíti egy
egyházmegye kiválasztása, a pécsi egyházmegyei kérelmek elemzése, amely előadásként
hangzott el, és tanulmányként is megjelent a Magyar egyháztörténetírás forrásadottságai c.
kötetben Pécsett 2006-ban..
A pereskedés és az erőszak (hatalmaskodás) használata a helyi viszályokban és azok
megoldása folyamatában: ebben a problémakörben – az említett tamperei előadáson kívül –
előadást tartottam Amszterdamban a European Social Science History Conference kétévente
rendezett kongresszusán 2006 márciusában. A kérdés más szemszögű, és a pécsi
egyházmegyére szűkített megközelítése 2007-ben jelent meg az Emlékkötet Szatmári György
tiszteletére c. kötetben.
A másik témakör, a házasság. Ebben a témában angol nyelvű előadást tartottam (International
Medieval Congress, Institute for Medieval Studies, University of Leeds, 9–12 July 2007),
amelynek középpontjában a nemek közötti kapcsolatok és a házasságon belüli erőszak állt. A
házasság és az érzelmek története, illetve a házasságtörés korabeli kezelése a témája a Péter
Katalin köszöntésére szerkesztett kötetben megjelent tanulmányomnak. Két tanulmányom van
közlésre leadva ezentúl: az egyik a titkos házasság intézményével foglalkozik (Péter
Katalinnal közös szerzőségben, Balázs Mihály Emlékkönyv), a másik a házasságkötés kétféle
– családi és egyéni – modelljével a késő középkorban (Rubicon).

A posztdoktori ösztöndíj támogatása nélkülözhetetlen segítséget nyújtott tudományos
feladataim és céljaim megvalósításában, és nagyon fontos mérföldkő a reményeim szerint
egy-két éven belül elkészülő okmánytár és tanulmánykötet elkészülésében. A támogatást ezért
ezúton is köszönöm.



tipus jelzet egyházmegyedátum kérelmező nevelaikus/klerikuskategória alkategóriaregeszta (***in extenso)signum taxa/turonensis

Matrim 55. 527r Trans (Alben Trans)1510. ápr. 2. Bononie, IIII. Non. Apr.Johannes Angerer laiclaic Decl. Matrim.imped. cognatio spir. in baptisma: Urbanus Hosc és catherina grosorberin házasságából született gyerekét keresztelte. Férj halála után özvegyét feleségül vette. gyóntatójától kés őbb megtudja, hogy lelki rokonság akadálya miatt a kánoni rendelkezések szeri***Johannes Angerer laic. Alben. Transilvanien. dioc. exponit, quod postquam alias quondam Urbanus Hosc matrim. legit. cum Catherina Grosorberin contraxerat illudque carn. copula consumaverat, ipse exp. quandam prolem de sacro fonte levavit et demum sicuin forma. ut infra Jo. ep. Isermen. regensIIII, III

Matrim 55. 532v Warad 1510. márc. 15. Id. Mart. Rome apud SPStephanus Vayda laic. et Margareta Valache mulier coniugesconiuges Disp. Matrim. Contracto (2.), abs. adulteriiadulterium, neutro machinante, scismatica: még első felesége élt, amikor paráználkodtak, házasságot ígért neki felesége halála esetére; miután felesége meghalt, összeházasodtak, el őtte Margit keresztséget felvette (ortodox)***Stephanus Vayda laic. et Margareta Valache mulier coniuges Waradien. dioc. exponunt, quod olim ipse Stephanus tunc vivente eius prima uxore eandem Margaretam tunc scismaticam carn. cognovit, et quod si contingeret dictam uxorem suam decedere, eam caperde speciali et expresso Jo. ep. Isermen. regensXVII ÷

Matrim 56. 704v-705rModrus 1510. nov. 24. Rome apud SP VIII. Kl. Dec.Bartholomeus Rebyk laic. et Clara de Simonich mulierconiuges Decl. Matrim. divortium perpetuumkiskorúan, rábeszélésre: szüleik rábeszélésére jegyezték el egymást, nem hálták el; mindkét fél mással akar házasságot kötni; kérik válásuk kimondását és új házasságaik engedélyezését.***Bartholomeus Rebyk laic. et Clara de Simonich mulier Modrusien. dioc. exponunt, quod ipsi alias tunc impuberes suasionibus nonnullorum parentum et amicorum suorum inducti matrim. inter se per verba de presenti, quod iuris interpretatione sponsalia de fin forma M. regens1 3

Matrim 57. 667r Strigon 1512. febr. 13. Id. Febr.Andreas Chorba de Alsoborsa domicelli, [laic] Magdalena relicta quondam Nicolai de Thankhaza mulier coniugesconiuges Decl. Matrim. érvényességért; ex officioimped. cognatio spir. in confirmatione: Andreas Chorba de Alsoborsa domicelli és Magdolna, Nicolaus de Thankhaza özvegye, házaspárok kérvénye, amelyben a konfirmáció/bérmálás szentségében való állítólagos lelki rokonságuk tudta nélkül kötött házasságuk ér***Andreas Chorba de Alsoborsa domicelli et Magdalena relicta quondam Nicolai de Thankhaza mulier coniuges Strigonien. dioc. exponunt, quod ipsi cupiunt in matrim. inter eos iam diu contracto et carn. copula consumato remanere, et licet inter eos nullum oin forma M regensI 3

Matrim 57. 697v Chanad 1512. ápr. 6. VIII Id Apr.Thomas Thot laic. et Helena Solunn mulierconiuges Decl. Matrim. divortium; Disp. Matrim. Contracto (2).; ex officioimped. ligaminis; separatio in partibus: Thot Tamás és Solunn Heléna (csanádi egyhm.) laikusok kérvénye a férj els ő házasságának köteléke alóli felmentéséért és második házasságuk elismeréséért. Tamás Rachaz Magdolnát egykor feleségül vette, ő azonban meg***Thomas Thot laic. et Helena Solunn mulier Chanadien. dioc. exponit [!], quod cum alias ipse Thomas matrim. per verba de presenti cum quadam Magdalena Rachaz muliere Chanadien. etiam dioc. contraxisset, illudque carn. copula consumasset, dicta Magdalenain forma M regensIIII III

Matrim 57. 735v Modrus 1512. máj. 23. X. Kl. Iun.Petrus Piskwlomich laic. et Clara fila Nicolai Chikwlÿch de Nowi mulierconiuges Disp. Matrim. Contractoimped. 4. consang.; ignoranter***Similis ex parte Petri Piskwlomich laic. et Clare fily Nicolai Chikwlÿch de Nowi mulieris coniugum Modrusien. dioc. de ignoranter contracto et consumato in 4. consang.de speciali pro omnibus M. regensV ÷

Matrim 57. 768rv Wesprim 1512. jún. 29. III. Kl. Iul. 1512Catherina filia Dominici Pethew alias Zegedun muliermulier Decl. Matrim divortiumkiskorúan, kényszer hatására: 10 évesen, anyja fenyegetésére és verésére eljegyezte magát Szécsi Jánossal, majd feln őtt korba érve, továbbra is kényszer hatására házasságot kötött vele és elhálták, de sosem ismerte el férjének stb.; kéri, hogy mindketten***Catherina filia Dominici Pethew alias Zegeduni mulier ad presens Brode commorans Vesprimen. dioc. exponit, quod alias ipsa tunc in decimo vel circa sue et. anno constituta minis et terroribus ac verberibus matris sue compulsa matrim. per verba de presein forma M regensIIII 3

Matrim 57. 807r Strigon vel alterius1512. okt. 5. III Non. Oct. 1512.Dominicus Thamasÿ laic.laic Decl. relig.; Disp. Matrim. Contracto; szerzetesekszerzetesi fogadalom, kiskorúan, kényszer hatására: Thamasÿ Dénes (esztergomi egyhm.) klerikus vagy laikus kérvénye kényszer alatt tett szerzetesi fogadalma érvénytelenítése és házassága elismerése érdekében. Könnyelm űségében egykor 12 éves korában az ágo***Dominicus Thamasÿ cler. sive laic. Strigonien. vel alterius dioc. exponit, quod alias ipse in duodecimo vel circa sue et. anno constitutus quadam animi levitate motus quendam conv. ord.s. Aug. intravit habituque per fratres eiusdem conventus gestari sode speciali M regensXIV ÷

Matrim 60. 11v Jaurien 1516. márc. 22. XI. Kl. Apr.Stephanus Fanczer laic.laic Decl. Matrim. Contracto et contrahendo (2.)kényszer hatására: kényszer alatt házasodott, sosem erősítette meg, és ezért felesége hozzáment máshoz, gyerekei születtek, ő is szeretne újraházasodni, kéri első házassága érvénytelenítésének és újraházasodási engedélyének deklarálását.***Stephanus Fanczer laic. Jaurien. dioc. exponit, quod alias ipse per vim et metum nonnullorum, qui in constantem virum cadere poterant, coactus matrim. per verba de presenti cum quadam Barbara filia quondam Cristophori Palisz muliere et dicte dioc. contin forma M regensIIII 3

Matrim 61. 20r Trans (Alben Trans)1517. ápr. 20. XII. Kl. MayMargareta filia Helene relicta quondam Johannis Nadabor de Hwnÿad muliermulier relictaDisp. Matrim. Contrahendoimped. 4. consang.; nem kereszténnyel: Margit, néhai Hunyadi Nadabor János és özvegye, Helena lánya (erdélyi egyhm.) kérvénye negyedfokú vérrokonság házassági akadályának diszpenzálásáért. Beercz-i Therek Daan fia Daan-hoz szeretne feleségül menni, aki az***Margareta filia Helene relicta quondam Johannis Nadabor de Hwnÿad mulier Alben. Transilvanien. dioc. exponit, quod ipsa ex certis rationabilibus causis ad id animum suum moventibus cum quodam Naan filio Daan Therek de Beercz matrim. per verba de presende speciali M regensVII ÷ residuum gratis

Matrim 65. 9v Agrien 1519. ápr. 6. VIII. Id. Apr.Johannes de Megyes scol.scol Decl. Matrim. divortiumimped. ligaminis: pap szeretne lenni, de testi gyönyörtől és szerelemtől hajtva paráználkodott Margittal, akit férje távollétében feleségül is vett. Néhány év múlva Margit visszatért férjéhez, ő pedig pap szeretne lenni.***Johannes de Megyes scol. Agrien. dioc. exponit, quod licet ipse ex magnó devotionis fervore cler. caractere insigniri ac ad omnes etiam sacros et presbiteratus ord. promoveri et postquam promotus fuerit in illis etiam in altaris ministerio ministrari din forma M regensIIII
Matrim 65. 17v-18rQuinque 1519. ápr. 18. XIIII. Kl. MayBlasius Hornair laic.laic Decl. Matrim. divortium/separatioadulterium uxoris: felesége rendszeresen házasságtörést követett el, kéri szétválasztásukat ágytól-asztaltól és házasságuk felbontását***Blasius Hornair éaic. exponit, quod postquam ipse matrim. cum quadam Margareta muliere dicte dioc. per verba de presenti contraxerat illudque carn. copula consumaverat, eadem Margareta laxatis pudicitie habenis, ut meretrix se prostibulo dedit ac pluriin forma M regensI 3
Matrim 65. 18r Strigon 1519. ápr. 18. XIIII. Kl. MayBlasius filius Johannis Keestemen laic.laic Decl. Matrim. divortiumleitatva/részegen házassági ajánlatot tett***Blasius filius Johannis Keestemen laic. Strigonien. dioc. exponit, quod cum alias quidam eius sodales oratorem ipsum adduxissent et cum inibi refectionem sumpsissent corporalem ipsum oratorem vino inebriarunt et taliter, quod orator ipse ... aliqua verin forma M regensIIII 3
Matrim 65. 21r Agrien 1519. ápr. 17. XIII. Kl. MayPetrus de Nagtharkan laic.laic Decl. Matrim. divortium/separatioadulterium uxoris, ab invicem separati: felesége rendszeresen házasságtörést követett el, szétválasztották őket; kéri szétválasztásukat ágytól-asztaltól és házasságuk felbontását***Petrus de Naghtarkan laic. Agrien. dioc. exponit, quod postquam ipse alias matrim. per verba de presenti cum quadam Catherina filia quondam Sigismundi de Chap muliere dicte dioc. contraxerat illudque carn. copula consumaverat, prefata Catherina laxatisin forma M regensI 3
Matrim 65. 47rv Wacien 1519. jún. 1. Kl. Iun.Mathias Menesses laic.laic Decl. Matrim. divortiumimped. 3. consang; ignoranter: férj válni akar 3fokú vérrokonság miatt: kéri a püspök utasítását erre***Mathias Menesses laic. exponit, quod ipse olim ignorans aliquod imped. inter eum et quandam Helenam Blasii mulierem Wacien. dioc. existere, quominus posset cum ea matrim copulari, matrim. cum eadem per verba de presenti publice contraxit, illudque carnin forma M regensI 3
Matrim 67. 5v Zagrab 1521. márc. 27. V. Kl. Apr.Michael Scaler laic. et Elena Benedicti mulier coniugesconiuges Disp. Matrim. Contractoimped. 4. consang.; ignoranter***Similis de ignoranter contracto et consumato in 4. consang. ex parte Michaelis Scaler laici et Elene Benedicti mulieris coniugum Zagrabien. dioc. prolem [susceptam si qua sit et exinde suscipiendam legit. decernendam].de speciali M regensV ÷
Matrim 69. 97r Strigon 1522. márc. 16. XVII. Kl. Apr.Stephani Phafftetor de Posonio laic. et Margaretha filia Wolfgangi Albel mulier [coniuges]coniuges Disp. Matrim. Contrahendoimped. 3. consang.***De contrahendo in 3. consang. ex parte Stephani Phafftetor de Posonio laic. et Margarethe filie Wolfgangi Albel mulieris Strigonien. dioc. cum legit. prolisde speciali et expresso et componat cum datario M. regens.XVI ÷
Matrim Arm XXXII. vol. 61. 673vQuinque, Zagrab1522. jún. 8. VI id JunSpectabilis et magnificus vir Petrus de Perijn et magnificus Clara puella filia egregii quondam Nicolai Zekel Quinque et Zagrab diocconiuges spect et magn [nob]Disp. Matrim. Contrahendoimped. 3. consang.***De contrahendo in 3. consang. ex parte spectabilis et magnifici viri Petri de Perijn et magnifice Clare puelle filie egregii quondam Nicolai Zekel Quinqueecclesien. et Zagrabien. respective dioc. prolem suscipiendam etc.de speciali et expresso et componat cum datario. M regensXV ÷
Matrim Arm XXXII. vol. 61. 685vMilkowien-Strigon (Milcov)1522. júl. 1. Kl JulPaulus Zwyck laic. et Gertrudis filia Gasparis Zacarie mulier ambo ville de Fuckconiuges Disp. Matrim. Contractoimped. cognatio spir. in basptisma: férj***Paulus Zwyck laic. et Gertrudis filia Gasparis Zacarie mulier ambo ville de Fuck Milcovien. dioc. exponunt, quod ipsi olim ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere quominus possint invicem matrim. copulari, matrim. inter se per verba legit. dde speciali et expresso. M regensXXXI ÷
Matrim 71. 91r Zagrab 1524. márc. 20. XIII. Kl. Apr.Blasius Pinarich laiclaic Disp. Matrim. Contrahendo (2.)elhagyás, imped. ligaminis: első felesége elhagyta őt harminc évvel ezelőtt; úgy hírlik, hogy időközben meghalt; mivel nem tud megtartóztatóan élni és apa szeretne lenni, újra szeretne házasodni; második házassághoz kér engedélyt azzal a feltétellel, hogy***Blasius Pinarich laic. Zagrabien. dioc. exponit, quod alias postquam ipse matrim. cum quadam Elisabeth muliere dicte dioc. contraxerat et consumaverat, dicta Elisabeth ab eo propria temeritate in remota recessit iam trigemisus vel circa agunt annos; cude speciali M ep Bal regensIIII
Matrim 71. 94v-95rBachien (Bacien)1524. márc. 26. VII. Kl. Apr.Demetrius Toth laiclaic Decl. Matrim. divortiumelhagyás, kényszer hatására a feleség: Ágnes a házassái kérelmét többször elutasította, s csak szülei kényszerítésére ment hozzá feleségül, s amint tehette, elhagyta őt, mindenfelé paráználkodott; nem akar hozzá visszajönni, sőt, halállal fenyegeti őt; ő***Demetrius Toth laic. Bacien. dioc. exponit, quod licet ipse alias quandam Agnetem Thwznak mulierem dicte dioc. in uxorem habere cuperet, nichilominus eadem Agnes cum eodem oratore contrahere pluries et sepissime recusavit, et tandem cum alias facere noin forma M. ep. Bal. regensIIII
Matrim 71. 111v Modrus 1524. ápr. 22. X. Kl. MayMathias Sneckrich laic. et Anastasia filia Zelobaz mulier [coniuges]coniuges Disp. Matrim. Contrahendoimped. 4. consang.***De contrahendo in 4. consang. ex parte Mathie Sneckrich laic. et Anastasie filie Zelobaz mulieris Modrusien. dioc. prolem [susceptam si qua sit et exinde suscipiendam legit. decernendam]de speciali M. ep. Bal. regensV ÷
Matrim 71. 161rv Quinque 1524. aug. 11. II. Non. Aug.Dorothea filia Blasii de Povaczovch muliermulier Decl. Matrim; Disp. Matrim. Contracto (2.)elhagyás, imped. ligaminis: házasságot kötött és elhálta; férje elhagyta, másik nőt vett feleségül; 8 évet várt, mikor megtudta, hogy férje megnősült, és mivel gyerekekt akart, eljegyezte magát egy másik férfival; s jóllehet házasságuknak nincs akadálya,***Dorothea filia Blasii Povaczovch mulier Quinqueecclesien. dioc. exponit, quod postquam ipsa alias sponsalia de futuro cum quodam Georgio de Berchanctacz filius Pauli Lapnoga eiusdem dioc. carn. copula inter eos minime subsecuta contraxerat, prefatus Gin forma M ep Bal regensIIII
Matrim 71. 199r Modrus, Segnen1524. okt. 23. X. Kl. Nov.Georgius Milonich laic Modrus.-Margareta Losanich mulier Segnien [coniuges]coniuges Disp. Matrim. Contractoimped. 3. consang. de speciali et expresso et componat cum datario. M epus Bal regensXV ÷
Matrim Add 1 799v 800rAgrien 1540. szept. 28. IV Kl OctBarnabas Paxylaic Decl. Matrim. (2.)imped. ligaminis, adulterium uxoris, iudex secularis, ab invicem separati in partibus: földesúr házasságtör ő feleségét világi bírának halálbüntetésre átadta, de ő a haláltól megmentette, és az ügyet átvitte egyházi törvényszék elé, ahol az egri vikárius s**alias postquam quidam tirannus sive potens uxorem, quam tunc habebat, et in adulterio incestuoso deprehensus seculari iudici capitaliter puniendam tradere volebat, a suis manibus et pena mortis eripuerat et liberaverat, ac vic. in spiritualibus venerabide speciali L. R.XIII÷
Matrim 121 63v-64rWarad 1548. jan. 15. anno 14 Pauli III 1548 XVIII Kl FebrMatheus Agasi laic. et Anna Vadasi mulier Varadien. civitatis seu dioc.coniuges Disp. Matrim. contracto (2.)imped. ligaminis, separatio: Annának volt egy férje, amikor hozzáment jelen másodikhoz; vikárius fülébe jut, szétválasztja őket; első férj időközben meghalt, most újra akarnak összeházasodni; kérik feloldozásukat incesztus és házasságtörés vétke alól és d***[fejléc:] "neutro machinante": Exponitur S.V. pro parte devotorum illius vestrum Mathei Agasi laic. et Anne Vadasi mulieris Varadien. civitatis seu dioc., quod postquam alias prefata Anna matrim. per verba de presenti cum quodam ali viro suo marito conde expresso A. Lomel. pro H. ViceregensXVII ÷
Matrim 121 64rv Warad 1548. jan. 15. XVIII Kl Febr.Franciscus Cisar laic. Varadien. civitatis seu dioc.laic Indultum/Lic. sacramenta reciperenem kereszténnyel: Felesége a távollétében mindenüket eladta, Budára ment törökhöz feleségül, nagy költséggel követeket küldött utána, akik közül megöltek néhányat, nem jött vissza hozzá. Bár tudja hogy megtehetné, mégis lelke nyugalmáért a szentszék enge***[fejléc:] "Indultum prout infra" [sacramenta recipere]: Exponitur S.V. pro parte devoti illius oratoris Francisci Cisar laic. Varadien. civitatis seu dioc. quod postquam alias ipse matrim. per verba de presenti cum quadam muliere uxore sua contraxeratde speciali A. Lomell. pro H. viceregensXIII ÷
Matrim 123 246r Modrus 1549. okt. 4. IV Non Oct. Felette, anno 15 Pauli IIIMathias filius Dorothee laic. et Catherina filia Georgii mulier coniuges castelli Venandoli provincie Dalmatie Modrusien. dioc.coniuges Disp. Matrim. Contractoimped. 4. consang.; scienter***[fejléc:] "in quarto": Exponitur S.V. pro parte devotorum illius oratorum Mathie filii Dorothee laic. et Catherine filie Georgii mulieris coniugum castelli Venandoli provincie Dalmatie Modrusien. dioc. quod ipsi olim scientes se 4. consang. gradu invicde speciali VII ÷
Matrim 126 161v Strigon 1550. jún. 28. anno 1 Julii pp III, IV Kl JuliGabriell Perini laic. et Elena Orzag mulierconiuges nob [magn. Perényi]Disp. Matrim. Contracto; Abs. incestusimped. 3o consang; forsan scienter: forsan separati***[fejléc:] "in tertio": Exponitur S.V. pro parte devotorum illius vestrum Gabriellis Perinj banij et Elene Orzag mulieris amborum Strigonien. vel alterius dioc. quod ipsi olim forsan scientes se 3. consang. gradu invicem esse coniunctos matrim. inter sede expresso et componat cum datario. P. Fabius R.XVII




