
ANJOU-OKLT.
DOC. HUNG. ANDEG.

XXXVIII.



DOCUMENTA RES HUNGARICAS
TEMPORE REGUM ANDEGAVENSIUM

ILLUSTRANTIA
1301–1387

Fundavit

JULIUS KRISTÓ

Praeside

TIBURTIO ALMÁSI

Adiuvantibus

LADISLAO BLAZOVICH

GEISA ÉRSZEGI

FRANCISCO MAKK

FRANCISCO PITI

BUDAPESTINI–SZEGEDINI



BUDAPEST–SZEGED
2013

ANJOU-KORI
OKLEVÉLTÁR

XXXVIII.
1354

SZERKESZTETTE

B. HALÁSZ ÉVA



Lektorálta

SEBŐK FERENC

A kötet megjelenését
támogatta a 

Magyar Tudományos Akadémia
Támogatott Kutatócsoportok Irodája

ISBN 978-963-481-852-6 Ö
ISBN 978-963-306-225-8



INDEX ABBREVIATIONUM
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE





7

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.

Abraham, Stanowisko = W. Abraham: Stanowisko Kurii papieskiej wobec koronacj 
Ļokietka Księga pamiątkow Uniwersytetu Lwowskiego. 1900.

Acta Albaniae = L. Thallóczy–Const. Jireček–Emil Šuffl ay: Acta et diplomata res 
Albaniae mediae aetatis illustrantia. I–II. Vindobonae, 1913–1918.

Acta Arch. = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp., 1952–.
Acta Bosnae = Eusebius Fermendžin: Acta Bosnae, potissimum ecclesiastica cum 

insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 
1752. Zagrabiae, 1892.

Acta Clementis VI. = Aloysius L. Tăutu: Acta Clementis PP. VI. Vatican, 1960.
Acta Gent. = Acta legationis cardinalis Gentilis. Gentilis bíbornok magyarországi 

követségének okiratai. 1307–1311. Budapestini, 1885.
Acta Kegl. = Acta Keglevichiana. Zagrabiae, 1917.
Adatok = Kandra Kabos–Leskó József (szerk.): Adatok az egri egyházmegye törté-

nelméhez. I–IV. Eger, 1885–1908.
Adler = Jarbuch der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft Adler. Wien, 1871–1916.
AECO = Archivum Europae Centro Orientalis. Bp., 1935–1944.
AH. = Archiv Hrvatske. Zagreb.
AHA. = Acta Historiae Artium. Bp., 1953–.
A. HAZU. = Archiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Zagreb (Zágráb).
AIR. = Arhiva Istorică a României. I. Bucuresti, 2004.
AJ. = Arhivă judeţeană.
Akad. Ért. = Akadémiai Értesítő
AKÖG. = Archiv zur Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Wien, 1848–1865.
AL. = Akadémiai Levéltár. Cluj-Napoca (Kolozsvár).
Alapi = Alapi Gyula: Regeszták Komárom város levéltárából. Nemzeti Kultúra, 

1934.
Áldásy = Áldásy Antal: Regesták a vatikáni levéltárból. Bp., 1895.
Áldásy, Czímereslevelek = Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárá-

nak czímereslevelei. I–II. Bp., 1904–1923.
Almási, Vasvár = Almási Tibor: A vasvári káptalan 1328-ban átírt oklevelei. In: 

„Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Fe-
renc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc–Szabados György. Szeged, 2000. 19–38.

Alsó-fehér vm. Évk. = Az Alsó-Fehér vármegyei Történelmi, Régészeti és Termé-
szettudományi Egylet Évkönyve. Gyulafehérvár, 1888–1908.
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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.
AMB. Inventár = Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listín, listov a 

iných pribuzných písomností. Praha, 1956.
Amlacher = A. Amlacher: Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles 

Broos bis zum Übergang Siebenbürgens unter Erbfürsten aus dem Hause 
Österreich. Hermannstadt, 1879.

AMP. = Acta Mvsei Porolissensis.
AN. = Arhiv nadbiskupije. Zagreb (Zágráb).
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum 

Andegavensium illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–.
Antal, Szolnok = Antal Árpád: Olvasókönyv Szolnok megye történetéhez. Szolnok, 

1969.
AO. = Nagy Imre–Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori Okmánytár. Codex diplom. 

Hungaricus Andegavensis. I–VII. Bp., 1878–1920.
AÖG. = Archiv für Österreichische Geschichte. Wien, 1865–.
AP. = Acta Paulinorum. Magyar Országos Levéltár. Bp., Kamarai Levéltár. E. 153.
Apponyi = A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi levéltárá-

ban őrizett oklevelei. I. 1241–1526. Bp., 1906.
Arch. Ért. = Archaeologiai Értesítő. Pest–Bp., 1869–.
Arch. Közl. = Archaeologiai Közlemények. Pest–Bp., 1859–1899.
Archiv = Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt–

Kronstadt, 1843–1852.; Neue Folge: Kronstadt–Hermannstadt–Bistritz, 
1853–1944.

Archivum = Archivum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Eger, 1973–.
Arkiv = Arkiv za povestnicu Jugoslavensku. Zagreb, 1851–1898.
Árpádia = Kovacsóczy Mihály: Árpádia. Honi történetek zsebkönyve. Kassa, 

 1833–1838.
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. Roma.
Auner = Auner Mihály: Az erdélyi szászok oklevelei a XV. század kezdetéig. Besz-

terce, 1912.
AUSZ. AH. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta His-

torica. Szeged, 1957–.
AV. = Archivio Vaticano. Roma.
AVPT. = Adalékok a veszprémi püspökség történetéhez. I–II. Veszprém, 1901–1903.
AZ = Archivalische Zeitschrift. Stuttgart–München. Alte Folge: 1876–1888.; Neue 

Folge: 1890–1914.; Dritte Folge: 1915–.
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AZVM. = Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez. I–XXII. Sátoraljaújhely, 
1895–1917.

Ba. = Batthyaneum. Alba Iulia (Gyulafehérvár).
Bács-Bodrog vm. Évk. = A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. 

Zombor, 1885–1917.
Bakács, Pest megye = Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. Oklevél-

regeszták 1002–1437. Bp., 1982.
Balassa = Fekete Nagy Antal–Borsa Iván: A Balassa család levéltára. 1193–1526. 

Bp., 1990.
Balássy, Heves vm. = Balássy Ferencz–Szederkényi Nándor: Heves vármegye tör-

ténete. I. Eger, 1897.
Balla, Nagykörös = Balla Gergely: Nagykörösi krónika. Jegyzetekkel és oklevéltár-

ral ellátva kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor. Kecskemét, 1856.
Balogh, Középk. okl. = Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Levél tárban. Összegyűjtötte, átírta Balogh István. Szerk.: Érszegi Géza. 
Nyíregyháza, 2000.

Balogh, Varadinum = Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára. II. Művészettörténeti 
füzetek. 13/2. Bp., 1982.

Balogh–Németh, Szabolcs-Szatmár = Szabolcs-Szatmár megyei történelmi olvasó-
könyv. Nyíregyháza, 1970.

Bánffy = Varjú Elemér–Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi 
Bánffy család történetéhez. I–II. Bp., 1908–1928.

Bar. ht. = Baranyai helytörténetírás. Pécs, 1967–.
Bar. tí. = Baranyai történetírás. Pécs.
Bárány, Torontál vm. = Bárány Ágoston: Torontálvármegye’ hajdana. II. Oklevelek. 

Buda, 1845.
Bárdosy, Moldav. = Joannes Bárdosy: Moldavensis vel Szepsiensis decimae inda-

gatio et huic innexarum sacroprofanarum iurisdictionum evolutio. Posonii, 
1802.

Bárdosy, Suppl. = Joannes Bárdosy: Supplementum analectorum terrae Scepusien-
sis I. Leutschoviae, 1802.

Bars = Botka Tivadar: Bars vármegye hajdan és most. I. Regesták és okmányok. 
II. osztály. Latin okmányok. Pest, 1868.

Bartal = Bartal Aurél: A beleházi és ethekarchai Bartal család. Karcag, 1937.
Bartal, Comment. = Georgius Bartal de Beleháza: Commentariorum ad historiam 

status jurisque publici Hungariae aevi medii libri XV. I–III. Posonii, 1847.
Bartal, Karcsaiak = Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és Karcsaiak a középkorban. 

1941.
Bártfai Szabó, Óbuda = Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a közép-

korban. Bp., 1935.
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Bártfai Szabó, Széchényi = Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf Széché-
nyi család története. I. Bp., 1911.

Bátorfy, AZMT. = Bátorfy Lajos: Adatok Zala megye történetéhez. I–V. N.-Kani-
zsa, 1876–1878.

Batthyány, Leges eccl. = Ignatius de Batthyan: Leges ecclesiasticae regni Hungariae 
et provinciarum adiacentium. I–III. Albae Carolinae–Claudiopoli, 1785–
1827.

BAZML. = Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc.
Ber. Wr. Akad. = Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. 

Sitzungsberichte. Wien, I–, 1848–.
Bedy = Bedy Vincze: A győri székeskáptalan története. 1938.
Beke = Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. Bp., 1896.
Beke, Czímjegyzék = Beke Antal: A gyulafehérvári káptalani levéltárnak czímjegy-

zéke. Bp., 1884.
Beke, Kolozsmonostor = Beke Antal: A kolozsmonostori konvent levéltára. Bp., 1898.
Békefi , Balaton = Békefi  Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a közép-

korban. Bp., 1907.
Békefi , Czikádor = Békefi  Remig: A czikádori apátság története. Pécs, 1894.
Békefi , Kápt. Iskolák = Békefi  Remig: A káptalani iskolák története Magyarorszá-

gon 1540-ig. Bp., 1910.
Békefi , Népoktatás = Békefi  Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. 

Bp., 1906.
Békefi , Pásztó = Békefi  Remig: A pásztói apátság története [I–II.]. A pásztói apátság 

oklevéltára [III.]. Bp., 1898–1902.
Békés I. = Lud. Aug. Haan: Diplomatarium Békessiense. Békés vármegye hajdana 

II. Pestini, 1870.
Békés II. = Haan Lajos–Zsilinszky Mihály: Békésmegyei oklevéltár számos, hazánk 

beltörténetére vonatkozó adatokkal. Bp., 1877.
Békés vm. Évk. = A Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténeti Társulat Év-

könyve. Gyula, 1874–1897.
Békeszerződések = Köblös József-Süttő Szilárd-Szende Katalin: Magyar békeszer-

ződések 1000-1526. Pápa, 2000.
Bél M., Not. = Bél, M.: Notitia Hungariae novae historico-geographica. I–V. Vindo-

bonae, 1735–1742.
Benedek–Zádorné = Benedek Gyula–Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-Szol-

nok megyei oklevelek 1075–1526. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
Közleményei 3. Szolnok, 1998.

Beniczky Album = Dugovich Titus: Beniczky Album. Beniczky Kálmán Turócz 
vármegye alispánjának huszonöt éves alispáni jubileuma alkalmából. Tu-
rócszentmárton, 1913.
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Benkó, Farkas cs. = Benkó Imre: Az inárcsi Farkas család története. Nagykőrös, 1903.
Ber. U. Mitt. Wr. Altertums Ver. = Berichte und Mitteilungen des Altertums-Vereines 

zu Wien. Wien, 1856-1918.
Berger–Wagner = Albert Berger–Ernst Wagner: Urkunden-Regesten aus dem 

 Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen 1203–1570. I. Köln–Wien, 
1986.

Bertényi = Bertényi Iván (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000-1526. 
Bp., 2000.

Bessenyei = Széll Farkas: A nagybesenyői Bessenyei-család története. Bp., 1890.
BFL. = Bencés Főapátsági Levéltár. Pannonhalma.
Bgl. = Hans Wagner–Irmtraut Lindeck-Pozza et alii: Urkundenbuch des Burgenlan-

des und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und 
 Eisenburg. I–V. Graz–Köln–Wien, 1955–1999.

Bibl. Acad. = Biblioteca Academiei. Bucureşti.
Bl. f. Ldeske. V. Ndöst. = Blätter des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich.
Blagay = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: A Blagay-család oklevéltára. Codex dip-

lomaticus comitum de Blagay. Bevezető tanulmánynyal a család történeté-
hez. Bp., 1897.

Blazovich, Csongrád = Blazovich László (szerk.): Csongrád megye évszázadai. Tör-
ténelmi olvasókönyv I. Szeged, 1985.

BLÉ. = Borsodi Levéltári Évkönyv. 1977–.
Bodócs, Hetényegyháza = Bodócs Gyula: Történelmi okmányok Hetényegyháza 

nevének és helyének megállapításához (1341–1512). Kecskemét, 1960.
Bogdan = I. Bogdan: Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul. 

Bucureşti, 1905.
Bolla–Rottler = Bolla Ilona és Rottler Ferenc: Szemelvények az 1526 előtti magyar 

történelem forrásaiból. I. Bp., 1974.
Bónis–Balogh (= Bónis, SZR) = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egy-

házi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. A szerző hátra-
hagyott kéziratát gondozta és szerkesztette: Balogh Elemér. Szeged, 1997.

Borovszky, Borsod = Borovszky Samu: Borsod vármegye története a legrégibb 
időktől a jelenkorig. I. Bp., 1909.

Borovszky, Csanád vm. tört. = Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig. 
I. Budapest, 1896.

Bors, Kunszentmiklós = Bors Károly: Kunszentmiklós város történelmi adatai. 
Kunszentmiklós, 1892.

Bory = Gregorich Mária: A bori és borfői Bory család és levéltára. Családtörténeti 
és levéltári tanulmány. Szeged, 1935.

Botka, Chák Máté = Botka Tivadar: Trentsini Chák Máté és kortársai. Ért. Tört. 
Tud. III. 4. Bp., 1873.
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Böhmer = Johann Friedrich Böhmer: Regesta chronologico-diplomatica regum 
 atque imperatorum Romanorum inde a Conrado I. usque ad Heinricum VII. 
Frankfurt, 183l.

Böhmer, Reg. Imp. = Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii inde ab anno 
MCCCXIIII usque ad annum MCCCXLVII. [Reg. Imp. VII.] Francofurti, 
1839. [Additamentum I–III. 1841–1865.]

Böhmer, Wittelsbach. Reg. = Böhmer, Johann Friedrik: Wittelsbachische  Regesten 
von der Erwerbung des Herzogtums Baiern 1180 bis zu dessen  erster 
Wieder einigung 1340. In Oberbaiern bis auf Rudolfs I. Tod 1319 und 
 Ludwigs des Baiern Königswahl 1314, in Niederbaiern bis auf erlöschen der 
ersten nieder baierischen Linie 1340. Stuttgart, 1854.

Bp., I. = Budapest történetének okleveles emlékei. Monumenta diplomatica civitatis 
Budapest. I. Csánky [!] Dezső gyűjtését kiegészítette és sajtó alá rendezte 
Gárdonyi Albert. Bp., 1936.

Bp. III. = Kumorovitz L. Bernát: Budapest történetének okleveles emlékei. III. 
(1382–1439) Bp., 1987.

Brüsztle = Josephus Brüsztle: Recensio universi cleri dioecesis Quinqueecclesien-
sis. I–IV. Quinque-Ecclesiis, 1874–1880.

Bucko = V. Bucko: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564. Bra-
tislava, 1939.

Bud. rég. = Budapest régiségei. Bp., 1889–1945., 1955–.
Buday, 1912. = Buday Károly: A magyar művelődés a XIV. század első felében. Bp., 

1912.
Bull. Pol. = Irena Sulkowska-Kuraś–Stanisław Kuraś: Bullarium Poloniae. I. 

 1000–1342. Romae, 1982.; II. 1342–1378. Romae, 1985.
Buny. = Bunyitai Vincze: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. 

 I–III. Nagy-Várad, 1883–1884.
BV. = Bibliotheca Vaticana. Roma.
Capitulum = Capitulum I. Tanulmányok a középkori magyar egyház történetéből. 

Szerk. Koszta László. Szeged, 1998.
CD. Boh. = Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. I–. Pragae, 1904–.
CD. Mor. = Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. I–XV. Olomucii–Brunae, 

1836–1903.
CD. Sil. = Codex diplomaticus Silesiae. I-XXXVI. Breslau, 1857-1933.
CDES. = Richard Marsina: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I–II. Bra-

tislavae, 1970–1987.
Cesca = G. Cesca: La sollevazione di Capodistria nel 1348. Padova, 1882.
Chaloupecký = Václav Chaloupecký: Kniha Žilinská. Bratislava, 1934.
Chmel = Joseph Chmel: Der oesterreichische Geschichtsforscher. II. Wien, 1841.
Chorényi, Illava = Chorényi József: Illava okmánytára 1339–1526. Trencsén, 1896.
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Cicogna, Memorie = Emmanuele Antonio Cicogna: Memorie tratte della Cronaca 
detta Berbo che data de 421 25. Marzo al 1547. Delle inscrizioni Veneziane 
raccole ed illustrate. VI. Venezia, 1853.

Codex Strig. = Knauz Nándor: Az esztergomi főegyháznak okmánytára. I–II. Esz-
tergom, 1863–1866.

C. Tóth N., Ugocsa m. = C. Tóth Norbert: Ugocsa megye hatóságának oklevelei 
(1290–1526). Bp., 2006.

Czeglédy, Diósgyőr = Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár. Bp., 1988.
Csáky = Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I. 1. rész. Bp., 1919.
Csánki = Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 

I–III., V. Bp., 1890–1913.
CSML. = Csongrád Megyei Levéltár. Szeged.
Csomor = Csomor Lajos: A kolozsmonostori benczés apátság és birtokai 1556-ig. 

Kolozsvár, 1912.
Csöre, Erdőgazdálkodás = Csöre Pál: A magyar erdőgazdálkodás története. Közép-

kor. Bp., 1980.
Deák–Gyimesi, Borsod = Deák Gábor–Gyimesi Sándor: Olvasókönyv Borsod-Aba-

új-Zemplén megye és Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1965.
Decr. Hung. = Franciscus Döry–Georgius Bónis–Vera Bácskai: Decreta regni 

 Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301–1457. Bp., 1976.
Degré, Zala = Degré Alajos: Olvasókönyv Zala megye történetéhez. Zalaegerszeg, 

1961.
Densuşianu = Nic. Densuşianu-Eudoxiu de Hurmuzaki: Documente privitóre la 

 istoria Românilor. I/1–2. Bucuresci, 1887–1890.
Densuşianu, Făgăraş = Nic. Densuşianu: Monumente pentru istoria tierei 

 Făgăraşiului. Bucureşti, 1885.
Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. = E. Déprez–G. Mollat: Clément VI. (1342–1352) 

Lettres closes, patentes et curiales rapportant a la France. I–III. Paris, 1901–
1959.

Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. = E. Déprez–G. Mollat: Clément VI. (1342–1352) 
Lettres closes, patentes et curiales intéressant les pays autres que la France. 
Paris, 1960.

Df. = Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Bp.
DHA = Györffy György: Diplomata Hungariae antiquissima. I. Bp., 1992.
Dl. = Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Levéltár. Bp.
Doc. Art. Paulin. = Documenta Artis Paulinorum. A magyar rendtartomány monos-

torai. I–III. Bp., 1975–1978.
Doc. Rom. Hist. = Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. X–XIV. 

(1351–1375). Bucureşti, 1977–2002.
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Doc. Trans. = Documente privind istoria României. Documenta Romaniae historica. 
Veacul XIV. C. Transilvania. I–XII. Bucureşti, 1953–1985.

Doc. Val. = Antonius Fekete Nagy–Ladislaus Makkai: Documenta historiam Vala-
chorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Bp., 
1941.

Dogiel = Mathias Dogiel: Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus 
 Lituaniae. I., III–V. Vilnae, 1758–1759.

Domanovszky, Szepesi városok = Domanovszky Sándor: A szepesi városok árumeg-
állító joga. Lőcse és Késmárk küzdelme az árumegállításért.  1358–1570. 
Bp., 1922.

Dreska G., Pannonhalmi konvent I. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent 
hiteles helyi működésének oklevéltára I. (1244–1398). Győr, 2007.

Dudik, Iter Rom. = Dudik B.: Iter Romanum I–II. Wien, 1855.
Eder, Observationes = Josephus Eder: Observationes criticae et pragmaticae ad 

 historiam Transsilvaniae sub regibus Arpadianae et mixtae propaginis. 
 Cibinii, 1803.

Egyh. ért. = Egyházi értekezések, és tudósítások. II. Veszprém, 1820.
Elenchus = Elenchus summarius archivi almae Provinciae Hungaricae Ordinis 

Sancti Pauli Primi Eremitae. Kézirat, 1750. Magyar Országos Levéltár. Bp., 
E 153. 101.

Elenchus Andrassianae = Elenchus literalium documentorum familiae Andrassia-
nae. OSZK. Fol. Lat. 4396.

ELTE. Kvt. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. Bp.
ELTE. TSTsz. = Eötvös Loránd Tudományegyetem. Történelem Segédtudományai 

Tanszék. Oklevélgyűjtemény. Bp.
Enchiridion = Marczali Henrik: Enchiridion fontium historiae Hungarorum. A ma-

gyar történet kútfőinek kézikönyve. Bp., 1902.
Endlicher = Stephanus Ladislaus Endlicher: Rerum Hungaricarum monumenta 

 Arpadiana. Sangalli, 1849.
Engel, Archontológia = Engel Pál: Magyarország világi arcontológiája. 1301-1457. 

I-II. História könyvtár. Kronológiák, adattárak 5. Bp., 1996.
Engel P., MKA = Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD-ROM. Budapest, 2001.
EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár.
Erd. kápt. jegyz. = Bogdánfi  Zsolt–Gálfi  Emőke: Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 

1222–1599. Kolozsvár, 2006.
Erd. Múz. = Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, 1874–1946., 1991–.
Erdélyi Okm. = Jakó Zsigmond–W. Kovács András–Hegyi Géza: Erdélyi okmány-

tár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történelméhez. I–III. 
Bp., 1997–2009.

Erdészeti Okl. = Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. I–III. Bp., 1896.
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Érdy, Croy = Érdy János: Magyarországi Croy nemzetségnek története, nemzedék-
rendje és oklevéltára. Pest, 1848.

Érszegi = Érszegi Géza: Eredeti pápai oklevelek Magyarországon. Bp., 1989. (kéz-
irat az MTA Kvt.-ban).

Érszegi, Tolna = K. Balog János (szerk.): Évszázadokon át. Tolna megye történeté-
nek olvasókönyve I. Szekszárd, 1978.

Ért. Tört. Tud. = Értekezések a Történettudományi Osztály (később: a történeti ~ 
történelmi tudományok) köréből. Bp., 1870–.

Eszt. főkápt. okmt. = Az esztergomi főkáptalan fekvő, s egyéb birtokaira vonatkozó 
okmányok tára. Pest, 1871.

Eszterházy = Gr. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírásá-
hoz tartozó oklevéltár. Bp., 1901.

Eubel, Bull Francisc. = C. Eubel: Bullarium Franciscanum. V-VII. Quaracchi, 
 1898–1907.

F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. 
Budae, 1829–1844.

Fabre = Paul Fabre: Liber Censuum de l’église Romaine. I. Paris, 1905.
Fabritius = Karl Fabritius: Urkundenbuch zur Geschichte des Kisder Kapitels vor 

der Reformation und der auf dem Gebiete desselben ehedem befi ndlichen 
Orden. Hermannstadt, 1875.

Farkas–Móra, Fejér = Farkas Gábor–Móra Magda: Fejér megye múltja írott emlé-
kekben. Székesfehérvár, 1962.

Farlati = Daniel Farlati: Illyrici sacri tomi VIII. Venetiis, 1751–1819.
FE. = Föld és Ember. Bp. – Szeged, 1921–1930.
Fejér m. Évk. = Fejér megyei történeti évkönyv. A Fejér megyei Levéltár Évkönyve. 

Székesfehérvár, 1968–.
Fejér, Croatia = Georgius Fejér: Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungariae nexus 

et relationes. Budae, 1839.
Fejér, Jurium = Georgius Fejér: Jurium ac libertatum religionis et ecclesiae catholi-

cae in regno Hungariae partibusque adnexis codicillus diplomaticus. Buda, 
1847.

Fejérm. Szfv. Évk. = A Fejérmegyei és Székesfehérvár Városi Történelmi s Régé szeti 
Egylet Évkönyve. Székesfehérvár, 1885–1893.

Fejérpataky Ek. = Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik évfordulója 
ünnepére. Bp., 1917.

Fekete Nagy = Fekete Nagy Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. 
Bp., 1934.

Fekete Nagy A., Temesi Bánság = Fekete Nagy Antal: Temesi bánság okmánytára. 
Kézirat. Magyar Országos Levéltár P. 1732. (Fekete Nagy Antal-hagyaték. 
1. csomó.)
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Felsőm. Évk. = A Felsőmagyarországi Múzeum Egylet Évkönyve. Kassa,  1872–1902.
Feňarová = Magda Feňarová: Spišské prepoštstvo. Stredoveké listiny 1248–1526. 

Bratislava, 1964.
Fenyvesi, Tolna = Fenyvesi László: Tolna megye középkori történetéhez kapcsolódó 

oklevelek regesztái. Tolna Megyei Levéltári Füzetek. Tanulmányok. Szek-
szárd, 2000.

FHKA. = Finanz- und Hofhammerarchiv. Wien.
Fierens, XII. Benedek = Alphonse Fierens: Lettres de Benoit XII. (1334–1342)  Textes 

et analyses. Rome–Bruxelles–Paris, 1910.
Finke = H. Finke: Acta Aragonensia. I–III. Berlin–Leipzig, 1908–1923.
Finke, Papsttum = Heinrich Finke: Papsttum und Untergang des Templerordens. 

II. Quellen. Münster i. W. 1907.
FK. = Filológiai Közlöny. Bp., 1955–.
Florek = Pavol Florek: Turčiansky Sv. Martin v stredoveku. Stredoveký vývin 

 slovenského mesta. Turčiansky Sv. Martin, 1941.
Fodor = Fodor Zoltán: Oklevéltár Mezőtúr város történetéhez. Mezőtúr, 1968.
Fodor, Marosvásárhely = Fodor István: Marosvásárhely oklevéltára. Marosvásár-

hely, 1938.
Foltin, Zázty = Foltin János: A zázty-i apátság XI. századi alapító oklevelének tag-

lalata s ismeretlen helyének meghatározása. Eger, 1883.
Forgách = Bártfai Szabó László: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család tör-

ténete. Esztergom, 1910.
Fraknói, Oklevéltár = Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog tör-

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

gepanibus. A Frangepán család oklevéltára. I–II. 1135–1527. Bp.,  1910–1913.
GA. = Grande Archivio. Napoli (Nápoly).
Gábor, Megye = Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy 

Lajos alatt. Bp., 1908.
Ganoczi, Ep. Varad = Antonius Ganoczi: Episcopi Varadienses. I–II. Vindobonae, 1776.
Gasnault = Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et curiales publiées ou analysées 

d’après les registers des arcives Vaticanes par Pierre Gasnault. Tome II. Paris, 
1962.

Gelchich, Ragusa = Gelchich József: Ragusa és Magyarország összeköttetéseinek 
oklevéltára. Diplomatarium relationum rei publicae Ragusanae cum regno 
Hungariae. Bp., 1887.

Georgisch, Reg. chron.-dipl. = P. Georgisch: Regesta chronoligico-diplomatica, in 
quibus recensuntur omnis generis monumenta et documenta publica. I–IV. 
Frankofurti et Lipsiae, 1740–1744.
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Gerbertus = Martinus Gerbertus: Taphographia Principum Austriae. Typis San-
blasianis, 1772.

Gercken = Ph. W. Gercken: Codex diplomaticus Brandenburgensis. I–VIII. Salz-
wedel, 1769–1785.

Golubovich = Girolamo Golubovich: Biblioteca bio-bibliografi ca della Terra Santa e 
dell’ Oriente francescano. I–V. Quaracchi–Firenze, 1906–1927.

Görgey = Görgey Albert: A toporci és görgöi Görgey nemzetség történetéből. Igló, 
1908.

Grandjean = Ch. Grandjean: Le registre de Benoit XI. Paris, 1883–1905.
Gutheil, Veszprém = Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1977.
Güssinger = Die Güssinger. Hg. H. Dienst–I. Lindek-Pozza. Eisenstadt, 1989.
Gy. = Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. Bp., 

1963–1998.
Gyárfás = Gyárfás István: A Jász-kunok története. I–IV. Kecskemét–Szolnok–Bp., 

1870–1885.
GYMSML. = Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár.
Györffy, Keleti elemei = Györffy György: A magyarság keleti elemei. Bp., 1990.
Győri Füz. = Győri történelmi és régészeti füzetek. I–IV. Győr, 1861–1865.
Gyulafv. Füz. = Gyulafejérvári Füzetek. I–II. Kolozsvár, 1861–1862.
Gyurgyik, Körmöcbánya = Gyurgyik Gyula: Körmöcbánya szab. Kir. Főbánya város 

és a magyar kir. Bányakincstár között a város területi és stubna  uradalmi 
erdők kezelése és használata iránt fennforgó viszály, tekintettel a hazai bá-
nyajogra. Eredeti kútfők után. Bp., 1879.

Hadtört. Közl. = Hadtörténelmi Közlemények. Bp., 1888–1943. Új folyam: 1954–.
Hajdú-Bihar m. Évk. = A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve. Debrecen, 

1974–.
Hajdú-bihari tört. olv. = Hajdú-bihari történelmi olvasókönyv. Debrecen, 1973.
Hajnóci = Hajnóci R. József: Lőcse szabad királyi város levéltárának tartalomjegy-

zéke. Lőcse, 1904.
Halaga = Ondrej Halaga, Archiv mesta Košíc. Praha, 1957.
Halász É., Szlavón = Halász Éva: A szlavón hercegek és bánok 14. századi oklevéla-

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

Oklevelek. Sopron, 1921–1943.
HBML. = Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Debrecen.
HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb (Zágráb).
Héderváry = Radvánszky Béla–Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltá-

ra. I–II. Bp., 1909–1922.
Hermann Zs., 1983. = Hermann Zsuzsanna: Az Egyetemi Könyvtár Werbőczi-kéz-

iratai és az „Analecta saeculi XVI. Hungarica.” Bp., 1983.
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Herpay = Herpay Gábor: Debrecen szab. kir. város levéltára diplomagyűjteményé-
nek regesztái. Debrecen, 1916.

Hervay, Rep. Cist. Hung. = Hervay L. Ferenc: Repertorium historicum Ordinis Cister-
ciensis in Hungaria. Roma, 1984.

Hessisches UB. = Artur Wyss–Heinrich Reimer: Hessisches Urkundenbuch. 1. Ur-
kundenbuch der Deutschordens-Ballei Hessen. I–III. Leipzig, 1879–1899.

Heumann, Com. De re dipl. = Heumann von Teutschenbrunn, Johann: Commen tarii de 
re diplomatica imperatricum augustartum ac reginarum Germaniae ex probis 
literarum monumentis ad temporum seriem adornati… Accedunt  appendices 
II. in quibus de diplomatibus nonnullis cum augustarum et reginarum Italiae 
tum imperatricum Constantinopol. disseritur. Norimbergae, 1749.

HHStA. = Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien (Bécs).
Hilibi Gál, Értekeződés = Hilibi Gál László: Értekeződés az Erdélyi ns. Szász  nemzet 

eredetéről és némely törzsökös polgári jogairól. Nagy-Enyeden 1846.
Historické Sbornik. Bratislava 1943–.
Historické Štúdie. Bratislava 1955–.
Historijski Zbornik. Zagreb 1948–.
HML. = Heves Megyei Levéltár. Eger.
HO. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Győr–Bp., 1865–1891.
HOkl. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Bp., 1879.
Hóman, A magyar királyság pénzügyei = Hóman Bálint: A magyar királyság pénz-

ügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. Bp., 1921.
Hornyik = Hornyik János: Kecskemét város története oklevéltárral. I–IV. Kecske-

mét, 1860–1866.
Horvát Á., Bevezetés = Horvát Árpád: Bevezetés a magyar oklevéltanba. Bp., 1880.
Horvát Á., Dipl. írástan = Horvát Árpád: A diplomatikai írástan alapvonalai. Bp., 

1883.
Horvát Á., Oklevélhasonmások = Horvát Árpád: Oklevélhasonmások gyűjteménye. 

Bp., 1883.
Horváth I. = Horváth István: Werbőczy István emlékezete. II.
Horváth J. = Horváth Jenő: Magyarország államszerződéseinek jegyzéke. Catalogue 

des traités de la Hongrie 973–1526. Bp., 1921.
Horváth, Galgamente = Horváth Lajos: A Galgamente történetének írott forrásai 

1526-ig. Aszód, 1980.
Horváth, Gödöllő = Horváth Lajos: Gödöllő történetének írott forrásai.
Horváth, Sopron = Horváth Zoltán: Sopron és a megye múltja egykori iratok tükré-

ben. Sopron, 1964.
Horváth, Zirc = Horváth K.: Zirc története. Veszprém, 1930.
Horváth–Kiss, Vas = Horváth Ferenc–Kiss Mária: Vas megye helytörténeti olvasó-

könyve. Szombathely, 1975.
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Houdek = Fedor Houdek: 600 rokov z minulosti býv. výsadného mesta Ružomberka. 
Ružomberok, 1934.

Hunyadi, Hospitallers = Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval Kingdom 
of Hungary c. 1150–1387. Bp., 2010.

Hunyadm. Évk. = A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat évkönyve. Bp.–
Déva, 1882–1913.

Hurmuzaki = Eudozin Hurmuzaki–N. Jorga: Documente privitoare la istoria Româ-
nilor, XIV–XV. Bucureşti, 1910–1911.

Húščava, Ján literát = Alexander Húščava: Ján literát a liptovské falzá. Bratislava, 1936.
Húščava, Trnava = Alexander Húščava: Najstaršie výsady mesta Trnavy. Bratislava, 

1939.
Illés, Bevezetés = Illés József: Bevezetés a magyar jog történetébe. A források törté-

nete. Függelékül válogatott forráshelyek gyűjteménye. Bp., 1910.
Illéssy = Illéssy János: Igló kir. korona- és bányaváros levéltára. Bp., 1899.
Implom, Gyula = Implom József: Gyula város története szemelvényekben. 1. 1313–

1659. Gyula, 1961.
Inventarium = Inventarium privilegiorum omnium et singularum domorum Ordi-

nis Heremitarum Sancti Pauli Primi Heremitae. Kézirat 1522. Egyetemi 
Könyvtár. Bp., Kézirattár. Ab 115.

Irinyi = Irinyi István: Az irinyi Irinyi család levéltára. Szatmár, 1902.
Ivánka = Ivánka Zsigmond: Hat okmány a draskóczi és jordánföldi Ivánka család 

levéltárából. Bp., 1895.
Iványi, Bártfa = Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319–1526. Bp., 

1910.
Iványi, Dom. lev. = Iványi Béla: Dominikánus levelek és oklevelek a körmendi 

 levéltárban. 1318–1672. Körmend, 1942.
Iványi, Eperjes = Iványi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára. Archivum 

 liberae regiaeque civitatis Eperjes. 1245–1526. Szeged, 1931.
Iványi, Körmend = Iványi Béla: A körmendi levéltár Memorabiliái. Körmend, 1942.
Iványi, Teleki = Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki család 

gyömrői levéltára. Archivum Gyömrőense gentis comitum Teleki de Szék. 
 Szeged, 1931.

Jahrbch. Kunstsammlgen. d. a. h. Kaiserhauses. = Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Wien. I-XXXVI. 1883-1918.

Jakab, Bicske = Jakab István László: Bicske története. Bicske, 1969.
Jakó, Kolozsmonostor = Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei 

(1289–1556). I–II. Bp., 1990.
Jakó–Manolescu = Jakó Zs.–R. Manolescu: A latin írás története. Bp., 1987.
JAL. = Jugoszláv Akadémia Levéltára. Arhiv Jugoslavenske Akademije. Zagreb 

(Zágráb).
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JAMÉ = A Jósa András Múzeum Évkönyve. Nyíregyháza.
Janota, Bardyjów = Eugeniusz Janota: Bardyjów. Kraków, 1862.
Jászberény = Jászberény rt. város levéltárában levő kiváltság- és oklevelek gyűjte-

ménye. Jászberény, 1910.
Jékey = Baán Kálmán: A bulyi és jékei Jékey család oklevéltára 1271–1660. Regesz-

ták. Bp., 1937.
Jeršová = Mária Jeršová: Rod Ivanka z Jordánu a Dražkoviec (Príspevok k dejinám 

Turca). Turčiansky Sv. Martin, 1937.
JNSZ = Benedek Gyula–Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

oklevelek 1075–1526. Szolnok, 1998.
Juck = L’ubomir Juck: Výsady miest a mestečiek na Slovensku I. 1238–1350. Bra-

tislava, 1984.
Juhász, Aradi reg. = Juhász Kálmán: Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi 

regeszták 1229–1552. Gyula, 1962.
Juhász, Csanádi székeskápt. = Juhász Kálmán: A csanádi székeskáptalan a közép-

korban 1030–1552. Makó, 1941.
Juhász, Stifte = Koloman Juhász: Die Stifte der Tschanader Diözese im Mittelalter. 

Ein Beitrag zur Frühgeschichte und Kulturgeschichte des Banats. Münster 
in Westfalen, 1927.

Justh = Borsa Iván: Justh család levéltára 1274–1525. Bp., 1991.
Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. (Az oklevelek és egyéb iratok kivo-

natai.) I–II. Bp., 1943.
Kanyar J., Somogy = 30 nemzedék Somogyról. Szerk. Kanyar József. Kaposvár, 

1989.2

Kapocs, Szeremle = Kapocs Nándor: Szeremle középkori oklevelei a Zichy okmány-
tárban. Baja, 1980.

Kapocs–Kőhegyi = Kapocs Nándor–Kőhegyi Mihály: Katymár és környékének kö-
zépkori oklevelei a Zichy okmánytárban. Bajai dolgozatok 5. Baja, 1983.

Kar., HH. = Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzé-
ke 1400-ig. Bp., 1902.

Karácsonyi, Die ersten Lónyay = Karácsonyi János: Die ersten Lónyay. Pozsony, 1912.
Karácsonyi, Nemz. = Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század kö-

zepéig. I-III. Bp., 1900-1901. (Reprint: Bp., 1995.)
Karcsú, Vácz = Karcsú Antal Arzén: Vácz város története. I–VI. Vácz, 1880–1886.
Károly, Fejér vm. = Károly János: Fejér vármegye története. I–V. Székesfehérvár, 

1896–1904.
Károly, Nádasdy = Károly János: Oklevelek gr. Nádasdy Ferencz nádasdladányi 

levéltárából. Bp., 1889.
Károlyi = Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex 

diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. I–V. Bp., 1882–1897.
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Katalog = Kazimierz Kaczmarczyk: Katalog archiwum aktów dawnych miasta 
 Krakowa – Zbiory Rusieckich I. Diplomy pergaminowe. Kraków, 1911.

Kath. Szle = Katholikus Szemle Bp., 1887–1944.
Katona, Hist. crit. = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae. Pestini–

Budae, 1779–1817.
KCsA. = Kőrösi Csoma-Archivum. I–III., I. kieg. kötet. Bp., 1921–1941.
Kemény, Notitia = Josephus Kemény: Notitia historico-diplomatica archivi et litera-

lium capituli Albensis Transsilvaniae. I–II. Cibinii, 1836.
Kercselich, Hist. eccl. Zagrab. = Balthasar Adamus Kercselich de Corbavia: Histo-

riarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis primae tomus I. Zagrabiae, 
[1760].

Kercselich, Not. praelim. = Balthasar Adamus Kercselich de Corbavia: De regnis 
Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae notitiae praeliminares. Zagrabiae, é. n.

Kirsch = Joh. Peter Kirsch: Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland während 
des XIV. Jahrhunderts. Paderborn, 1894.

Kisbán, 1938. = Kisbán Emil: A magyar pálosrend története. I. Bp., 1938.
Klieman = L. Klieman: Monumenta Vaticana res gestas Bohemiae illustrantia. I–V. 

Pragae, 1903–1905.
KML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom.
Knauz, Garamszentbenedek = Knauz Nándor: A Garam-melletti Szent-Benedeki 

apátság. Bp., 1890.
Kodeks Krakowa = Franciszek Piekosiński: Kodeks dyplomatyczny miasta Krako-

wa. I. Kraków, 1879.
Kodeks Małop. = Franciszek Piekosiński: Kodeks dyplomatyczny Małopolski.  I–IV. 

Kraków, 1876–1905.
Kodeks Mazow. = Kodeks dyplomatyczny księstwa Mazowieckiego. Warszawa, 

1863.
Kodeks Wacł. = Franciszek Piekosiński: Kodeks dyplomatyczny katedry krakows-

kiej sw. Wacława. I. Kraków, 1874.
Kodeks Wielkop. = Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. II. Poznań, 1878.
Kollányi = Kollányi Ferencz: Regesták a római és parmai levéltárakból. Bp., 1905.
Koller = Josephus Koller: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. I–VII.  Posonii–

Pesthini, 1782–1812.
Kolozsvár = Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története I., II., III. kötetéhez. Buda, 

1870–1888.
Komárom = Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv. Válogatta és szerkesztet-

te: Ortutay András. Tatabánya, 1988.
Komárom vm. = Alapi Gyula: Komárom vármegye levéltárának középkori okleve-

lei. Komárom, 1917.
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Kordé Z., Székelység = A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori 
székelyekről. A szövegeket válogatta, a kísérő tanulmányokat és a jegyzete-
ket írta Kordé Zoltán. Csíkszereda, 2001.

Kormos, Kenderes = Kormos László: Kenderes története. II. Oklevéltár 1728-ig. 
Szolnok, 1979.

Korponay, Abaúj vm. = Korponay János: Abaúj vármegye monographiája. I–II. 
Kassa, 1866–1878.

Korrespondenzblatt = Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landes-
kunde. Hermannstadt, 1878–1930. Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Kor-
respondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Hermann-
stadt, 1931–1941.

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

Kovachich, Formulae = Martinus Georgius Kovachich: Formulae solennes styli in 
cancellaria, curiaque regum, foris minoribus, ac locis credibilibus, authenti-
cisque regni Hungariae olim usitati. Pesthini, 1799.

Kovachich, Mon. vet. Legisl. = Josephus Nicolaus Kovachich: Monumenta veteris 
legislationis Hungaricae, quae nunc primum detecta. Claudiopoli, 1815.

Kovachich, Supplementum = Martinus Georgius Kovachich: Supplementum ad ves-
tigia comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia usque 
ad hodiernum diem celebratorum. I. Budae, 1798.

Kovachich, Sylloge decr. = Josephus Nic. Kovachich: Sylloge decretorum comitia-
lium inclyti regni Hungariae. I–II. Pesthini, 1818.

Kovachich, Vestigia = Martinus Georgius Kovachich: Vestigia comitiorum apud 
Hungaros. Budae, 1790.

Kovács, Borsmonostor = Kovács Ignácz: A borsmonostori apátság története. Sop-
ron, 1910.

Kovács, Türje = Kovács Imre: A türjei Premontrei Prépostság története. (Zalai Gyűj-
temény. 32.) Szerk.: Gyimesi Endre. Zalaegerszeg, 1991.

Köblös, DREL = Köblös József: A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárá-
nak magyar vonatkozású oklevelei. 1265-1525.

Kőfalvi T., Pécsvárad = Kőfalvi Tamás: A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevél-
tára 1254-1526. PhD-értekezés, kézirat. Szeged, 2000.

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

Középk. hist. = Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket válo-
gatta, az előszót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula. (Szegedi Középkortör-
téneti Könyvtár. 1.) Szeged, 1992.
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Közl. Miskolc Borsod = Történelmi és régészeti közlemények Miskolc város és Bor-
sod vármegye múltjából. Miskolc thjf. város Hivatalos Értesítőjének mel-
léklete. Miskolc, 1926–1928.

Közl. Szepes vm. = Közlemények Szepes vármegye múltjából. I–XV. Lőcse, 
 1909–1932.

Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III–IV. Oklevéltár. Bp., 
 1882–1883.

KRE. = Kristó Gyula–Makk Ferenc: Károly Róbert emlékezete. Bp., 1988.
Kristó, Békés = Kristó Gyula: Békés megye a honfoglalástól a törökvilág végéig. 

Békéscsaba, 1981.
Kristó, Olvasókönyv = Kristó Gyula: Olvasókönyv Békés megye történetéhez. I. 

A honfoglalástól 1705-ig. (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból. 
1.) Békéscsaba, 1967.

Kristó, Rozgony = Kristó Gyula: A rozgonyi csata. (Sorsdöntő történelmi napok. 3.) 
Bp., 1978.

Kronstadt = Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. I–VII. 
Brassó, 1886.

Kub. = Kubínyi Ferencz: Oklevelek hontvármegyei magánlevéltárakból. Diplomata-
rium Hontense. I. Bp., 1888.

Kubínyi = ifj. Kubínyi Ferencz: Árpádkori oklevelek. 1095–1301.
Kukuljević, Jura = Johannes Kukuljević: Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavo-

niae. Zagrabiae, 1862.
Kurz, Friedr. d. Sch = Kurz, Franz: Österreich unter Kaiser dem Schönen. Linz, 

1818.
Kutrzeba = Stanisław Kutrzeba: Katalog krajowego archiwu aktów grodzskich i 

zemskich w Krakowie. III. Kraków, 1909.
Lacomblet, Ub. = Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins. Hrsg. von 

Theodor Joseph Lacomblet. Bd. I–IV. Düsseldorf, 1831–1858.
Lapedatu, Braşov = A. Lapedatu: Documetele istorice din archivele Braşovului. 

 Bucureşti, 1903.
Laszowski = Emilius Laszowski: Monumenta historica nob. Communitatis  Turopolje 

olim „Campus Zagrabiensis” dictae. I. 1225–1466. Zagrabiae, 1904.
Lasztókay, Eperjes = Lasztókay László: Eperjes szab. kir. város levéltárában találha-

tó nevezetesebb okiratok ismertetése. Eperjes, 1881.
Lederer = Lederer Emma (szerk.): Szöveggyűjtemény Magyarország történetének 

tanulmányozásához. I. Bp., 1964.
Lengyel, Győr = Lengyel Alfréd: Győr megye történetének írásos emlékei. Győr, 

1965.
LEO. = Litterae et epistolae originales. Egyetemi Könyvtár. Bp., Kézirattár.
Letopis = Letopis Matice Slovenskej. Bystrica-Turč. Sv. Martin, 1866–1875., 1921.
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Letopis Srp. = Letopis Matice Srpske. Novi Sad, 1851–.
Levéltártört. Kron. = A magyar levéltártörténet kronológiája. 1000-2000. Bp., 

2000.
Libenau = Libenau, H. v.: Lebens-Geschichte der Königin Agnes von Ungarn, 

der Letzer Habsburgerin des erlauchten Stammhauses aus dem Aragone. 
Regens burg, 1868.

Libenau, Hundert Urkunden = Libenau, H. v.: Hundert Urkunden zu der Ge schichte 
der Königin Agnes, Wittwe von Ungarn. 1288–1364. Regensburg, 1869.

Lichnowsky = E. M. Lichnowsky: Geschichte des Hauses Habsburg. I–VIII. Wien, 
1836–1844.

Lipt. Reg. = Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Bp., 1902.
Ljubić = S. Ljubić: Listine o odnosajih izmedju južnoga slavenstva i mletačke repub-

like. I–V. 960–1527. Zagreb, 1868–1875.
LK. = Levéltári Közlemények. Bp., 1923–.
Lombardini, Žlinia = Alexander Lombardini: Stručný dejepis slobodného mesta 

Žliny. Turčanský Svätý Martin, 1874.
Lónyay = Karácsonyi János: Az első Lónyayak. Családtörténeti tanulmány. Nagy-

várad, 1904.
LSz. = Levéltári Szemle. Bp., 1961–.
LTR. = Horváth Sándor: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz. Bp., 1904.
Lucio, Trau = Giovanni Lucio: Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau. Vene-

zia, 1673.
Lucius = J. Lucius: De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Amsterdami, 1676.
Ludewig = Ludewig, J. P. de: Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum ac 

monumentorum ineditorum adhuc I–XII. Francofurti et Lipsiae, 1720–1741.
Lukcsics, Vásárhelyi apácák = Lukcsics Pál: A vásárhelyi apácák története. Veszp-

rém, 1923.
Lünig, Cod. Germ. dipl. = Lünig. J. Ch.: Codex Germaniae diplomaticus. I–II. Fran-

cofurti et Lipsiae, 1732–1734.
M. Ak. Ért. = Magyar Akadémiai Értesítő, Pest, 1860–1865. A Magyar Tudományos 

Akadémia Értesítője. Pest–Bp., 1867–1889.
M. Családtört. Szle = Magyar Családtörténeti Szemle. Bp., 1935–1944.
M. Gazdaságtört. Szle = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. Bp., 1894–1906.
M. Nemz. Tört. = Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. I–X. Bp., 

1895–1898.
Magdics = Magdics István: Diplomatarium Ráczkeviense. Ráczkevei okmánytár. 

Székesfehérvár, 1888.
Magy. ltört. kron. = A magyar levéltártörténet kronológiája. Szerk. Dóka  Klára, 

Müller Veronika, Réfi  Oszkó Magdolna. Budapest, Magyar Országos 
Levél tár. 2000.
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Magyar-zsidó oklt. = Magyar-zsidó oklevéltár. Bp., 1903–.
Makay, Kisvárda = Makay László: Kisvárda fejlődése 1486-ig. A Kisvárdai Vár-

múzeum Kiadványai. 6. Kisvárda, 1975.
Makkai, Kolozsvár = Makkai László: Kiadatlan oklevelek Kolozsvár középkori tör-

ténetéhez. Kolozsvár, 1947.
Makkai–Mezey = Makkai László–Mezey László: Árpád-kori és Anjou-kori levelek, 

XI–XIV. század. Bp., 1960.
Makusev = Vinc. Makusev: Monumenta historica Slavorum meridionalium vicino-

rumque popularum. Varsaviae–Belgradi, 1874–1882.
Mályusz, Turóc = Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása. Bp., 1922.
Magyar középkor = Magyar középkor 997–1526. Összeállította Nagy Gábor. é. n.
Máramaros = Apsai 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.
Matunák = Matunák, Michel: Zdejín slobodného a hlavného banského mestza 

Kremnice. Kremnica, 1928.
Méhes = Nyéki Méhes Mózes: A Nyéki Méhes család és a rokon családok. II. Bp., 

1937.
Melczer = Kellemesi Melczer István: Okmányok a kellemesi Melczer család levél-

tárából. XIII., XIV., XV. század. Bp., 1890.
Meskó = Meskó Márton: A felső-kubini Meskó család leszármazása és történeti 

emlékei. A család okmányai alapján és iglói Szontágh Dániel munkája se-
gítségével. Mezőberény, 1894.

Mezey, Szöveggyűjt. = Mezey Barna (szerk.): A magyar állam- és jogtörténet forrá-
sai. Szöveggyűjtemény. Bp., 1998.

Migne, PL. = Jacques Paul Migne: Patrologiae cursus completus. Series Latina. 
 I–CCXXI. Parisiis, 1841–1864.

Mihnea = Mihnea istoria unui cnezat ardelean. Revistă de istorie românească. 
 Director: I. Mihnea. Anul X-XII (1934-1936) nr 1. p. 3-61. Iasi, 1936.

MIÖG. = Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 
Inns bruck 1880–1922.; Mitteilungen des Österreichischen Instituts für 
 Geschichtsforschung. Wien, 1922–1925. Innsbruck, 1926–.

Miskolci Múz. Közl. = A Herman Ottó Múzeum Közleményei. Miskolc, 1955–.
Mitt. hist. Ver. Stmk. = Mitteilungen des historischen Vereins für Steiermark. I-L. 

Graz, 1850-1903.
MKA. = Magyar Kamara Archivuma.
MKszl. = Magyar Könyvszemle. Bp., 1876–.
MNL. = Magyar Nemzeti Levéltár. Bp.
MNM. = Magyar Nemzeti Múzeum. Bp.
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MNy. = Magyar Nyelv. Bp., 1905–.
MOL. Jegyzék = A Magyar Királyi Országos Levéltárban közszemlére kitett okle-

veleknek jegyzéke. Bp., 1882.
MOL. Pecsét mut. = A Magyar Királyi Országos Levéltár Diplomatikai osztályában 

őrzött pecsétek mutatója. Bp., 1889.
Mollat = G. Mollat–G. de Lesquen: = Jean XXII. (1316–1334). Lettres communes. 

I–XVI. Paris, 1904–1947.
Mon. Pol. Vat. = Monumenta Poloniae Vaticana. I–IV. Cracoviae, 1913–1914.
Mon. Rag. = Monumenta Ragusina. I–V. Zagrabiae, 1879–1897.
Mon. Vat. Slov. III/2. = Monumenta Vaticana Slovacie. Tomus III. Registra 

 Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Vol. 
2. (1342–1352) Ad edendum praeparavit Miloš Marek. Trnavae– Romae, 
2010.

Mons Sacer = Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve. I. Szerk.: Takács Imre. 
Pannonhalma, 1996.

Mooyer = Mooyer E. F.: Oklevéli adalékok Magyarország régibb történetéhez. Pest, 
1859.

Mosheim = Johann Lorenz Mosheim: Historia Tartarorum ecclesiastica. Helmstedt, 
1741.

MS. = Magyar Sion. Esztergom, 1863–1869.
MTA. Kvt. = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Bp.
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934.
Műv. Tört. Ért. = Művészettörténeti Értesítő. Bp., 1952–.
Nagy I., Pécz nemzetség = Nagy Imre: A Pécz nemzetség örökösödési pere. 1425–

1433. Budapest, 1892. (Ért. Tört. Tud. XV. 10. szám.)
Nagy Szeder, Kiskunhalas = Nagy Szeder István: Kiskunhalas város története okle-

véltárral. I–IV. Kiskunhalas, 1924–1926.
Nagy, Lipthay = Nagy Iván: F.-győri Lubellei és Kisfaludi Lipthay család nemze-

dékrende és oklevelei. Pest, 1858.
Nedeczky = Nedeczky Gáspár: A Nedeczky-család. Bp., 1891.
Nemzeti Társalkodó = Nemzeti Társalkodó. Kolozsvár, 1830–1844.
Neumann T., Bereg m. = Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei 

(1299–1526). Nyíregyháza, 2006.
NI. = Nagy Iván. Családtörténeti értesítő.
Niederöst. Urk. = Niederösterreichisches Urkundenbuch. I–II. Wien, 1891–1901.
NK. = Numizmatikai Közlöny. Bp., 1902–.
Nógrádi évsz. = Nógrádi évszázadok. Olvasókönyv a megye történetéhez. Salgótar-

ján, 1976.
Nyíry, Szathmári = Nyíri Dániel: A Szathmáry Királyi Levéltár Árpád-kori okleve-

lei. In: Történelmi és Régészeti közlemények. II. 1927.
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OA. = Štátny okresný archiv.
Okolicsányi = Alexander Húščava: Archiv zemianskeho rodu z Okoličného. Litterae 

e tabulario Okolcsányiorum gentis nobilis prolatae. Bratislava, 1943.
OL-adatbázis = Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország digi-

tális levéltára. Szerk. Rácz György. Bp., 2008.
Oltvai, Szeged = Oltvai Ferenc: Szeged múltja írott emlékekben. Szeged, 1968.
ÓMO. = Jakubovich Emil–Pais Dezső: Ó-magyar olvasókönyv. Pécs, 1929.
Opočenská = M. Opočenská: Slovenika uherských listín v domácim dvornim a štát-

nim archivu ve Vidni. Praha, 1927.
Opočenská-Jeršová = Mária Opočenská-Jeršová: Inventár archivu Slovenského 

národného múzea v Turčianskom Sv. Martine. I. Turčiansky Sv. Martin, 
1938.

Orbán = Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s 
népismei szempontból. I–VI. Pest–Bp., 1868–1873.

Ortvay, Földleírás = Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. szá-
zad elején a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve. I–II. Bp., 1982.

Ortvay, Pozsony = Ortvay Tivadar: Pozsony város története. I–III. Pozsony, 1892–
1894.

Osváth, Kassa = Osváth Gyula: Adalékok Kassa város közjogi helyzetéhez és köz-
igazgatási szervezetéhez I. Lipót koráig. Kassa, 1918.

OSZK. = Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár. Bp.
Óváry = Óváry Lipót: A Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-

másolatai. Bp., 1890.
Öbost. UB. = Urkundenbuch des Landes ob der Enns. I-XI. 1856-1956.
P. = Erdélyi László–Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent Benedek-rend tör-

ténete. I–XII/B. Bp., 1902–1916.
Palacky = Franz Palacky: Ueber Formelbücher, zunächst in Bezug auf böhmische 

Geschichte. I–II. Prag, 1842–1847.
Palásthy = Palásthy Pál: A Palásthyak. I–III. Bp., 1890–1891.
Pataki, Anjou = Pataki József: Anjou királyaink és a két román vajdaság. Kolozsvár, 

1944.
Péchy = Gárdonyi Albert: A péchújfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Bp., 1909.
Pécsi Múz. Évk. = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs, 1955–.
Perényi = A Perényi család levéltára 1222-1526. Közzéteszi: Tringli István. Buda-

pest, 2008.
Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002–

1599-ig. Függelékül az inárchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a szilasi és 
pilisi Szilassy családok története. Bp., 1938.

Pesty, Oláh kerületek = Pesty Frigyes: A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. 
Ért. Tört. Tud. V. 3. Bp., 1876.



28

Pesty, Szörény = Pesty Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye története. 
III. Oklevéltár. Bp., 1878.

Péterffy = Carolus Péterffy: Sacra concilia ecclesiae Romano-Catholicae in regno 
Hungariae celebrata ab anno Christi 1016 usque ad annum 1715. I–II. Poso-
nii, 1741–1742.

Petrichevich = Petrichevich-Horváth Emil: A Petrichevich család általános történe-
te. I. rész 1–2. Bp.–Pécs, 1934–1942.

Petrichevich, Mogorovich = Petrichevich-Horváth Emil: A Mogorovich nemzetség-
beli Petrichevich-család regesztái 1069–1526. Veszprém 1941.

Pettenegg = Gaston Graf von Pöttickh-Pettenegg: Die Urkunden des Deutsch- 
Ordens-archiv zu Wien. Prag und Leipzig, 1887.

Pez, Codex dipl. hist. epist. = Pez, Bernhard: Thesaurus enecdotorum novissimus 
seu Veterum monumentorum, praecipue ecclesiasticorum ex germanicis 
potissimumbibliothecis adornata collectio recentissima. I–VI. 1721–1729. 
[vol. VI.: Codex diplomatico-historico-epistolaris… Proderunt nunc om-
nia primum tunc iunctim relicquis Thesauri anecdotorum novissimi tomis, 
quorum his sextus est, tum etiam separatim ex diversarum bibliathecarum 
mss. Codd. Et archivorum membranis, opera et studio RR. PP. Bernardi 
Pez… et Philberti Huber. 1729.]

Pfeiffer, Ung. Dom. = Nicolaus Pfeiffer: Die ungarische Dominikanerordens- 
provinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenverwüstung 1241–1242. 
Zürich, 1913.

Pilis = Békefi  Remig: A pilisi apátság története. I–II. 1184–1814. Pécs, 1891–1892.
Piti F., Bodrog m. = Piti Ferenc: Bodrog megye hatóságának I. Lajos-kori oklevelei. 

In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc 
tiszteletére. Szerk. Almási Tibor–Révész Éva–Szabados György. Szeged, 
2010. 331–340.

Piti F., Szabolcs m. = Piti Ferenc: Szabolcs megye hatóságának oklevelei (1284–
1386). Szeged–Nyíregyháza, 2004.

PML. = Pest Megyei Levéltár. Bp.
Podhradczky, Béla király = Podhradczky József: Béla király névtelen jegyzőjének 

idejekora és hitelessége. Buda, 1861.
Podmaniczky = Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky-család oklevéltára. I–V. 

Bp., 1937–1943.
Pór, Csák Máté = Pór Antal: Trencsényi Csák Máté, 1260–1321. Bp., 1888.
Potthast = Augustus Potthast: Regesta pontifi cum Romanorum inde ab anno post 

Christum natum MCXCVIII. ad annum MCCCIV. I–II. Berolini, 1874–
1875.

Pray, Annales = Georgius Pray: Annales regum Hungariae ab anno Chr. 997. usque 
ad a. 1564. deducti. I–II. Vindobonae, 1763–1764.
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Pray, Hier. = Georgius Pray: Specimen hierarchiae Hungaricae complectens seriem 
chronologicam archiepiscoporum et episcoporum Hungariae cum rudi dio-
ecesium delineatione. I–II. Posonii–Cassoviae, 1776–1779.

Puşcariu, Fragmente = Ioan Puşcariu: Fragmente istorice despre boerii din ţara Fă-
gărašului. Sibiiu, 1907.

Püspöki Nagy, Boldogfa = Püspöki Nagy Péter: Boldogfa. Bratislava, 1981.
Quellen z. Wien = Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Wien, 1895–1919.
Quellen z. Köln = Quellen zur Geschichte der Stadt Köln. Bd. I–II. Hrsg. von 

 Leonard Ennen und Gottfried Eckertz. Köln, 1860–1863. Bd. III–V. Hrsg 
von Leonard Ennen. Köln, 1867–1875.

RA. = Registra Avenionensia.
Rábik, Diplomatarium = Vladimír Rábik: Diplomatarium Sancto-Albertinum. Stre-

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

Rad = Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–CCLXXX. Zagreb, 
1867–1945.

Raynaldus = Raynaldi Annales ecclesiastici ab a. 1198. I–XV. Lucae, 1747–1756.
RD. = Zsoldos Attila: Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és királynék oklevelei-

nek kritikai jegyzéke. Bp., 2008.
Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek 

kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. 
 I–II. Bp., 1923–1987.

Reg. Boh. Mor. = Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. 
Pragae, 1855–.

Reg. Clem. = Regestum Clementis papae V. ex Vaticanis archetypis. Romae, 1885.
Reg. Habsb. = Regesta Habsburgica. Abt. III. Die Regesten der Herzoge von Öster-

reich sowie Friedrichs des Schönen als deutschen Königs von 1314–1330. 
Bearb. von L. Gross. Innsbruck, 1924.

Reg. Slov. = Vincent Sedlák: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. 
 I–II. Bratislava, 1980–1987.

Reg. Suppl. = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. I–II. 1342–1394. Bp., 1916–
1918.
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Régi okm. Bártfa = Rhody Alajos: Régi érdekes okmányok sz. kir. Bártfa városa 
levéltárából. Bártfa, 1899.

Regnum = Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. I–VI. Bp., 1936–1946.
Reichert = Benedictus Maria Reichert: Acta capitulorum generalium Ordinis Prae-

dicatorum. I–II. Romae, 1898–1899.
Reizner, Szeged = Reizner János: Szeged története. IV. Szeged, 1900.
Reviczky = Reviczky Sándor: A revisnyei Reviczky-család okmánytára. 1272–1623. 

Bp., 1878.
Reviczky, Vágújhely = Reviczky Bertalan: A boldogságos Szűzről címzett vágúj-

helyi prépostság története. Trencsén, 1897.
Revista Arhivelor = Revista Arhivelor. I–. Bucureşti, 1924–.
Riceputi–Pavlovich-Lucich, Memorie = Memorie di cose dalmatiche nella storia 

 della vita di San Giorgio Orsini vescovo di Trau. Scritta del Padre Filippo 
Riceputi e pubblicata del canonico Stefano Pavlovich-Lucich. Zara, 1864.

Riedel = Adolph Friedrich Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis. Berlin, 
1838–1865.

Riezler, Vat. Akt. = Vatikanische Akten in der Zeit Ludwigs des Bayern (1315–
1350). Ed. S. Riezler. Innsbruck, 1891.

Rimely = Carolus Rimely: Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis. 
 Posonii, 1880.

Roka, Vitae Vespr. praes. = Joannes Roka: Vitae Vesprimiensium praesulum. Poso-
nii, 1779.

Roskovány, Monumenta = Augustinus de Roskovány: Monumenta Catholica pro 
 Independentia Potestatis Ecclesiasticae ab Imperio Civili. I. Quinque- 
ecclesiis, 1847.

Roskovány, Supplementa = Augustinus de Roskovány: Supplementa ad collectiones 
Monumentorum et literaturae. V. Nitriae, 1889.

RV. = Registrata Vaticana.
Rymer = Thomas Rymer: Foedera, conventiones, litterae et cujuscunque generis 

acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, ponti-
fi ces, principes vel communitates ab … anno 1101 ad nostra usque tempora 
habita et tractata. Tomus V. Londini, 1708.

ŠA. = Štátny oblastný archiv.
ŠA. v Bytči = Štátny archív v Bytči. Sprievodca po archívnych fondoch. I.  Bratislava, 

1959.
Salzer, Birthälm = Johann Michael Salzer: Der königl. freie Markt Birthälm in 

Sieben bürgen. Wien, 1881.
Schier, Mem. prov. Aug. = Paulus Xystus Schier: Memoria provinciae Hungaricae 

Augustinianae antiquae. Grecii, 1778.
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Schmauk, Suppl. = Michael Schmauk: Supplementum analectorum terrae Scepu-
siensis. Pars II. Szepesváraljae, 1889.

Schmitth, Archi-episc. Strig. = Nicolaus Schmitth: Archi-episcopi Strigonienses 
compendio dati. Tyrnaviae, 1752.

Schmitth, Ep. Agr. = Nicolaus Schmitth: Episcopi Agrienses fi de diplomatum con-
cinnati. I. Jaurini, 1763.

Schuller, Archiv = Schuller: Archiv für die Kenntniss von Siebenbürgens. Vorzeit 
und Gegenwart. I. Hermannstadt, 1841.

Schuller, Umrisse = J. K. Schuller: Umrisse und kritische Studien zur Geschichte 
Siebenbürgen. I. Urkundenbuch. Hermannstadt, 1840.

Schuller, Umrisse II. = J. K. Schuller: Umrisse und kritische Studien zur Geschichte 
Siebenbürgen II. Hermannsadt, 1851.

Schünemann = Konrad Schünemann: Die Entstehung des Städtewesens in Südost-
europa. Südosteuropäische Bibliothek. 1. Breslau–Oppeln, é. n.

Schwandtner = Ioannes Georgivs Schwandtnervs: Scriptores rervm Hvngaricarvm 
veteres ac genvini. I–III. Bibliopolae Vindobonensis, 1746–1748.

Schwartner, De scultetiis = Martinus Schwartner: De scultetiis per Hungariam 
 quondam obviis. Budae, 1815.

Schwartner, Introductio = Martinus Schwartner: Introductio in artem diplomaticam 
praecipue Hungaricam. Pestini, 1790.

Semkowich, Orawa = W. Semkowich: Materjaly zrodlówe do dziejowe osadnictwa 
górnej Orawy. Zakopane, 1932.

Simon, Supplementum = Matheus Simon: Supplementum ad dissertationem histori-
co-criticam clar. Georgii Pray de Dextra S. Stephani primi Hungariae regis 
cum historia monasterii Sz. Jog, ubi olim sacra haec Dextra asservabatur. 
Vacii, 1797.

Sindelár, Adatok = Sindelár József: Adatok a marturina történeti fejlődéséhez az ok-
levelek alapján. Esztergom, 1900.

Smič, Oslobod. = T. Smičiklas: Dvijestogodišnjica oslobodjenja Slavonije. II.  Zagreb, 
1891.

Smič. = Marko Kostrenčić–T. Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dal-
matiae ac Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije 
i Slavonije. I–XVII. Zagrabiae, 1904–1981.

SMK. = Somogyi Múzeumok Közleményei.
SML. = Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár.
SNA. = Slovensky Národny Archív. Bratislava (Pozsony).
Solymosi L., Földesúri járadékok = Solymosi László: A földesúri járadékok új rend-

szere a 13. századi Magyarországon. Bp., 1998.
Somogy m. lt. Évk. = Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. Kaposvár, 

1970–.
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Sopr. Szle = Soproni Szemle. Sopron, 1937–1944.; 1955–.
Sopron vm. = Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I–II. Sopron, 

1889–1891.
Spiess, Aufklärgen. i. d. Gesch. u. Diplomatik = Spiess, Philipp Ernst: Aufklärun-

gen in der Geschichte und Diplomatik als eine Forsetzung der Archivischen 
Nebenarbeiten. Bayreuth, 1791.

Sprawozdanie = Sprawozdanie z poszunkiwań na Węgrzech. Kraków, 1919.
Sprievodca = Sprievodca po výstavke listin župného múzea v Bardiove. V Bardiove, 

1926.
SRH. = Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque Stirpis Arpadia-

nae gestarum. Edendo Operi praefuit Emericus Szentpétery. Budapestini, 
1937–1938.

Sroka, Doc. Pol. = Documenta ad res Poloniae pertinentia, quae in archivis veteris 
Regni Hungariae asservantur. Edidit, Praefatione notisque instruxit Stanis-
łaus A. Sroka. Tom. I. (usque ad a. 1450.) Cracoviae, 1998. Tom. II. (docu-
menta ex annis 1451-1480.) Cracoviae, 2000.

StA. = Stadtarchiv.
Starine = Starine Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–XL. Zagreb, 

1869–1939.
St. Gallen = Chartularium Sangallense. Band VI. (1327–1347) Bearbeitet von Otto 

P. Clavadetscher. St. Gallen, 1990.
Str. = Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I–II. (979–1321). Ordine chron. disposuit, 

dissertationibus et notiis illustravit Ferdinandus Knauz. Strigonii 1874–
1882.; III. (1321–1349). Collegit et edidit Ludovicus Crescens Dedek. Stri-
gonii 1924.; IV. (1350–1358). Ad edendum preparaverunt Gabriel Dreska, 
Geysa Érszegi, Andreas Hegedűs, Tiburcius Neumann, Cornelius Szovák, 
Stephanus Tringli. Strigonii–Budapestini, 1999.

Strehlke, Tabulae = Ernestus Strehlke: Tabulae ordinis Theutonici ex tabularii regii 
Berolinensis codice potissimum. Berolini, 1869.

ŠÚA. = Štátny ústredný archiv. Bratislava (Pozsony).
Sugár = Sugár István: Borsodi oklevelek a Heves megyei Levéltárban (1245–1521). 

Miskolc, 1980.
Sümeghy = Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye. I. 

Középkori oklevelek (1236–1526). Sopron, 1928.
Szabó K., Erd. Múz. okl. = Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleveleinek 

kivonata (1232–1540). Bp., 1889.
Szabolcsvm. okl. = Karlovszky Endre–Pettkó Béla: Szabolcsvármegye levéltárának 

mohácsi vész előtti oklevelei. 1335–1500. Nyíregyháza, 1901.
Szádeczky, Iparfejlődés = Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és a czéhek története 

 Magyarországon okirattárral (1307–1848). I–II. Bp., 1913.
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Szatmár m. = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye hatósá-
gának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010.

Száz. = Századok. Pest–Bp., 1867–.
Székely okl. = Szabó Károly–Szádeczky Lajos–Barabás Samu: Székely oklevéltár. 

I–VIII. Kolozsvár–Bp., 1872–1934.
Szendrei, Miskolc = Szendrei János: Oklevéltár Miskolcz város történetéhez. 1225–

1843. Miskolc, 1890.
Szent-Ivány = Mályusz Elemér–Borsa Iván: A Szent-Ivány család levéltára. 1230–

1525. Bp., 1988.
Szentpétery, Középkori okl. = Szentpétery Imre: Középkori oklevélszövegek. Bp., 

1927.
Szepesvm. Évk. = A Szepesvármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. Lőcse, 1885–

1914.
Szerbia = Thallóczy Lajos–Áldásy Antal: A Magyarország és Szerbia közti össze-

köttetések oklevéltára. 1198–1526. Bp., 1907.
Szeredai = Antonius Szeredai: Series antiquorum et recentiorum episcoporum Tran-

silvaniae. Albae Carolinae, 1790.
Szeredai, Not. capit. Alb. Trans. = Antonius Szeredai: Notitia veteris et novi capituli 

ecclesiae Albensis Transilvaniae ex antiquis ac recentioribus litterarum mo-
numentis eruta. Albae Carolinae, 1791.

Szerémi, Draskovich = Szerémi: A Draskovichok trokostyányi levéltárából. Bp., 1893.
Szerémi–Ernyey = Szerémi és Ernyey József: A Majthényiak és a Felvidék. Törté-

nelmi és genealogiai tanulmány. I. Bp., 1912.
Szirmay, Not. topogr. Zemplén. = Ant. Szirmay de Szirma: Notitia topographica, 

politica inclyti comitatus Zempléniensis. Budae, 1803.
Szirmay, Szatmár = Szirmai Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történe-

tei, és polgári esmérete. I–II. Budán, 1809–1810.
Szirmay, Ugocsa = Ant. Szirmay de Szirma: Notitia politica, historica, topographica 

incliti comitatus Ugochiensis. Pestini, 1805.
Szirmay, Zemplén = Szirmay Antal: Notitia historica comitatus Zempléniensis. 

Buda, 1804.
Szontagh = Szontagh Dániel: Az iglói és zabari Szontagh-nemzetség és oklevelei. 

Pest, 1864.
Szontagh, Meskó = Szontagh Dániel: Felső-kubini Meskó család. Pest, 1861.
SZR. (= Bónis–Balogh) = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bí-

ráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. 
(AUSz. Acta Juridica et Politica. LI/1.) Szeged, 1997.

SZSZBML. = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza.
SzSzBSz. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Nyíregyháza.
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SzTA. TTI. = Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete. Histo-
rický Ústav SAV. Bratislava (Pozsony).

Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. 
I–II. Bp., 1887–1889.

Szűcs, Debreczen tört. = Szűcs I.: Szabad királyi Debreczen város történelme I. 
Debrecen, 1870.

T. = Turul. Bp., 1883–1950.
Tabódy, Munkács = Tabódy József: Munkács múltja és jelene Magyarország törté-

netében. Pest, 1861.
Tanodi = Zlatko Tanodi: Monumenta historica liberae regiae civitatis Varasdini. I. 

Varasdini, 1942.
Tanulm. Csongrád m. = Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szeged, 1977–.
Tanulm. Tolna m. = Tanulmányok Tolna megye történetéből. Szekszárd, 1968–.
TBM. = Tanulmányok Budapest múltjából. Bp., 1932–.
TCST. = Tanulmányok Csongrád megye Történetéből.
Telegdi = Blazovich László–Géczi Lajos: A Telegdiek pere 1568–1572. Dél-Alföldi 

Évszázadok. 6. Szeged, 1995.
Teleki = Barabás Samu: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevél-

tára. Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum familiae Teleki de 
Szék. I–II. Bp., 1895.

Teleki, Huny. = Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon. I–VI/1., X– XII. 
Pest, 1852–1863.

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

TF. = G. D. Teutsch–Fr. Firnhaber: Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. I. 
Fontes rerum Austriacarum. 2. XV. Wien, 1857.

Thallóczy = Thallóczy Lajos: Tanulmányok a bosnyák bánság kezdetéről főtekintet-
tel a körmendi levéltár okleveleire. Ért. Tört. Tud. XX. 5. Bp., 1905.

Thallóczy, Kamara haszna = Thallóczy Lajos: A kamara haszna (lucrum camerae) 
története kapcsolatban a magyar adó- és pénzügy fejlődésével. Bp., 1879.

Thallóczy, Mantova = Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán, 1395. Ért. Tört. 
Tud. XX. 4. Bp., 1905.

Theil–Werner = Rudolf Theil–Karl Werner: Urkundenbuch des Mediascher Kapi-
tels bis zur Reformation. Hermannstadt, 1870.

Theiner = Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam sacram il-
lustrantia. I–II. Romae, 1859–1860.

Theiner, Mon. Pol. = Augustinus Theiner: Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae 
gentiumque fi nitimarum historiam illustrantia. I. Romae, 1860.

Theiner, Mon. Slav. = Augustinus Theiner: Vetera monumenta Slavorum meridiona-
lium historiam illustrantia. I–II. Romae–Zagrabiae, 1863–1875.
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Thorotzkay = Jakó Zsigmond–Valentiny Antal: A toroczkószentgyörgyi Thorotzkay 
család levéltára. Kolozsvár, 1944.

Thuránszky = Thuránszky László: A thuriki (recte thurapataki) és komjathnai Thu-
ránszky család története és leszármazása. Sátoraljaújhely, 1938.

Tkalčić, Mon. civ. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica liberae regiae 
civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Pov-
jestni spomenici slob. kralj. grada Zagreba. I–XIV. Zagrabiae, 1889–1932.

Tkalčić, Mon. ep. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica episcopatus 
Zagrabiensis. I–II. Zagrabiae, 1873–1874.

TML. = Tolna Megyei Levéltár. Szekszárd.
Tooth–Szilágyi, Kiskunhalas = Tooth János: Kis-Kun-Halas város története. Okle-

véltárral ellátva kiadta Szilágyi Sándor. N.-Kőrös, 1861.
Tóth = Tóth Péter: A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött 

középkori oklevelei. (Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltári Füzetek. 
28.) Miskolc, 1990.

Tóth I., Boszniai kápt. = Tóth Ildikó: A boszniai káptalan hiteleshelyi oklevelei 
1353-ig. Kézirat. Szeged, 1997.

Tóth K., Palásthy = Tóth Krisztina: A Palásthy család levéltára 1256–1847. Eszter-
gom, 2001.

Tóth–Zágorhidi = Tóth Endre–Zágorhidi Czigány Balázs: Források Savaria-Szom-
bathely történetéhez. A római kortól 1526-ig. Szombathely, 1994. 

Török, Mo. prímása = Török János: Magyarország prímása. Közjogi és történeti 
vázlat. Második rész. Oklevelek. Pest, 1859.

Tört. Adattár Csanád egyhm. = Történelmi adattár Csanád egyházmegye hajdana s 
jelenéhez. I–IV. Temesvár– Bp., 1871–1874.

Tört. Ért. = Történelmi és Régészeti Értesítő. Új folyam. Temesvár, 1885–1917.
Tört. Közl. Abaúj Kassa = Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és  Kassa 

múltjából. I–VI. Kassa, 1910–1918.
Tört. Lapok = Történeti Lapok. I–III. Kolozsvár, 1874–1876.
Tört. Szle = Történelmi Szemle Bp., 1958–.
Transilvani’a =Transilvani’a. Foi’a Associatiunei Transilvane pentru literatur’a 

 romana si cultur’a poporului romanu. Brasiovu.
TRÉ. = Történelmi és Régészeti Értesítő. A Délmagyarországi Történelmi és Régé-

szeti Múzeumtársulat Közlönye. Temesvár, 1875–1901.
Truhelka = Ciro Truhelka: Die Slavonische Banalderaren. Wien, 1899.
TSz. = Történeti Szemle. Bp., 1912–1930.
TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878–1911.
Tud. Gyűjt. = Tudományos Gyűjtemény. I–XXV. Pest, 1817–1841.
Tudománytár = Tudománytár. Új folyam. Értekezések. Pest, 1837–1845.
Tur. Reg. = Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Bp., 1902.
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Tutkó, Kassa = Tutkó József: Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. 
Kassa, 1861.

UB. Enns = Urkunden-Buch des Landes ob der Enns. I–. Wien–Linz, 1852–.
ÚBA. = Ústredný Banský Archív. Banská Štiavnica (Selmecbánya).
Udvardy, Kalocsa = Udvardy József: A kalocsai főszékeskáptalan története a közép-

korban. Bp., 1992.
Új M. Múz. = Új Magyar Múzeum. I–X. Pest, 1850–1860.
UJb. = Ungarische Jahrbücher. Berlin, 1923–1944.
Ujházy = Ujházy László: Monumenta historiae hungaricae diplomatica. Magyar 

Történelmi Emlékek. Oklevelek. Bp., 1914.
ÚMS. = Új Magyar Sion. Esztergom, 1870–1886.
Vagner, Nyitrai k. = Vagner József: Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez. 

Nyitra, 1896.
VAML. = Vas Megyei Levéltár. Szombathely.
Vámossy = Vámossy István: A pozsonyi katholikus polgári ápoló intézet. Pozsony, 

1898.
Vár. Kápt. Stat. = Bunyitay Vincze: A váradi káptalan legrégibb statútumai. 

Nagy-Várad, 1886.
Vasi Szle = Vasi Szemle. Szombathely, 1934–1939., 1958–.
Vat. = Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Series I. Tom. 

I–IV. Bp., 1885–1891.
Vay berkeszi = Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342–1382 közötti 

oklevelei. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. LII. Nyír-
egyháza, 2010. 387–606.

Végh, Buda = Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Bp., 2008.
VEML. = Veszprém Megyei Levéltár. Veszprém.
Veress, Gyula = Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313–1800). Bp., 1938.
Veress, Olasz egyetemek = Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi 

tanulók anyakönyve és iratai 1221–1864. Bp., 1941.
Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püspökség 

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

Pótkötet. Veszprém, 2010.
Veszprém város = Gutheil Jenő: Veszprém város okmánytára 1002–1523. Veszprém, 

2007.
Vidal = Vidal, J.-M.: Benoit XII. (1334–1342) Lettres communes. I–III. Paris 1902–1911.
Vidal–Mollat = Vidal, J.-M.–Mollat, G.: Lettres des papes d’ Avignon. Benoit XII. 

(1334–1342). Lettres closes et patentes intéressant le pays autres que la 
France. I–II. Paris, 1935–1950.
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Vitae fratrum = Vitae fratrum. Ordinis Fratrum Heremitarum Sancti Pauli Primi 
Heremitae. Kézirat. 1526. Egyetemi Könyvtár. Bp., Kézirattár. Ab 151 a. 
151 c.

Vjesnik = Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb, 
1899–1920.

VMMK. = A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei.
Voigt = Johannes Voigt: Codex diplomaticus Prussicus. Königsberg, 1836–1861.
W. = Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus 

continuatus. I–XII. Pest–Bp., 1860–1874.
Wadding, Ann. Min. = I. Wadding: Annales Ordinis Minorum. I-VIII. Lyon, 

1625-1664.; IX-XXV. Ed. J. R. da Fonseca. Romae, 1731–1986.
Wadding, Ann. Min. = L. Wadding L.: Annales Ordinis Minorum I–VIII. Lyon, 

1625–1664. I–XXV. Romae, 1731–1862. Ed. Fonseca, J. R. da.
Wagner = Carolus Wagner: Analecta Scepusii sacri et profani. I–IV. Posonii– 

 Cassoviae, 1774–1778.
Wagner, Quellen = Ernst Wagner: Quellen zur geschichte der Siebenbürger Sachsen. 

1191-1975. Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. 1. Köln-Wien, 1976.
Wagner, Sáros = Carolus Wagner: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonii–

Cassoviae, 1780.
Wass = A Wass család cegei levéltára. Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasznál-

va bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. Kovács András. 
Kolozsvár, 2006.

Weber, Podolin = Weber Samu: Podolin város története. Bp., 1891.
Weber, Suppl. = Samuel Weber: Supplementum III. analectorum terrae Scepusien-

sis. Lőcse, 1908.
Weis = Johann Nepomuk Weis: Urkunden des Cistercienser-Stiftes Heiligenkreuz 

im Wiener Walde. II. Fontes rerum Austriacarum. 2. XVI. Wien, 1859.
Wenzel, Bányászat = Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai törté-

nete. Bp., 1880.
Wenzel, Diósgyőr = Wenzel Gusztáv: Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Ért. 

Tört. Tud. II.. Pest, 1872.
Wenzel, Dipl. Eml. = Wenzel Gusztáv: Magyar diplomacziai emlékek az Anjou-kor-

ból. Acta extera Andegavensia. I–III. Bp., 1874–1876.
Wertner, Grafen von Mattersdorf = Moriz Wertner: Die Grafen von Mattersdorf- 

Foilhtenstein (Nagymarton und Fraknó). Wien, 1889.
Wertner, Nemzetségek = Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. század köze-

péig. I–II. Temesvár, 1891–1892.
Werunsky = E. Werunsky: Excerpta ex registris Clementis VI. et Innocentii VI. 

Innsbruck, 1885.
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Z. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex dip-
lomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. I–XII. Pest–
Bp., 1871–1931.

Zahn, UB = J. v. Zahn: Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark. I–III. Graz, 
1875–1903.

Zala = Nagy Imre–Véghely Dezső–Nagy Gyula: Zala vármegye története. Oklevél-
tár. I–II. Bp., 1886–1890.

Zalai Gyűjt. = Zalai Gyűjtemény. Zalaegerszeg, 1974–.
Zapiski = Zapiski imperatorskoj akademii nauk. Petersburg.
Zbiór = Stanisław Kuraś–Irena Sułkowska-Kuraś: Zbiór dokumentów Mało-

polskich. IV. 1211–1400. Wrócław–Warszawa–Kraków, 1969.
Zimmermann, Texte = F. Zimmermann: Texte von Urkunden aus siebenbür-

gisch-sachsischen Archiven. Hermannstadt, 1888.
Ziridava = Ziridava. Muzeul Regional Arad. I–. Arad, 1967–.
ZML. = Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg.
Zounuk = Zounuk. A Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) Megyei Levéltár Évkönyve. 

Szolnok, 1986–.
ZW. = Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–VI. Her-

mannstadt–Köln–Wien–Bukarest, 1892–1981.
ZsO. = Zsigmondkori oklevéltár. I. (1387–1399) Összeáll.: Mályusz Elemér. Bp., 

1951.; II/1. (1400–1406) Bp., 1956.; II/2. (1407–1410) Bp., 1958.; III. (1411–
1412). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette: Borsa Iván. 
Bp., 1993.; IV. (1413–1414) Bp., 1994.; V. (1415–1416) Bp., 1998.; VI. (1417–
1418) Bp., 1999.; VII. (1419–1420.) Bp., 2001; Borsa Iván–C. Tóth Norbert: 
VIII. (1421.) Bp., 2003.; IX. (1422.) Bp., 2004; C. Tóth Norbert: X. (1423.) 
Bp., 2007.; Neumann Tibor–C. Tóth Norbert: XI. (1424.) Bp., 2009.

 2. Nomina communia et propria
Köz- és tulajdonnevek

a. = annus
A. = arenga
Á. = átírás
abb. = abbas
abl. = ablativus
acc. = accusativus
alesp. = alesperes
an. = ante
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Ann. = Annuntiatio Mariae
ap. = apostolus
Apr., ápr. = Aprilis, április
arch. = archangelus
Asc. = Ascensio
Ass. = Assumptio
Au. = Ausztria
B. = beatus
Bapt. = Baptista
BB. = beati
BH. = Bosznia-Hercegovina
Bo. = Bohemia
Bp. = Budapest
Bu = Bulgária
c. = comes
C = Croatia
Circ. = Circumcisio
Circumd. = Circumdederunt
Co = Comania
Conc. = Conceptio
conf. = confessor
Conv. = Conversio
cs. = család, családi
Cseho. = Csehország
Cu = Cumania
d. = dominus
D. = datum
Da = Dalmatia
dat. = dativus
Dé = dél, déli
Dec., dec. = December, december
Decoll. = Decollatio
Depos. = Depositio
dict. = dictus
domin. = dominicus
e. = előtt, előtti
E. = eredeti
É = észak, északi
é. n. = év nélkül
Elev. = Elevatio
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Eml. = említés
Epiph., Epif. = Epiphaniae
ev., ewang. = evangelista
Exalt. = Exaltatio
f. = feria
Facs. = facsimile, hasonmás
fe. = festum
Febr., febr. = Februarius, február
Fk. = fénykép
Ford. = fordítás
főesp. = főesperes
fr. = frater
Fro. = Franciaország
ft. = forint
G = Galícia
gen. = genitivus
glor. = gloriosus
H = Hungaria, Magyarország
hh. = hiteleshely, hiteleshelyi
hn. = helynév
Ho. = Horvátország
id. = idősebb
Id., Yd. = Idus, Ydus
ifj. = ifjabb
ill. = illetve
Incarn. = Incarnatio
ind. = indictio
Inv. = Inventio
Jan., jan. = Januarius, január
Je = Jeruzsálem, Hierosolitanum
jegyz. = jegyzet
Ju. = Jugoszlávia
Jun., jún. = Junius, június
Jul., júl. = Július, július
K. = kiadás, kiadva
Kal. = Kalendae
kb. = körülbelül
kápt. = káptalan
Ke = kelet, keleti
konv. = konvent
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köv. = következő
l. = lásd
L = Lodoméria
Lo. = Lengyelország
lt. = levéltár, levéltára
m. = megye
M. = marca, márka
m. lt., mlt. = magánlevéltár
Má. = másolat
Mad. = Madius, május
Marc., márc. = Marcius, Martius, március
mart. = martyr
Mai, May, máj. = Maius, május
Megj. = megjegyzés
mem. = memoria
Mo. = Magyarország
mont. S. Angeli. dom. ~ d. = montis S. Angeli dominus
mr. = magister, mester
N. F. = Neue Folge
Nat. = Nativitas
nb. = nembeli
No. = Németország
nom. = nominativus
Non. = Nonae
Nov., nov. = November, november
Ny = nyugat, nyugati
o. = ország
O. = Olaszország
o. lt. = országos levéltár
oct. = octava
Oct., okt. = October, október
old. = oldal
OO. SS. = omnes sancti
p. = post
P = Polonia
Pent., Penth. = Pent(h)ecostes
princ. = princeps
prox. = proximus
Purif. = Purifi catio
Quadr. = Quadragesima
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quind. = quindena
R. = regesta
Ra = Rama
Reg. = registrum
Remin. = Reminiscere
Resurr. = Resurrectio
Ro. = Románia
S. = sanctus
s. k. = saját kezével
sabb. = sabbatum
Sal. = Salernitanus
sc. = scilicet
Se = Serbia, Szerbia
Sept., szept. = September, szeptember
Septuag. = Septuagesima
Si = Sicilia, Szicília
Spo. = Spanyolország
sz. = század
Sz. = Szlovákia
szb. = szolgabíró
Sze = Szerbia
Szl. = Szlovénia
szn. = személynév
Szt. = szent
Tá. = tartalmi átírás
ti. = tudniillik
u. = után, utáni
U = Ungaria, Magyarország
ua. = ugyanaz(on)
ue. = ugyanez(en)
Ukr. = Ukrajna
Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda
v. = vagy
V = Vngaria, Magyarország
v. lt. = város levéltára, városi levéltár
vig. = vigilia
virg. = virgo
vö. = vesd össze
Ze = Zervia, Szerbia
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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 superfl ua, felesleges rész
[!] sic, így
[[   ]] textus discrepans exemplarum, példányok közti eltérő szöveg





DOCUMENTA
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1. 1354. jan. 1.

A veszprémi kápt. 1354. jan. 1-jei (in fe. Circ. d., a. eiusdem 1354.) nyílt oklevelében 
átírja [II.] András király (H) 1212-ben kelt privilégiumát Gepus erdő Farkas és Péter 
részére történt adományozásáról.

Tá.: Druget Miklós országbíró, 1355. jan. 27. Dl. 41 248. (Múz. Ta. Véghely.)
Má.: ue. jelzet alatt. (18. századi Má.-ban?)
K.: – (II. András király oklevelét l. Reg. Arp. 278. szám.)

2. 1354. jan. 4.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tamás 
c., országbíró és Thuruch m. honorbirtokosának itt átírt 1353. dec. 7-i mandátu-
mának megfelelően [Bethlenfolua-i Detricus fi a] Henrik királyi emberrel kiküld-
ték tanú ságtevőjüket, Jánost, egyházuk karpapját az abban foglalt idézés elvég-
zésére, akik visszatérve egyetértőleg azt jelentették, hogy [1354.] jan. 3-án (f. VI. 
prox. preterita) a királyi ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében [Brezeuicha ~ 
 Brizeuicha-i Rycolph fi a János fi a] Mihály mr.-t Brezeuicha ~ Brizeuicha birtokon 
[Dereuch-i] János fi a János ellenében a király jelenléte elé idézte [1354.] jan. 20-ra. 
(quind. fe. Epiph. d.). D. sabb. prox. an. dict. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 60 273. (Máriássy cs., vegyes iratok 131.) Papír. Előlapon szöveg alatt, más 
középkori kéz írásával: pro actore Johannes fi lius Joseph cum Scepsiensis 
in facto possessionis ad diem medii XLme. Hátlapon külzet (excellentissimo 
domino suo regi Hungarie illustri pro magistro Johanne fi lio Johannis contra 
magistrum Mychaelem ad quindenas festi Epiphanie Domini citatoria) és ter-
mészetes színű viaszba nyomott kerek zárópecsét kis töredékei.

K.: F. IX. 2. 337–339. (168. szám).
Megj.: a [ ] közötti részek a mandátum alapján történt kiegészítések. A mandátum 

kiadásának (AO. VI. 149. (93. szám) apparátusa tartalmilag közli a kápt. jelen-
tését is.

3. 1354. jan. 5.

Az esztergomi kápt. 1354. jan. 5-i (in vig. Epiph. d., a. eiusdem 1354.) oklevele  szerint 
amikor László mr. [esztergomi kanonok] Leukus királyi emberrel és az eszter gomi 
kápt. tanúságtevőjével, Mihály prebendarius pappal (presbiter et prebendarius) – akit 
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a király írásbeli parancsa alapján küldtek ki – [1354.] jan. 4-én (8. die fe. Innocentii 
pape) a Hont m.-ben fekvő  Pezek birtokot, mely őt vásárlás címén illeti meg, a szom-
szédosok és határosok össze hívása után és jelenlétükben magának akarta iktat tatni, 
Gunya fi ai: Domonkos és  István nevében famulusuk ennek ellentmondott.

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1356. ápr. 6. Dl. 87 314. (Esterházy cs. hercegi ágá-
nak lt. 32. H. 519.)

4. 1354. jan. 5. Zengg

1354. jan. 5-én (a. a Nat. eiusdem d. currente 1354., ind. VII., die 5. Ian.), [I.] Lajos 
király (U), valamint Bertalan (Vegla, Vinodol, Modruss és Gaęcha c.-e és Segnia 
város d. generalis-a) idején Segnia város oklevelében rögzíti Erzsébet asszonynak, 
Duym c. özvegyének végrendeletét.

E.: K. szerint a trsati kolostor levéltárában. A MOL gyűjteményében nem lelhető 
fel.

K.: Smič. XII. 216–218. (162. szám).

5.  1354. jan. 7. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da. hercege e. Jekul villicus, Ambrus jegyző 
( notarius) és Miklós fi a Mihály Kappruncha-i polgárok elpanaszolták, hogy a város 
 hiányt szenved a polgárok (cives et hospites) használatára szolgáló erdőkben. A her-
ceg megengedi, hogy a Kukappruncha várához tartozó erdőkből a házak építésére 
és saját használatukra – de nem eladásra (nisi venditioni non exposuerint) – a vár-
nagyok minden háborgatása nélkül ezek után fát vághassanak és megparancsolja 
László fi a Tamás Kukapruncha-i várnagyának, valamint hivatalbeli utódainak, hogy 
a mondott polgárokat és hospeseket a várhoz tartozó erdők használatában ne hábor-
gassák. D. Zagrabie, 2. die fe. Epiph. d., a. eiusdem 1354.

E.: HDA. Grad Koprivnica, Oklevelek I/4. (Df. 267 990.) Hátlapján rányomott 
pecsét nyoma, alatta jegyzet (commissio ducis propria, presentibus magistris 
 Joanne fi lio Peteuch et Stephano fi lio Mychaelis), valamint a hátlapon más kö-
zépkori kéztől származó tárgymegjelölés. (Littera Stephani ducis Sclauonie 
super silva)

K.: Kaprinai sub C. Tom. XI. old. 288–9.; F. IX. 2. 327–328. (161. szám); E. La-
szowski, Podatci o Koprovnici u srednjem vieku, Vjestnik kr. hrvatsko-sla-
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vonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. 2 (1900) 173; Smič. XII. 218–219. 
(163. szám).

R.: Halász É., Szlavón 233. (449. szám).

6.  1354. jan. 7.

A Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je e. megjelentek személyesen 
egyrészről Hastad-i Domonkos fi a Márton fi a István és Zilkerek-i Mihály fi a Deme-
ter nemesek, másrészről Acil (dict.) János mr. és előbbiek elmondták, hogy közöttük 
Márton fi a István anyja, Kaza fi a Mihály lánya, Katra alio nomine Katalin és Deme-
ter anyja, Kaza fi a János lánya, Erzsébet asszonyok leánynegyede miatt – mely őket 
a Kereztes birtokból a jog szerint megilleti – István erdélyi alvajda színe e. hosszú 
idő óta húzódó per van. Ebben fogott bírák segítségével a köv. megegyezésre jutot-
tak: Acil (dict.) János mr. a Kereztes birtokból az asszonyokat megillető leánynegye-
dért Istvánnak és Demeternek 20 ezüst M.-t fi zetett, István és Demeter pedig Acil 
(dict.) Jánost a leánynegyed miatti perben nyugtatják és teljesen mentesnek jelentik 
ki. Erről a konv. pecsétjével megerősített nyílt oklevelet ad ki. D. III. f. prox. p. fe. 
Epiph. d., a. eiusdem 1354.

E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. 3. 36. (Df. 252 764.) Hártya. Hátlapjára nyomott 
 pecsétre utaló szalag látszik.

K.: Doc. Trans. X. 247—248. (43. szám) (román ford. is).
R.: Wass 248. (102. szám); Erdélyi Okm. III. 273. (743. szám).

7.  1354. jan. 7. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja István, a Garyg-hegyi Boldogságos Szűz-mo-
nostor priorja és Raphael testvér kérésére függőpecsétes oklevelében átírja és meg-
erősíti a csázmai kápt. 1353. júl. 3-i oklevelét a monostor birtokának hj.-áról. D. 
Zagrabie, 2. die fe. Epiph. d., a. eiusdem 1354.

E.: – Fk.: Dl. 35 208. (AP. Garig 1/42.) Hártya. Hátlapján más középkori kéz 
írásával: super erectionibus metarum perambulatoria. Függőpecsét sodrata 
látszik.

Á.: 1.  I. Lajos, 1363. márc. 21. > csázmai kápt., 1403. jan. 11. Dl. 35 209. (AP. Garig 
3/6.)

 2.  I. Lajos, 1363. márc. 21. > Zsigmond, 1406. ápr. 17. Dl. 35 210. (AP. Garig 
3/21.)
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 3.  I. Lajos, 1363. márc. 21. > Zsigmond, 1413. jan. 17. Dl. 35 211. (AP. Garig 
4/7.)

 4.  I. Lajos, 1363. márc. 21. HDA. Zágrábi kápt. Archivum loci credebilis Ser. 
I./G 20/388. (Df. 255 644.)

Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1381. jan. 24. Dl. 35 205. (AP. Garig 2/38.)
 2.  Csázmai kápt., 1381. ápr. 26. > Szécsi Miklós országbíró, 1381. máj. 28. Dl. 

35 206. (AP. Garig 2/40.)
Eml.: Szécsi Miklós országbíró, 1381. jan. 7. és 1381. máj. 20. Dl. 35 206. (AP.  Garig 

2/49.)
K.: Hevenesi MSS Tom I. p. 18.; F. IX. 2. 358–359. (173. szám); Smič. XII. 219–220. 

(164. szám) (E. alapján). (Az átírt oklevelet l. Smič. XII. 186–188. (137. szám.))
R.: Halász É., Szlavón 130–131. (206. szám).

8.  1354. jan. 8.

A vasvári kápt. színe e. Makua-i Márk fi a Petew mr. Magyar (dict.) Pál mr.-t, fele-
ségét, Margit asszonyt és fi ukat, Lászlót a Vasvár, Zala és Vereuche m.-kben fekvő 
Hoyzypah, Gerse és Derze birtokok eladásától, zálogba tételétől, örökre való át-
engedésétől és bármilyen módon való elidegenítésétől, mindenki mást a birtokok 
elfoglalásától, megvásárlásától v. zálogba vételétől és bármilyen módon maguknak 
abba való bevezettetéstől eltiltja. D. in oct. dieii Strennarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 91 459. (Festetics cs. lt. VAS 36.) Papír. Hátlapján külzet: pro magistro Petew 
de Makua contra magistrum Paulum dictum Magyar et alios intrascriptos super 
venditione possessionum Hyzypah Derze et Gerse vocatarum prohibitoria, 
alatta más középkori kéz írásával: S IIIIor cantori(?). Természetes színű viasz-
ba nyomott zárópecsét töredékei.

K.: Zala I. 550. (348. szám).

9.  1354. jan. 8. Pozsony

Thold-i Miklós mr. pozsonyi alispán emlékezetül adja, hogy a Posonium-i Szt. 
Üdvözítő-egyház alias Szt. Márton-egyház kápt.-jának és prépostjának Terne alio 
nomine Chukarfolua birtokán élő jobbágyait négy edénnyi bor (quatuor vasorum 
vini) miatt – amelyről neki hibásan (minus bene) azt jelentették, hogy a pozsonyi 
várnak évenként tartoznak adni – zaklatta. Az ügyet a prépost és kápt. Erzsébet 
anyakirályné (H) és bárói színe elé vitte, ahol procurator-aik bemutatták a királyi 
kápolnaispán, valamint Kunth Mikós erdélyi vajda és Zolnuk-i c., volt pozsonyi c. 
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okleveleit, melyekből kitűnt, hogy a prépost és a kápt. Terne-i jobbágyai a pozso-
nyi c.-nek és várnak soha nem szolgáltattak és nem is tartoznak szolgáltatni bort. 
Azonban Simon mr. pozsonyi és győri c. és Boku, Thold-i Miklós mr. ura (d. nos-
ter) ezzel nem elégedtek meg, hanem újból (iterato) parancsba adták az alispánnak, 
hogy a fentiekről a teljes igazságot derítse ki. Az alispán Pozsony m. nemeseitől, 
közrendűitől, valamint minden rendű és rangú emberétől megtudta, hogy a prépost 
és a kápt. Terne-i jobbágyai a falu területén fekvő hegyekről soha nem szolgáltattak 
a pozsonyi várnak és c.-nek bort. Az alispán a fenti oklevelek megtekintése után és 
a vizsgálatról értesülve a pozsonyi egyházat, valamint a prépost és kápt. Terne bir-
tokát és az ott élő jobbágyokat a bor ügyében és a fenti keresetben (in impetitione 
preallegata) mentesnek jelenti ki. Erről autentikus pecsétjével megerősített oklevelet 
ad ki. D. Posonii, 3. die Epiph. d., a. eiusdem 1354.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. R. 1. 16. (Df. 273 039.) Egyszerű iniciálé (N), néhol 
foltos. Függőpecsétre utaló hártyaszalag.

Á.: Győri kápt., 1354. febr. 14. SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. R. 1. 4. (Df. 273 037.)
K.: –

10. 1354. jan. 8. Tótsolymos

Aproud (dict.) Miklós c. Touthsolyumus-i nemes, és fi ai: János egri olvasókano-
nok, István és Balázs emlékezetül adják, hogy mivel Lőrinc fi a Domonkos és Be-
nedek fi a György a Bolya nevű földjükön fekvő erdőben falut akarnak telepíteni 
és a földet lakosokkal benépesíteni, ezért az általuk telepítendő falu soltészságát 
(scultetia) nekik és fi aiknak, valamint leszármazottaiknak adják, a köv. feltételek-
kel: malmot csak a soltészek és leszármazottaik építhetnek a faluban. A soltészek 
és fi aik, valamint leszármazottaik egy telket (unum laneum terre) saját haszná-
latukra bírhatnak. A falu bírói tisztét örök időkre ők és utódaik bírják. Serfőző 
házat (brasiatoria) a falu lakosai közül bárki szabadon építhet. Azok, akik a faluba 
a letelepedés szándékával érkeznek, a Scybinium-i polgárok (cives de Scybinio) 
kiváltságával éljenek és az oklevél kiadásától számítva [tizen]hat éven át mentesek 
minden collecta alól, a püspöknek járó tizeden és a földesuraknak járó munera-n 
kívül (muneribus secundum facultatis exigentiam nobis dandis). A tizenhat év 
letelte után minden telek után évenként egy fertót fi zetnek collecta-ként a földes-
úrnak, valamint két kalácsot (torta) és két tyúkot (pullus) Szt. Miklós ünnepén (in 
fe. B. Nicolai conf.), szintén két kalácsot (torta) és két tyúkot (pullus) Húsvétkor 
(in fe. Pasce d.). A telepítés után tizenhat év elteltével a soltészek tartoznak min-
den olyan bírság kétharmad részét, mely az egy fertót meghaladja, a földesúrnak 
adni, egyharmad részét megtartják. A falu lakosai ezen kívül semmilyen mun-
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kával nem tartoznak a földesúrnak.  Továbbá a falu lakosai közül bárki – miután 
a telkét és az azon álló épületeket a faluban maradni szándékozónak eladta és a 
soltésztől engedélyt kért – eltávozhat, tartozásai megfi zetése után javaiban és sze-
mélyében sértetlenül. Ha a falu jobbágyai közül bárki a falvakban, vásárokban 
v. bárhol máshol (in villis, forensibus vel ubiqunque) emberölést követ el és nem 
fogják el, akkor javait feleségének és fi ainak [teljesen (salva) adják át]. Ha a gyil-
kos felesége és fi ai az áldozat szüleivel nem tudnak megegyezni, akkor a faluból, 
[javaiknak eladása után], szabadon távozhatnak, ahová csak akarnak. Ha a gyil-
kost a faluban elfogják, akkor a soltészek ítéljék meg. Erről János mr.-nek az egri 
olvasókanonokságában használt pecsétjével megerősített oklevelet adnak ki. D. in 
Touthsolyumus predicta f. IV. prox. p. fe. Epiph. d., a. eiusdem 13[5]4.

E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. 9.10.18. (Df. 263 141.) Néhol vízfoltos és egy helyen 
szakadt, ami 4 sorban 2-3 betűs hiányt okoz. Fk.-en ép függőpecsétje látszik.

K.: –
Megj.: az oklevél utolsó két, datatiót követő sora a Fk.-en olvashatatlan.

11. 1354. jan. 10.

A szekszárdi konv. e. Segur-i Mihály fi a Péter a maga, és a konv. megbízólevelével 
képviselt fr. uterinus-a, János nevében elmondta, hogy a Tolna m.-ben, a Saramas 
folyó mentén, Segur birtokukon elhelyezkedő malmuk felét, a malomhoz tartozó 
 curia-val és kerttel zálogba adták Laak-i Salamon fi ainak: Péternek, Miklósnak, Se-
bestyénnek, Harazth-nak és Istvánnak, 10 széles dénár M.-ért – minden M.-t 6 pen-
sával számolva –, olyan módon, hogy azt a jövőben bármikor visszaválthatják. Ha 
Péter és fr.-e,  János [1354.] ápr. 6-án (in die Ramis palmarum) a malom felét, a curia 
és a kert felével a konv. tanúságtevőjének jelenlétében Salamon fi ainak nem tudják 
iktattatni v. nem törődnek vele, akkor a 10 M. duplájában (in dupplico ipsarum de-
cem M.) marasztaltassanak el és úgy a 10 M.-ért, mint annak a duplájáért a Segur 
birtokon és máshol fekvő birtokrészeiket Salamon fi ai zálogként kapják meg. Bir-
tokrészeiket, bárhol is feküdjenek, csak Salamon fi ainak adhatják v. zálogosíthatják 
el. Salamon fi ait a malom fele miatt szavatolni tartoznak. D. f. VI. prox. p. fe. Epiph. 
d., a. eiusdem 1354.

E.: GYMSML. Soproni lt. Niczky cs. lt. 4663 (61). (Df. 209 164.) Vélhetően rá-
nyomott pecséttel erősítették meg.

K.: –
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12. 1354. jan. 12.

A kalocsai kápt. e. személyesen egyrészről Zeekchu-i Herczeg (dict.) Péter mr., más-
részről Teuteus ~ Theuteus, királyi ajtónállómr. élőszóval a köv. bevallást tették: 
a Péter mr. által Theuteus mr. és jobbágyai ellen elkövetett hatalmaskodás miatti 
perben, különösen annak Woyas folyón lévő Paulyporth nevű átkelője (portus seu 
transitus) és a Hwthzugete ~ Hwtzzygete nevű erdeje, valamint a Dabortou és a 
 Kystou nevű halastavai ügyében fogott bírák segítségével a következőképpen egyez-
tek meg: Theuteus mr. minden olyan hatalmaskodásban, melyet Péter mr. követett 
el ellene és jobbágyai ellen egészen mostanáig, nyugtatja Pétert. Cserébe Péter mr. a 
Paulyporth alyo nomine Mathyus haza nevű kikötőt, a Hwtzzygete nevű erdőt a két 
halastóval Theuteus mr.-nek hagyja minden tartozékával együtt. D. die domin. prox. 
p. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 87 289. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium, 32. A. 240.) Hártya. Hátlap-
ján későbbi kezek által írott tárgymegjelölés és regeszta. Függőpecsétre utaló 
bevágások.

Á.: Kalocsai kápt., 1379. máj. 15. Dl. 87 519. (Esterházy cs. hercegi lt. Reposito-
rium, 32. E. 284.)

K.: –
R.: Udvardy, Kalocsa 120. (73. szám).

13. 1354. jan. 13.

[László csázmai prépost,] királyi kápolnaispán 1354. jan. 13-án (6. die oct. diei 
Strennarum, a. d. 1354.) kelt nyílt oklevele Chehy birtok tárgyában János, Doboka-i 
főesp. részére.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1381. okt. 28. Dl. 84 194. (Bárczay cs. lt. 2. 47. 13.)
K.: –
Megj.: a királyi kápolnaispán neve nem szerepel a tartalmi átiratban, de jelen évben 

László csázmai prépost töltötte be ezt a méltóságot.

14. 1354. jan. 13.

Az esztergomi kápt. emlékezetül adja, hogy korábbi egyeztető-levelének (l. con-
posicionales) megfelelően Mihály fi ai: Pál és Leukus, Symony-i nemesek Symon 
fi a Miklós özvegyének, Margit asszonynak 14 budai M.-t dénárokban (ad rationem 
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Budensem cum denariis) tartoztak e. fi zetni [1354.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum), 
amit az asszony nevében megjelenő apjának, Tamás mr.-nek megfi zettek. D. 6. die 
termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 72 537. (Simonyi cs. lt. 34.) Papír, foltos, helyenként halvány. Hátlapján 
külzet (pro magistris Paulo et Leukus fi liis Mychaelis de Symoni super solvere 
quatuordecim marcarum domine relicte Nicolai super sua dote) és természetes 
színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét töredékei.

Má.: ue. jelzet alatt, 1355-ös dátummal (19-20. sz.).
K.: –

15. 1354. jan. 13.

Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je e. megjelent egyrészről 
Mada-i Péter fi a Miklós, másrészről Leukus fi a Miklós – fr.-e nevében is –, va-
lamint Gunter fi a Miklós (a maga nevében, valamint ua. konv. megbízólevelével 
képviselve Domonkos fi a Dénest, Boda fi a Lachk-ot és Pazdan-i Egyed fi a Mik-
lóst) és egyetértőleg a köv. bevallást tették: Kis (Minus) Mada birtok megosztása 
miatt összekülönböztek, ezért egymással perben állva nagy költséget viseltek. Vé-
gül fogott bírák, nemes férfi ak segítségével a köv., örök időkre szóló és visszavon-
hatatlan birtokosztályt tették: Mada birtok egyik utcájának a Ke-i (a parte orientis 
adiacens) fele, É-ról, Péter fi a Miklós és [....] curia-jától Dé felé (incipiendo a plaga 
septemtrionali et recte etiam a curia predicti Nicolai fi lii Petri et [....] extra usque 
fi nem versus meridionalem partem) Leukus fi a Miklós, Gunter fi a Miklós, Dénes, 
Lachk és Egyed fi a Miklós beleegyezésével, minden tartozékával és haszonvéte-
lével együtt (erdők, mezei földek (terre campestres), rétek, ligetek, kaszálók, vala-
mint az ott lévő egyház harmadrésze) Péter fi a Miklósé örökös birtoklásra. Mada 
birtok két része, az egyház két részével, hasonlóképpen minden tartozékával és 
haszonvételével együtt Leukus fi a Miklósé és társaié. A felek azt kérték, hogy a 
jelentés megtétele után a kápt. privilégiumot adjon ki. D. in oct. Epiph. d., a. eius-
dem 1354.

E.: Dl. 98 572. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. 11. 2.) Hártya, vízfoltos, ne-
hezen olvasható. Hátlapjára nyomott pecsét bevágásai látszanak.

Má.: ue. jelzet alatt (19. sz.).
K.: Károlyi I. 216–217. (140. szám).
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16. 1354. jan. 13.

Toldy-i Miklós mr. pozsonyi alispán és várnagy emlékezetül adja, hogy a pozsonyi 
vár suburbium-ában, Szentmiklósfalván (in villa S. Nicolai) élő népek azt kérték, 
hogy őket jogaikban és régi szokásaikban bántatlanul őrizze meg. Szorgos kutatás 
által nyilvánvalóvá vált, hogy aki Pozsony városból (de civitate Posoniense) bármi-
lyen bűn v. kicsapongás miatt Szentmiklósfalvára (ad villam S. Nicolai) menekül, 
azt Pozsony városának (civitatas Posoniensis) hivatalnokai (offi ciales seu ministri) 
ott elfoghatják és az elfogottakat a pozsonyi várban a pozsonyi c. v. helyettese (vi-
cegerens) kezére adni és bírósága elé állítani tartoznak. Miklós Szentmiklósfalva 
lakóit korábbi jogaikban meg akarja őrizni, ezért elrendeli, hogy Pozsony város hi-
vatalnokai (ministri) bárkit, aki Pozsony városból a mondott faluba szökött bűnei 
miatt, szabadon elfoghatják és az elfogottakat Pozsony várban az ő v. hivatalviselői 
elé, az alispán ítélőszéke elé állítani tartoznak, akiket a város bíráskodási szokásai-
nak megfelelően kell megítélni. D. in oct. Epyph. d., a. d. 1354.

E.: 1.  AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 115. 
(Df. 238 740.) Néhol vízfoltos, rányomott pecsétre utaló szalag.

 2.  AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 114. 
(Df. 239 011.) Egyszerű iniciálé. Hátlapján kerek, rányomott pecsét.

K.: F. IX. 2. 359–360. (174. szám).
R.: AMB. Inventár. 25. (122. szám) (cseh).

17. 1354. jan. 13.–márc. 19. között

[Miklós] nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy azt a pert, melyet Varda-i 
László fi a János mr. viselt Komoro-i Tamás fi a [János] ellen – akinek a nevében 
Chether-i Pál jelent meg [...] megbízólevelével – a színe e. korábbi oklevelének meg-
felelően [1354.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) birtokügyben, elhalasztja [1354.] 
márc. 19-re ([ad diem] medii Quadr.). Ha a közbeeső időben a felek megegyeznek, 
akkor [...]. Ha megegyezni nem tudnak, akkor Tamás fi a János a pert a fenti időpont-
ról se [királyi], se királynéi, ill. hercegi paranccsal a hadraszállás okán (ratione exer-
citus) v. egyéb okokból nem halaszthatja tovább, ahogyan erre Jánost procurator-a 
kötelezte. D. [...] die termini prenotato, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 081. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 244.) Papír. Csonka, bal oldala kb. 1/3 rész-
ben hiányzik. Hátlapján külzet: pro magistro Johanne fi lio Ladislai de Warda 
contra Johannem fi lium Thome de Komoro ad diem medii XLme prorogatoria. 
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Signatura: [...] procuratores ad octavas S. Martini [.....] altera pars. Természe-
tes színű, kerek rányomott pecsét töredékei.

K.: Z. II. 548. (410. szám).
R.: Z. VII. 149.

18. 1354. jan. 15.

A váradi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, 1353. dec. 16-i (II. f. 
prox. p. fe. B. Lucie virg., a. d. 1353.) parancsának megfelelően Kawas-i Demeter 
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Tamás karpapot, a nagyobbik Mária- 
oltár káplánját, akik visszatérve a követezőket jelentették: [1354.] jan. 2-án (2. die 
diei Strennarum) a királyi oklevélben foglalt eskü letételének megszemlélésére 
és meghallgatására (ad videndum et audiendum) a Lelez-i konv.-hez mentek, ahol 
Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. oklevele szerint Chahul-i Nagy (Magnus) János 
Zarwad-i László fi a László [ellenében] a vajda oklevelében nevesített 12 tanúval 
és más nemesekkel együtt ötvenedmagával a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-je 
e. tartozott esküt tenni, hogy László fi a László [1353.] júl. 29-én (f. II. prox. p. fe. 
B. Jacobi ap. …. revolutio annualis) a Külső-Szolnok (Zonuk exterior) m.-ben fek-
vő Kene birtokára hatalmaskodva rátört, az ott lakó jobbágyok gabonáját (fruges) 
levágatta és szekereken a saját, Zarwad nevű birtokára elvitette. A felek a vajda 
engedélyével az eskütételt elhagyva, fogott bírák segítségével a köv. megegyezésre 
jutottak az eskütétel idején a Lelez-i konv.-ben: László fi a László a hatalmaskodás 
okán János mr.-nek fi zet 90 M.-t – minden M.-t 50 garassal számolva – részben 
készpénzben (prompta pecunia), részben becsértékben (cum estimatione condigna), 
minden birtokbeli fi zetés kizárásával (exclusa omni possessionaria solutione) a köv. 
időpontokon: 30 M.-t [1354.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.), 30 M.-t [1354.] 
júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) és 30 M.-t [1354.] okt. 6-án (in oct. fe. 
B. Michaelis arch.). Azzal a kikötéssel, hogy ha az első alkalmat elmulasztja, akkor 
bírságban, ha a másodikat is elmulasztja, akkor kétszeres bírságban, ha a harma-
dik és utolsó időpontot is elmulasztja, akkor hatalmaskodásban (facti potentialis) 
marasztaltassék el Jánossal szemben. László a 90 M. megfi zetését sem királyi, sem 
királynéi oklevéllel, sem más indokkal nem halaszthatja el. A békebírság 2 részét 
László, egyharmadát János mr. tartozik fi zetni. Minderről a feleknek a Lelez-i konv. 
oklevelét kell kiállíttatniuk. D. 3. die oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 64 043. (Kapy cs. lt. 41.) Papír, bal hajtásvonal mentén kisebb hiányok. Hát-
lapján természetes színű viaszba nyomott mandorla alakú pecsét, körirata ép, 
pecsétkép kipergett.

K.: –
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19. 1354. jan. 15. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa annak a 
birtokosztálynak és -becslésnek a tárgyalását, mely Teteus királyi ajtónállómr., ha-
lála után pedig fi ai: Miklós és László – akikre az ügy az ország szokása szerint 
háramlott – valamint Vorsad-i Corrardus fi a Domonkos és fi ai: Demeter, Máté és 
László között van és korábbi oklevelével [1354.] jan. 8-ra (in oct. diei Strennarum) 
tett, a király okleveles parancsa alapján [1354.] dec. 10-re (ad f. IV. prox. p. fe. Conc. 
virg. glor.) halasztja el, a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini 
prenotati, a. d. 135[4].

E.: Dl. 82 781. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 383.) Papír, alsó részén, egy helyen hi-
ányos, a dátum éves része szakadt ki, vízfoltos. Hátlapján külzet: pro Nicolao 
et Ladislao fi liis magistri Teteus contra Demetrium fi lium Corrardi et fi lios 
suos ad feriam quartam proximam post festum Conceptionis Virginis Gloriose 
prorogatoria. Signatura: pro actoribus Mark cum Saxardiensis. Természetes 
színű viaszba nyomott kerek zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 584–585. (439. szám) (1354–55-ös dátummal).
R.: Z. VII. 149.

20. 1354. jan. 16.

Az egri kápt. emlékezetül adja, hogy Tamás c., országbíró kérésére és ítéletlevelének 
megfelelően kanoktársukat, Benedek mr. Heues-i főesp.-t tanúságtevőként kiküldték 
Olnad-i Miklós fi a Péter (Nyek-i Achinctus fi a Miklós fi a Sándor részére küldött) és 
Chaba-i Mihály fi a Lukács (ua. Miklós fi a Dávid részére küldött) királyi emberekkel 
[1354.] jan. 8-án (in oct. fe. Circ. d.) a felek között vitatott és most Dávid kezén lévő, 
Nyek birtokon fekvő telek és szőlő ügyében történő vizsgálat megszemlélésére (ad 
videndum seriem cuiusdam communis inquisitionis), ha a felek a közbeeső időben v. 
akkor egymás között máshogyan nem tudnak megegyezni. A kápt. tanúságtevője, va-
lamint Péter és Lukács királyi emberek visszatérve egyetértőleg elmondták, hogy a fe-
lekkel és más nemesekkel [1354.] jan. 8-án kiszálltak Nyek birtokra és készek voltak a 
vizsgálatot (communis inquisitio) a felek szomszédosaitól, határosaitól és más m.-beli 
nemesektől a vitatott telek és szőlő ügyében megtenni, azonban a felek ott megjelent 
fogott bírák segítségével, bírói engedéllyel (licencia et permissione eiusdem iudicis 
ipsorum ordinarii) a vitatott telekben és szőlőben, valamint egyéb telkekben, szántó-
földekben, rétekben, erdőkben, ligetekben, haszonvételekben, hasznokban és jövedel-
mekben egymás között a köv. örök időre szóló felosztást tették: a vitatott szőlő 2 része, 
az ott lévő új ültetésű szőlővel és a vitatott egész telek Dé felől (a plaga meridionali) 
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Dávidé és örököseié. A szőlő harmadik, már régen telepített (dudum germinans) része, 
egy puszta hellyel (cum vacuo loco) telekként É felől az alább írt határokkal Sándoré 
és örököseié, oly módon, hogy a 2 curia közötti föld Dávidé marad, mely elöl (in parte 
anteriori) 3 királyi öl és 1 arasz (tres amplexus regales cum una palma), hátul pedig 
(in posteriori parte) 2 királyi öl (duos amplexus regales). Sándor curia-já felé eső kert 
a felosztás során ua. curia-hoz kerül, Dávid az általa régen és most ültetett gyümölcs-
fákat – a tulajdonában maradó cseresznye fák kivételével – kiáshatja (evellendi) és a 
saját kertjében elültetheti. A felek kapui és curia-i e.-i utak és terek (vie et planities) 
közös használatban maradnak, a köv. módon: Sándor gabonát, szénát és élelmiszert 
Dávid kapuja és curia-ja e., Dávid pedig fát és más szükséges cikket Sándor kapuja e. 
mindig vitethet, egymás és fi aik ellentmondásával nem törődve. Kijelentették továbbá, 
hogy Dávid Dé felé (versus plagam meridionalem) a curia-ja körül és Sándor É felé (ad 
partem septemtrionalem) telepíthetnek és erre kölcsönösen szavatosságot vállalnak. 
Kijelentették továbbá, hogy Dávid az új curia elkészítéséért 2 kassai M.-t tartozik adni 
Sándornak. Az Eghazasnyek birtokon bírt részükön lévő telkeket a következőképpen 
osztották fel: 2 hospes curia Ny felől (a plaga occidentali) és Sench fi a Petheu része 
felől (a parte portionis Petheu fi lii Sench) Sándoré. Sándor curia-ja Ke felől (amiben 
Sándor és cs.-ja ezidáig lakott) a curia körül lévő kert felével Dávidé, a kert másik 
fele Sándoré. A birtok másik Dé felé (a plaga meridionali) eső utcáját 2 egyenlő rész-
re felosztották, Ke fele Dávidé és örököseié, Ny fele Sándoré és örököseié. Határként 
az utca közepén lévő nagy kő szolgál, egészen Lodomerius fi a Domonkos részének 
határáig megy. A kutak (puteus), amik most ott vannak, a jövőben is ott lesznek, vala-
mint a falu közepén lévő utcák maguk és jobbágyaik közös használatában maradnak. 
A felek a szántóföldeket és a mezei (campestres) földeket, melyek bármilyen módon 
Eghazasnyek birtokhoz tartoznak, a következőképpen osztották fel: a  Miskolch faluba 
vezető nagy út mellett, Ny-ra (a plaga occidentali) fekvő szántóföldrészt (melyről azt 
állították, hogy egykor őseik elidegenítették és Sándor szerezte vissza Beke fi a Jakab-
tól a jog rendje szerint) 2 részre felosztják: É része Dávidé, Dé része Sándoré. A má-
sodik földrész – mely az első földrész vége és Nyek birtok között fekszik – Ke felőli 
része Dávidé, a Ny-i Sándoré. Az Eghazasnyek birtok mellett (circa) lévő harmadik 
földrész (a Mohy faluba vezető úton) Dé része Dávidé, É része Sándoré. A negyedik 
földrész fele (mely az előző földrész végén van) Ny felől Dávidé, Ke felől Sándoré. 
Mivel Sándor a Harsan faluból Mohy faluba és a Nyek faluból Zalantha faluba vezető 
utak között egy földrészt, egy árok mellett, egészen a Zelesberetwa nevű folyóig tel-
jesen fr.-ének hagy, ezért Dávid egy föld- és rétrészt (particule terre et prati) a Harsan 
faluból Mohy faluba és Nyek-ről menő, valamint a Myskolch faluba menő utak között, 
a Kusberethwa folyó mellett, Ny felől, összes tartozékával és haszonvételével Sán-
dornak és örököseinek hagy. A hetedik birtokrészüket (az árkon túl, Thulus birtoka 
felől) 2 egyenlő részre osztják fel, melyből az egyik rész szántófölddel és bozótossal 
(mely Nyek birtok és az árok felé esik) Dávidé, a másik (amelyik Dé felé és Thulus 
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birtok felé esik) Sándoré. Mindkettőjük része a Yztringuulgh ~ Yztrunguulgh völgyig 
terjed. A nyolcadik földrész felének (mely Bench fi a Petheu birtokának és egy másik 
birtokuknak határai között fekszik) Dé-i fele egy kis szőlővel Sándoré, és Petheu bir-
toka felől egészen a Yztringuulgh ~ Yztrunguulgh völgyig Dávidé, a birtok másik fele 
Eghazasnyek birtok felől a mondott völgyig Sándoré és örököseié, oly módon, hogy a 
kis szőlőt fogott bírákkal kell felbecsülni és a becsérték felét Dávid tartozik Sándor-
nak megfi zetni. A külső és nagyobb erdőket az osztályon kívül és közös használatban 
hagyják. A nyereg alá való kancákat és csikókat, amelyek közül Dávid most 6-ot bír, 
újólag a következőképpen osztják fel: 2 kanca (egy zugzar és egy kisebb, roh színű) 
1 csikóval Sándoré, 2 nagyobb kanca és 1 csikó (2 roh és 1 zugh színű) Dávidé. A he-
tedik kancát Dávid bizonyos szükségletei miatt 3 és fél ft.-ért (pro 3 fl . et dimidio) el-
zálogosított, Sándor annyiért v. kevesebbért visszaválthatja, amihez Dávid hozzájárul. 
A kápt. a jelentés után privilégium kiállítását ígéri. D. f. V. prox. p. oct. fe. Epiph. d., 
a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 89 316. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 43.7.) Hártya, néhány helyen vízfoltos. 
Hátlapján természetes színű, kerek pecsét kis töredékei, valamint későbbi kéz 
által írott, magyar nyelvű tárgymegjelölés.

K.: –
R.: F. IX. 6. 69. (73. szám).

21. 1354. jan. 17. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konv.-nek. Megjelent bírói színe e. ko-
rábbi perhalasztó oklevelének megfelelően [1354.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum) 
 Leztemer-i Albert fi a Máté a saját és a Lelez-i konv. megbízó levelével képviselt 
ugyanonnan való János fi a György nevében szemben Kysleztemer-i Mihály fi aival: 
Péterrel és Jánossal és bemutatta a Jazou-i konv. válaszlevelét. E szerint: amikor Máté 
és György Chyb-i Lőrinc fi a Péter nádori emberrel és Fridricus testvérrel, a Jazou-i 
konv. tanúságtevőjével [1353.] szept. 12-én (f. V. prox. p. fe. Nat. virg. glor.) a Leztemer 
birtokon fekvő birtokrészeiket az összehívott szomszédosok és határosok jelenlétében 
igaz és régi határaik mellett bejárni, más birtokoktól elválasztani és maguknak iktat-
tatni akarták, Kysleztemer-i Mihály fi ai: Péter és János a birtokrészeken megjelenve 
tiltakoztak, akiket akkor és ott a nádori ember megidézett a nádor színe elé [1353.] okt. 
6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.). A fenti oklevél bemutatása után Máté azt kérte, 
hogy neki és Györgynek Mihály fi ai adják meg az ellentmondás okát. Mihály fi ainak 
a nevében a Lelez-i konv. megbízólevelével  Dénes fi a Gergely a köv.-ket válaszolta: 
Mihály fi ai azért mondtak ellen, mert Máté és György a birtok bejárása során Mihály 
fi ainak öröklött (hereditaria) Kysleztemer nevű birtokából az ő Leztemer birtokon bírt 
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birtokrészeikhez akartak csatoltatni. Máté a saját és György nevében azt válaszolta, 
hogy ők csak a saját öröklött, Leztemer-en fekvő birtokrészeiket akarták bejáratni 
és iktattatni. A felek kijelentették, hogy nincs olyan okleveles bizonyítékuk a fenti 
birtokokról v. birtokrészekről, mely azok határait tartalmazná, azok örök jogon (here-
ditaria) illetik meg őket. Mivel a nádor a birokrészek mennyiségének és értékének fel-
mérése nélkül a felek között nem tud igazságot tenni és ezeket a Jazou-i konv. említett 
oklevele nem tartalmazza, ezért a vele törvényszéket ülő nemesekkel úgy határozott, 
hogy a 2 fél részére adott és az oklevélben alább megnevezett nádori emberek a [Le-
lez-i konv.] tanúságtevője mellett [1354.] ápr. 21-én (2. die oct. fe. Pasche d.) a felek v. 
törvényes procurator-aik jelenlétében Leztemer birtokra a szomszédosok és határosok 
összehívása után szálljanak ki, a birtokrészeket először a felperesek (actores) mutatá-
sa alapján, majd pedig Mihály fi ainak mutatása mellett járják be. Ha a felek a hj.-ban 
megegyeznek, akkor mind a két félnek a saját birtokát határok által kölcsönösen el-
választva iktassák és hagyják örökös birtoklásra, a másik jogainak érvényben hagyása 
mellett. Ha valamely birtokrész ügyében nem egyeznek meg, akkor az érintett föld-
részt – miután annak hasznosságát (utilitas) megtekintették és értékét (valor) királyi 
mértékkel v. szemmel megmérték – más fogott bírákkal becsüljék meg az ország szo-
kásai szerint. Ezért a nádor felkéri konv.-et, hogy küldje ki tanúságtevőit, akiknek a 
jelenlétében Naualad-i Nata fi a László v. Kamyna-i Péter fi a Lőrinc v. Chyb-i Lőrinc 
fi a Péter v. Zuzymezeu-i Demeter (Máté és György felperesek (actores) részére), ill. 
Ung-i István v. Vossyan-i Dénes fi a Miklós v. Kyryz-i Beke (Mihály fi ainak részére) 
nádori emberek 1354. ápr. 21-én a birtokokra és a nádor bírói döntése szerint mindent 
elvégeznek és erről jelentés kiállítását kéri [1354.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii 
mart.) a konv. oklevelében. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 66 807. (Dessewffy cs. margonyai lt. 27.) Papír, több helyen lyukas. Hát-
lapján külzet: Amicis suis conventui de Lelez pro Matheo fi lio Alberti et 
Georgio fi lio Johannis contra fi lios Mychaelis de Kysleztemer super quadam 
possessionaria reambulatione secundo die octavarum festi Pasce Domini 
facienda et ad octavas festi beati Georgii martiris ad iudiciaria. Signatura: 
Petheu fi lius Alberti cum Lelez et cum Jazou procurator Petrus pro fratre suo 
cum Lelez ad quindenas. Kis méretű, kerek, természetes színű viaszba nyomott 
zárópecsét töredékei.

K.: –

22. 1354. jan. 18. Avignon

[VI.] Ince pápa Banco [fi a] Jánosnak biztosítja üresedés esetén a zágrábi egyház ka-
nonokságát teljes joggal és neki prebenda-t rezervál, melyet személyesen v. procu-
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rator-a útján (per procuratorem) 1 hónapon belül kell elfoglalnia, miután hírét vette 
az üresedésnek. Meghagyja a zágrábi püspöknek és a kápt.-nak, akikhez a fenti 
egyházban a prebenda-k fölötti diszponálás tartozik, hogy e prebenda kapcsán ne 
rendelkezzenek, mert azt érvénytelennek fogja tekinteni. Egyúttal János a zágrábi 
egyházban viselt varasdi főesp.-ségről és a zágrábi egyházban lévő Szűz Mária-oltár 
prebenda-járól (prebenda sacerdotalis) lemond. D. Auinione, XV. Kal. Febr., pápa-
sága 2. évében [1354.]

Reg.: ASV RA 127. 473r. (Df. 289 475.) (1354. dec. 4-re dátumozva.)
K.: Smič. XII. 220–221. (165. szám).
R.: Áldásy 68. (145. szám); Reg. Suppl. II. 282 (38. szám).
Megj.: Df. 289 475. hiányos.

23. 1354. jan. 18. Avignon

[VI. Ince] pápa Duracium-i Róbert kérésére Miklós [fi a] György, pécsi egyházm.-i 
klerikus részére, aki a herceg és testvérei számára sok szolgálatot (plura servicia um 
multas curialitates et alia bona quamplurima) tett, amikor Mo.-n fogságban voltak, 
a veszprémi egyházban dignitatum-ot, personatum-ot v. offi cium-ot reservál, an-
nak minden jogával és javadalmával együtt. György a Pozania-i Szt. Ireneus-egy-
ház (Szerémi egyházm.) kanonokságról, prebenda-ról és főesp.-ségről, melyekből 
a hitetlenekkel való háborúskodás (propter discrimina seu guerras paganorum seu 
infi delium) miatt semmit sem tud élvezni, lemond. D. Avinione, XV. Kal. Febr., 
pápa sága 2. évében [1354.]

K.: Smič. XII. 220–221. (165. szám.); Reg. Suppl. II. 281. (37. szám); Rábik, Reg. 
Supp. II./1. 173. (279. szám).

R.: Áldásy 68. (145. szám).
Megj.: jelzete K. szerint „Inocent. VI. Reg. Supl. ann. II. 25. fol. 13. R. szerint: 

 Innoc. VI. R.A. ann II. t. VII. f. 473ab.

24. 1354. jan. 18.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt 
átírt 1353. dec. 3-i parancslevelének megfelelően kiküldték tanúságtevőjüket, Pál 
prebendarius karpapjukat Hermann fi a Mihály királyi emberrel az abban foglal-
tak elvégzésére, akik visszatérve egyetértőleg elmondták, hogy a királyi ember a 
kápt. tanúságtevőjének jelenlétében [1354.] jan. 14-én (f. III. prox. preterita) a vizs-
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gálatot lefolytatva minden nemestől és közrendűtől megtudta, hogy Pál, István és 
 Wyncencius az igazságot elhallgatva (tacita veritate) Lőrinc ellen vizsgálatot indí-
tottak a köv. miatt: Lőrinc [1353.] máj. 3-án (in fe. Inv. S. Crucis) Pált, Jerdenfalua 
~ (Jardanfalua)-i jobbágyukat a falu határban 2 halálos sebbel megsebesítve félig 
holtan hátrahagyta. Lőrinc pedig ezekben magát ártatlannak állította. D. sabb. prox. 
p. oct. fe. Epyph. d., a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 41 235. (MA. Tá, Berthóthy 46.) Papír. Hátlapján külzet (excellentissimo 
domino suo regi pro Laurencio de Wytez contra Paulum et Wyncencium fi lios 
comitis Nicolai de Peren inquisitoria) és természetes színű viaszba nyomott, 
kerek zárópecsét töredékei.

K.: F. IX. 2. 334–336. (166. szám); AO. VI. 155–156. (98. szám).
Megj.: a falu nevének zárójelben szereplő alakja a királyi oklevélből, a nem záró-

jeles alak pedig a kápt. saját oklevélrészéből származik.

25. 1354. jan. 19. Buda

Tamás c., országbíró 1354. jan. 19-én, Budán (D. Bude, 12. die oct. diei Strennarum, 
a. d. 1354.) kelt zárt oklevele (l. clause) szerint Sinka fi a Péter Souar-i Péter fi ait: 
Miklóst, Györgyöt, Jánost és Lászlót perbe hívta Tamás országbíró jelenléte elé, mi-
vel azok a Souar-on található sókút jövedelméből nem fi zették ki a neki járó részt. 
Az országbíró e. Sinka fi a Péter procurator-a bemutatta az esztergomi kápt. 1330-
ban kelt privilegiális oklevelét a sókúttal kapcsolatos megegyezésükről.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1414. jún. 9. > Pálóci Máté nádor, 1435. nov. 24. Dl. 57 636. 
(Soós cs. lt. 466.)

K.: –. (A bemutatott oklevelet l. Anjou-oklt. XIV. (1330) 637. szám.)

26. 1354. jan. 19. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emléke-
zetül adja, hogy megjelent bírói színe e. Ezeen fi a Deseu mr. személyesen, korábbi 
perhalasztó oklevelével összhangban [1353.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgi mart.) 
 Miklós esztergomi érsek ellenében, és bemutatta a váci kápt. oklevelét. Ebből ki-
tűnt, hogy amikor Ezzen fi a Deseu mr. a királyi emberrel és a váci kápt. tanúság-
tevőjével 1352. máj. 25-én (f. VI. prox. p. oct. fe. Asc. d., in a. d. 1352.) kiszállt 
Kaplyan birtokra, az összehívott szomszédosok és határosok jelenlétében a birtokot 
igaz és régi határai mellett bejáratni és magának iktattatni akarta, az érsek Zygh-i 
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offi cialis-a, Domonkos a határok kiigazításának az érsek Zygh nevű birtoka felől 
ellentmondott. Ezért az érseket ott és akkor [1352.] júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt.)  Deseu mr.-rel szemben megidézték a király jelenléte elé, hogy el-
lentmondásának okát megadja. A többi részén és jogainak teljességében Kaplyan 
birtokot bejárva Deseu mr.-nek iktatták örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül. 
Az oklevél a birtok határait is tartalmazta. Ezek után Deseu mr. az ellentmondás 
okát kívánta megtudni. János mr., az érsek jegyzője (notarius) ura nevében, annak 
megbízólevelével azt válaszolta, hogy az érsek offi cialis-a a birtok bejárásakor az 
érsek Zygh nevű birtoka felől azért mondott ellent, mert Deseu mr. a határok kiiga-
zítása során a Zygh nevű birtok egy nagy részét a maga Kaplyan birtokához akart 
csatolni. Ha Deseu mr. törvényesen járt volna el és a Kaplyan nevű birtokot igaz és 
törvényes határai mentén a Zygh birtoktól elválasztotta volna, akkor az érsek nem 
mondott volna ellent.  Mivel a Kaplyan birtok ismételt hj.-ára királyi embert és a 
budai kápt. tanúságtevőjét kell kiküldeni, ezért az országbíró levelében felkérte a 
budai kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Nyenye-i Gyureu 
~ Gyurew (dict.) Benedek v. Keer-i János fi a Mihály v. Nenye-i Elek fi a János ki-
rályi ember [1353]. júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében kiszáll a Kaplyan birtokra, a szomszédosok és határosok 
összehívása után azt a Zygh birtok felőli részen igaz és régi határai mentén bejárja, 
és ha szükséges új határjeleket emel, majd a Zygh birtoktól elválasztott birtokot – ha 
annak bejárásában és elválasztásában egyetértenek – iktatja Deseu mr.-nek azzal a 
joggal, amivel hozzá tartozik. Ha a felek a föld valamely részen nem tudnak meg-
egyezni, akkor a vitatott földrészt, miután letették a határjeleket, királyi mértékkel 
v. szemmel megmérve, annak mennyisége, minősége, haszna és értéke megszemlé-
lése után, az ország szokása szerint megbecsüli és erről a királynak [1353.] júl. 8-ra 
(ad 8. diem dictarum oct.) jelentés kiállítását kéri. Az ügy tárgyalását az országbíró 
perhalasztó oklevelének megfelelően a felek akaratából [1353.] okt. 6-ra (ad oct. fe. 
B. Michaelis arch.), majd [1354.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum) halasztották 
el. Ekkor megjelent az országbíró bírói színe e. Ezeen fi a Deseu nevében Péter mr. 
deák (litteratus)  Turuch m. megbízólevelével és János mr., Miklós esztergomi érsek 
jegyzője, ura nevében, annak megbízólevelével és bemutatták a budai kápt. válasz-
levelét. E szerint: a kápt. Nyenye-i Gyureu ~ Gyurew (dict.) Benedek királyi em-
berrel kiküldte tanúságtevőjét, Lukács karpapot az országbíró levelében foglaltak 
végrehajtására, akik visszatérve egybehangzóan elmondták, hogy [1353.] júl. 1-jén 
kiszálltak a Kaplyan birtokra, az összehívott szomszédosok és határosok, Demeter 
– Miklós esztergomi érsek famulus-a és procurator-a – és Deseu mr. jelenlétében 
a Kaplyan birtokot Zygh birtok felől először úgy, ahogyan Deseu mr., majd pedig 
ahogyan az érsek nevében Demeter mutatta, bejárták, de a felek a határokat ille-
tően megegyezni nem tudtak. Ezért ők fogott bírákkal, a birtok szomszédosaival és 
határosaival a felek között vitatott földrészt a határjelek letétele után 20 iugerumra 
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becsülték az ország szokása szerint. Az oklevelek megtekintése után az országbíró a 
feleknek procurator-aik kérésére megengedte a megegyezést, végül Ezeen fi a Deseu 
mr. nevében Péter mr. deák a  Turuch konv. megbízólevelével és János mr. Miklós 
érsek jegyzője ura nevé ben,  annak megbízólevelével megjelent az országbíró bírói 
színe e. és János mr. elmondta, hogy mivel az érsek a vitatott, 20 iugerumra terjedő 
földrészt Deseu mr. Kaplyan birtokához a jog és igazság szerint tartozónak és  annak 
határai között fekvő nek ismerte el, ezért az érsek azt a 20 iugerumnyi földrészt 
 Deseu mr.-nek visszaadta és János mr. az érsek nevében az országbíró e. procura-
tor-i auctoritas-ával visszaadja. Az országbíró erről függő, autentikus pecsétje alatt 
állíttat ki oklevelet. D. Bude, 12. die oct. diei Strennarum, a. d. 1354.

E.: ŠA. v Bytči (Biccse). Gyűjtemények: Oklevelek 7. (Df. 266 616.) Valószínűleg 
hártya, néhol vízfoltos. Iniciáléja (N) virág- és indamotívumokkal díszített. 
Függőpecsétre utaló sodrat látszik. Hátlapon későbbi kéz által írott tartalmi 
össze foglaló.

K.: –

27. 1354. jan. 20.

[VI. Ince pápa] tudtára adja Raymund-nak, a velencei Sz. Miklós-monostor apát-
jának (S. Nicolaus in litore de Venetiis), a Szentszék nuntius-ának, hogy Arnold de 
Lacaucina titeli decan-t (kalocsai egyházm.), apostoli nuntius-t az általa gyűjtött 
pénz felől nyugtathatja.

R.: Gasnault II. 13. (734. szám) (latin).

28. 1354. jan. 20. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja szí-
ne e. Cheklez-i Ábrahám fi a Leukus személyesen elmondta, hogy a Pozsony m.-i 
Challukuz districtus-ban fekvő Kyschuturtuk nevű birtokot Tellyesprunner-i Ottó 
fi aitól: Wel-től és Jensul-tól 20 széles bécsi dénár tálentumért összes tartozékával 
együtt zálogba vette, ahogyan az a pozsonyi kápt. oklevelében áll. A birtokot most 
Ottó személyesen megjelent fi ainak engedélyével nővérüknek, Celen fi a Sándor fi a 
János mr., udvari lovag feleségének Annus-nak alio nomine Anglys-nak a zálog-
összegért átadja, magának abban semmi jogot fenn nem tartva. A birtok harmadrésze 
a király, Tamás országbíró és az esztergomi kápt. oklevele értelmében az  asszonyt 
illeti meg, így bátyjai azt neki hagyják birtoklásra. A pozsonyi kápt. oklevele (littere 
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inpignoratorie) szerint Kyschuturtuk birtok kétharmad részét, minden tartozékával 
és haszonvételével együtt Ottó fi ai 20 széles bécsi dénár tálentumért elzálogosították 
nővérüknek. Sándor fi a János mr. a kápolnaispán e. kijelenti, hogy Ottó fi ai bármi-
kor visszaválthatják a birtokrészt feleségétől a zálogösszeg megfi zetése mellett. Erről 
László prépost kápolnaispánsága folytán használt királyi pecsét alatt ad ki függő-
pecsétes oklevelet. D. Bude, in quind. fe. Epiph. d., a. eiusdem 13[5]4.

E.: Dl. 4406. (MKA. NRA. 1689. 6.) Hártya. Elmosódott, egy helyen lyukas, ami 
kb. 6 sorban okoz 1-2 szavas hiányt, a datatio éves része is hiányzik. Egyszerű 
iniciálé (N). Függőpecsétre utaló bevágások.

K.: AO. VI. 156—157. (99. szám).
Megj.: a pozsonyi kápt. oklevélben említett diplomájáról megemlékezik: Ortvay, 

Pozsony 318.

29. 1354. jan. 20.

Péter testvér, a Beel-i Szt. Móric-monostor apátja és a konv. emlékezetül adja, hogy 
Coppan-i Panzel (dict.) István fi a János hűséges szolgálatai viszonzásáért – ti. 3 
alkalommal (tribus vicibus) a király tengerentúli hadjáratába saját költségén és 
 fáradságán, a monostorért (pro monasterio nostro) elment, mely hadjáratokban a 
monostorért vérét ontotta és még sok más szolgálatáért – Mortefevld-nek nevezett 
birtokrészüket, amelyet korábban János ősei adományoztak a monostornak, János-
nak és örököseinek adományozza, a monostor testvéreinek és az egyház minden 
nemes jobbágyának (omnes iobagiones nobiles ecclesie) tanácsára. Erről a kápt. az 
apát pecsétjével – mellyel mint a konv. pecsétjével él – pecsételi meg, mivel a király 
miatt (propter regem) a többi konv.-hez hasonlóan, nincs pecsétje. D. a. d. 1354., in 
die BB. Fabiani et Sebastiani mart.

E.: BFL. Konv. lt.: Capsarium 55M. (Df. 207 413.) Szakadozott, vízfoltos. Függő-
pecsétre utaló bevágások. Hátlapján későbbi kéz által írott tárgymegjelölés.

K.: P. VIII. 331. (67. szám).
R.: Magy. Levéltártört. Kron. 38.
Facsimile: P. VIII. 85.

30. 1354. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékezetül 
adja, hogy a bizonyítékok bemutatását (instrumentalis exhibitio) melyet  Wossyan-i 
Ogmand fi ai: Irnusd és János alpereseknek (in causam attracti) – akiknek a kép-
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viseletében András fi a Mátyás jelent meg a vasvári kápt. megbízólevelével – kellett 
volna a személyesen megjelent Nemet (dict.) János mr. és fr.-e, Gergely felperesek 
(actores) ellen megtenni, korábbi ítéletlevelének megfelelően [...] birtok ügyében 
[1354.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.), a felek akaratából [1354.] márc. 4-re (ad oct. 
diei Cynerum) halasztja el, a korábbi állapot fenntartása mellett, ha a felek a közbe-
eső időben nem tudnak megegyezni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 49 637. (Rumy cs. lt. 42.15.) Papír, vízfoltos, elmosódott, nehezen olvasha-
tó. Hátlapján külzet (pro magistro Johanne dicto Nemet et Georgio fratre suo 
contra Irnusd et Johannem fi lios Ogmand de Vossyan ad octavas diei Cynerum 
prorogatoria) és kerek zárópecsét nyoma.

Má.: ue. szám alatt.
K.: –

31. 1354. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a  vasvári 
kápt.-nak. Megjelent e. Nemeth ~ Nemuth (dict.) János mr. és fr.-e, Gergely  korábbi ok-
levelének megfelelően [1353.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat.. B. Johannis Bapt.)  Herchnidus 
Kapornuk-i apáttal szemben és bemutatták a vasvári kápt. határjáró oklevelét, mely 
szerint Nemeth (dict.) János mr. a királyi emberrel és a kápt. tanúságtevőjével [1353.] 
ápr. 1-jén (f. II. prox. p. oct. fe. Pasce d.) a Zala m.-i Sebehodnogfelde nevű birtokra 
kiszállva, (amelyről azt állította, hogy a király adományozta neki szolgálataiért, mint 
örökös nélkül elhunyt ember birtokát), azt az összehívott szomszédosok és határosok 
jelenlétében magának és fr.-ének, Gergelynek akarta iktattatni. György deák (littera-
tus) a Kapurnuk-i apát nevében a birtokon tartózkodva az iktatásnak ellentmondott. 
Ezek után a Kapurnuk-i apát nevében a zalai konv. megbízólevelével László fi a Do-
monkos azt válaszolta, hogy Nemeth (dict.) János mr.-nek és fr.-ének, Gergelynek 
a hj. és iktatás idején az apát nevében azért mondott ellen, mert az apát Kapornuk 
nevű birtokából nagy részt a saját, Sebehodnogfelde nevű birtokukhoz akartak csa-
tolni. Kapornuk birtokra vonatkozóan az apát a köv. időponton bizonyítékait be tudja 
mutatni. Az országbíró a fentiek alapján úgy döntött, hogy a Kapornuk-i apát összes 
oklevelét, melyek a Kapurnuk-i birtokra vonatkoznak [1353.] okt. 6-án (in oct. fe. B. 
Michaelis arch.) János mr.-rel és fr.-ével szemben tartozik bemutatni, akik szintén 
tartoznak okleveleiket az országbíró e. bemutatni, hogy közöttük igazságot tudjon 
tenni. Az oklevelek bemutatását [1353.] okt. 6-ról különböző okok miatt, az ország-
bíró korábbi oklevelével elhalasztotta [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.). Ekkor 
megjelent az országbíró e. egyrészről Nemeth (dict.) János mr. és fr.-e, Gergely sze-
mélyesen, valamint Ulrik testvér, a Kapurnuk-i egyház custos-a, a Zala-i konv. meg-
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bízólevelével Herchnidus Kapurnuk-i apát nevében és ez utóbbi bemutatta [I.] Károly 
király (H) 1329-ben kelt privilégiumát, mely megerősítette és átírta [IV.] Béla király 
(H) 1257-ben kelt oklevelét, melyben az országbíró a Kapornuk nevű birtok határait 
a Kapornuk-i monostor birtokai között látta leírva (l. Anjou-oklt. XIII. (1329) 669. 
szám). A privilégium megtekintése után az országbírónak és a vele törvényszéket ülő 
nemeseknek úgy tűnt, hogy a Kapornuk és a Sebehadnogfeulde nevű birtokokat egy-
mástól a privilégiumban foglalt hj. szerint el kell választani, ezért az országbíró fel-
kérte a vasvári kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőit, akiknek a jelenlétében Hallas-i 
Salamon fi a György v. Hyduegh-i Miklós fi a János v. Zanthou-i Bochka v. Iwanfel-
de-i Kaloz Nemuth (dict.) János és fr.-e, Gergely részére, ill. Apaty-i István fi a István 
v. Felseuradich-i Donath fi a János v. Tepen-i Paznan fi a Lőrinc a Kapornuk-i apát 
részére küldött királyi emberek [1354.] ápr. 23-án (in oct. fe. Passce d.) kiszállnak 
a Sebehodnogfeulde és a Kapornuk birtokokra, azokat a felek v. törvényes procura-
tor-aik jelenlétében, valamint az összehívott szomszédosok és határosok jelenlétében 
 Kapornuk birtokot [IV.] Béla király privilégiumában írt határok mellett – mely okle-
velet az apát v. procurator-a [I.] Károly király átiratában mutat be –, ha úgy találják, 
hogy a privilégiumban írt határok valódiak, járják be, Sebehadnogfeulde birtoktól 
válasszák el és emeljenek új határjeleket, ha szükséges. Ha a felek a hj.-ban, a határ-
jelek felosztásában és a birtokok felosztásában megegyeznek, akkor a felek részére a 
saját jussukat hagyják meg és a birtokokat az új határjelekkel kölcsönösen válasszák 
el. Ha a felek valamely birtokrészen nem egyeznek meg, akkor a vitatott birtokrészt 
– miután lerakták a határjeleket – annak mennyiségét, minőségét, hasznát és hasz-
nosságát királyi mértékkel v. szemmel megmérve az o. szokásai szerint becsüljék fel. 
Erről jelentés kiállítását kéri a királynak [1354.] máj. 8-ra (ad quind. fe. B. Georgii 
mart.). D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 49 636. (Rumy cs. lt. 42. 14.) Papír, vízfoltos. Hátlapján külzet (amicis suis 
reverendis capitulo ecclesie Castriferrei pro magistro Johanne dicto Nemeth et 
Georgio fratre suo contra dominum abbatem de Kapornuk super separatione 
possessionum interius expressarum in octavis festi Passce Domini per homines 
regios presentibus viris testimoniis fi enda cuius series per vos domino nostro 
regi ad quindenas festi beati Georgii martiris est rescribenda) és kerek záró-
pecsét nyoma.

K.: –

32. 1354. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a vasvári 
kápt.-nak. Nemeth (dict.) János mr. és fr.-e, Gergely korábbi perhalasztó okleve-
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lének megfelelően [1354.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) megjelent bírói színe e. 
Péter szentgotthárdi (de S. Gothardo) apát ellenében, és bemutatták a kápt. király-
nak címzett határbejáró és idéző levelét. E szerint: amikor Nemeth (dict.) János mr. 
a királyi és a kápt.-i emberrel [1353.] ápr. 1-jén (f. II. prox. p. oct. Passce d.) a Zala 
m.-i  Sebehogfeulde ~ Sebehodnogfeulde nevű birtokot, amit a király szolgálataiért 
adományozott neki, a szomszédosok és határosok jelenlétében bejáratni és magá-
nak, valamint fr.-ének, Gergelynek iktattatni akarta, a szentgotthárdi apát offi cia-
lis-a az apát nevében a birtokon megjelenve az iktatásnak ellentmondott. Ezek után 
Demeter fi a Lőrinc a kápt. megbízólevelével Péter szentgotthárdi apát nevében ki-
jelentette, hogy a mondott birtok határbejárásakor azért mondott ellent, mert János 
mr. és fr.-e, Gergely a szentgotthárdi apáthoz tartozó Perno-i egyháznak v apát-
ságnak (abbatia seu ecclesia) a Bezered-i birtokhoz tartozó, annak határai között, 
 Sebehodnogfeulde birtok szomszédságában fekvő birtokrészét Sebehodnogfeulde 
birtokhoz akarták csatoltatni. Ezek után bemutatta Bertalan veszprémi püspöknek 
a saját és az oklevélben megnevezettek pecsétje alatt, 1236-ban kelt privilégiumát 
(l. Zala I. 10. (8. szám)). A privilégium bemutatása után, mivel az országbírónak és 
a vele törvényszéket ülő báróknak, valamint az ország nemeseinek úgy tűnt, hogy 
Sebehodnogfeulde és Bezdred birtokokat egymástól a veszprémi püspök okleve-
lében rögzített határaik mentén el kell választani, ezért az országbíró felkéri jelen 
levelével a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőit, akiknek a jelenlétében Salamon 
fi a György v. Sythke-i István v. Miklós fi a János v. Zanthou-i Bothka (János mr. és 
fr.-e, Gergely részére), ill. Nadasd-i István fi a Lőrinc v. Halastow-i Márk fi a János 
v. Zenthgyurgu-i Olivér fi a István v. Koppan-i Tamás fi a János a szentgotthárdi apát 
részére küldött) királyi emberek [1354.] ápr. 21-én (2. die oct. fe. Passce d.) kiszáll-
nak Sebehodnogfeulde és Bezered birtokokra, a felek v. törvényes procurator-aik, 
valamint az összehívott szomszédosok és határosok jelenlétében Bezered birtokot a 
veszprémi püspök privilégiumában – melyet az apát v. procurator-a ott eredetiben 
fog bemutatni – írott határok mellett bejárják, és ha a határokat megfelelőnek megta-
lálják, bejárják Sebehodnogfeulde-t is. Ha a felek megegyeznek a bejárásban, akkor 
a feleknek a saját birtokukat iktassák örökös birtoklásra. Ha a felek között valamely 
földrész vitatott marad, akkor annak mennyiségét, hasznosságát és értékét királyi 
mértékkel mérjék meg, ha megmérni nem lehet, az ország szokása szerint becsül-
jék meg és erről jelentés kiállítását kéri a királynak [1354.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Georgii mart.). D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl 49 644. (Rumy cs. lt. 42. 21.) Papír, bal oldalán felül ék alakú vízfolt, néhány 
helyen kisebb lyuk található rajta. Hátlapján külzet (amicis suis reverendis 
capitulo ecclesie Castriferrei pro magistro Johanne dicto Nemeth et Gregorio 
fratre suo contra dominum Petrum abbatem de sancto Gothardo super 
remabulatione et sequestratione possessionum interius expressarum secundo 
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die octavarum festi Passce Domini per homines regios presentibus vestris 
testimoniis fi enda cuius series per vos domino regi ad octavas festi beati 
Georgii martiris est rescribenda) és rányomott zárópecsétre utaló bevágások.

K.: AO. VI. 152–154. (97. szám) (jan. 13-i dátummal).

33. 1354. jan. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékeze-
tül adja, hogy azt a pert, melyet Nogsemyen-i István fi a István – akit a Lelez-i konv. 
megbízólevelével Domonkos fi a Miklós képvisel – viselt Lengel (dict.) János fi ai: 
László, Leukus, Jakab és Ábrahám ellen – akiket a váradi kápt. megbízólevelével 
Péter fi a Gergely képvisel – korábbi oklevelének megfelelően [1354.] jan. 13-án (in 
oct. fe. Epiph. d.) a színe e., a felek procurator-ainak akaratából elhalasztja [1354.] 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a korábbi állapot fenntartása mellett. D. 
Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 51 649. (Kállay cs. 1300. 1056.) Papír. Hátlapján külzet (pro fi liis Johannis 
dicti Lengel contra Stephanum fi lium Stephani de Nogsemyen ad octavas festi 
beati Georgii martiris prorogatoria) és természetes színű viaszba nyomott 
záró pecsét töredékei.

K.: –
R.: Kállay II. 23. (1127. szám).

34. 1354. jan. 21. 

[VI. Ince pápa] megparancsolja Lacaucina-i Arnold titeli decan-nak, szentszéki 
 nuntius-nak, hogy minden általa összegyűjtött és az Apostoli Kamarát (Camera 
Apostolica) illető összeget jutasson el Raymundnak, a Sz. Miklós-monostor 
(Monasterium S. Nicolai in litore de Venetiis) apátjának, szentszéki nuntius-nak, a 
Cseho.-ból  Velencébe járó kereskedőkön keresztül.

R.: Klieman II. 79. (187. szám) (latin); Gasnault II. 14. (738. szám) (latin).

35. 1354. jan. 22.

Az egri kápt. jelenti [I.] Lajos királynak, hogy Tamás c. országbíró számukra küldött 
oklevelének megfelelően – miszerint küldjék ki tanúságtevőjüket az alább írt 3 fél 
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érdekében, akinek a jelenlétében Bok-i Balázs fi a László, a királyi curia-ból küldött 
királyi ember kiszáll a Batur-i Bereck fi a Leukus fi a Péter mr., ua. Bereck fi a Miklós 
és ua. Bereck fi a János fi ai: László, György és István összes birtokaikban és birtok-
részeiben (kivéve a Horuath, Thoogh, Kyraltelke, Nogfolu és Sywegd birtokokat, 
melyeket László mr. hűséges szolgálataival szerzett a maga részére) Tamás c. or-
szágbíró ítéletének megfelelően teendő birtokosztály megszemlélésére [1353.] dec. 
21-én (in fe. S. Thome ap.) és azt követő napokban. A felek v. törvényes procura-
tor-aik jelenlétében először a Batur nevű birtokra, majd a többi birtokra és birtok-
részre megy és azok mennyiségét, minőségét, gyümölcsözőségét, hasznosságát és 
értékét megmérve, a birtokok közül azt, amelyiket a 3 fél magának a többiek bele-
egyezésével lakóhelynek (predia seu loca habitationis) szeretne, valamint a többi 
birtokot és birtokrészeket, a Poch ~ Pooch faluban szedett vámmal és a nagyobb mé-
nesekkel (kivéve az Olahaly ménest) három egyenlő részre felosztja. A lakóhelynek 
szánt birtokot, a többi birtokkal, a vámmal és a ménessel iktatja a három a félnek 
örökös birtoklásra, mások jogainak sérelme nélkül. Ha valaki valamely birtok v. 
birtokrész (azzal ellentétben, ahogy a felek Tamás c., országbíró e. elmondták) miatt 
pert indít és bármelyik féltől elidegeníti és a saját birtokaiban háborítatlanul meg-
maradó fél v. felek nem tudják szavatolni a megtámadottat, akkor tartoznak neki 
saját birtokaikból egyenlő részt adni, minden pereskedés nélkül. Az országbíró a 
birtokosztályról a királynak [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) jelentés kiállítá-
sát kérte – kiküldték Balázs fi a László királyi emberrel tanúságtevőjüket, Miklóst, a 
Szt. Anna (Mária anyja)-oltár mr.-ét. A királyi ember visszatérve, a kápt. tanúság-
tevőjének jelenlétében elmondta, hogy [1353.] dec. 21-én és más – erre szükséges – 
napokon először kiszálltak a felek Zathmar m.-ben fekvő, Batur nevű birtokára, a 
felek jelenlétében a telkeket (in locis sessionalibus) 3 egyenlő részre felosztották. 
Ennek egy része – Thotzugh főutca (maior platea) É felé (versus septemtrionem) 
egészen Moyus fi a Miklós hospes curia-jáig, a Thutzugh főutcáról (de corporali pla-
tea) nyíló két másik, Chekeulcha és Bogathulca nevű utcákkal, valamint azoknak 
minden tartozékával és haszonvételével együtt Leukus fi a Péteré és örököseié. 
 Moyus fi a Miklós curia-jától, azzal együtt Batur birtok főutcája (corporalis platea) 
tovább É felé (versus septemtrionem) a Pothyulcha utcával (vicum), aztán egy másik 
utcán (vicum) keresztül a másik főutcáig (ad corporalem plateam), a másik főutcán 
lévő utcával (vicum) Ke felé (a plaga orientali) egészen a piachelyig és a Wasuary 
ulcha utca (vicum) fele, a Marhyek utcával (vicum) (a Nemesultha nevű utca (vicum) 
kivételével) egészen az utolsó utcáig (vicum) Bereck fi a Miklós mr.-é és örököseié. 
A Wasuaryulcha utca másik fele, a piachelytől a Thotzugh főutca végéig és a Theg-
lasulcha nevű utca (vicum) János fi aié: Györgyé, Lászlóé és Istváné, valamint örökö-
seiké. Benesultha utca (vicula seu platencule) É része Kusded (dict.) Pál házáig 
 Leukus fi a Péteré, onnét pedig a házzal az utca végéig Bereck fi a János fi aié. Az utca 
(vicum) másik sora (linea) Ny felé a falu egyháza rector-ának curia-jáig Miklós 
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mr.-é. Az egyház rector-ának curia-ját, a Szt. György mártír-egyház kegyuraságával 
osztatlanul hagyják. A piachelyen, Péter része felé eső 6 mészárszék (sedes macelline) 
Péteré. 5 mészárszék Miklós mr. része felől és még egy Péter részéről Bereck fi a 
Miklósé és ugyancsak hat mészárszék Miklós részéről Bereck fi a János fi aié. Kije-
lentették, hogy ha a jövőben a piachelyen eltiltások v. foglyul ejtések (reales prohibi-
tiones vel hominem captivationes fi eri contingerent) történnek, akkor a bíráskodás, 
a bírságlevelek (littere birsagiorum) és a bírság a 3 felet közösen illetik meg. Ha 
azonban az eltiltás v. a foglyul ejtés a felek saját részén történik meg, akkor az abból 
származó jövedelem (reditus) azt a felet illetik meg, akinek a részén történt. A ker-
teket és a gyümölcsösöket a felek a következőképpen osztották fel: az elhunyt  Bereck 
fi a János gyümölcsöse az elhunyt Cheke conditionalis telkével (cum loco sessionali) 
János fi aié. Leukus gyümölcsöse fi áé, Péteré. A Miklós által telepített gyümölcsös, 
az ott lévő szőlőkkel (cum vitibus et palmitibus) Miklósé. Leuelek,  Ferertho ~ 
 Feyertho és Pooch birtokokat a következőképpen osztották fel: Leuelek birtok 
 Péteré, Feyertho János fi aié és Pooch – egy teljes telek (integri loci  sessionalis) ne-
gyedrészének kivételével egy híd mellett É-ról – valamint egy Kazasreeth-nek neve-
zett zálogos földdarabbal együtt Miklósé. Az ott szedni szokott vám kétharmad ré-
szét Péter mr. egyetértésével János fi ai a saját curia-jukban, a harmadik harmadát 
pedig Miklós mr. és örökösei szedhetik be. A telket (locus sessionalis) a következő-
képpen osztották fel: az elülső kaputól (de anteriori porta) a hátsó kapuig (usque ad 
exitum posterioris porte) a curia-ban fél részt, a kertben negyedrészt Dé-ről (a plaga 
meridionali), határjelekkel elkülönítve János fi ainak hagyják. A  Zabouch m.-ben 
fekvő Rakomaz birtokon lévő összes birtokrész, a Thycia folyó mellett, a zálogban 
lévő Orakomaz és Dedach puszta földekkel (cum vacuis terris) és az Ajokteluk ~ 
Aiekteluk ~ Ajaktelek felével, minden tartozékukkal és haszonvételükkel régi és új 
határaik mellett Miklós mr.-é. Viszonzásul Miklós mr. az ugyanabban a m.-ben fek-
vő Thymar birtokot a Woyche nevű pusztával (cum vacua terra) és Aiek teluk másik 
felével, valamint összes tartozékukkal és haszonvételükkel – különösen a Thymar 
birtokon lévő piaccal és a várhellyel (locus castri), továbbá a hozzájuk tartozó halas-
tavakkal régi és új határaik mellett Leukus fi a Péternek és János fi ainak hagyja örö-
kös birtoklásra, ők pedig szavatosságot vállalnak. Ha nem tudják szavatolni, akkor 
egyéb birtokaikban újabb osztályt kell tenniük. Ajaktelek föld felét a felek között fel 
kell osztani. János fi ai és Leukus fi a Péter Thymar birtokot telkeiben (in locis 
 sessionalibus) 2 részre osztották fel, Ke része János fi aié, Ny része Leukus fi a Péteré 
és örököseié. Péter a birtok szélén, a Fejermorotfa nevű halastó melletti puszta he-
lyen és János fi ainak része felől, János fi ai ezzel szemben, Dé-ről a puszta helyen 
hospeseket telepíthetnek. A Zabouch faluban lévő út közös használatban marad. 
A várhelyen Leukus fi a Péter mr. Ny felé, János fi ai Ke felé maguknak annyi házat 
állíthatnak, amennyit akarnak, de a Zenthotelek nevű földrészt a Timar és Rakomaz 
lakó jobbágyaik részére a felek közös használatban hagyják. A Sarvar monostorhoz 
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tartozó, Zathmar m.-ben fekvő három birtokot a következőképpen osztották fel: 
 Kamad birtok Péteré, Valey birtok Miklós mr.-é, Zenthmarton birtok pedig János 
fi aié, összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt. Mivel a felekkel szemben a 
birtokok miatt pert indítottak, ezért ha valamely fél birtokát teljesen v. annak egy 
részét nem tudja perbeli ellenfeleivel szemben megvédelmezni, akkor a többiek azt 
kiegészítik neki. A Zathmar m.-ben fekvő Vasvary birtokot 3 részre osztották fel a 
következőképpen: Dé-i része Chemethe fi a Miklós hospes curia-jától, azzal a 
 curia-val együtt Ny felé Péteré, É-i része Zeuke hospes curia-jától a curia-val együtt 
Ny felé Miklós mr.-é, Chemethe fi a Miklós és Zeuke hospesek curia-jától Ke felé 
Bereck fi a János fi aié. A Zathmar m.-ben fekvő Fabianhaza birtokot a következőkép-
pen osztották fel 3 részre: Zelus (dict.) Péter fi a Mihály hospes curia-jától, azzal 
együtt Ny-ról Dé felé tartó házsor (a parte occidentis versus meridiem), valamint az 
ahhoz Ke-ről csatlakozó házsor egészen egy tölgyfáig, a Szt. Benedek-egyház szen-
téllyel szemben Leukus fi a Péteré. A tölgyfától kezdve ua. a házsoron Ny-ról É felé 
János fi aié. A birtok harmadik része ua. a házsoron Ny-ról egészen Péter fi a Mihály 
curia-jáig Miklós mr.-é. Enthal birtokot 3 részre osztották fel a következőképpen: 
egyik része, a Dé-i házsor, Kalmar (dict.) Miklós curia-jától Ny felé Leukus fi a Pé-
teré. A birtok másik része, az É-i házsor, a szélétől Boxa fi a János hospes  curia-jáig 
Miklós mr.-é. A birtok harmadik része Boxa fi a János curia-jától és azzal együtt 
egészen az É-i házsor végig, valamint a Dé-i házsor Kalmar (dict.) Miklós curia-jáig 
János fi aié. Eched várát (castrum) osztatlanul hagyják. A Bankneytereme birtokot 3 
részre osztották fel a köv. módon: egyik része az É-i házsor Pál kocsikészítő (carpen-
tarius) curia-jától Ny felé Leukus fi a Péteré, másik része Pál curia-tól a házsoron Ke 
felé egy másik házsorig Dé-ről egy puszta telekkel egészen a fából készült határjelig 
János fi aié, a harmadik rész ettől a határjeltől a Dé-i házsoron egy üres curia-tól Ny 
felé Miklós mr.-é. A három fél között felosztott birtokokon fekvő szántóföldeket, 
réteket, erdőket, ligeteket, folyókat, halastavakat és bármilyen más hasznokat és ha-
szonvételeket, valamint az egyházak kegyuraságát (patronatus) osztatlanul hagyják. 
Kijelentették, hogy a felek bármelyike a saját részén a telki helyeket bővíthetik hos-
pesek letelepítése céljából és utakat nyithatnak szükség szerint a többiek tiltakozá-
sával nem törődve. A felek szabályozták, hogy ha a most kezüknél lévő birtokrésze-
ket a jövőben valaki v. valakik megvásárolják tőlük v. közösen v. a felek 
valamelyikétől, akkor a vételárat a felek között egyenlően kell elosztani minden pe-
reskedés nélkül. Az Adon-i Szt. Szűz-monostor kegyuraságát (patronatus), a Gutke-
led rokonság (cognatio) temetkezőhelyét, az Adon birtokon lévő részükkel együtt 
közös használatban hagyják. A felek a Zabouch, Zathmar és Bihor m.-ben fekvő 9 
birtokukon (Abram, Kenez, Kokath, Enchench, Veneselto, Letha, Lugas, Bud, 
Nyreghaz ~ Nyiregyhaz) lévő birtokrészeiket nem örökre, hanem használtra 3 rész-
re osztották fel a következőképpen: a Kokath birtok birtokrészeivel együtt Péteré, 
Veneselto birtokrészeivel Miklósé, a Nyiregyhaz birtokon lévő Bud és Lugas birtok-
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részek János fi aié, minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt. A Lugas és 
Enchench birtok lévő erdőket a felek a saját és jobbágyai használatában osztatlanul 
hagyják. A birtokokat és birtokrészeket a fenti módon felosztották, azonban rokon-
ságukból egynémelyek azt állítják, hogy azokban jussuk van és a birtokrészeket 
megszerezni igyekeznek. Ezért ha a felek közül bármelyik birtokait az azokat meg-
szerezni törekvőktől megvédelmezni nem tudva és azokban valamilyen fogyatko-
zást szenved, akkor a többiek a fogyatkozást szenvedő félnek a saját birtokaikból a 
fogyatkozást tartoznak kiegészíteni. Azonban ha a megtámadott fél a birtokait (rész-
ben v. egészben) meg tudja szabadítani, akkor azt a megszabadítás napjától (a die 
exhonorationis) annak 15. napjáig egyenlően fel kell osztani a felek között, oly mó-
don, hogy az osztályt sem királyi, sem királynéi, sem hercegi oklevéllel, ill. had-
járatra v. más indokra való hivatkozással nem lehet elhalasztani. A fentieket a kápt. 
e. a kápt. tanúságtevője személyesen megerősítette. D. in die fe. S. Vincentii mart, 
a. d. 1354.

E.: Dl. 4407. (NRA. 841. 16.) Hártya. Hátlapján külzet (domino regi super facto 
divisionis possessionum et portionum possessionariarum fi liorum et nepotum 
Briccii de Batur intranominatorum pro Nicolao fi lio eiusdem contra Petrum 
fi lium Leukus et fi lios Johannis fi lii ipsius Briccii), valamint 2 (1 kisebb és 1 
nagyobb) kerek, természetes színű zárópecsét töredéke.

Má.: Dl. 98 573. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. lt. 45. 8.)
K.: AO. VI. 157–166. (100. szám); Doc. Trans. X. 248–251. (244. szám) (román 

ford. is).
R.: Doc. Val. 129–130. (92. szám).

36. 1354. jan. 22. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékezetül 
adja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően 1354. jan. 13-án (in. oct. fe. 
Epiph. d.) megjelent a színe e. Akalichna ~ Akalisna-i Péter fi a János az ugyanon-
nan való János fi a Imre ellenében és bemutatta a budai kápt. 1353. máj. 11-én (sabb. 
prox. an. fe. Penth., in a. prox. elapso) kelt, hj.-t tartalmazó oklevelét. Ebből kitűnt, 
hogy amikor Péter fi a János a királyi emberrel és kápt. tanúságtevőjével Churmunya 
birtokot a szomszédosok és határosok jelenlétében magának iktattatni akarta, János 
fi a Imre az iktatásnak ellentmondott. János ennek okát szerette volna megtudni. 
János fi a Imre azt válaszolta, hogy a Chormuna birtokra vonatkozóan a Turuch-i 
Szűz Mária-monostor prépostjának és konv.-jének 1288. nov. 30-án (in fe. B. And-
ree ap., in a. d. 1288.) kelt, chirographált oklevelével rendelkezik, amelyiket be is 
mutatott az országbírónak. Ebből kitűnt, hogy egyik részről Akalisna-i Mike c. fi a 
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Pál, másik részről fr. uterinus-a, Seraphinus fi a Péter megjelentek a konv. színe e. 
és előbbi elmondta, hogy mivel nincs fr.-e és fél, nehogy a váratlan halál elragadja, 
ezért anyai féltestvérének (fi lius matris sue), Péternek és általa örököseinek adja a 
Lipto-i Okalisna nevű birtok felét összes tartozékával és haszonvételével együtt, 
mivel szorgalmasnak és erényesnek ismeri, noha még fi atal (in etate tenera sit cons-
titutus) és azt reméli, hogy alkalmas időben segítsége és vigasza lehet. Viszonzásul 
Péter Lyptov-i Chormona birtokának felét adja Pálnak és rajta keresztül örököseinek 
összes tartozékával és haszonvételével együtt. Az oklevél ismertetése után János fi a 
Imre kijelentette, hogy a fent mondott Mike-vel, a nagyapjával (cum ... avo suo) fr. 
uterinusok-ok voltak és ezért birtokai és birtokjogai rá szálltak, mivel Myke fi a Pál 
férfi  örökös nélkül hunyt el. Ezen kívül más, birtokjogát bizonyító oklevelei János-
nál vannak. Péter fi a János a birtokra vonatkozó okleveleit akkor (ad presens) nem 
tudta bemutatni és mivel az ország szokása szerint az actor-nak be kell mutatnia 
bizonyítékait, ezért az országbíró úgy határozott, hogy Péter fi a János [1354.] márc. 
19-én (in die medii Quadr. nunc prox. venturo, scil. f. IV.) tartozik bemutatni bizo-
nyítékait, amelyek megtekintése után a felek között ítéletet fog hozni. D. Bude, 10. 
die termini prenotati, a. D. 1354. 

E.: a MOL gyűjteményében nem lelhető fel. K. szerint szakadozott hártyán (in 
carta lacerata), hátlapjára nyomott pecséttel. Hátlapján külzet (pro Petro fi lio 
Johannis de Okalichna contra [Emericum], fi lium Johannis de eadem, super 
exhibendis instrumentis ad diem mediam XLme, feriam scilicet quartam cum 
iudicio sex marcarum pro ....).

K.: Okolicsányi 43–45. (29. szám).
Megj.: K. külzet végét kipontozva hozza.

37. 1354. jan. 23.

Domonkos fi a László bíró, Conrad fi a János, Mathe fi a Tamás esküdtek és Pothok 
többi polgárai és hospesei emlékezetül adják, hogy Sad fi a András veje (sponsus), 
András és felesége, Elena asszony, valamint fi aik: Mathe és János személyesen egy-
részről, másrészről pedig János fi a Demeter szintén személyesen megjelentek színük 
e., és előbbiek élőszóval a köv. bevallást tették: a Meger-hegyen fekvő szőlejüket, 
mely Bwryan (dict.) Pál özvegyének szőlejéből van lehasítva (excisa) és amelyről 
azt mondják, hogy fele az egyháztól, másik fele pedig örökösödéssel került hozzá-
juk, rokonaik és szomszédaik engedélyével, minden tartozékával és haszonvételével 
együtt (mint a szőlő alsó részén fekvő műveletlen földek) eladják Demeternek és 
örököseinek 1 fertó híján 9 M. garasért örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. 
A szőlő határai: Ke felől Bwryan Pál özvegyének, Ny felől György, Byste-i arany-
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műves (aurifaber), É felől Saros-i Domonkos szőleje (itt határjelként egy kőnek kell 
lennie), Dé-ről a szőlő szüretelési helyéhez tartó közút (in cuius vinee parte inferiori 
tendente videlicet ad locum colacionis vel versus locum vindemialem eiusdem vinee 
existentem seu habitam publica via). Erről a város a pecsétjével megerősített okleve-
let ad ki. A szőlő alsó részén egy közút halad cum loco sc. colationis. D. f. V. prox. 
an. fe. S. Pauli Conv., a. d. 1354.

E.: Dl. 77 082. (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 671. O.) Hártya. Hátlapján természetes szí-
nű viaszba nyomott, kerek pecsét kis darabkája.

K.: Z. II. 549–550. (411. szám).
R.: Z. VII. 150.

38. 1354. jan. 24. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy 13[49]. jún. 1-jén ([f. II.] 
prox. p. fe. Penth., sub a. d. 13[49].) Győr városa mellett (prope civitatem Iaurien-
sis) [Győr] és Komárom m.-k számára, [Deseu] mr. [alnádor] által, a nádor nevében 
tartott nádori közgyűlésen (generalis congregatio) Gyugh-i Tamás mr. – Vilmos, 
[pannonhalmi] apát serviense – a köv.-ket mondta el (ahogyan azt Deseu mr. al-
nádor ua. a közgyűlésen kiadott oklevele tartalmazza): Péter fi a Tamás mr., liptói 
c. az apát Gwynu-nak nevezett [birtokát], Tanya és Zegye [tartozékaival] együtt 
elfoglalta és ennek az okát szerette volna megtudni. A pert végül a közgyűlésről 
1352. aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap., sub. a. d. 1352.) halasztották, amikor 
[István deák (litteratus)] az apát nevében, annak megbízólevelével megjelent a ná-
dor e. és az apát előterjesztését újra előadva, a birtok elfoglalásának okát szerette 
volna megtudni Tamás mr.-től. Tamás mr. személyesen előállva kijelentette, hogy 
bizonyos emberek a Gwynu birtok ügyében perbe hívták őt és kijelentették, hogy 
neki abban a birtokban jussa van. Ezért, ha az apát a birtokra törvényesen kiszáll, 
azt a részt, ahol nincs jussa, visszaveheti és magának iktattathatja, nem fog ellent-
mondani, azonban, ha olyat szeretne visszavenni, amiben neki jussa van, ellent fog 
mondani. A nádor felkérte a győri kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a 
jelenlétében a nádori ember [1352.] szept. 8-án (in oct. fe. Nat. virg. glor.) kiszáll 
Gwynu birtokra, az összehívott szomszédosok és határosok, valamint a felek v. 
törvényes procurator-aik jelenlétében azt a részt, melyet az apát Gwynu birtokon 
a magáénak állít, visszaveszi (recaptivaret) és iktatja az apátnak, azzal a joggal, 
amivel hozzá tartozik, örökös birtoklásra, ha nem lesz ellentmondás. Az esetleges 
ellentmondókat és Tamás mr.-t az apáttal szemben [1352.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Mychaelis arch.) pedig megidézi a nádor színe elé. Ha Tamás mr. mond ellent az 
iktatásnál, őt nem kell megidézni, mivel idézés nélkül ugyanakkor tartozik meg-
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jelenni a nádor e. A nádor az iktatás után jelentés kiállítását kéri a kápt.-tól [1352.] 
okt. 6-ra. A pert azonban különböző okok miatt [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. 
d.) halasztották el. Ekkor István deák, az apát serviens-e, annak megbízólevelével 
megjelent és bemutatta a győri kápt. válaszlevelét, melyből kitűnt, hogy a kápt. a 
nádor kérése szerint Nema-i Nana fi a Lórand királyi emberrel kiküldte tanúság-
tevőjét, Demeter mr., Rabakuz-i főesp. kanonokot, akik visszatérve egyetértőleg 
elmondták, hogy [1352.] szept. 8-án kiszálltak Gwynu birtokra, az összehívott 
szomszédosok és határosok, valamint a felek procurator-ainak jelenlétében a Gwy-
nu birtokon (mely Tamás mr. kezén van), Gwynu falu végén (É-on) elhelyezkedő 
7 telek (mansio seu curia), valamint az azokhoz tartozó földek, szigetek és Duna 
(cum terris, insulis et Danubio) kivétel a teljes falut (mely Mihály fi a Mihály kezén 
volt), Vilmos apát procurator-ának bizonyítása mellett (iuxta assertione) az apát és 
a monostor részére visszavették, majd azt minden tartozékával és haszonvételével, 
különösen Zegye, Tanya és Ewren nevűekkel, a 7 telek és tartozékaik kivételével az 
apátnak és a monostornak iktatták örökös birtoklásra, azzal a joggal, amivel hoz-
zá tartozik. Rethend, Tamás mr. Gwynu-i offi cialis-a és Vigman-i Farkas, Tamás 
mr. familiaris-ai uruk nevében Gwynu birtokon nem a hj.-nak, hanem az iktatás-
nak ellentmondtak, azt állítva, hogy a teljes Gwynu birtok teljes határával mindig 
az uruké volt. Ez után az apát procurator-a a fentiek okát szerette volna megtudni 
 Péter fi a Tamás királynéi ajtónállómr.-től. Erre Tamás mr. azt válaszolta, hogy elő-
ször szeretné látni az apát azon okleveleit, melyek alapján a Gwynu birtokot magá-
hoz és egyházához tartozónak állította és kéri, hogy az apát procurator-a mutassa 
be azokat a nádor színe e. Vilmos apát procurator-a bemutatta [II.] András király 
(H) 4 privilégiumát, melyek közül az első 1222-ben (l. Reg. Arp. 384. szám), a má-
sodik 1224-ben (l. Reg. Arp. 403. szám), a harmadik 1225-ben (l. Reg. Arp. 422. 
szám.), a negyedik 1227-ben (l. Reg. Arp. 435. szám.) kelt. Bemutatta továbbá [IV.] 
Ince pápa 2 bulláját, melyeket pápaságának második évében [1244.] keltek. (l. W. 
II. 159—160. old., 96. és 97. szám.) Ezek után Tamás mr. kijelentette, hogy Gwynu 
birtokra vonatkozóan vannak oklevelei, amelyeknek bemutatására a nádortól újabb 
időpontot kért. A nádor elrendelte, hogy Tamás mr. Gwynu birtok ügyében kiadott 
okleveleit [1354.] ápr. 20-án (in oct. fe. Passce d.) az apáttal szemben tartozik e. be-
mutatni, hogy azokat megtekintve a felek között ítéletet tudjon hozni, ugyanakkor 
az apát a fenti okleveleit eredetiben, valamint Gwynu birtok ügyében ha vannak, 
egyéb okleveleit ugyanakkor tartozik bemutatni. D. Bude, 12. die termini prenotati, 
a. d. 1354.

E.: BFL Konv. Lt.: Capsarium, 21A (422) (Df. 207 414.) Papír. Felső szélén beázott, 
nehezen olvasható. A hiányok a kiadásból pótolva.

K.: http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/HU-PBFL/PannHOSB/1354_I_24/
charter#anchor. (hozzáférés: 2013. március 30.)
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39. 1354. jan. 24. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékezetül 
adja, hogy Benedek fi ai: Mihály és István István fi a Miklós volt bánt, most zalai c.-t 
a Zala-i Szt. Adorján mártír-egyház konv.-jének idézőlevelével (littere evocatorie) 
[1350.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. in a. d. 1350.) perbe hívták a király 
jelenléte elé. Ekkor Benedek fi ai Miklós bán ellenében az országbíró színe e. elő-
adták, hogy a bán a Zala m.-i Sard öröklött (hereditaria) birtokukat elfoglalta és el-
foglalva tartja, aminek az okát szeretnék megtudni. Kozma mr., Miklós bán jegyző-
je (notarius) ura nevében a Kapurnuk-i konv. megbízólevelével azt válaszolta, hogy 
ura Zala m.-ben több Sard nevű birtokot bír. Ha Benedek fi ai: Mihály és István a ki-
rályi ember és valamely kápt. v. konv. tanúságtevője mellett a birtokukat visszave-
szik, visszakaphatják és nem fog ellentmondani. Mivel a Sard nevű birtok vissza-
vételéhez a királyi ember és a zalai konv. tanúságtevőjének kiküldése volt szükséges, 
ezért az országbíró levelében felkérte a zalai konv.-et, hogy küldjék ki tanúságtevő-
jüket, akinek a jelenlétében Reche-i Gergely fi a Gál királyi ember [1350.] júl. 1-jén 
(in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) kiszáll Sard birtokra, a szomszédosok és határo-
sok összehívása után, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében bármely birto-
kot v. birtokrészt, amelyről Benedek fi ai: Mihály és István a jog nevében (nomine 
iuris) azt mondják, hogy az övék, visszaadja és iktatja részükre, azzal a joggal, ami-
vel hozzájuk tartozik, ha sem a bán, sem más részéről nem lesz ellentmondás. 
Az esetleges ellentmondót Benedek fi aival: Mihállyal és Istvánnal szemben [1350.] 
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) megidézi a király jelenléte elé, hogy az el-
lentmondás okát megadja. Ha István fi a Miklós mond ellent, őt megidézni nem kell, 
mivel idézés nélkül ua. az időponton tartozik ellentmondásának okát előadni. A bir-
tokot v. birtokrészt, mellyel kapcsolatban valaki ellentmond, határjelekkel megjelöl-
ve és ha lehetséges, királyi mértékkel megmérve v. – ha megmérni nem lehet – 
szemmel megbecsülve (visu considerando) más fogott bírákkal együtt az ország 
szokása szerint megbecsüli és erről jelentés kiállítását kéri a királynak [1350.] okt. 
6-ra. A felek bemutatták az országbírónak a konv. válaszlevelét, melyből kitűnt, 
hogy Gál királyi ember a konv. tanúságtevőjének jelenlétében Sard birtokot, az ösz-
szehívott szomszédosok és határosok jelenlétében a birtokra kiszállva, Benedek fi a-
inak akarta iktatni. Azonban Dénes fi a Miklós – Miklós bán nevében – a birtok 
visszaszerzését és iktatását megtiltotta. A per tárgyalását [1350.] okt. 6-ról királyi 
parancsra (de regio mandato) az országbíró több oklevele mellett 1351. aug. 1-jére 
(ad oct. B. Jacobi ap., a. d. 1351.) halasztották. Ekkor Benedek fi ai: Mihály és István 
az országbíró e. személyesen megjelenve Miklós bántól a tiltakozás okát szerették 
volna megtudni. Kozma mr. deák a bán nevében, az országbíró megbízólevelével az 
országbíró e. bemutatta a fehérvári kápt. 1338-ban kelt privilégiumát (l.  Anjou-oklt. 
XXII. 414. szám). A fentiek miatt az országbíró István fi a Miklós bán procurator-át, 
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Kozma mr.-t háromszor (ternis vicibus) megkérdezte, hogy Sard birtok szavatosait 
(expeditores) – Bereck mr. prépostot, János fi ait: Istvánt, Fülöpöt és Kupser (dict.) 
Jánost, valamint Salamon fi ait: Copaz-t és Jánost – a birtok szavatolásakor ura elő 
tudja-e állítani (statuere), aki azt válaszolta, hogy ura Bereck mr. prépostot, János 
fi ait: Fülöpöt és Kupser (dict.) Jánost – István és Copaz időközben elhunytak –  Copaz 
fr. uterinus-át, Jánost és ua. István fi a Miklóst az ország szokása szerint az ország-
bíró által adott időponton elő tudja állítani. Az országbíró a felek előterjesztéseinek 
meghallgatása és a privilégiumok tartalmának megismerése után úgy döntött, hogy 
István fi a Miklós bán Bereck mr. prépostot, János fi ait: Fülöpöt és Kupser (dict.) 
 Jánost, Salamon fi a Jánost, István fi a Miklóst a Sard nevű birtok szavatolásában 
[1351.] okt. 6-án (in oct. B. Michaelis arch.) az ország szokása szerint tartozik elé 
állítani, mely előállítást erről az időpontról a felek akaratából és királyi parancsra 
több oklevelével 1353. márc. 6-ra (ad oct. diei medii Quadr., a. d. 1353.) halasztotta 
el. Ekkor Mihály személyesen a maga és a zalai konv. megbízólevelével képviselt 
testvére, István nevében egyrészről, másrészről Miklós bán nevében, annak megbí-
zólevelével István deák (litteratus) megjelentek az országbíró e. és utóbbi kijelentet-
te, hogy Bereck mr. prépost, János fi ai: Fülöp és János, Vörös (Rufus) Salamon fi a 
János, István fi a Miklós Sard birtok ügyében a szavatolást elvégezték (expedicionem 
... facere) és nevükben Gergely fi a István (a királyi kápolnaispán megbízólevelével) 
kijelentette, hogy (a fehérvári kápt. és az országbíró okleveleiben említett) Sard bir-
tok ügyében a bizonyítékaikat a köv. időponton be tudják mutatni. Az országbíró a 
vele törvényszéken ülő bárókkal és az ország nemeseivel úgy döntött, hogy a szava-
tosok Sard birtokra vonatkozó összes oklevelüket Miklós bán szavatolására Mihály 
és István felperesekkel (actores) szemben [1353.] máj. 13-án (in oct. fe. Penth.) tar-
toznak e. bemutatni, hogy igazságot tudjon tenni a felek között. Ekkor egyrészről 
Benedek fi ai: Mihály és István személyesen, másrészről Ollar-i Gergely fi a István a 
győri és a vasvári kápt.-ok megbízóleveleivel (Bereck mr., győri prépost, Demeter 
fi a János fi ai: Fülöp és János, Vörös Salamon fi a János, István fi a Miklós nevében) 
megjelentek az országbíró e. és utóbbi bemutatta a zalai monostor konv.-jének 2, 
chirographált (alphabeto intercisas), 1298-ban, valamint a vasvári kápt. nyílt, 1311-
ben kelt okleveleit (l. Anjou-oklt. III. 205. szám). A zalai konv. egyik privilegiális 
oklevele szerint: Sard-i Roma ~ Ruma fi a Ruben személyesen megjelenve színük e. 
öröklött (hereditaria) Sard birtokát minden tartozékával és haszonvételével együtt, 
régi határai mellett eladta Harkal-i Demeter c. fi a Salamon c.-nek 6 széles dénár 
M.-ért (pro 6 M. latorum denariorum), örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. 
Az eladáshoz a birtok határosai: Dénes fi ai: Balázs és János a konv. e. hozzájárultak. 
A zalai konv. másik privilégiuma szerint Sard-i Adrianus fi a Jakab a konv. e. szemé-
lyesen megjelenve a Sard nevű öröklött (hereditaria) 3 ekealjra (aratrum) terjedő 
birtokát rokonainak (cognati), Benedeknek és Balázsnak az engedélyével, összes 
tartozékával és haszonvételével együtt eladta Harkal-i Demeter c. fi a Salamon c.-nek 
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6 széles dénár M.-ért (pro 6 M. latorum denariorum) örök birtoklásra. Ezen kívül 
Sard-i Simon lánya, Pesma asszony hitbéréért Salamon c. fi zetett 3 M.-t széles déná-
rokban (3 M. in denariis latis) a zalai konv. e. az asszony apjának, Simonnak és 
fr.-ének, Zombor-nak és így Sard föld, mely az asszonyé volt hitbérként, Salamon c. 
kezeihez került örökös birtoklásra. A privilégium a föld határait is tartalmazza. 
 Benedek fi ai: Mihály és István bemutatták Pál c., volt országbíró 1339-ben kiadott 
privilégiumát (l. Anjou-oklt. XXIII. 763. szám). Az oklevelek bemutatása után 
 Tamás országbíró a perben ítéletet akart hozni, amikor István deák bemutatta neki a 
király oklevelét, melyben a király megparancsolja az országbírónak, hogy mivel 
Miklós bán a király és István herceg szolgálatában Sclauonia-ban és Ho.-ban fel-
merült ügyeiben van elfoglalva, ezért a bán minden perét, akár ő indította mások 
ellen, akár ellene indították, bármely oktáván v. kvindénán kerül elé, bírság nélkül 
el kell halasztania [1353.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.). Az országbíró 
ezért a per megvitatását [1353.] okt. 6-ra halasztotta el, úgy hogy Miklós bán a per 
végső (fi nalis) tárgyalására tartozik személyesen megjelenni e. v. törvényes procura-
tor-át elküldeni, amikor az országbíró a felek között döntést fog hozni. A per végső 
megtárgyalását az országbíró a hozzá eljutatott királyi parancs alapján [1354.] jan. 
13-ra (ad oct. Epiph. d.) halasztotta el. Ekkor Benedek fi a Mihály személyesen meg-
jelent (maga és fr.-e, István nevében a zalai konv. megbízólevelével) az országbíró e. 
és a szintén megjelent Valch-i István (Miklós bán nevében annak megbízólevelével) 
azt kérte, hogy Sard birtok ügyében szolgáltasson igazságot. Ez után Ollar-i Gergely 
fi a István (Bereck mr. prépost, János fi ai: Fülöp és János, Vörös Salamon fi a János 
és István fi a Miklós nevében a győri és a vasvári egyházak megbízóleveleivel) be-
mutatta a zalai konv. privilégiumait, valamint a vasvári kápt. nyílt okleveleit újra 
eredetiben, azt állítva, hogy Demeter fi a János fi ai és Salamon fi a János nem Bene-
dek fi ainak: Mihálynak és Istvánnak a Sard birtokon elhelyezkedő és őket megillető 
birtokát, hanem Ruma ~ Roma fi a Ruben, Adrianus fi a Jakab és Tagadeu fi a Euzen 
Sard-on fekvő birtokát (mely a zalai konv. privilégiumai és a vasvári kápt. nyílt ok-
levele alapján tartozik hozzájuk) idegenítették el Miklós bánnak, és ezekkel kapcso-
latban őt szavatolják. Mihály a saját és fr.-e, István nevében kijelentette, hogy ők a 
maguk és nem másvalaki, Sard-on fekvő birtokát keresik Miklós bánon a jog rendje 
szerint. Mivel a Sard birtok iktatása és elidegenítése ügyében, a birtok bejárásakor 
Miklós bán nevében Dénes fi a Miklós tiltakozott, és Benedek fi ai: Mihály és István 
Sard-on lévő birtokának eladását v. elidegenítését (venditio seu alienatio) a zalai 
konv. privilégiumai és a vasvári kápt. nyílt oklevele (amelyeket Demeter fi a János 
fi ainak, Vörös Salamon fi a Jánosnak és István fi a Miklósnak a procurator-a mutatott 
be az országbíró e.) nem tartalmazzák, ezért az országbíró a vele törvényszéket ülő 
főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel úgy döntött, hogy Ches-i Demeter fi a 
Miklós a királyi curia-ból küldött királyi ember (de curia regia ad hoc specialiter 
transmissus) a zalai konv. tanúságtevőjének jelenlétében – akinek a kiküldését az 
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országbíró levelében kéri – [1354.] márc. 19-én (f. IV. sc. in die medii Quadr.) kiszáll 
Sard birtokra, a felek v. procurator-aik jelenlétében, az összehívott szomszédosoktól 
és határosoktól kikutatja az igazságot, hogy Benedek fi ai: Mihály és István milyen 
és mennyi birtokot bírtak, majd az igazság megismerése után, ami az övék, azt ik-
tatja számukra, sem Miklós bán, sem mások tiltakozásával nem törődve. Mivel a 
hosszú per folyamán Miklós bánon kívül egyetlen ellentmondó (contradictor) sem 
jelent meg, ezért a többi birtoktól és birtokrésztől a szükséges helyeken új határjelek 
felállításával elválasztva iktatja örökös birtoklásra, mások jogainak sérelme nélkül. 
Az iktatás után a királyi ember a zalai konv. tanúságtevőjének jelenlétében ua. 
szomszédosoktól és határosoktól kikutatja, hogy milyen és mennyi birtokrészt ad-
tak Ruma ~ Roma fi a Ruben, Adrianus fi a Jakab és Tagadeus fi a Euzen Vörös Sala-
monnak, és azok hol vannak és milyen módon, mennyire és milyen jogon tartoznak 
Benedek fi aihoz v. kellene tartozniuk. Az igazság megismerése után pedig azok 
mennyiségét és minőségét királyi mértékkel megmérve, v. szemmel megbecsülve 
más fogott bírákkal becsüljék meg az ország szokása szerint. Erről [1354.] máj. 
1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a zalai konv. oklevelében jelentés kiállítását kéri, 
melyet a felek juttatnak el bírói székéhez. D. Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 
1354.

E.: Dl. 1521. (NRA. 602. 31.) Hártya. Hátlapon külzet (pro domino Nicolao 
bano contra Mychaelem et Stephanum fi lios Benedicti Briccium prepositum 
Philippum et Johannem fi lios Johannis et Johannem fi lium Salamonis ac 
Nicolaum fi lium Stephani super possessionaria reambulatione et statutione ac 
inquisitione presentibus regio et testimonio conventus Zaladiensis in die medii 
XLme scilicet feria quarta fi endis et ad octavas festi beati Georgii martiris ad 
iudicium), kerek, rányomott pecsétre utaló bevágások és későbbi kéz által írott 
összefoglaló.

K.: –
R.: Köblös J., Zalai Gyűjt. 30. (1990) 7–8. (48. szám).

40. 1354. jan. 24. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a vasvári 
kápt.-nak. Megjelentek e. Nemeth (dict.) János mr. és fr.-e, Gergely korábbi okle-
velének megfelelően [1354.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) Bezdred-i László fi a 
Pállal szemben és bemutatták számára ua. kápt. hj.-t tartalmazó oklevelét. E sze-
rint: amikor Nemeth (dict.) János mr. a királyi emberrel és a kápt. tanúságtevőjével 
[1353.] ápr. 1-jén (f. II. prox. p. oct. fe. Passce d.) a [Zala] m.-i Sebehodnogfeulde 
birtokot – amelyet a király mint örökös nélkül elhunyt ember birtokát szolgálataiért 
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adományozott neki – az összehívott szomszédosok és határosok jelenlétében ma-
gának és fr.-ének, Gergelynek bejáratni és iktattatni akarta, László fi a Pál nem a 
bejárás, hanem az iktatás ellen tiltakozott. Pál azt válaszolta, hogy Nemeth (dict.) 
János mr.-nek és fr.-ének, Gergelynek a hj. idején azért mondott ellent, mert ők az ő 
öröklött (hereditaria) Bezdred ~ Bezdredh birtokából egy nagy részt a Sebehodnog-
feulde nevű birtokukhoz akartak csatoltatni. Mivel az országbíró a Sebehodnog-
feulde nevű birtok ismételt (iterata) bejárása nélkül a felek között vitatott földrész 
ügyében döntést nem tud hozni, ezért felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőit, 
akinek a jelenlétében Salamon fi a György v. Sytke-i [István] v. Miklós fi a János v. 
Zantou-i (E. 2.: Zantow) Baka (Nemeth (dict.) János mr. és fr.-e, Gergely részére 
küldött), ill. Koppan-i Tamás fi a János v. Zenthgerolth-i (E. 2.: Zenthgeroulth) Fülöp 
fi ai: Miklós és László királyi emberek [1354.] ápr. 21-én (2. die oct. fe. [Pasche] d.) 
a Sebehodnogfeulde birtokra kiszállnak, az összehívott szomszédosok és határosok, 
valamint a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében azt László fi a Pál öröklött,  
Bezdredh birtoka felől (a parte) a korábbi bejárás mellett bejárják, és ha a felek meg 
tudnak egyezni a bejárásban, akkor mindegyiküknek a jussát és birtokát határokkal 
elválasztva iktatják birtoklásra. Ha a felek megegyezni nem tudnak, akkor a vitatott 
földrészt királyi mértékkel megmérve, v. ha megmérni nem tudják szemmel fel-
mérve (visu considerando) más fogott bírákkal együtt annak minősége, mennyisége, 
hasznossága és értéke alapján megbecsülik az ország szokása szerint. Erről [1354.] 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királynak jelentés kiállítását kéri. D. Bude, 
12. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: 1.  Dl. 49 639. (Rumy cs. lt. 42. 16.) Papír, több helyen 1-2 betű hiányt okozó 
lyukak láthatóak rajta. Hátlapján külzet (discretis viris et honestis capitulo 
ecclesie Castriferrei pro Paulo fi lio Ladislai de Bezdred contra magistrum 
Johannem dictum Nemeth et Georgium fratrem suum super possessionaria 
reambulatione et estimatione secundo die octavarum festi Passce Domini 
per regios et vestros homines fi enda et ad octavis festi beati Georgii martiris 
series earundem domino nostro regii per vos rescribenda) és természetes 
színű viaszba nyomott zárópecsét kis töredékei.

 2.  SNA. Esterházy cs. cseszneki ágának lt.: Oklevelek és iratok Mura közy 
 József elenchusa szerint 28. 19. (Df. 282 226.) Néhol vízfoltos. Hátlapján 
külzet (discretis viris et honestis capitulo ecclesie Castriferrei pro  Johanne 
dicto Nemet et Gregorio fratre suo contra Paulum fi lium Ladislai de 
 Bezdered super possessionaria reambulatione et estimatione secundo die 
octavarum festi Passce Domini per regios et vestros homines fi enda et ad 
octavis festi beati Georgii martiris series earundem domino nostro regii 
per vos est rescribenda). Zárópecsét hártyaszalagja látszik.

K.: –
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41. 1354. jan. 25.

[I.] Lajos király (H) minden főpapnak, bárónak, c.-nek, várnagynak, nemesnek és 
bármilyen rendű és rangú embernek tudtára adja, hogy [III.] Kázmér lengyel (P) 
király kérésére elrendelte, hogy sót Lo.-ból Sarus városáig és Liptóig (usque civita-
tem nostram Sarus et Liptouiensem) a magyar, lengyel és más kereskedők (alterius 
cuiusvis idomatis homines mercatores) szabadon és minden akadálytól mentesen 
hozhatnak be eladni. Ezért megparancsolja, hogy a Lo.-ból Mo.-ra, Sarus városáig 
sót szállító kerekedőket, bármilyen nemzetből származzanak is, semmilyen módon 
ne akadályozzák. Elrendeli, hogy a fentieknek az érintett határokon (in illis fi nibus) 
való nyilvánosan hirdessék ki. D. Bude, in fe. Conv. S. Pauli, a. D. 1354.

E.: A MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.
K.: Katona, Hist. crit. X/3 94.; F. IX. 2. 315–316. (154. szám).

42. 1354. jan. 25. Buda

[I.] Lajos király (H) a Jazow-i konv.-nek. Alsó- (Inferior) Asguth-i Bud fi a László 
elmondása szerint Felső- (Superior) Asguth-i Moth fi a Miklós 1353. nov. 18-án (f. II. 
prox. p. fe. B. Martini conf. in a. prox. elapso) hatalmaskodva famulus-ának, Egyed 
fi a Lőrincnek a házához ment, Lőrincet kegyetlenül megverette és megsebesítette. 
Ezért az uralkodó felszólítja a konv.-et, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a je-
lenlétében Ágoston fi a Simon v. Kendyz fi a László v. Nyra-i Miklós fi a Mihály v. 
Simon fi a Miklós királyi ember, miután a fentiekről megtudta az igazságot, megidé-
zi Moth fi a Miklóst Bud fi a Lászlóval és famulus-ával, Lőrinccel szemben a király 
jelenléte elé, és a konv. minderről tegyen jelentést. D. Bude, in fe. Conv. B. Pauli ap., 
a. d. 1354.

E.: Dl. 31 278. (Csicsery cs. 604.) Papír. Hátlapján külzet (fi delibus suis conventu 
de Jazow pro Ladislao fi lio Bud inquisitoria) és természetes színű viaszba nyo-
mott zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 166. (101. szám).
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 406.

43. 1354. jan. 25.

A budai kápt. színe e. megjelentek Kezu-i (Kolos m.) Emuch fi a János fi ai: Voos ~ 
Wos (dict.) Miklós, László, Acyl (dict.) János, Voos (dict.) Lőrinc, Tamás és Wos 
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(dict.) Desew és elmondták, hogy mivel ők Verres (dict.) Péterrel, fr.-ükkel birto-
kaikban nem tettek birtokosztályt (essent indivisi), nehogy az őket illető birtokok 
miatt közöttük valamilyen hiba (error) legyen v. az utódaik hátrányt (preiudicium) 
szenvedjenek, ezért Verres (dict.) Pétert minden olyan birtok v. birtokrész és kü-
lönösképpen a Veszprém m.-i Katl birtok elvesztésétől (perditio), elidegenítésétől, 
eladásától, zálogba tételétől, eladományozásától, melyben nekik is jussuk van, és 
bármilyen status-ú és méltóságú embert azoknak megszerzésétől, megvásárlásától 
és bármilyen módon való birtoklásától, elfoglalásától és bármilyen módon maguk-
nak abba való bevezettetésétől eltiltják. Erről a kápt. kérésükre oklevelet ad ki. D. in 
fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1354.

E.: AL. Wass cs. lt. Oklevelek 3. 37. (Df. 252 765.) Hártya. Rányomott pecsét sza-
lagja látszik.

K.: HOkl. 259–260. (243. szám); Doc. Trans. 251–252. (245. szám) (román ford 
is).

R.: Wass 248. (103. szám); Erdélyi Okm. III. 273. (744. szám).

44. 1354. jan. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa Podurii László [fi a] Miklósnak biztosítja [a nyitrai püspök kéré-
sére] üresedés esetén a pozsegai (pécsi egyházm.-i) egyház kanonokságát teljes 
joggal és neki prebenda-t rezervál, amelyet személyesen v. procurator-a által egy 
hónapon belül kell elfoglalnia azután, hogy hírét vette az üresedésnek. Meghagy-
ja a pécsi püspöknek és a pécsi kápt.-nak, akikhez a fenti egyházban a prebenda-k 
fölötti diszponálás tartozik, hogy e prebenda kapcsán ne rendelkezzenek, mert azt 
érvénytelennek fogja tekinteni. D. Avinione, VII. Kal. Febr., [pápasága] 2. évében. 
[1354.]

Reg.: ASV RA 126. 296r. (Df. 289 465.)
K.: Reg. Suppl. II. 283. (40. szám) (Padwyna névalakkal); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 

174. (281. szám).
R.: Áldásy 68–69. (147. szám).
Megj.: a [ ] közötti részek a Reg. Suppl.-ból származnak.

45. (1354. jan. 26. Avignon)

[VI. Ince pápa] meghagyja a boszniai püspöknek és a Vallis honesta-i (pécsi egy-
házm.) monostor apátjának, hogy Podurii László [fi a] Miklóst a pozsegai egyházban 
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fogadtassák kanonokká teljes joggal, biztosítsanak neki a kórusban stallum-ot és a 
kápt.-ban helyet, a prebenda és tartozékai tulajdonába vezessék be és védelmezzék 
meg abban. D. ut supra.

Reg.: ASV RA 126. 296r. (Df. 289 465.)
K.: Theiner II. 17. (26. szám).
R.: Áldásy 68–69. (147. szám).

46. 1354. jan. 26. Avignon

[VI.] Ince pápa Antal [fi a] János pécsi kanonoknak ugyanabban az egyházban [test-
vére (germanus), István testvér nyitrai püspök, [I. Lajos] magyar (U) király követe 
kérésére] üresedés esetén elnyerendő kápt.-i méltóságot, személyes tisztséget v. hi-
vatalt (dignitas, personatus seu offi cium) cum cura v. sine cura rezervál, melyet 1 hó-
napon belül kell személyesen v. procurator-a által elfoglalnia, miután hírét vette az 
üresedésnek. A pápa meghagyja a pécsi püspöknek és a kápt.-nak, akikhez a pécsi 
egyházban a tisztségek fölötti diszponálás tartozik, hogy a megüresedő méltóságról, 
személyes tisztségről v. hivatalról ne rendelkezzenek, mert érvénytelennek fogja azt 
tekinteni. János részére a pécsi kanonokságot [VI.] Kelemen pápa ígérte meg. János 
a nyitrai olvasókanonkságról kész lemondani. D. Avinione, VII. Kal. Febr., pápasá-
ga 2. évében. [1354.]

Reg.: ASV RA 12. 166r. (Df. 289 464.)
Á.: V. Orbán pápa, 1367. márc. 10. ASV RA 164. 326r. (Df. 289 819.)
K.: Reg. Suppl. II. 282. (39. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 173–174. (280. szám).
R.: Áldásy, 68. (146. szám).
Megj.: a [ ] közötti részek a Reg. Suppl.-ból származnak.

47. (1354. jan. 26. Avignon)

[VI.] Ince pápa a nyitrai püspöknek és pozsegai prépostnak meghagyja, hogy Antal 
[fi a] Jánost vezessék be a pécsi egyházban megüresedő kápt.-i méltóságba, szemé-
lyes tisztségbe v. hivatalba.

Reg.: ASV RA 12. 166r. (Df. 289 464.)
Á.: V. Orbán pápa, 1367. márc. 10. ASV RA 164. 326r. (Df. 289 819.)
K.: –
R.: Áldásy, 68. (146. szám).
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48. 1354. jan. 26.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) em-
lékezetül adja, hogy az e. megjelent Lapad-i Péter fi ai: Miklós és Beken ~  Buken 
mr.-ek bemutatták számára a saját, 1347. okt. 16-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. 
XXXI. 968. szám), a Kukullew m.-ben fekvő Dombow birtok adományozásáról és 
annak privilegiális formában való átírását és megerősítését kérték. Az uralkodó az 
oklevelet hiba nélkül valónak találva, Erzsébet anyakirályné, valamint a főpapok és 
bárók tanácsára privilegiális formában átírja és megerősíti. D. Miklós, zágrábi püs-
pök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1354. VII. Kal. Febr., uralkodásának 
13. évében. A. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Dénes 
kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, 
Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás 
testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér 
knini püspök, Miklós nádor, a kunok bírája, Chykou tárnokmr., Miklós erdélyi vaj-
da és Zonuk-i c., Tamás c. országbíró, András Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, 
Oliver királynéi udvarbíró, Ugrin fi a Miklós királynéi tárnokmr., Dénes lovászmr., 
Leukus asztalnok- és pohárnokmr., Péter fi a Tamás ajtónállómr., Móric fi a Simon 
pozsonyi c.

Á.: Erdélyi kápt., 1364. okt. 6. Dl. 29 681. (GYKOL, Cista comitatuum, KÜKÜL-
LŐ 1. 4.)

K.: Doc. Trans. X. 252–254. (246. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi Okm. III. 273. (745. szám).

49. 1354. jan. 27.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) em-
lékezetül adja, hogy anyja, Erzsébet anyakirályné (H) bemutatta számára a budai 
kápt. 1353. okt. 31-i privilegiális oklevelét a Vasvár m.-ben fekvő Gelsa, Olsar és 
Sarfeu mezadow, valamint a Wereuche m.-ben fekvő Derze birtokok adományozá-
sáról, melyet Margit asszony, Chapou fi a András fi a László lánya, Magyar (dict.) 
Pál mr. felesége tett a maga és szülei lelki üdvéért, az Óbudán Erzsébet királyné 
által újólag alapított klarissza Szt. Szűz-kolostor részére és kérte, hogy a király azt 
írja át és erősítse meg. A király az oklevelet hiba és sérelem nélkül valónak találva, 
jelen oklevelében szóról-szóra átírja a főpapok és bárók tanácsából, mások jogai-
nak sértetlenül hagyásával, királyi beleegyezését adva az adományhoz. Erről auten-
tikus függőpecsétje alatt állíttat ki privilegiális oklevelet. D. Miklós zágrábi püs-
pök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1354., VI. Kal. Febr., uralkodása 13. 
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 évében. A. Méltóságsor. Miklós esztergomi érsek és a m. örökös c.-e, Dénes testvér 
kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, 
 Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás 
testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér 
knini  püspök, Miklós nádor, a kunok bírája, Chykou tárnokmr., Miklós erdélyi vaj-
da és Zonuk-i c., Tamás c. országbíró, András Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, 
Oliver királynéi udvarbíró, Miklós királynéi tárnokmr., Dénes lovászmr., Leukus 
asztalnok mr., Tamás ajtónállómr., Móric fi a Simon pozsonyi c.

E.: Dl. 91 460. (Festetics cs. lt. Vas 37.) Hártya, egyszerű iniciálé, két helyen lyu-
kas, ami kb. 10 sorban okoz 1-2 szavas hiányt. Természetes színű viaszba nyo-
mott pecsétje vörös-zöld sodraton függ.

K.: A.O. VI. 167–168. (102. szám).
R.: Doc. Trans. X. 254. (247. szám) (román).

50. 1354. jan. 27. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékezetül 
adja, hogy Gábor fi a Lukács – Wadna-i Demeter fi a Barleus ~ Barlyus nevében, a 
királyi kápolnaispán megbízólevelével – és Mykocha fi a Peteu ~ Petheu – ua. Deme-
ter fi a Antal nevében a titeli kápt. megbízólevelével – korábbi perhalasztó oklevelé-
nek megfelelően 1352. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart., in a. d. 1352.) megje-
lentek e. Mykocha fi a Péter felesége, Seney-i László fi a Egyed és Beke fi a Mátyás 
felesége ellenében és bemutatták az egri kápt. oklevelét. E szerint: amikor ők a kirá-
lyi emberrel és az egri kápt. tanúságtevőjével [1352.] jan. 14-én (sabb. prox. p. oct. 
fe. [Epiph.] d.) kiszálltak a Borsod m.-ben, a Boldua ~ Boldwa-i egyház földje mel-
lett fekvő Boldua nevű birtokra, melyről azt állították, hogy az uralkodó Barlyus és 
Antal hűséges szolgálataiért, mint Sena fi a [Tamás] özvegye, [Gyunge] és Kozma fi a 
Burukcha örökös nélkül elhunyt emberek birtokát nekik adományozta és azt a 
szomszédosok és határosok összehívása után a királyi emberrel és az egri kápt. ta-
núságtevőjével a királyi adomány szerint (iuxta collationem regiam) maguknak 
akarták iktattatni, Pobor (dict.) János özvegye, Senye-i László fi a Egyed és Mátyás 
felesége ennek ellentmondott. Lukács (Barlyus procurator-a) valamint [Petheu] 
( Antal procurator-a) ennek az ellentmondásnak az okát szerették volna megtudni. 
Mykocha fi a Péter ua. nemes asszonyok (pro nobilibus dominabus) és László fi a 
Egyed nevében a Lelez-i és Jazow-i konv.-ek megbízóleveleivel az országbíró e. a 
köv.-ket válaszolta: ők a Boldua-i egyház földje mellett semmilyen öröklött (heredi-
taria) birtokot Boldwa (?) néven nem bírnak, hanem Borsod m.-ben van egy Seney 
nevű örök (hereditaria) birtokuk, melyet a Bys nevű birtok választ el ua. egyház 
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földjétől.  Mivel a birtokok bejáráshoz és a határok felállításához királyi ember és az 
egri kápt. tanúságtevőjének kiküldése szükséges, ezért az országbíró levelében fel-
kérte az egri kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét mindkét fél részére, akik jelen-
létében Petry-i Pál (Demeter fi ai: Barleus ~ Barlyus és Antal részére), ill. Zelez-i 
Beke fi a Mihály (Mykocha fi a Péter felesége, László fi a Egyed és Mátyás felesége 
részére küldött) királyi emberek [1352.] aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap.) kiszáll-
nak Demeter fi ainak: Barleus ~ Barlyus-nak és Antalnak Boldua nevű birtokára 
(melyről azt állítják, hogy a király hűséges szolgálataikért adományozta nekik) és a 
nemes asszonyok, valamint László fi a Egyed Senye nevű öröklött (hereditaria) bir-
tokára, az összehívott szomszédosok és határosok, továbbá a felek v. törvényes pro-
curator-aik jelenlétében először a nemes asszonyok és László fi a Egyed birtokát (me-
lyet örökség címén mondanak a magukénak és Senye-nek hívják), majd Barleus ~ 
Barlyus és Antal birtokát (melyről azt állítják, hogy a király adományozta nekik és 
Boldua-nak hívják) régi határaik mellett, a régiek mellett a szükséges helyeken új 
határokat emelve bejárják és utána mindkét félnek a saját jogán iktassák, ha a felek 
v. procurator-aik a hj.-ban és iktatásban megegyeznek. Ha a felek nem tudnak meg-
egyezni, akkor a birtokokat v. a felek között vita tárgyát képező részét – ha meg lehet 
mérni – királyi mértékkel mérjék meg, ha nem lehet megmérni, akkor az ország szo-
kása szerint becsüljék meg más fogott bírákkal, és erről [1352.] aug. 8-ra (ad 8. die 
dict. oct. B. Jacobi ap.) a királynak jelentés kiállítását kéri. A pert erről az időpontról 
különböző okok miatt az országbíró több perhalasztó oklevelével [1354.] jan. 8-ra 
(ad presentes oct. diei Strennarum) halasztották el. Ekkor Demeter fi ai: Barleus ~ 
Barlyus és Antal egyik részről személyesen, másik részről László fi a Egyed szemé-
lyesen, valamint Mykocha fi a Péter a saját feleségének és Beke fi a Mátyás feleségé-
nek a nevében a Jazow-i konv. megbízólevelével megjelentek az országbíró színe e. 
és bemutatták az egri kápt. királynak címzett oklevelét, mely szerint a kápt. az or-
szágbíró kérésnek megfelelően Beke fi a [Mihály] és Petry-i Pál királyi emberekkel 
kiküldte tanúságtevőit: György mr. deákot (litteratus), subnotarius-t (a nemes asszo-
nyok és Senye-i László fi a Egyed részére), ill. Pál mr. karpapot (Barleus ~ Barlyus 
és Antal mr.-ek részére). A királyi emberek visszatérve a kápt. tanúságtevői jelen-
létében egyetértőleg elmondták, hogy [1352.] júl. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap.) elő-
ször kiszálltak Senye birtokra és Antal mr., valamint Wyfolu-i Gábor fi a Lukács 
(Barleus ~ Barlyus mr. procurator-a és rokona), valamint László fi a Egyed és Myko-
cha fi a Péter (a nemes asszonyok procurator-a) jelenlétében Egyed és Péter útmuta-
tása alapján azt igazi és régi határai mellett bejárni, megmérni, más birtokoktól és 
birtokrészektől határokkal elválasztani, majd a nemes asszonyoknak, valamint 
Egyednek iktatni akarták. Azonban Pobor (dict.) János özvegye és ua. László fi a 
Miklós özvegye – kiskorú Miklós és Mihály nevű gyerekeik nevében –, valamint 
Mihály fi a Miklós személyesen megjelentek ott és őket nem a hj.-tól, hanem Senye 
birtok megmérésétől és iktatástól eltiltották, azt állítva, hogy az közösen bírt (com-
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muniter) birtok és még nem osztották fel egymás között. A királyi emberek Miklóst, 
valamint a gyermek Mihályt és Miklóst az asszonyokkal és László fi a Egyeddel 
szemben nem idézték meg a király jelenléte elé, mivel az országbíró oklevelében 
nem volt idézési záradék. Ezután Senye birtokot más fogott bírákkal együtt szem-
mel meg akarták becsülni (Bys birtok kivételével), mivel a felek a határokban nem 
tudtak megegyezni, azonban mivel Antal és Gábor fi a Lukács azt állította, hogy a 
birtokok egymástól nincsenek elválasztva, hanem egyek és Olboldua-nak hívják 
őket, ezért a királyi emberek végrehajtás nélkül távoztak. Az oklevelek tartalmának 
megismerése után László fi a Egyed és Mykocha fi a Péter (az asszonyok procura-
tor-a) azt állították, hogy Boldua birtok, melyet bizonyos idő óta Senye-nek nevez-
nek és most is Senye-nek hívnak, az a birtok, melyet Antal és Barleus ~ Barlyus 
mr.-ek a királytól, mint Senye ~ Sena fi a Tamás özvegye: Gyunge és [Kozma fi a Bu-
rukcha], örökös nélkül elhunyt személyek birtokaiként maguknak kértek hűséges 
szolgálataikért, de az Egyedet és az asszonyokat illeti meg a jog szerint, mivel a 
 Boldua nevű birtok Senya ~ Sena fi a Tamás fi ára: Saulra és rajta keresztül Saul fi a 
Senye ~ Sena-re és örököseire szállt, majd pedig Saul fi a Senye ~ Sena-n és [Saul fi a 
Senye ~ Sena] fi a Lászlón keresztül a Borokche nevű rész (portio) kivételével Saul 
lányaira: Benedicta és Mária asszonyokra szállt, Gyunge asszony azt nekik adta az 
egri egyház oklevelével. László fi a Egyed, Benedicta asszony nepos-a és Mykocha 
fi a Péter valamint Beke fi a Mátyás feleségei [Mária] neposa-i, ezért a Boldua birtok 
a Borokche rész kivételével jogosan illeti meg őket és ennek bizonyítékául bemutat-
ták az egri kápt. nyílt oklevelét, mely 1[35]2-ben kelt, és átiratban tartalmazta ua. 
kápt. 1254-ben kelt privilégiumát, mely szintén átiratban tartalmazta Lampert egri 
püspök ua. évben kelt oklevelét. Ez utóbbi szerint Károly fi a János feleségének 
( Tamás fi a Saul [lányának]) akaratából (ex voluntate et commissione) Lampert püs-
pök színe elé perbe hívta Sena-t és fi át: Lászlót feleségének hozománya ügyében és 
a püspök engedélyéből (de permissione) a következőképpen egyeztek meg: Senya ~ 
Sena és László Saul birtokrészét és [....] a Zemere [nevű birtokot] olyan mennyiség-
ben és minőségben, ahogyan ők bírták az asszonynak adják hitbéréért örökös bir-
toklásra, valamint 8 libertinus mansio-t Boldua-n az asszonytól kapott 16 ezüst 
M.-ért és Boldua birtokot Saul lányainak adják, ahogyan nekik azt a nagyanyjuk 
(aua) hagyta. Sena és fi a Boldua birtokot, amely 2 ekealjra (aratrum) terjed, nem ve-
hetik meg [....], ha az asszony Zemere földet v. lányai a Boldua birtokot el akarják 
adni v. elidegeníteni, nem tehetik meg azt Sena és fi a részére. Az országbíró úgy ta-
lálta, hogy [Boldua] birtokot Saul fi a Sena és fi a László a Borukcha rész kivételével 
Saul lányainak: Benedicta-nak és Máriának jussukként adták Lampert egri püspök 
oklevelével és mivel Egyed Benedicta asszony nepos-a, [...] Mykocha fi a Péter és 
Beke fi a Mátyás feleségei pedig Mária nepos-ai, ezért az országbíró Miklós zágrábi 
püspökkel, Miklós nádorral, Miklós erdélyi vajdával, Chykow tárnokmr.-rel, And-
rás Machou-i bánnal, Bubek (dict.) Domonkos fi a György mr. liptói c.-el, Miklóssal 
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(Miklós nádor [ítélőmr.-ével]), Mykch egykori bán fi aival: Istvánnal és Ákossal úgy 
döntött, hogy a Boldua nevű birtokot – Borukcha rész kivételével – László fi a Egyed-
nek és a nemes asszonyoknak, Mykocha fi a Péter feleségének és Beke fi a Mátyás 
feleségének és örököseiknek adja, azzal a joggal, mellyel Saul fi a Senya ~ Sena és fi a 
László nekik adományozta, mások jogainak sérelme nélkül. Erről autentikus függő-
pecsétje alatt állíttat ki privilegiális oklevelet. D. Bude, 20. die oct. diei Sternnarum 
predictarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 76 005. (Szathmáry-Király cs. lt.) Hártya, hajtásvonalaknál szakadozott, 
több helyen elmosódott. Iniciáléja (N) egyszerű virágmotívummal díszített. 
Vörös-lila-arany sodraton függő pecsétje elveszett.

K.: –

51. 1354. jan. 28. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja 
színe e. egyik részről Damania-i István fi a István személyesen, másik részről az 
ugyanonnan való Miklós fi a Pál személyesen – fr. carnalis-át: Mihályt a vasvári 
egyház megbízólevelével képviselve, másik fr.-ének, Péternek a terhét (honus) ma-
gára és Mihályra vállalva – elmondták, hogy egymás közötti perükben a köv. módon 
egyeztek meg: Miklós fi ai a Suprun m.-i Damania birtok területén, a Repce folyón 
lévő malom ötödrészét (quinta pars), melyet az id. István Miklósnak a vasvári kápt. 
oklevelének tanúsága szerint egykor (olym) zálogba tett és a Damiania birtokon lévő 
5 birtokrész közül (mely az id. István részéhez tartoztak) kettőt – melyeket Mik-
lósnak a vasvári kápt. oklevele szerint id. István zálogosított el – István fi a István-
nak és örököseinek örökös birtoklásra visszaadják. Az 5 részből maradt harmadik 
részt (terciam partem residuam dicte quinte porcionis) István Miklós fi ainak zálog 
címén 15 évig birtokolni hagyja, úgy, hogy ha a 15 év letelik István azt 17 széles 
bécsi pensa-ért visszaválthatja, Miklós fi ai tartoznak azt neki visszaadni. Ha nem 
adják vissza Miklós fi ai 10 M. perkezdet e. fi zetendő bírságban marasztaltassanak 
el Istvánnal szemben. A felek azt a részt egymás között fogott bírák segítségével fel-
oszthatják a visszaváltásig (usque tempus dicte redemptionis). D. Bude, f. III. prox. 
an. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1354.

E.: Dl. 49 704. (Rumy cs. lt. 55. 38.) Hártya, vízfoltos. Hátlapján, természetes  színű 
viaszba nyomott kerek pecsét töredékei által részben takarva: [.....] magister 
Johannes dictus Chuuz de [Lo]dun.

Má.: ue. szám alatt.
K.: Sopron vm. I. 241–242. (184. szám).
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52. 1354. jan. 28. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa e. meg-
jelent Sándor fi a János mr., csongrádi c. felesége és fr.-eit, az elhunyt Thelyesprun-i 
Otho c. fi ait: Wel-t és Jenslinus-t [1353.] dec. 16-ára (ad quind. f. II. prox. p. fe. B. 
Andree ap. in a. prox. elapso) az országbíró jelenléte elé törvényesen perbe hívta 
és a pert országbírói oklevél kiadása nélkül [1354.] jan. 13-ra (oct. fe. Epiph. d.) ha-
lasztották el. Ekkor megjelent e. egyik részről Sándor fi a János mr. (az országbíró 
megbízólevelével képviselve feleségét), másik részről Wel és Jenslinus és bemutat-
tak 2 oklevelet: [I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. 
S. Angeli d.) 1352. ápr. 28-i (a. d. 1352., IV. Kal. Maii, regni a. 11.) privilégiumát 
(melyben átírta a saját, 1351. jún. 27-i (in fe. S. Ladislai regis, a. d. 1351.) nyílt ok-
levelét, amelyben átírta az egri egyház kápt.-jának 1349. jún. 2-i (f. III. prox. p. fe. 
Penth., a. d. prenotato) oklevelét, melyben átírták az uralkodó 1349. máj. 17-i (in 
domin. Rogationum, a. d. 1349.) mandátumát, valamint a saját, 1351. jún. 27-i (in 
fe. B. regis Ladislai, a. d. 1351.), szintén nyílt oklevelét) és az esztergomi kápt. 1339. 
máj. 1-jei (l.  Anjou-oklt. XXIII. 231. szám.) nyílt oklevelét, melyeket az országbíró 
jelen oklevelében átírt. Az oklevelek bemutatása után az országbíró megkérdezte 
Sándor fi a János mr.-t, valamint Wel-t és Jenslinus-t, hogy az oklevelekkel egyet-
értenek-e és az azokban foglaltakat meg akarják-e tartani. A kérdésre János mr. 
(feleségének a nevében procurator-i auctoritas-sal), valamint Wel és Jenslinus sze-
mélyesen megerősítették, hogy azoknak a tartalmával egyetértenek és az azokban 
foglaltakat meg akarják tartani. Erről az országbíró a felek kérésére függőpecsét-
jével ellátott oklevelet ad ki. D. Bude, 16. die oct. fe. Epiph. d. predictarum, a. d. 
1354.

E.: Dl. 3227. (Acta Jesuitica, Scepus 4. 49.) Hártya, iniciáléja (N) belül indákkal 
díszített. Hátlapján egykorú tárgymegjelölés (super facto Somugy). Függő-
pecsétre utaló bevágások.

Á.: I. Lajos király, 1354. febr. 22. Dl. 3226. (Acta Jesuitica, Scepus 4. 49.)
Má.: E. jelzete alatt (18. sz.).
K.: –

53. 1354. jan. 28.

Tamás c., országbíró 1354. jan. 28-án (16 die oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1354.) 
kiadott privilégiuma szerint: a győri kápt. és a győri (de Jaurino) polgárok ( cives 
 regales) Vilmos [pannonhalmi] apátot a király jelenléte e. törvényesen perbe hív-
ták, majd [1353.] nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) Tamás országbíró bíró  színe 
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e. (in fi gura iudiciaria) a polgárok és a kápt. procurator-a Vilmos apáttal szemben 
a köv.-ket adta elő: az apát szabadságukkal ellentétesen – amelyet a királyok (H) 
okleveleikkel biztosítottak számukra – Pannonhalmán, a Szt. Márton-hegyen fek-
vő szőlejükben (in territorio montis S. Martini de S. Monte Pannonie) az általuk v. 
jobbágyaik által termelt bor minden tunella-ja után szüret idején 36 dénárt, munera 
fejében 12 dénárt v. ugyanannyit érő munkát, a szőlő metszése idején minden szőlő 
után 24 dénárt és munera fejében 6 dénárt v. ugyanannyit érő munkát, kapálás ide-
jén minden kapás után egy dénárt követel és szedet be, amikor pedig nem többet, 
mint a szokás szerint járó tizedet és minden szőlő után 12 dénárt tartoznak neki 
adni. István mr. deák (litteratus), Vilmos apát procurator-a ezzel szemben azt állí-
totta, hogy az apát és elődei attól az időtől kezdve, hogy a Szt. Márton-hegyen sző-
lőt ültettek, szüret idején az ott termett bor minden tunella-ja után 36 dénárt, met-
szés idején 16 dénárt munera-ként v. ugyanolyan értékű ajándékot szoktak kapni 
és ezekkel a feltételekkel ültetett és ültet minden ember szőlőt a Szt. Márton-hegy 
területén. A győri kápt. és polgárok procurator-ai a fentiekkel kapcsolatban sem-
milyen oklevelet nem tudtak bemutatni, csak a veszprémi és a pozsonyi kápt.-ok 2 
vizsgálati levelét, melyek újólag (de novo) lettek kiállítva és az ügy bizonyítására 
(comprobatio) nem megfelelőek. A procurator-ok úgy döntöttek, hogy az ügyet az 
apát esküje döntse el. Tamás országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és az or-
szág nemeseivel úgy határozott, hogy az apát köteles esküt tenni a saját lelkiisme-
retének megfelelően (hoc ad suum conscientiosum statum) a Szt. Márton-hegyen 
telepített szőlők után neki járó járandóságok felől. Az apátnak gyűrűjével és pász-
torbotjával feldíszítve és felékesítve a saját monostorában, a saját stallum-ában, fő-
papi öltözékét felöltve és pásztorbotját a kezében tartva az országbíró oklevelében 
megnevezett királyi emberek és a veszprémi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében 
[1354.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum) köteles letenni a fenti esküt, míg eskü-
társai, 2 nemes az oltárnál. Az apát és eskütársai esküjének lefolyását a felek a 
veszprémi kápt. oklevelében [1354.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) tartoztak jelen-
teni Tamás országbírónak. Ekkor Tamás országbíró a veszprémi kápt. okleveléből, 
melyet István mr., az apát procurator-a mutatott be, megtudta, hogy Vilmos apát 
döntésének megfelelően [1354.] jan. 8-án, ornátusába öltözve, pásztorbotját kezé-
ben tartva, Nana fi a Lóránd (szövegben hibásan: Nana-i Lórand) és János fi a János 
nemes eskütársaival – akik kezüket az oltárra téve esküdtek meg – letette az esküt 
a fentiekről, a királyi emberek és a veszprémi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében, 
valamint a győri kápt. nevében jelen lévő Bereck, győri prépost, Demeter mr. győri 
főesp. kanonok, ill. István fi a Miklós mr., Győr város bírája, Pál fi a Péter, Balázs 
fr.-e, András, Kalmar (dict.) Demeter és más győri polgárok e. A királyi emberek 
és a kápt. tanúságtevői meghallgatva az esküket, elfogadták azokat. Az országbíró 
ezért úgy döntött, hogy Vilmos apát és utódai a fentiek szerint szedhessék be a 
 szőlő és a bor után járó fi zetségeket.
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Tá.: 1.   Szécsi Miklós országbíró, 1356. nov. 1. BFL Konv. lt., Capsarium 22. H. (Df. 
207 234.)

 2.  Konth Miklós nádor, 1358. okt. 25. BFL Konv. lt., Capsarium 19. CC. (Df. 
207 250.)

K.:  –

54. 1354. jan. 29. Buda

[I.] Lajos király (H) a zalai konv.-nek. Jelentette számára Iwanch-i Ayakas (dict.) 
Miklós fi a János, hogy Péter testvér, szentgotthárdi (de S. Gothardo) apát a hozzá 
tartozókkal [1354.] jan. 24-én (f. VI. prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap.) egy tunella 
borát, a szekérrel és az azt vontató hat ökörrel Lok és Kedhel birtokok között, a 
Raba folyó mellett hatalmaskodva megtámadta és elragadta, valamint a kocsihajtót 
(curiferus) és két másik famulus-át, akik a kocsival mentek kegyetlenül megverette 
és minden náluk talált javukat elrabolta. Ezért az uralkodó felkéri a konv.-et, hogy 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Radus-i Bodus fi a Lőrinc v. Sal-i 
 Bereck v. ugyanonnan való Gergely v. Zulche-i Tristan fi a András v. ugyanonnan 
való Paznan fi a Gergely a vizsgálatot lefolytatja, mindenkitől akitől illik és lehet, 
megtudva a részleteket, és erről jelentés kiállítását kéri. D. Bude f. IV. prox. p. pre-
dictum fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1354.

Á.: Zalai konv., 1354. márc. 12. Dl. 41 237. (Mú Ta. Véghely.) (l. 124. szám).
Má.: ue. szám alatt. (20. sz.).
K.: –

55. 1354. jan. 29. Buda

[I.] Lajos király (H) Zathmar m. szb.-inak. Jelentette neki Zakachy-i Erdélyi (dict. 
de Erdel) Jakab, hogy [1353.] nov. 25-én (in fe. B. Katherine virg. et mart.) jobbá-
gyának, Zakachy-i Fudur (dict.) Istvánnak 2 ökrét elragadták. Ez után ő meg akarva 
találni azokat, akik ezt elkövették, ua. Istvánt másnap (2. die predicti fe.) az ökrök 
nyomainak keresésére elküldte, aki azokat Kege-i Márton fi a János istállójában (in 
stabulo) megtalálta. Ezt hallva Jakab Pete fi a Synka-hoz, Zonuk m. [sz]b.-i közül 
egyhez (ad unum ex iudicibus de comitatu) és a szb.-khoz járult, vele elment Kege 
faluba, hogy a 2 ökröt Márton fi a János istállójából törvényesen visszaállítassa. 
Eközben (interim) 4 famulus-át: Zyrma-i Tamást, Miklóst, István és Feyes (dict.) 
Pétert a falu mellett (prope) a gonosztevők őrzésére és fi gyelésére rendelte, nehogy 
azok az ökröket valamilyen módon el tudják rejteni. Végül János fi ai:  László és Já-
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nos ebből megtudták, hogy őket veszély fenyegeti, ezért az ökröket apjuk  curia-jából 
eltávolították. Jakab 4 famulusa őket üldözve János fi a Lászlót – miután a lovát 
megsebesítették – elfogták, János fi a János kezüket elkerülte, a sebesült lovat, a 
kardot, a bicellus-t és a köpönyeget Lászlótól a tolvajlás jeleként (in signum fur-
ti) elvették. Majd az állítva, hogy a ló megdöglött, a bőrét, a kardot, a bicellus-t és 
a köpenyt [1353.] dec. 2-án (f. II. prox. p. fe. B. Andree ap.) Zonuk m. c.-ének és 
szb.-inak ítélőszékén bemutatták. A tolvaj Lászlót az apja, Márton fi a János a fi ai-
val: Andrással és Jakabbal, valamint: Kege-i Simon fi aival: Lőrinccel és Jánossal 
hatalmaskodva megszabadították és Kege birtokra vitték, ahol Zyrma-i Tamást 2 
nyíllövéssel életveszélyesen (letariter) megsebesítették és Jakab famulus-aitól 2 lo-
vat 10 M.-t érő zablával és nyereggel (cum frenis et sellis) együtt, valamint 2, 3 M-t. 
érő köpenyt (palia) hatalmaskodva elragadtak. A lovakat és a köpenyeket Márton 
fi a János [1353.] dec. 2-án az ítélőszéken szintén bemutatta és Jakab, miután ezeket 
visszakapta, Synka szb.-val arra a helyre ment, ahol Márton fi a János fi aival és ro-
konaival a hatalmaskodást elkövették, de [...] az ökröket ott nem találták meg, ezért 
Jakab Synka-t Kege birtok irányába [vezette], ahonnan a gonosztevők az ökröket el-
menekíteni [igyekeztek] [.....] Synka az ökröknek és a gonosztevők lovainak nyomait 
Márton fi a János curiájától [........]. Az uralkodó felkéri a m. hatóságát, hogy maguk 
közül 1 v. 2 embert küldjenek ki, aki a fentiekről lefolytatja a vizsgálatot és erről je-
lentés kiállítását kéri. D. Bude, 5. die fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1354.

Á.: Szatmár m., 1354. febr. 13. Dl. 77 085. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 45.)
K.: Z. II. 551–552. (413. szám) (az átíró oklevélben); Doc. Trans. X. 254–257. (248. 

szám) (román ford. is).
R.: Z. VII. 150. (magyar nyelvű); Erdélyi Okm. III. 273–274. (746. szám).
Megj.: az oklevél eredetije vízfoltos, ami bal oldalán, alul kb. 10 sorban 4-5 szavas 

hiányt okoz.

56. 1354. jan. 29.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. Jakab özvegyének, Mech asszonynak a 
lánya, Mech asszony személyesen elmondta, hogy ua. kápt. privilegiális oklevele 
szerint Rudolf özvegyétől, Erzsébet asszonytól 1 ft. híján 4 M.-ért vásárolt Magoz(?) 
birtokon négy iugerum földet. Most ebből két iugerum-ot 4 M.-ért (M. grossorum) 
elad Myle fi a Lachk-nak, Rudolf unokájának (nepos), örök birtoklásra. D. f. IV. prox. 
an. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1354.

E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 9. 6. 12. (Df. 263 104.)
K.: –
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57. 1354. jan. 29. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája e. személyesen megjelent Zemlyn m.-beli Boly-i 
(E. 2.: Bol) László és Zobolch (E. 2.: Zabolch) m.-beli Tusyr-i Lukács egyrészről, 
másrészről Varda-i László fi a János mr. és előbbiek elmondták, hogy ha László fi a 
János mr. és Luchunch-i Dénes fi a Tamás a közöttük egészen mostanáig fennálló 
perben nem tudnak megegyezni, akkor ők László fi a János mr.-nek költségeiért – 
amely a per folytatása (in prosecutione) során viselt – 6 budai M.-t – a M.-t 4 ft.-tal 
számolva – tartoznak fi zetni [1354.] márc. 19-én (in die medii Quadr.), azzal a ki-
kötéssel, hogy ha a 6 M.-t János mr.-nek a fenti időponton nem fi zetik meg, akkor 
kétszeresével tartoznak neki. Ha János mr. a 6 M. és kétszerese miatt törvénybe 
hívja őket és László és Lukács az első időpontot elfogadni (recipere non valerent) 
nem tudják, akkor a 6 M.-t és annak kétszeresét János mr.-nek a bírsággal együtt 
(cum gravamine iudicii) tartoznak megfi zetni, amire önként kötelezték magukat. D. 
Bude, f. IV. prox. an. fe. Purif. B. virg., a. d. 1354.

E.: 1.  Dl. 77 083. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 245.) Papír. Hátlapján természetes színű 
viaszba nyomott, kerek pecsét töredékei.

 2.  SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 1354. 36. (Df. 219 467.) Hátlapján záró-
pecsét maradványa látszik.

K.: Z. II. 550. (412. szám).
R.: Z. VII. 150.

58. 1354. jan. 30.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy pa-
rancslevelének – miszerint küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Zudor 
(dict.) Péter mr., Sarus-i c. és várnagy, speciális királyi kiküldött kiszáll a Sarus 
m.-ben fekvő Varhegalia, alio nomine Budusfolua birtokra, melyet a bárók és lova-
gok (miles) információi alapján az uralkodó Mochola-i Miklósnak, mint saját birto-
kát visszaadta, az összehívott szomszédosok és határosok jelenlétében bejárja, majd 
miután más birtokoktól elválasztotta, iktatja azt Mochola-i Miklósnak, ha nem lesz 
ellentmondás, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé és 
erről jelentés kiállítását kéri – megfelelően kiküldték tanúságtevőül Pál karpapot 
Wertees-i Miklóssal, Polocha-i Péter mr. alvárnagyával, akit Péter mr. a maga ne-
vében küldött, mivel őt magát a király egyéb szolgálatai – ahogyan az a kápt.-nak 
küldött leveléből kiderült – akadályozták, akik visszatérve egyetértőleg elmondták, 
hogy [1354.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) kiszálltak a mondott birtokra, a szom-
szédosok és határosok jelenlétében Mochola-i Miklósnak iktatták örökös birtoklás-
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ra. Az iktatás helyén és napján nem volt ellentmondás. D. f. V. prox. p. oct. quind. 
fe. Epiph. d., a. eiusdem 1354.

E.: ŠA. Prešov (Eperjes). Úsz cs. úszfalvi lt. 47. 3. (Df. 268 316.) Hátlapján kerek 
pecsét töredékei.

Á.: 1.  I. Lajos király, 1364. nov. 18. Magángyűjtemény, ismeretlen őrzési hely. Úsz 
cs. oklevelei 18. (Df. 285 404.)

 2.  I. Lajos király, 1364. nov. 18. Magángyűjtemény, ismeretlen őrzési hely. Úsz 
cs. oklevelei 4. és 6. (Df. 277 875.)

 3.  Váradi kápt., 1400. febr. 18. Magángyűjtemény, ismeretlen őrzési hely. Úsz 
cs. oklevelei 12. (Df. 277 883.)

 4.  Váradi kápt., 1400. febr. 18. ŠA. Prešov (Eperjes). Úsz cs. úszfalvi lt. 180. A. 
(Df. 268 443.)

K.: –

59. 1354. jan. 30. Buda

Miklós nádor Budán, 1354. jan. 30-án (f. V. prox. an. fe. Purif. B. virg., a. d. 1354.) 
kelt nyílt oklevele szerint egyrészről Zabar-i János fi a János mr., valamint János fi a 
Benedek a zalai konv. megbízólevelével képviselve János fr.-ét, Ethyz ~ Othyz-t, 
másrészről pedig Rayk-i Miklós fi a János személyesen megjelentek e. és előbbiek 
élőszóval előadták, hogy a Zala m.-ben fekvő Welgweugh nevű birtokot – melyet 
Miklós fi a János perrel (ordine iudiciario) meg akar tőlük szerezni (aquiro) – két 
egyenlő részre felosztották, melyből Pousa fi a Pál részét Miklós fi a Jánosnak min-
den ellenvetés és pénzbeli megváltás (absque pecuniarie solucione) nélkül átadták. 
Jakab fi a Miklós ua. Welgwugh nevű birtokon elhelyezkedő részét [1354.] márc. 
1-jén (sabb. prox. an. domin. Invocavit) a zalai konv. tanúságtevője e. – melynek 
kiküldését a nádor oklevelében kérte – az ország szokása szerint meg fogják becsül-
ni. A becslés után Miklós fi a János Jakab fi a Miklós özvegyének hitbére és jegy-
ajándéka, valamint lányának leánynegyede címén az asszonyoknak a jussát tartozik 
kiadni. Mivel János és Othyz mr.-ek az asszonyok jussát már korábban kiadták, 
ezért nekik azt tartozik megfi zetni és ők a hitbér, jegyajándék és leánynegyed meg-
fi zetéséről szóló felmentvényt (littere expedicionales) tartoznak Miklós fi a Jánosnak 
átadni és Jakab fi a Miklós birtokrészét a pénz megfi zetése után minden tartozékával 
és haszonvételével együtt kiadják. A Welwugh nevű birtok mellett (circa) elhelyez-
kedő földrészt, melyet Miklós fi a János Crysy fi a Abanda-tól vásárolt és erről a zalai 
konv. oklevelét bemutatta – a zalai konv. tanúságtevője e. a privilégiumban foglalt 
határok mellett [1354.] márc. 1-jén bejárják és az ország szokása szerint felbecsülik. 
A becslés után Posa fi a Pál és Jakab fi a Miklós birtokrészének pénzbeli értékét cum 
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fructibus et circumstanciis Jánosnak és Othyz-nak [1354.] márc. 15-én (15. die sabb. 
die) részben dénárokban, részben pedig becsértékben tartozik megfi zetni, János és  
Othyz mr.-ek pedig a privilégiumot és a földrészt minden tartozékával és haszon-
vételével Miklós fi a Jánosnak átadni tartoznak.

Tá.: Szepesi Jakab, országbíró és a városok bírája, 1376. jún. 19. Dl. 67 605. (Rajky 
cs. lt. 17.)

K.: –

60. 1354. jan. 30. Buda

Kunth Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. emlékezetül adja, hogy Saswar-i Pál fi a 
Márton ura, Chahol-i Nagy (Magnus) János mr. nevében a váradi kápt. megbízó-
levelével a kápt. válaszlevelével összhangban a vajda bírói jelenléte e. [1354.] jan. 
13-án (in oct. fe. Epiph. d.) Zorwad-i László fi a Miklóssal szemben megjelent és 16 
napon keresztül várakozott, de Miklós nem jött el és nem küldött responsalis-t sem, 
ezért a vajda Zorwad-i László fi a Miklóst bírságban elmarasztalja, ha nem tudja ma-
gát ésszerű indokkal kimenteni. D. Bude, 18. die oct. predictarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 64 044 (Kapy cs. lt. 39.) Papír. Hátlapján külzet (pro magistro Johanne 
magno de Chahol contra Nicolaum fi lium Ladislai de Zorwad iudicialis) és 
természetes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét maradványai.

K.: –
R.: Erdélyi Okm. III. 274. (747. szám).

61. 1354. jan. 30. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékeze-
tül adja, hogy Pel-i Deseu fi a János személyesen Vezekyn-i János fi a Imrével, István 
testvér Leker-i apáttal, Péter fi a Pállal és anyjával, valamint Podkou fi a Miklóssal 
– akit Pálnak és anyjának kellett odaállítania (eisdem Paulo et domine matri sue sta-
tuere commissum) – szemben [1354.] jan. 8-tól (ab oct. diei Strennarum) huszonkét 
napon keresztül (viginti duobus diebus) várakozott az országbíró színe e., azonban a 
Gron folyó melletti Szt. Benedek-konv. oklevelével törvényesen megidézettek nem 
mentek el és nem küldtek maguk helyett senkit. Őket a távolmaradás miatt a szoká-
sos bírságban, valamint Pált és anyját Podkou fi a Miklós odaállításának hanyagolása 
(pro negligentia statucionis) miatt 1 M. büntetésben marasztalja el, ha magukat ész-
szerű okokkal nem tudják kimenteni. D. Bude, 23. die termini prenotati, a. d. 1354.
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E.: Dl. 77 084. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 382.) Papír. Hátlapján külzet (pro 
Johanne fi lio Deseu de Peel contra Emericum fi lium Johannis de Vezekyn et 
alios interius expressos iudiciaria) és kancelláriai jegyzet (hátlapon, középen, 
alul más középkori kéz írásával: de Bors), valamint zöldes színű viaszba nyo-
mott kerek zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 553. (414. szám).
R.: Z. VII. 150.

62. 1354. jan. 31. Buda

[I.] Lajos király (H) a budai kápt.-nak. Jelentették számára Kaluz-i Lőrinc fi a Lukács, 
Sebestyén fi a Péter és Péter fi a László nevében, hogy a Pomaz birtokon fekvő birtok-
részüket, amelyet Pomaz-i Mihály fi a Benedeknek elzálogosítottak, vissza szeretnék 
váltani, melyhez a kápt. tanúságtevője szükséges. Ezért a király felkéri a kápt.-t, hogy 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Ethy-i Zeuke v. Gergely fi a Mihály v. 
Meger-i Dénes királyi ember a visszaváltást megszemléli és erről – ha szükséges – je-
lentés kiállítását kéri. D. Bude, f. VI. prox. an. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1354.

Á.: Budai kápt., 1354. febr. 24. Dl. 4408. (NRA. 1537. 78.)
K.: –
R.: Bakács, Pest m. 200. (687. szám).
Megj.: a kápt. átíró oklevelének utolsó sorában Kalus névalak szerepel.

63. 1354. febr. 1.

Péter, aradi prépost és a kápt. Zer-i Pousa fi a Miklós mr.-t a kápt. Morothua nevű 
halastaváért megfi zetett 20 ft. felől nyugtatja. D. sabb. prox. an. fe. Purif. virg. glor., 
a. d. 1354.

E.: –. (K. szerint: Festetics cs. lt. Ignota Miscell 45.)
K.: AO. VI. 168. (103. szám); Doc. Trans. X. 257. (249. szám) (román ford. is).
R.: Juhász, Aradi reg. 12. (73. szám).

64. 1354. febr. 1. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja jan. 8-án (in oct. diei Strennarum), többek 
között Petewch fi a János körösi c.-szel, Iván fi a Desew-vel, István herceg udvar-
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bírójával és más nemesekkel tartott törvényszékén István fi a Gergely bíró, Jakab fi a 
János, Mihály fi a György és Péter fi a Benedek a Wereuche-i polgárok és hospesek 
nevében (a csázmai kápt. megbízólevelével) bemutatták Mária királyné (H) privi-
légiumát, a pécsi kápt. határjáró levelét és magának a bánnak Magyar (dict.) Pállal 
szembeni perhalasztó okleveleit és azt kérték, hogy a közöttük lévő perben hozzon 
ítéletet. A bemutatott privilégiumokból kitűnt, hogy Imre, somogyi apát Mihály-
lyal, Pál királynéi tárnokmr. jegyzőjével (notarius) Erzsébet anyakirályné parancsa 
alapján 1352. nov. 8-án (in quind. fe. OO. SS.) Wereuche város (civitas) határainak 
bejárására kiszállt, a határokat Mária királyné privilégiális oklevele alapján bejárták 
és úgy találták, hogy a Derze nevű birtok – amelyet Magyar (dict.) Pál birtokol – 
Wereuche királynéi oklevélben foglalt határai között fekszik és ezért Magyar (dict.) 
Pált megidézték az anyakirályné speciális jelenléte elé (specialis presentia regina-
lis), majd innét átkerült a per István herceg jelenléte elé, 1353. aug. 1-jére (ad oct. B. 
Jacobi ap.), és ítélethozatalra a bán elé. A határnapon a Wereuche-i polgárok meg-
bízólevéllel megjelentek, Pál nem jelent meg, ezért 3 M. büntetést vont magára, de 
procurator-a, Porozlow-i László a királyi kápolnaispán megbízólevelével egy későb-
bi időpontot kért az oklevelek bemutatásra, ezért azt a bán 6 M. büntetés lefi zetése 
mellett 1353. okt. 6-ra (ad oct. B. Mychaelis arch.) halasztotta. Akkor Rawaz (dict.) 
Miklós, Pál serviense és procurator-a a királyi kápolnaispán megbízólevelével ura 
nevében megjelent, de a 6 M. büntetést nem fi zette le és egy másik időpontot kért 
az oklevelek bemutatására. A bán a pert 12 M. büntetés terhe mellett elhalasztotta 
1353. nov. 18-ra (ad oct. B. Martini conf.). Ekkor Pál nevében Rawaz (dict.) Miklós 
jelent meg, a királyi kápolnaispán megbízólevelével, de nem fi zette le a 12 M. bün-
tetést, hanem új időpontot kért. A bán újra elhalasztotta a pert, 24 M. büntetés terhe 
mellett, 1354. jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum prox.), minden további halasztás 
nélkül. Ekkor a törvényszéken a Wereuche-i polgárok megjelentek, azonban Magyar 
(dict.) Pál nem, nem küldött procurator-t sem, nem fi zette le a 48 M. büntetést. A bán 
a törvényszéken jelen lévő nemesekkel együtt úgy döntött, hogy mivel a Derze nevű 
birtok Mária királyné oklevele és a pécsi kápt. határjáró levele értelmében Wereuche 
határain belül fekszik, ezért a nevezett birtokot minden tartozékával együtt a polgá-
roknak adja és Magyar (dict.) Pálra, valamint utódaira örökös hallgatást parancsol-
nak. Erről a bán függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. D. Zagrabie, 25. 
die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 33 407. (NRA. 590. 26.) Hártya. Egyszerű iniciálé. (N) A Fk.-en 
függőpecsét sodrata látszik.

K.: Smič. XII. 221–225. (167. szám) (1354. febr. 3-ra dátumozva).
R.: Halász É., Szlavón 131–132. (208. szám).
Megj.: Erzsébet anyakirályné 1352. nov. 8-án kelt oklevelének teljes szövegű E.-je, 

ill. Á.-a nem lelhető fel.
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65. 1354. febr. 2. Buda

[I.] Lajos király (H) Tót (Sclavus) Lőrinc fi ainak: Miklós erdélyi vajdának és  Zonuk-i 
c.-nek, valamint Leukus asztalnok- és pohárnokmr.-nek, valamint örököseiknek 
adományozza, a neki és országának tett hűséges szolgálataikért Farkas fi a Péter fi a 
Anduch örökös nélkül elhunyt ember összes birtokát, birtokrészét, különöskép-
pen a Pozsony m.-i, Challokuz-ben lévő Ogya, Tarnuk, Kysaztal, Wyfalu, Reen, 
 Wyuasarhel, Eghazaymagyary, Nemetfalu, Abany, Ilka, Wata, egy másik Wata, 
 FilkeJakaphaza és Zolgageur nevű birtokokat, valamint a Magary és Kukynzor fal-
vak e., a Beuldur nevű folyón lévő malmokat és malomhelyeket, vizás halastavakat 
(cum piscinis vsonum) Ilka falu e., amelyek az ország törvényei szerint a király ke-
zéhez háramlottak, összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, régi és igaz 
határaik mellett új adomány címén (nova donatio), mások jogainak sérelme nélkül. 
A birtokokra vonatkozó egyéb, bármilyen formában kiállított adományleveleit ha-
tálytalanítja. Ha a birtokra maga tartana igényt, akkor Miklósnak és Lőkösnek ha-
sonló értékű másik birtokot, v. ugyanannyi értékű pénzt fog adni. Erről a jelentés 
után privilégium kiállítását ígéri. D. Bude, in die Purif. virg. glor., a. d. 1354.

E.: Dl. 4409. (Acta eccl. ordinum et monialium, Poson 9. 3.) Hártya. Egyszerű inici-
álé. Hátlapján kerek, rányomott pecsét nyoma látható. Későbbi egy korú kéz  által 
írott tárgymegjelölés: collatio possessionum Andych és debitum privilegium 
jegyzet, továbbá későbbi kéz által írott, latin nyelvű tartalmi össze foglaló.

Á: I. Lajos király, 1360. márc. 26. Dl. 4908. (Acta eccl. ordinum et monialium, 
 Poson 9. 7.)

K.: AO. VI. 169–170. (104. szám).
R.: Doc. Trans. X. 257. (250. szám) (román).

66. 1354. febr. 2. Buda

[I.] Lajos király (H) színe e. megjelent egyik részről Soklous-i Pál c. lánya, néhai 
Twtheus, királyi ajtónállómr. és királynéi tárnokmr. özvegye, másik részről  Twtheus 
mr. fi a László mr., fr.-e, Miklós képviseletében is és az asszony elmondta, hogy 
Twtheus mr. más anyától született fi ai: László és Miklós mr.-ek neki hitbérérért és 
jegyajándékáért – melyek az ország szokása szerint őt megilletik – 50 budai M.-t ki-
fi zettek. Miklós és László kötelezték magukat, hogy további 50 M.-t, az ország szo-
kásának megfelelően becsértékben (cum condigna estimatione) 1354. jún. 8-án (in 
oct. fe. Penth.) a pécsi kápt. e., v. az asszonynak, v. a nevében eljáró procurator-nak 
fognak megfi zetni. Ha ennek megfi zetését elmulasztják, akkor kétszeres büntetés-
ben marasztaltassanak el. Kikötötték, hogy az 50 M. megfi zetése után az asszony v. 
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procurator-a Twtheus fi ait a hitbérről és a jegyajándékról tartozik a kápt. oklevelével 
felmenteni. D. Bude, in fe. Purif. virg. glor., a. d. 1354.

E.: Dl. 87 290. (Esterházy cs. hg. lt. Repositorium, 32. E. 242.) Hártya. Hátlapján 
természetes színű viaszba nyomott, kerek pecsét töredékei és 2, későbbi kezek 
által írott tartalmi összefoglaló.

K.: –

67. 1354. febr. 4. Königsfelden

Ágnes, özvegy királyné (U) 100 aranyforintot (gulden) adományoz évenként a dies-
senhofeni Szt. Katrinental domonkos apáca kolostornak. Der brief ist geben ze Kün-
gesvelt an Sant Agatha abent, indem iar do ma zalte von Gottes gepurt drüzehen 
hundert iar darnach in dem vier und fünffzigosten iar.

K.: Libenau, Hundert Urkunden 120–121. (80. szám).

68. 1354. febr. 4. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékezetül 
adja, hogy Paztur-i Miklós fi a Péter, ugyanonnan való István fi a Jakab, Fynta (dict.) 
Pál és Teremes-i Péter fi a Leukus személyesen Paztor-i István fi a Miklós ellenében 
1354. jan. 13-tól (ab oct. fe. Epiph. d.) 22 napon keresztül megjelentek a színe e., 
azonban perbeli ellenfelük a győri kápt. korábbi időzőlevelének megfelelően Pál fi a 
György meggyilkolása ügyében nem ment el és nem is küldött maga helyett senkit, 
ezért őt bírságban elmarasztalta, ha nem tudja magát kimenteni. D. Bude, 23. die 
termini prenotati, a. d. 1354.

E.: VAML. Szelestey cs. lt. 7. (Df. 261 528.) Papír, helyenként vízfoltos, szaka-
dozott. Hátlapján külzet (pro Petro fi lio Nicolao de Paztor et aliis interius 
nominatis contra Nicolaum fi lium Stephani de eadem Paztor iudicialia, továb-
bá: Sopruniensis) és zárópecsét nyoma.

K.: –

69. 1354. febr. 5. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy Leztemer-i Mátyás (Lez-
na-i Lőrinc nevében, a Jazou-i konv. megbízólevelével) Zemplén m.-i Thyba-i And-
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rás fi a Lőrinc fi a László ellenében 1354. jan. 13-tól (ab oct. fe. Epiph. d.) kezdődően 
23 napon keresztül folyamatosan megjelent a színe e., azonban perbeli ellenfele a 
nádor korábbi bírságlevelében a nádornak és perbeli ellenfelének megítélt 6 M. bír-
ság megfi zetése végett nem jött el és nem is küldött maga helyett senkit. Ezért a 
nádor a büntetés duplájában, 12 M. bírságban marasztalja el, ha nem tudja magát 
ésszerű indokkal kimenteni. D. Bude, 24. die termini prenotati, a.d. 1354.

E.: Dl. 85 306. (Sztáray cs. lt. 92.) Papír, vízfoltos, halvány. Hátlapján természetes 
színű viaszba nyomott kerek zárópecsét (K. szerint a nádor kisebb pecsétje), 
külzet (pro Laurencio de Lezna contra Ladizlaum fi lium Laurencii fi lii Andree 
de Tyba [super non] solutione sex marcarum iudicialis) és későbbi kéz által 
írott tartalmi összefoglaló.

Má.: ue. jelzet alatt.
K.: Sztáray I. 242. (138. szám).

70. 1354. febr. 5. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékezetül 
adja, hogy [1353.] febr. 13-án (in oct. diei Cynerum) tartott ítélőszékén színe e. 
 Miklós, szepesi prépost nevében, annak megbízólevelével István fi a János megjelent 
Elyas fi ai: István és Hank ellenében és bemutatta a Jazou-i konv. 5 idézőlevelét, a 
saját 5 iudicialis-át és egy memorialis levelét. Ezek szerint Janusfalua-i Gublinus fi a 
Elyas fi ai: István és Hank perbe idéztettek Miklós, szepesi prépost ellenében 1350. 
nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf., in a. d. 1350.), mely időpontról a pert az or-
szágbíró perhalasztó oklevelével 1351. okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch, in a. d. 
1351.) halasztották. Ekkor az országbíró színe e. István fi a János, Miklós szepesi 
prépost nevében, annak megbízólevelével István és Hank ellenében elmondta, hogy 
István és Hank az általunk Janusfolua-nak nevezett birtokot, mely a prépost Leton 
és Heymuth ~ Heymouth ~ Hemuth, oklevelekkel igazolhatóan hozzá tartozó birto-
kainak határai között fekszik, valamint egy malomnak a felét, mely a Hornad folyón 
található és szintén a fenti birtokok határai között van, elfoglalták és ennek okát sze-
retné megtudni. Elyas fi ai: István és Hank nevében a Jazou-i konv. megbízólevelével 
Jan fi a Hank azt válaszolta, hogy Janusfolua birtokkal kapcsolatban rendelkeznek 
oklevelekkel, melyeket a köv. időponton készek bemutatni. Az országbíró meghagy-
ta a feleknek, hogy a birtokokra vonatkozó okleveleiket 1352. jan. 8-án (in oct. diei 
Strennarum, prox. venturis) mutassák be a színe e., melyek megtekintése után igaz-
ságot fog szolgáltatni. István és Hank azonban nem mentek el és nem is küldtek 
maguk helyett senkit, ezért őket az országbíró megbírságolta. István préposttal 
szemben Istvánt és Hank-ot megidézték 1352. júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis 
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Bapt.), majd 1352. okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.), aztán 1352. nov. 19-re (ad 
quind. f. II. prox. p. fe. OO. SS.), ötödjére pedig 1353. jan 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. 
tunc prox. transactas), a király jelenléte elé, a Jazou-i konv. idézőleveleivel, azonban 
ők nem mentek el és nem küldtek maguk helyett senkit, ezért az országbíró őket 
megbírságolta. Az oklevelek megtekintése után István fi a János a prépost nevében 
ítélethozatalt kért. Az országbíró felkérte a Jazou-i konv.-et, hogy küldje ki tanúság-
tevőjét, akinek a jelenlétében Zeurus fi a Mátyás v. Kázmér fi a János v. Aranyaz-i 
Hank v. Orbanfolua-i Jan fi a Hank királyi ember a vitás birtokon, amiről Hank és 
István azt állítják, hogy Janusfolua-nak hívnak és az övék, a prépost pedig azt, hogy 
Leton és Heymuth birtokainak határai között van, Miklós prépost v. procurator-a 
jelenlétében 15 napig ott tartózkodva a fentiekkel kapcsolatban Elyas fi ait: Istvánt és 
Hank-ot idézzék meg, oly módon, hogy az ügyre vonatkozó okleveleiket be kell mu-
tatniuk, valamint a rájuk kirótt bírságoknak eleget kell tenniük és erről a konv. 1353. 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) tegyen jelentést. Ekkor megjelent az ország-
bíró színe e. Miklós, szepesi prépost nevében, annak megbízólevelével István fi a 
János és bemutatta a Jazou-i konv. levelét, mely szerint Zeurus fi a Mátyás királyi 
emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, akik visszatérve azt jelentették, hogy [1353.] 
márc 9-én (sabb. prox. p. domin. Letare) a vitatott birtokon Vyliam fi a Miklóst, Mik-
lós prépost procurator-ának jelenlétében Elyas fi ait: Istvánt és Hank-ot a fentiekkel 
kapcsolatban a prépost ellenében szemtől-szemben megidézték a király jelenléte elé. 
Elyas fi ai: István és Hank Miklós, szepesi prépost ellenében nem mentek el és nem 
is küldtek maguk helyett senkit, noha István fi a János, a prépost procurator-a 22 na-
pon keresztül várta őket. Mivel az országbíró Elyas fi ait: Istvánt és Hank-ot három 
m.-beli piactéren kihirdettetni kívánja, ezért felkéri a Jazou-i konv.-et, hogy küldje 
ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Zeurus fi a Mátyás v. Kázmér fi a János v. 
Aranyaz-i Hank v. Orbanfolua-i Jan fi a Hank királyi ember Janusfolua-i Elyas fi ait: 
Istvánt és Hank-ot, Miklós prépost ellenében három m.-beli piactéren a fentiekkel 
kapcsolatban kihirdeti, oly módon, hogy tartoznak okleveleiket bemutatni a harma-
dik kihirdetés 15. napján a király jelenléte e. és egyúttal az országbírónak és perbeli 
ellenfelüknek a rájuk kirótt bírságban eleget kell tenniük. Az országbíró az ügyben 
ítéletet fog hozni, akár megjelennek, akár nem. A fentiekről a konv. tegyen jelentést 
az utolsó kihirdetés 15. napjára a királynak. Ekkor, vagyis 1353. júl. 1-jén (15. die f. 
II. prox. p. fe. BB. Viti et Modesti mart.) Miklós prépost nevében, annak megbízó-
levelével István fi a János megjelent az országbíró színe e. és bemutatta a Jazou-i 
konv. válaszlevelét, mely szerint Jan fi a Hank három m.-beli piactéren kihirdette 
Elyas  fi ait: István és Hank-ot, nevezetesen jún 13-án (f. V. prox. p. fe. B. Barnabe) 
Zenth lazlo-n, jún 15-én (sabb. prox. p. diem predictam) Zenthgyurgh-ön, majd jún. 
17-én (f. II., videlicet 3. die fe. BB. Viti et Modesti mart.) Kesmark városában Miklós 
prépost ellenében, az országbíró oklevelében megadott módon. Ezen az időponton 
azonban Elyas fi ai István és Hank nem jelentek meg az országbíró színe e. és nem is 
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küldtek maguk helyett senkit, noha István fi a János, Miklós prépost procurator-a 22 
napon keresztül várta őket és igazának bizonyítékául bemutatta [IV.] Béla király 
1250-ben kelt oklevelét. (l. Reg. Arp. 933. szám). Mivel Elyas fi ai: István és Hank az 
idézések, értesítések és a három m.-beli piactéren való kihirdetés után sem jelentek 
meg az országbíró színe e., nem is küldtek maguk helyett senkit, nem tettek eleget 
sem az országbírónak, sem perbeli ellenfelüknek a rájuk rótt bírságokban, a birtok 
és malom ügyében nem mutatták be bizonyítékaikat, hanem az igazságszolgáltatás-
tól távol maradtak, ezért az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és neme-
sekkel úgy döntött, hogy Toplocha-i János fi a Stanizlaus v. Fylefolua-i Vyliam fi a 
Miklós királyi ember a Jazou-i konv. tanúságtevőjének jelenlétében (akinek a ki-
küldését a konv.-től kérte), 1353. nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) Leton és 
Heymouth birtokon, azoknak minden szomszédosát és határosát összehívva és je-
lenlétükben a [IV.] Béla király privilégiumában foglalt határok mellett – amelyet a 
prépost v. procurator-a eredetiben köteles bemutatni –, azoknak minden változtatása 
nélkül, bejárja. Ha úgy találják, hogy az Elyas fi ai által Janusfolua-nak nevezett bir-
tok és a malom fele a birtokok határai között van, akkor azokat iktassák Miklós 
prépostnak és egyházának és csatolják (applicare) Leton és Heymuth birtokokhoz, 
István, Hank és mások tiltakozásával nem törődve, mivel a hosszú ideje folyó perben 
senki más nem jelentette be, hogy a birtokban jussa van. Minderről a konv. [1354.] 
jan. 13-ra tegyen jelentést. Ha a jelentés szerint István és Hank a birtokot és a malom 
felét hatalmaskodva elfoglalták és azok a fenti két birtok határai között fekszenek, 
akkor perdöntő ítéletet fog hozni (sententia defi nitiva) Hank és István ellenében. 
 Ekkor (in oct. fe. Epiph. d.) az országbíró és a vele együtt törvényszéket ülő bárók és 
nemesek bírói színe e. Miklós szepesi prépost procurator-a, István fi a János, annak 
megbízólevelével megjelent és bemutatta a Jazou-i konv. válaszlevelét, miszerint a 
konv. Fylefalva-i Vilyam fi a Miklós királyi emberrel kiküldte tanúságtevőjét, János 
testvért, akik visszatérve a köv.-ket jelentették: 1353. nov. 18-án a Leton és Hemouch 
birtokokra kiszálltak, a szomszédosok és határosok összehívása után és jelenlétük-
ben azokat a [IV.] Béla király privilégiumában foglalt határok mellett, amelyet Ist-
ván fi a János eredetiben bemutatott, bejárták és úgy találták, hogy a most Elyas fi ai 
által Janusfaluan-nak nevezett birtok és a malom fele Leton és Heymouth birtokok 
határai között fekszenek, ezért azokat a fenti birtokokhoz csatolva Miklós prépost-
nak és egyházának iktatták azzal a joggal, amivel [IV.] Béla király privilégiuma 
alapján hozzájuk tartozik, ellentmondás nélkül. A fenti oklevelek bemutatása után 
István fi a János, a prépost procurator-a azt kérte, hogy az országbíró szolgáltasson 
igazságot. Az országbíró úgy határozott, hogy a vitatott birtok, valamint a malom 
fele a prépostot és egyházát illeti örökös birtoklásra, Istvánra és Hank-ra pedig örö-
kös hallgatást parancsol ezzel kapcsolatban, továbbá a birtok és a malom felének 
hatalmaskodva való elfoglalása miatt hatalmaskodásban marasztaltassanak el és ve-
szítsék el minden birtokukat, amelyeknek egyharmada a prépostot és kétharmaduk 
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az országbírót illeti meg. Erről az országbíró autentikus függőpecsétje alatt állíttat 
ki oklevelet. D. Bude, 24. die oct. fe. Epiph. d. predictarum, a. eiusdem 1354. 

E.: ŠA v Levoči (Lőcse). Szepesi kápt. lt. Szepesi kápt. m. lt.: I. rész 6. 1. 8. (Df. 
272 391.) Hártya, virág- és indadíszes iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat.

Má.: 1. E. jelzete alatt.
 2.  Dl. 25 116. (Acta Jesuitica LEUCSOVIEN 10. 42.) Csak az országbíró ítéle-

tét tartalmazza.
K.: –

71. 1354. febr. 7.

A váradi kápt. 1354. febr. 7-én (f. VI. prox. p. fe. Purif. B. Marie virg., a. d. 1354.) ki-
adott nyílt oklevele szerint színük e. megjelenve egyik részről Crazna m.-i Horuathy-i 
Gergely fi a János, másik részről Crazna m.-i Kechel-i Jakab fi a Miklós elmondták, hogy 
fogott bírák segítségével a közöttük lévő perben a köv. megegyezésre jutottak: Jakab 
fi a Miklós a Zoluathew ~ Zalwatthew nevű (Crazna m.-i) földet, valamint a Mathias 
Horuatha nevű földet – melynek kapcsán Gergely fi a Jánost perbe hívta – visszaadja 
Jánosnak minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, a földekkel kapcsolatos 
minden jogigényéről lemondva. Viszonzásul Gergely fi a János a Sadan Horuatha birtok 
felét, összes tartozékával és haszonvételével együtt Jakab fi a Miklósnak és örököseinek 
adja örök birtoklásra. Sadan-Horuatha birtok felének, vagyis az egysoros utca (vicus 
similicis ordinis) Kechel birtok felől és a használati (usuales) földek a határai: Mik-
loshegye hegy, földjel, határjelek, Horuath birtok, Bogard föld, Sadan-Horuatha bir-
tok, Sadan-Horuatha falu, Wzturgar (dict.) János kertjének sarka, Crazna folyó, Crazna 
birtok, vulgariter Beercz-nek hívott hegycsúcs. Ezen kívül a Katrych folyó forrásánál 
lévő használati (usuales) földek, melyek Sadan-Horuatha birtokhoz tartoznak, szintén 
Miklóséi lettek. Jakab fi a Miklós a Zalwatthew földön lévő malomhelyet is Gergely fi a 
Jánosnak adta. Viszonzásul János a Sadan Horuatha birtokon, annak Krazna birtok felé 
eső részén adott Miklósnak egy malomhelyet, (ami korábban Sadan fi a Mártoné volt), 
a gáttal, amelyet uulgariter Gaath-nak neveznek, és amely Gergely fi a János és fr.-e 
birtokrészéhez tartozik. Mivel a Matthias Horuatha birtokrész miatt mások is perelnek, 
ha Jakab fi a Miklós a saját, v. Gergely fi a János költségén vissza tudja szerezni, akkor 
Sadan Horuatha birtok fele Jakab fi a Miklósé legyen.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1422. nov. 24. (őrzési helye ismeretlen).
K.: HOkm. V. 213–214. (151. szám).
R.: Erdélyi Okm. III. 274–275. (748. szám); ZsO. IX. 1185. szám (csak a kiadó és a 

dátum említése).
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72. 1354. febr. 9.

[I.] Lajos király (H) Miklós mr. Hung-i c.-nek, v. a m. alispánjának és a szb.-knak. 
Jelentették neki Dénes fi ai: Miklós és Gergely, Hung m.-i Mokcha-i nemesek, hogy 
Mihály bán fi a László mr. elfoglalta a Stemepotoka birtokot (K.: folyót), azon a 
 címen, hogy annak Dragnov Potoka ~ Dregnovpotoka a neve (ratione sui nominando 
Dragnov Potoka). Ezért a király felszólítja a m. hatóságát, hogy küldjenek ki maguk 
közül egyet v. kettőt, akik mindenkitől, akitől lehet megtudják, hogy Miklós fi ainak 
Stemepotoka nevű öröklött birtokát Stemepotoka-nak v. Dregnovpotoka-nak hívják 
és erről a m. tegyen jelentést. D. in Vissegrad, in oct. Purif. B. virg. 

Á.: Ung m., 1354. márc. 4. (A MOL gyűjteményében nem lelhető fel, K. szerint a 
Mokchay cs. lt.-ból).

K.: F. IX. 2. 361–362. (176. szám).

73. 1354. febr. 10. Avignon

[VI. Ince pápa] arra kéri [III.] Kázmér lengyel királyt, hogy adja vissza Arnold de 
Lacaucina titeli decan-nak, szentszéki nuntius-nak az általa, az Apostoli Kamarát 
illető tizedként gyűjtött 166 arany és 1576 ezüst M.-t, valamint a census-t (censum 
denarii S. Petri). D. Avinione, III Id. Febr., pápasága 2. évében [1354.].

K.: Gasnault II. 21–22. (762. szám) (latin).

74. 1354. febr. 10. Avignon

[VI. Ince pápa] meghagyja Arnold de Lacaucina titeli decan-nak (kalocsai egy-
házm.), szentszéki nuntius-nak, hogy az általa tizedként gyűjtött 166 arany és 
1576 ezüst M.-t, amelyet [III.] Kázmér lengyel király elvett, vegye vissza és juttas-
sa el  Raymund-nak, a velencei (de Veneciis) Szt. Miklós-monostor apátjának. D. 
 Avinione, III. Id. Febr., pápasága 2. évében [1354.].

K.: Gasnault II: 22–23 (763. szám) (latin).

75. 1354. febr. 11.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e.személyesen megjelenve az elhunyt 
 Gyula c. fi ai: Hank, Tamás és Péter, valamint ua. Tamás fi a Miklós elmondták, 
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hogy a Senthgyurgh nevű birtokukon, Hundurchmark birtok mellett elhelyezkedő 
curia-jukat, valamint egy telket (laneus terre) a birtok határai között, a malomnak 
és a serfőzőháznak (brasiatorium) a felét, összes tartozékukkal és haszonvételükkel 
együtt a Senthgyurgy-i volt soltész (scultetus) Tylmannus fi a Tylo-nak és örökö-
seinek eladják örök jogon és visszavonhatatlanul, szabadon és minden szolgálat-
tól mentesen (absque qualibet solutione, exactione et servicii conditione), hogy a 
nagyrészén néptelen és elhagyatott Senthgyurgy birtokot a Scepus-i föld soltészai 
szokásának megfelelően lakosokkal benépesítse, valamint 17 nehéz dénár M.-ért, 
szavatosság vállalásával. Gyula fi a Pál veje (gener), Morbeu (dict.) Miklós feleségé-
nek, ua. Pál lánya, Katalin asszonynak a nevében a fentiekhez beleegyezését adta. 
A kápt. a jelentés után privilégium kiállítását ígérte. D. in crastino fe. B. Scolastice 
virg., a. d. 1354.

Á.: Szepesi kápt., 1358. márc. 19. SNA. Szepesi kápt. hh. lt.: Oklevelek 9. 8. 10. 
(Df. 263 121.)

K.: –

76. 1354. febr. 12. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája e. megjelenve egyik részről Mykch volt bán fi a Ló-
ránd mr., másik részről Torkew-i Rykolphus fi a László mr. elmondták, hogy fogott 
bírák segítségével a köv. megegyezésre jutottak annak a vitás földrésznek az ügyé-
ben, mely László mr. Jacabfalua és Lóránd mr. Vyfalu birtokoka között fekszik: Ló-
ránd azt Rykolphus fi a Lászlónak hagyja örökös birtoklásra és visszavonhatatlanul. 
(Hj. a felek elmondása alapján: a Lytine folyó Tharcha-ban való beömlése, Tharcha 
folyó, föld, cserjés, hegycsúcs. A határ K-i oldalán Lóránd birtoka, Ny-i oldalán 
László Jacabfalva nevű birtoka van.) Mivel Lóránd mr. fr.-ei, István és Ákos mr.-ek, 
ugyenezen István fi ai: István és Ákos, Ákos mr. fi ai: Miklós és Mihály valamint Ló-
ránd fi a Miklós nem tudtak a megegyezésen részt venni, ezért Lóránd vállalta, hogy 
őket [1355.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d. in altera revolutione annuali venturus) a 
fentiekről statuálni fogja a nádor színe e. személyesen, v. törvényes procurator útján. 
Ha nem tudja, v. nem törődik vele, patvarkodásban marasztaltasson el. D. Bude, f. 
IV. prox. an. fe. B. Valentini mart., a. d. 1354.

E.: Dl. 64 671. (Péchy cs. lt. 28. és 29.) Hártya, egy helyen beázott. Hátlapján rá-
nyomott kerek pecsét nyoma. Középkori kéz által írott tárgymegjelölés. Tá.-k 
szerint az E.-t a nádor nagypecsétjével (maiori sigillo) erősítették meg.

Tá.: 1. Miklós nádor, 1355. febr. 26. Dl. 64 674. (Péchy cs. lt. 32.)
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 2.  Miklós nádor, 1355. márc. 18. Dl. 64 675. (Péchy cs. lt. 33.)
 3.  Miklós nádor, 1355. márc. 18. > szepesi kápt., 1357. márc. 12. Dl. 68 909. 

(Berzeviczy cs. berzevicei lt. 162.)
Má.: E. jelzete alatt. (17. sz.).
K.: –
R.: Péchy, 11–12. (45. szám).

77. 1354. febr. 13. Avignon 

[VI. Ince pápa] [I.] Lajos magyar (U) királyhoz írott levele Cantelmus fi a János 
ügyében. 

R.: Áldásy 69. (148. szám).

78. 1354. febr. 13. Avignon

[VI. Ince pápa] Erzsébet [magyar] anyakirálynéhoz írott levele Cantelmus fi a János 
ügyében. 

R.: Áldásy 69. (148. szám).

79. 1354. febr. 13.

Szatmár m. 4 szb.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megjelent színük e. Erdel-i 
(dict.) Jakab, szatmári alispán, Zakachy-i nemes és bemutatta a király itt átírt 1354. 
jan. 29-i oklevelét (l. 55. szám), ami alapján lefolytattatták a vizsgálatot és meg-
állapították, hogy minden az abban foglaltak szerint történt. D. V. f. prox. an. fe. B. 
Valentini mart., a. d. ut supra. [1354.]

E.: Dl. 77 085. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 45.) Papír. Bal oldalán, alul kb. 10 sort 
érintő beázás, mely 3-4 szót olvashatatlanná tett soronként. Hátlapján külzet 
(excellenstissimo domino domino Lodouico Dei gratia regi Hungarie relatio 
quattuor iudicum pro Jacobo dicto de Erdel) és 3 kerek zárópecsét nyomai.

K.: Z. II. 551–553. (413. szám); Doc. Trans. X. 258. (251. szám) (román ford. is).
R.: Z. VII. 150.; Erdélyi Okm. III. 275. (749. szám).
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80. 1354. febr. 14. (Avignon)

[VI. Ince pápa] meghagyja Reginald-nak, kincstárnokának, hogy Raymund 
 Lacaussina, Agen-i egyházm-i laicus részére, akit Cseho-ba, Lo.-ba és Mo.-ra kül-
dött, 150 arany ft.-ot adjon költségeire. Die XIIII dicti mensis [Febr.].

K.: Klieman II. 90. (212. szám); Gasnault II. 25–26. (774. szám).
Megj.: a kelthelyet csak K. hozza.

81. 1354. febr. 14.

A győri kápt. színe e. megjelenve István és János mr.-ek, pozsonyi kanonokok 
(canonici ecclesie Posoniensis alias et primarie S. Salvatoris) azt kérték, hogy 
Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c. 1353. ápr. 7-i (in quind. fe. Passce, a. d. 1353.) 
nyílt, valamint László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és 
titkos kancellárja 1353. jún. 6-i (in quind. fe. (fe. Corporis Christi) prenotati, a. d. 
1353.), ill. Thold-i Miklós mr., pozsonyi alispán függőpecsétjével megerősített, 
1354. jan. 8-i (l. 9. szám) szabadságaikról szóló okleveleit írják át és autentikus 
pecsétjükkel erősítsék meg. A kápt. ennek a kérésnek eleget téve a bemutatott 
okleveleket jelen levelében átírja. D. in fe. B. Valentini mart., a. d. iam supra an-
notato. [1354.] Amikor Bereck a prépost, László az olvasó-, János az éneklő- és 
Imre az őrkanonok.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. R.1. 4. (Df. 273 037.) Egyszerű iniciálé (C). Függő-
pecsétre utaló sodrat.

K.: –

82. 1354. febr. 16. Buda

[I.] Lajos király (H) e. Vörös (Rufus) Deseu lánya, Margit asszony, Zada-i Tamás 
özvegye elmondta, hogy a Nógrád m.-i Chethe birtokon fekvő birtokrészét, melyet 
fr.-e, Deseu fi a Jakab adott neki leánynegyed címén, Peteuch fi a Miklós mr.-nek, 
volt vajdának elzálogosította 84 ft.-ért, majd saját pénzén ugyanennyiért vissza-
váltotta, most ismét elzálogosította Miklós mr.-nek 84 ft.-ért, összes tartozékával 
és haszonvételével együtt, a király színe e. megjelent fr.-e, Jakab egyetértésével, az-
zal a feltétellel, hogy ő v. fr.-e, Jakab v. örököseik a birtokrészt 84 ft.-ért a király e. 
visszaválthatják és a birtokrészeket Miklós mr. tartozik nekik visszaadni, valamint 
a jelen, elzálogosításról szóló oklevelet is átadni a visszaváltás bizonyságául. Az el-
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zálogosított birtokrészt Miklós mr. és örökösei a visszaváltásig békén bírhatják. D. 
Bude, in domin. Exsurge, a. d. 1354.

E.: Dl. 62 499. (Motesiczky cs. lt. 29.) Hártya. Hátlapján kerek rányomott pecsét 
nyoma.

K.: Marek, Motešický 86–87. (57. szám).

83. 1354. febr. 19.

A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-je e. Egiky-i Márk fi a Máté és fi ai: And-
rás, János és István a maguk, valamint fr.-ük, Marko nevében elmondták, hogy 
a  Kuppaneulyusy nevű földrészüket (hj.: Kosnya ~ Kosnyan víz (aqua), diófa, 
 Barkolchafa nevű fa, wlgariter nyerfa-nak nevezett fa, wlgariter Sarusd-nak neve-
zett víz, tölgyfa, körtefa, Kosnyan nevű folyó) elzálogosították [hátlap: Kanysa-i] 
Lőrinc fi a János mr.-nek 10 széles bécsi dénár pensa-ért, azzal a kikötéssel, hogy 
ha bármikor egyszerre v. külön (simul vel divisim) vissza akarják váltani, a zálog-
összegért megtehessék, becslés nélkül. D. f. IV. prox. an. fe. S. Petri ap., a. d. 1354.

E.: Dl. 4410. (NRA. 19. 82.) Papír, vízfoltos. Hátlapján külzet (pro magistro 
Johanne fi lio Laurencii de Kanysa contra Matheus fi lium Mark et fi lios 
interius expressos super obligatione cuiusdam particule terre Kuppaylyusy 
vocate memorialis) és természetes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét 
töredéke.

K.: –

84. 1354. febr. 20. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da. hercege István, a dubicai (circa liberam villam 
Dobycensem) Szt. Szűz-kolostor priorjának kérésére autentikus függőpecsétje alatt 
kiállított oklevelében átírja és megerősíti [V.] István király 1270-ben kelt oklevelét, 
melyben az uralkodó megerősítette Dobycha villicus-ának és hospes-einek okleve-
lét a pálosok részére tett birtokadományukról, melyhez Kálmán, Sclauonia hercege 
is hozzájárult. D. Zagrabie, György hercegi udvari prothonotarius, Orbaz-i c. keze 
által, X. Kal. mens. Marc., a. d. Incarn. 1354., hercegségének 2. évében.

E.: –. Fk.: Dl. 35 140. (AP., Dubica 2.) Hártya, rossz minőségű, elmosódott. Alig 
olvasható. Egyszerű iniciálé (S). Függőpecsét sodrata látszik.

Má.: ue. jelzet alatt. (17. sz.).
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K.: Alsószlavónia 52–53. (38. szám); Smič. XII. 226–227. (169. szám).
R.: Halász É., Szlavón 233–234. (450. szám).
Megj.: Dubica lakosainak oklevele: Smič. IV. 228. szám., V. István oklevele: Reg. 

Arp. 2009. szám.

85. 1354. febr. 20. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy a Veszprém m. nemesei-
nek, 1351. máj. 16-án (f. II. prox. an. diem Rogationum, a. d. 1351.) Apathauasarhel 
falu mellett tartott nádori közgyűlésen (in congregatione generali) Lycer-i Sándor 
fi a János előadta, hogy Bakun-i Heym fi a Pál fi ai: János, Benedek, Miklós, Pál, 
Péter és Balázs, valamint György fi ai: Miklós és Balázs, Heym fi ai: Lőrinc, Lász-
ló és Gergely a Lycer birtokon fekvő birtokrészét, mely őt öröklés folytán illeti 
meg, elfoglalták. A birtokrésszel kapcsolatban már fellépett a nádor Zala m.-ben 
(in comitatu Zadyensis [!]), m. nemesei részére, 1349. máj 18-án (f. II. prox. an. fe. 
Asc. d., a. d. 1349.), Kedhyda falu mellett, továbbá a nádor nevében Deseu alnádor 
által, Veszprém m.-ben, [1349.] máj. 25-én (f. II. prox. an. fe. Penth. in eodem a.) 
tartott közgyűléseken Heym fi a Pál fi ai, György fi ai és Heym fi ai ellenében és az 
alnádor által tartott közgyűlésen vállalta, hogy a birtokrészre vonatkozó okleve-
leit bemutatja, ahogyan az az alnádor oklevelében áll. Az oklevelek bemutatását a 
közgyűlésről elhalasztották [1349.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf.), onnét 
1350. máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.), majd különböző okok miatt, több ná-
dori oklevéllel 1354. febr. 9-re (ad presentes oct. fe. Purif. B. virg.). Ekkor Sándor 
fi a János a nádor korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően megjelent a nádor 
színe e., és kérte, hogy Pál fi a János és fr.-ei, Benedek, Péter, Miklós és Balázs 
mutassák be azon okleveleiket, amelyek alapján a Lycer birtokon elhelyezkedő bir-
tokrészt elfoglalták. János és Benedek a maguk, valamint fr. carnalis-aik, Miklós 
és Balázs terhét magukra vállalva, tovább Benedek fr. patruelis-a, Péter nevében a 
királyi kápolnaispán megbízólevelével azt válaszolták, hogy az ország szokásainak 
megfelelően véghezvitt birtokosztály szerint Lycer birtok fr. patruelis-eik György 
fi ai: Miklós és Balázs, Heym fi a Lőrinc, László és Gergely tulajdona lett és a rá 
vonatkozó oklevelekkel együtt tőlük el lett idegenítve, ezért a Lycer birtokon lévő 
birtokrész ügyében indított pert leteszik a nádor e. D. Bude, 12 termini prenotati, 
a. d. 1354.

E.: Dl. 41 236. (Múz. Ta. Véghely.) Papír, bal oldalán vízfoltos. Hátlapján kül-
zet (pro Johanne, Benedicto, Nicolao, Petro et Blasio fi liis Pauli fi lii Heym 
de Bakun contra Johannem fi lium Alexii de Lycer super descensione cause in 
facto portionis possessionarie in eadem possessione Lycer habita per eosdem 
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fi lios Pauli ex parte ipsorum facta memorialis) és természetes színű viaszba 
nyomott, kerek zárópecsét töredékei.

K.: –

86. 1354. febr. 20. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa színe e. 
megjelent személyesen egyik részről Vörös (Rufus) Mihály mr., Trenchyn-i vár-
nagy, másik részről Bykche-i Péter bán fi a Darabus (dict.) Miklós és ez utóbbi el-
mondta, hogy Mihály mr.-től az őt jelenleg szorongató ínségek könnyítése végett 
40 aranyft.-ot kapott a Bykche birtokon lévő birtokrészére – Bykche birtok felének 
harmadrészére és azt ott szedni szokott vám (tributum) felének harmadrészére –, 
melyeket így Mihály tőle, mint bírótól a 70 M. harmadrészéért megváltott. Ha azt 
valamikor Miklós v. örökösei a 40 ft.-ért (vagyis a 70 M. harmadrészéért) Mihály 
mr.-től vissza tudják váltani, akkor azt tartozik visszaadni. D. Bude, f. V. prox. an. 
domin. Esto michi, a. d. 1354.

E.: Dl. 50 174. (Zerdahelyi cs. lt. 95.) Hártya. Hátlapján kerek pecsét nyoma.
Má.: ue. szám alatt. (19-20. sz.)
K.: AO. VI. 170. (105. szám); Károly, Fejér vm. III. 510–511. (64. szám).

87. 1354. febr. 20.

Tamás c., országbíró [1354.] febr. 20-án (12 die oct. fe. Purif. virg. glor. [a. in presen-
ti]) kelt oklevele szerint Kysfalud-i Salamon fi a Farkas (dict.) Mihály a király színe 
e. kijelentette, hogy amikor a Kysfalud birtok ügyében, Dénes fi a Miklós ellenében 
folytatott pere során a királyi udvarban tartózkodott, Wylyam ~ Vilyam ~ Viliam fi a 
János ezt fi gyelmen kívül hagyva Kysfalud birtokot magának iktattatta és minden 
ott található javát elrabolta. A birtokot Mihály az ország szokásának megfelelően 
vissza szeretné kapni. Ezért az uralkodó felkérte az egri kápt.-t, hogy küldjék ki ta-
núságtevőjüket, akinek a jelenlétében Cheb fi a János fi a Miklós királyi ember a bir-
tokot a szomészédosok és határosok jelenlétében visszaveszi és iktatja Farkas (dict.) 
Mihálynak örökös birtoklásra, ha nem lesz ellentmondás, az esetleges elllentmon-
dókat pedig megidézi a király jelenléte elé. Megparancsolta az ellentmondóknak, 
hogy Farkas (dict.) Mihály összes elrabolt javát késlekedés nélkül adják vissza és 
minderről a kápt. tegyen jelentést. A kápt. jelentése szerint János fi a Miklós királyi 
emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, János papot, a Szt. László király-oltár mr.-ét, 
majd visszatérve a királyi ember jelentette, hogy [1354.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. 
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d.) kiszálltak a Kysfalud birtokra, ahol az összehívott szomszédosok és határosok 
jelenlétében visszavenni és Salamon fi a Farkas (dict.) Mihály részére iktatni akarták 
azt, amikor Mihály fi a János, Vilyam fi a János famulus-a és offi cialis-a ura nevé-
ben a visszavétel és az iktatás ellen tiltakozott. Ezért Vyliam fi a Jánost Farkas (dict.) 
 Mihály ellenében megidézték a király jelenléte elé [1354.] febr. 9-re (ad oct. fe. Pu-
rif. B. virg.). Ekkor Farkas (dict.) Mihály Tamás országbíró színe e. az ellentmondás 
okát tudakolta Vilyam fi a Jánostól, aki azt válaszolta, hogy Kysfalud birtokot [I.] La-
jos király adta neki hűséges szolgálataiért, mint Móric, örökös nélkül elhunyt ember 
javait, amelyről szóló bizonyítékait kész bemutatni. Bemutattott 2 oklevelet: (1.) [I.] 
Lajos király 1349. aug. 4-én (f. III. prox. an. fe. B. [Donati ep.], a. d. 1349.) kelt páten-
sét és (2.) az egri kápt. 1353. dec. 17-én (f. V. [prox. p.] B. Lucie virg., a. d.1353.) kelt 
válaszlevelét. Ezekből kitűnt, hogy [I.] Lajos király a Borsod m.-i Kysfalud birtokot 
(ami Móric örökös nélküli halála után adományozási jogköréhez került) tartozékai-
val és haszonvételeivel együtt, azon határai mellett, amelyekkel Móric bírta Vilyam 
fi a Jánosnak és örököseinek adományozta hűséges szolgálataiért, örökös birtoklásra, 
mások jogainak sérelme nélkül. Az egri kápt. oklevele szerint Vyliam fi a János Kys-
barch-i Pál fi a János királyi emberrel és a kápt. tanúságtevőjével [1353.] dec. 14-én 
(f. II. prox. p. fe. [Conc.] B. Marie virg.) a szomszédosok és határosok jelenlétében 
a birtokot igazi és régi határai mellett bejáratta és ellentmondás nélkül magának ik-
tattatta. Ezekkel szemben Farkas (dict.) Mihály bemutatta Drugeth Wylermus nádor 
(H) 2 oklevelét, melyek közül az első 1327-ben, (a. d. 1327) (l. Anjou-oklt. XI. 369. 
szám), a másik pedig nádorsága alatt, 1336-ban (a. d. 1336) (l. Anjou-oklt. XX. 507. 
szám) kelt. Az oklevelek bemutatása után Tamás c. országbíró a felek között igaz-
ságot akart tenni, amikor Farkas (dict.) Mihály bemutatta Rechk-i [László] fi a Mik-
lós mr., Cykou mr. borsodi c. alispánjának és a m. 4 szb.-jának, 1353. júl. 11-én (f. 
V. prox. an. fe. B. Margarete virg. et mart., a. d. 1353.) kelt oklevelét, mely szerint a 
m. összes nemese és közrendűje számára Rechk-i Miklós mr. és a 4 szb. által királyi 
parancsra, [1353.] júl. 11-én (f. V. prox. an. fe. B. Margarete virg. et mart), Vamus 
falu mellett tartott közgyűlésen (generalis congregatio) az alispán és a szolgabírák 
vizsgálata kiderítette, hogy a Borsod m.-i Kysfalud birtok Salamon fi a Farkas (dict.) 
Mihály öröklött birtoka, abban Móricnak semmilyen jussa nem volt. Farkas (dict.) 
Mihály apja, Salamon már régtől fogva annak birtokában volt, Vylermus nádor bir-
tokával együtt védelmébe vette és később Borsod m. közgyűléséne megjelent ne-
mesek és közrendűek is megerősítették, hogy Kysfalud birtok Farkas (dict.) Mihály 
öröklött birtoka és abba Vyliam fi a János mr. az egri kápt.-nal akkor vezetette be 
magát, amikor Farkas (dict.) Mihály a királyi udvarban tartózkodott. Az országbíró 
a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy határozott, hogy Mátyás fi a 
Miklós v. Berenche-i Péter fi a János v. Cheb-i János fi a Miklós királyi ember az egri 
kápt. tanúságtevőjének jelenlétében (akinek a kiküldését az országbíró oklevélben 
kérte), [1354.] ápr. 2-án (in quind. diei medii Quadr., scil. f. IV.) szálljon ki Kysfalud 
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birtokra, az összehívott szomszédosok és határosok jelenlétében Salamon fi a Farkas 
(dict.) Mihálynak iktassa azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, Viliam fi a János til-
takozásával nem törődve. Az iktatás után Viliam fi a János mr. Kysfalud birtok miatt 
pert indíthat Farkas (dict.) Mihály ellen. Az országbíró a kápt.-tól jelentés kiállítását 
kéri [1354.] ápr. 20-ra. (ad oct. fe. Pasche d.).

Tá.: Drugeth Miklós országbíró, 1354. máj. 1. Dl. 61 194. (Kisfaludy cs. lt. 82.)
K.: AO. VI. 205–208. (124. szám) (átíró oklevélben).

88. 1354. febr. 20.

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékeze-
tül adja, hogy Huruswa-i Márk fi a Miklós a boszniai kápt. idézőlevelével 1353. febr. 
27-re (ad 22 diem diei Cynerum, a. d. 1353.) a király jelenléte elé perbe hívta Lanka-i 
Mihály fi a Jánost. Ekkor Miklós nevében Bálint fi a Péter jelent meg az országbíró 
színe e. a Posoga-i kápt. megbízólevelével és bemutatta Miklós nádor (H) 1350-
ben (a. d. 1350.) kelt oklevelét, mely szerint a nádor Wolkow m. nemesei részére, 
[1349.] szept. 28-án (f. II. prox. an. fe. B. Michaelis arch. in a. tunc prox. preterito) 
Wolkowar mellett tartott közgyűlésén (generalis congregatio) Márk fi a Miklós el-
mondta, hogy a Wolkow m.-i Tolman birtok oklevelekkel bizonyíthatóan az övé, de 
Mihály fi a János elfoglalta. Ennek az okát szeretné megtudni és a birtokot vissza-
kapni. A közgyűlésről a pert többször elhalasztották, végül [1352.] máj. 1-jére került, 
Budára (ad tunc presentes oct. fe. B. Georgii mart. in Budam). Ekkor Márk fi a Mik-
lós nevében Balázs fi a Mihály jelent meg a Posega-i Szt. Péter-egyház kápt.-jának 
megbízólevelével és igazságot kért. Erre Mihály fi a János személyesen kijelentette, 
hogy Tolman birtok oklevelekkel igazolhatóan az övé. A nádor a vele törvényszéket 
ülő nemesekkel úgy határozott, hogy a felek [1352.] szept. 15-én (in oct. fe. Nat. 
virg. glor.) a színe e. mutassák be Tolman birtokra vonatkozó okleveleiket, amelyek 
alapján ítéletet tud hozni. Ekkor Mihály fi a János nem jelent meg a nádor e., nem is 
küldött maga helyett senkit, amiért a nádor megbírságolta. Erre Mihály fi a Kelemen, 
Mihály fi a János procurator-a azt kérte, hogy az ügyet halasszák el, a nádor pedig 
a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy határozott, hogy Mihály fi a 
János [1353.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) 3 M. perkezdet e. lefi zetendő 
bírság mellett tartozik személyesen megjelenni a színe e. és Tolman birtokra vonat-
kozó okleveleit bemutatni Márk fi a Miklós ellenében, aki szintén tartozik bemutatni 
a saját okleveleit. A pert erről az időpontról a király okleveles parancsa alapján 1353. 
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) halasztották el. Ekkor Mihály fi a János 
nem ment el és nem is küldött maga helyett senkit, ezért az országbíró megbírságol-
ta. Márk fi a Miklós pedig a boszniai kápt. idézőlevelével megidézte Jánost [1353.] 
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nov. 25-re (ad quind. fe. B. Martini conf. prox. preteritas), a király jelenléte elé, 
majd a felek akaratából [1354.] febr. 9-re (ad oct. fe. Purif. virg. glor.) halasztották 
a pert. Ekkor az országbíró Miklós esztergomi érsekkel, Miklós zágrábi püspökkel 
és királyi alkancellárral, László csázmai préposttal, [I.] Lajos király kápolnaispán-
jával és titkos kancellárjával, Domonkossal, az esztergom-előhegyi (de promontorio 
Strigoniensis) a Szt. Tamás vértanú-egyház prépostjával, valamint Miklós nádorral 
és a kunok bírájával, Konth Miklós erdélyi vajdával, András Machow-i bánnal, Pé-
ter fi a Tamás volt erdélyi vajdával, jelenlegi királyi ajtónállómr.-el, Pows fi a Ug-
rin fi a Miklós királynéi tárnokmr.-rel, Gyletus fi a János Boymoch-i c.-szel, Bubek 
(dict.) Domonkos fi a György liptói c.-szel és más nemesekkel törvényszéket ült és 
megjelent színük e. egyik részről Márk fi a Miklós nevében a boszniai kápt. megbí-
zólevelével Balázs fi a Mihály és Tamás fi a Dragas, másik részről Lanka-i Mihály fi a 
János személyesen. Az előbbiek bemutatták a fehérvári kápt. 1268-ban (a. d. 1268) 
kelt oklevelét, mely szó szerinti átiratban tartalmazta a budai kápt. 1267-ben (a. d. 
1267) kiadott oklevelét (l. F. VIII. 3. 60- 63. old. 68. szám., átíró és átírt oklevél 
egyben). Mindezekkel szemben Mihály fi a János bemutatta a boszniai kápt. 1307-
ben (a. ab Incarn. d. 1307.) kelt oklevelét (l. Anjou-oklt. II. 266. szám). A fenti ok-
levelek bemutatása után Márk fi a Miklós procurator-ai, Balázs fi a Mihály és Tamás 
fi a  Dragas az országbíró háromszor feltett kérdésére – miszerint Miklós a Tolman 
birtokról rendelkezik-e több oklevéllel –, azt válaszolták, hogy Miklósnak csak a 
bemutatott oklevél van a birtokában. Lampert fi a Márk (Miklós apja) a Tolman bir-
tokot Zaloch fi a János (Mihály fi a János nagyapja) falvának lerombolása és az oko-
zott 60 M. kár, valamint több olyan bírság miatt, melyekben Márk és fr. carnalis-a, 
Razboyd Zaloch fi a János ellenében marasztaltatott el, továbbá a birtokért kifi zetett 
60 M.-ért, a boszniai kápt. színe e.eladta Zaloch fi a Jánosnak és örököseinek, sza-
vatosság vállalásával. A birtok eladása óta mind Zaloch fi a János, mind fi a Mihály, 
mind pedig az ő fi a, János békében bírták a birtokot és azt Lampert fi a Márk fi a 
Miklós törvénytelenül szeretné visszakapni. Ezért az országbíró a vele törvényszé-
ket ülő főpapokkal, bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy Lampert fi a Márk fi a 
Miklós Tolman birtok ügyében indított jogatalan keresete miatt minden Mo.-on ta-
lálható javának elvesztésével bűnhődjön, melyekből 2 rész az országbírót, egy pedig 
perbeli ellenfelét illeti. Tolman birtok összes tartozékával és haszonvételével együtt 
Mihály fi a Jánosé és örököseié, mások jogainak sérelme nélkül. Márk fi a Miklósra 
és örököseire a birtokkal kapcsolatban örökös hallgatást parancsol. A fentiekről az 
országbíró autentikus függőpecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. Bude, 12 die oct. 
fe. Purif. virg. glor. predictarum, a. d. 1354. 

E.: SNA. Zay cs. ugróci lt., Krasznecz László elenchusa szerint rendezett iratok D. 
1. 5. (Df. 265 824.) 3 sor mélységű, gazdag levéldíszes N iniciálé.

K.: –
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89. 1354. febr. 20.

Bertalan, Sabaria-i villicus és a 12 esküdt emlékezetül adja, hogy Lytar (dict.) János 
polgártársuk (concivis) végrendeletében (sub forma testamentis) lelkének üdvéért 
a Gungus utcában (ulcha) lévő háza (fundus) értékéből 1 M.-t (unam M.) hagyott 
feleségére, Erzsébetre, oly módon, hogy ha valaha az asszonyt ínség szorongatná, 
akkor a házat (fundus) 1 M.-ért és nem többért zálogba teheti, minden ellentmondás 
nélkül. D. f. V. prox. an. domin. Esto michi, a. d. 1354.

E.: Dl. 49 781. (Rumy cs. lt. 60. 211.) Papír, vízfoltos, szakadt, nehezen olvasható. 
Hátlapján kerek, természetes színű, rányomott pecsét kis darabkája.

K.: AO. V. 171. (106. szám); Tóth Endre-Zágorhidi Czigány Balázs: Források Sa-
varia-Szombathely történetéhez. A római kortól 1526-ig. Szombathely, 1994. 
(Aca Savariensia 9.) 53. (73. szám).

90. 1354. febr. 21.

A pozsonyi kápt. színe e. Bankvatha ~ Bankwatha-i Kis (Parvus) Péter fi a János 
tiltakozott amiatt, hogy Waryw Benedek (Konth Miklós erdélyi vajda offi cialis-a) 
Challokuz-ben, ura nevében a Bankwatha, Symenfeulde és Zokfeulde birtokokon 
bírt részeit – melyeket apja, Péter kapott hűséges szolgálataiért és vére hullásáért 
Ogya-i András fi aitól: Farkas c.-től és Pétertől, valamint ua. Péter fi aitól: Foko-tól és 
Andich-tól örökös birtoklásra, és melyekben apja élete során megmaradt és János is 
azoknak uralmában állt –, továbbá János vásárolt földrészét összes tartozékaikkal és 
haszonvételeikkel elfoglalta és elfoglalva tartja. Ezért János jelen oklevéllel eltiltja 
Konth Miklós erdélyi vajdát a birtokrészek királyi adományul való felkérésétől és 
jogtalan elfoglalásuktól. D. f. VI. prox. an. domin. Esto mihi, a. d. 1354.

E.: Dl. 37 480. (Olgyay cs. lt.) Hártya, vízfoltos, deformált. Hátlapján természetes 
színű viaszba nyomott, kerek pecsét töredékei.

Tá.: Bebek István országbíró, 1364. máj. 6. Dl. 5299. (Acta eccl. ordinum et monia-
lium Poson 14. 6.) Éves dátum nélkül.

K.: –

91. 1354. febr. 22.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
színe e. megjelent Chelen fi a Sándor fi a János mr. és bemutatta [I.] Károly király 
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(H), 1336. márc. 7-i (l. Anjou-oklt. XX. 100. szám), harmadik és egyben utolsó pe-
csétjével megerősített oklevelét a Borsod m.-i Wamus és a Gömör m.-i Olsoponich 
birtokok adományozásáról és kérte, hogy azokat az uralkodó írja át és erősítse meg. 
A király mivel Sándor fi a János kérését jogosnak, a bemutatott oklevelet pedig min-
den gyanútól mentesnek találta, azokat Erzsébet anyakirályné beleegyezésével, az 
ország főpapjainak és báróinak tanácsából autentikus kettőspecsétjével ellátott pri-
vilégiumában átírja és megerősiti, mások jogainak sérelme nélkül, emlékezetében 
idézve János szolgálatait, amelyeket az atyjának és a királyságnak tett, különöskép-
pen pedig amikor megölte Feliciánt, aki arra törekedett, hogy meggyilkolja atyját, 
anyját, elhunyt fr.-ét, András királyt és őt. D. Miklós zágrábi püspök, királyi al-
kancellár keze által, a. d. 1354., VIII. Kal. mens. Marc., uralkodásának 13. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Dénes testvér kalocsai, 
Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán 
győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér 
szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István nyitrai, Balázs knini püspök, Miklós 
nádor és a kunok bírája, Chykou tárnokmr., Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Ta-
más c. országbíró, András Machou-i bán, Miklós Zeurinum-i bán, Olivér királynéi 
udvarbíró, Miklós királynéi tárnokmr., Dénes lovászmr., Leukus asztalnokmr., Ta-
más ajtónállómr., Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 260. (NRA. 1535. 79.) Hártya, egyszerű iniciáléval (L). Hátlapján  egykorú 
tárgymegjelölés (privilegium confi rmatorium super facto possessionum 
Wamus et Olsouporuch), későbbi kezek által írott tartalmi összefoglaló és ma-
gyar  nyelvű tárgymegjelölés. I. Lajos király 1356. jan. 6-án kelt megerősítő zá-
radéka. Természetes színű pecsétjei (2 db) vörös, ill. vörös-lila sodraton függ-
nek.

K.: –
R.: F. IX. 2. 152. (314. szám).

92. 1354. febr. 22.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal, mont. S. Angeli dom.) 
színe e. megjelent Chelen fi a Sándor fi a János mr., csongrádi c. és bemutatta [I.] 
Károly király (H) harmadik, utolsó pecsétjével megerősített, 1333. márc. 8-i (l. 
 Anjou-oklt. XVII. 102. szám) nyílt oklevelét – melyben átírta [V.] István és [IV.] 
László királyok okleveleit – Rosusna, Sumkut, Siveche, Prelaz és Lyponuk birto-
kokra vonatkozólag, melyek egykor az átkos emlékű (damnatus) Felicián birtokai 
voltak és amelyeket hűségéért [I.] Károly király Jánosnak és fr.-einek adományo-
zott és kérte, hogy az uralkodó azt privilégiumában írja át és erősítse meg. A király 
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emlékezetébe idézve Sándor fi a János mr. hűségét és szolgálatait – különösképpen 
amikor az átkos emlékű (infelix) Felicián az apját, anyját, elhunyt fr.-ét, Andrást és 
őt magát megölni törekedett, akkor János isteni sugallatból megölte őt – és Erzsébet 
anyakirályné beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsából a bemutatott oklevelet 
autentikus kettőspecsétjével ellátott privilégiumában átírja és megerősíti. D. Miklós 
zágrábi püspök, királyi alkancellár keze által, a. d. 1354., VIII. Kal. mens. Marc., 
uralkodásának 13. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi c., Dénes testvér kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter 
váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, 
Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér 
nyitrai, Balázs testvér knini püspök, Miklós nádor és a kunok bírája, Cykou tár-
nokmr., Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Tamás országbíró, András Machou-i, 
Miklós Zeurinum-i bán, Olivér királynéi udvarbíró, Miklós királynéi tárnokmr., 
Dénes lovászmr., Leukus asztalnokmr., Tamás ajtónállómr., Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 802. (NRA 721. 62.) Hártya, iniciálé (Lo). Természetes színű pecsétje 
zöld-lila sodraton függ. Hátlapján későbbi kezek által írott tárgymegjelölés és 
tartalmi összefoglaló.

K.: –
Megj.: V. István király 1272. jún. 14-én kelt privilégiumát l. Reg. Arp. 2210. szám, 

IV. László király 1275. dec. 10. után kelt privilégiumát l. uo. 2663. szám.

93. 1354. febr. 22.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom) 
színe e. megjelent Chelen fi a Sándor fi a János mr., csongrádi c. és bemutatta [I.] Ká-
roly király (H) 1335. márc. 12-i (l. Anjou-oklt. XIX. 101. szám), harmadik, egyben 
utolsó (sub tertio et ultime sigillo) pecsétjével megerősitett nyílt oklevelét, kérve, 
hogy az uralkodó privilégiumában írja át és erősitse meg. A király emlékezetébe 
idézve Sándor fi a János szolgálatait, amelyeket az atyjának és az országnak tett, 
– különösképpen pedig amikor megölte Feliciánt, aki atyjának, anyjának, elhunyt 
fr.-ének, András királynak és neki a halálára törekedett –; Erzsébet anyakirályné 
beleegyezésével, az ország főpapjainak és báróinak tanácsából a Sándor fi a János 
fi a által bemutatott oklevelet privilégiális, autentikus kettőspecséttel ellátott okleve-
lében átírja és megerősíti. D. Miklós zágrábi püspök, királyi alkancellár keze által, 
a. d. 1354., VIII. Kal. mens Marcii, uralkodásának 13. évében. Méltóságsor: Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Dénes testvér kalocsai, Domonkos spalatói 
érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, 
Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus 
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testvér boszniai, István testvér nyitrai és Balázs testvér knini püspök, Miklós ná-
dor és a kunok bírája, Cyko tárnokmr., Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Tamás 
c. országbíró, András Machow-i, Miklós Zewrinum-i bán, Olivér királynéi udvar-
bíró, vasvári és soproni c., Wgrin fi a: Miklós királynéi tárnokmr., Dénes lovászmr., 
Leukus asztalnok- és pohárnokmr., Péter fi a Tamás ajtónállómr., Móric fi a Simon 
pozsonyi c. A.

E.: Dl. 2888. (NRA. 521. 47.) Hártya, egyszerű iniciálé (L). Hátlapján egy korú 
tárgymegjelölés. (in facto cassacionis litteratum quondam Feliciani ac 
instrumentorum). I. Lajos király 1365. jan. 6-án kelt megerősítő záradékával. 
Természetes színű függőpecsétjei (2 db) vörös-zöld és lila sodratokon függnek.

K.: –

94. 1354. febr. 22. 

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
színe e. megjelent Chelen fi a Sándor fi a János mr., csongárdi c. és bemutatta Pál c. 
országbiró 1337. nov. 29-i (l. Anjou-oklt. XXI. 625. szám) privilégiális oklevelét a 
Gömör m.-i Olsonpentch birtok tárgyában és kérte, hogy a király azt erősitse meg. 
A király emlékezetébe idézve Sándor fi a János szolgálatait, amelyeket az atyjának és 
a királyságnak tett – különösképpen pedig amikor megölte Feliciánt, aki atyjának, 
anyjának, elhunyt fr.-ének, András királynak és neki a halálára törekedett –, Erzsé-
bet anyakirályné beleegyezésével, az ország főpapjainak és báróinak tanácsából a 
Sándor fi a János által bemutatott oklevelet privilégiális, autentikus kettőspecsétjével 
ellátott oklevelében átírja és megerősiti, mások jogainak sérelme nélkül. D. Miklós 
zágrábi püspök, királyi alkancellár keze által, a. d. 1354., VIII. Kal. mens. Marc., 
uralkodásának 13. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi c., Dénes testvér kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter 
váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, 
Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér 
nyitrai és Balázs testvér knini püspök, Miklós nádor és a kunok bírája, Cykou tár-
nokmr., Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Tamás c. országbíró, András Machow-i, 
Miklós Zewrinum-i bán, Olivér királynéi udvarbíró, vasvári és soproni c., Wgrin fi a 
Miklós királynéi tárnokmr., Dénes lovászmr., Leukus asztalnokmr. és pohárnokmr., 
Péter fi a Tamás ajtónállómr., Móric fi a Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 3033. (Acta eccl. ordinum et monialium Poson 63. 6.) Hártya, egyszerű ini-
ciálé (Lo). Hátlapján későbbi kezek által írott tárgymegjelölések. Természetes 
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színű függőpecsétjei (2 db) zöld-vörös és zöld színű sodratokon függnek. I. La-
jos király 1363. júl. 21-én kelt záradékával.

K.: –

95. 1354. febr. 22.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
színe e. megjelent Sándor fi a János mr., csongárdi c. felesége nevében és bemutatta 
Tamás c. országbíró 1354. jan. 28-i privilégiumát (l. 52. szám) a felesége, valamint 
annak fr.-ei, Telyesprun-i Otho c. fi ai: Wel és Jenslinus közötti egyezségről és annak 
átírását, megerősítését kérte. Az uralkodó a kérést jogosnak találva, az oklevelet pe-
dig minden gyanútól mentesnek, Erzsébet anyakirályné beleegyezésével, a főpapok 
és a bárók tanácsából jelen privilégiumában átírja és megerősíti, mások jogainak 
sértetlenül hagyásával és erről függő kettőspecsétjével megerősített oklevelet ad 
ki. D. Miklós, zágrábi püspök, királyi alkancellár keze által, a. d. 1354., VIII. Kal. 
mens. Martii, uralkodása 13. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örö-
kös esztergomi c., Dénes testvér kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, 
Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János 
veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, Ist-
ván testvér nyitrai és Balázs testvér knini püspök, Miklós nádor és a kunok bírája, 
Cyko tárnokmr., Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Tamás c. országbíró, András 
Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Olivér királynéi udvarbíró, Miklós királynéi 
tárnokmr., Dénes lovászmr., Leukus asztalnokmr., Tamás ajtónállómr., Móric fi a 
 Simon pozsonyi c. A. 

E.: Dl. 3226. (Acta Jesuitica, Scepus 4. 49.) Hártya, egyzserű iniciálé (Lo). I. Lajos 
király 1364. dec. 27-i megerősítő záradékával. Természetes színű függőpecsét-
jei (2 db) zöld-vörös, ill. lila sodratokon függnek. 

Má.: ue. jelzet alatt. (18. sz.)
K.: –

96. 1354. febr. 22.

[I.] Lajos (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) színe 
e. megjelent Chelen fi a Sándor fi a János mr. és bemutatta a Jazou-i konv. 1353. ápr. 
27-i (sabb. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. supradicto [1353.]), a király 1353. márc. 
8-i (f. VI. prox. an. domin. Iudica, a. d. 1353.) mandátumát átíró válaszlevelét Lubna 
birtok hj.-a és iktatása tárgyában és annak átírását és megerősítését kérte. Az ural-
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kodó a Jazou-i konv. oklevelét minden gyanútól mentesnek találva, János mr. hű-
séges szolgálataiért azt Erzsébet anyakirályné egyetértésével, a főpapok és bárók 
tanácsából privilégiális, kettőspecsétjével ellátott oklevelében szóról-szóra átírja és 
megerősíti. D. Miklós, zágrábi püspök, királyi alkancellár keze által, a. d. 1354. 
VIII. Kal. Mart., uralkodásának 13. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi c., Dénes testvér kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, 
Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János 
veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, Ist-
ván testvér nyitrai és Balázs testvér knini püspök, Miklós nádor és a kunok bírája, 
Cykou tárnokmr., Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i c., Tamás c. országbíró, András 
Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Olivér királynéi udvarbíró, Miklós királynéi tár-
nokmr., Dénes lovászmr., Leukus asztalnokmr., Tamás ajtónállómr., Simon pozso-
nyi c. A.

E.: Dl. 4336. (NRA. 509. 17.) Hártya, iniciáléja hiányzik. Természetes színű viasz-
ba nyomott függőpecsétjei (2 db) zöld-vörös, ill. vörös színű sodratokon függ-
nek. Hátlapján egykorú tárgymegjelölés (in facto reambulationis possessionis 
Lubne vocate). I. Lajos király 1365. jan. 6-i megerősítő záradékával. 

K.: –

97. 1354. feburár 22.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
színe e. megjelent Celen fi a Sándor fi a János mr., csongrádi c. és bemutatta a király 
1348. júl. 6-i oklevelét János mr. Saagh nevű falván tartott vásárok tárgyában és kér-
te annak átírását és megerősítését. A király a bemutatott oklevelet valódinak találva 
és emlékezetébe idézve János mr. hűségét és szolgálatait – különösképpen amikor 
Zah fi a Felicián az apját, anyját, elhunyt fr.-ét, Andrást és őt magát megölni töreke-
dett, akkor János isteni sugallatból megölte őt –, Erzsébet anyakirályné beleegye-
zésével, a főpapok és bárók tanácsából a bemutatott oklevelet szóról-szóra átírja és 
autentikus kettőspecsétjével ellátott privilégiumában megerősíti. D. Miklós zágrá-
bi püspök, királyi alkancellár keze által, a. d, 1354., VIII. Kal. mens. Marc., ural-
kodásának 13. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
c., Dénes testvér kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, 
András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás 
csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai 
és Balázs testvér knini püspök, Miklós nádor és a kunok bírája, Cykou tárnokmr., 
Miklós erdélyi vajda [és Zonuk-i c.], Tamás c. országbíró, András Machow-i, Miklós 
Zeurinum-i bán, Olivér királynéi udvarbíró, vasvári és soproni c., Miklós királynéi 
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tárnokmr., Dénes lovászmr., Lewkus asztalnokmr. és pohárnokmr., Péter fi a Tamás 
[ajtónállómr.], Móric fi a Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 99 577. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák cs. lt. 15.24.) Hártya. Vízfoltos, 
középen alul kb. 5 sorra terjedő, ék alakú hiány fi gyelhető meg, ami 1-4 szavas 
hiányt okoz. Egyszerű iniciálé (Lo.), 2 függőpecsétje közül az egyik elveszett, a 
meglévőt természetes színű viaszba nyomták. Az egyik sodrat vörös-zöld, a má-
sik zöld színű. I. Lajos király 1365. jan. 6-i megerősítő záradékával.

K.: Károlyi I. 217–220. (141. szám); Doc. Trans. X. 258–259. (252. szám) (román 
ford is).

Megj.: I. Lajos király 1348. júl. 6-án kiadott oklevelét l. Károlyi I. 175–176. (117. 
szám).

98. 1354. febr. 26.

A budai kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt 1354. jan. 31-i oklevelé-
nek (l. 62. szám) megfelelően Ethy-i Zeuke királyi emberrel kiküldték tanúságtevő-
jüket, András karpapot, akik visszatérve a köv.-ket jelentették: [1354.] febr. 24-én 
(II. f. prox. p. domin. Esto mihi) Péter fi a Lászlóval és Lőrinc fi a Istvánnal, Kaluz 
~ Kalus -i nemesekkel kimentek Pomaz-i Mihály fi a Benedekhez, és előbbiek a ma-
guk és összes fr.-ük és rokonuk nevében kijelentették, hogy a Pomaz birtokon fekvő 
birtokrészüket, amelyet őseik, Lőrinc fi a Lukács, Sebestyén fi a Péter és Péter fi a 
László elzálogosítottak Benedeknek, vissza akarják váltani. Mihály fi a Benedek azt 
válaszolta, hogy a számára a Kalus-i nemesek által elzálogosított birtokot bírja, de 
most nem tudja azt nekik visszaadni, mivel Cyko mr. kezén van, de ennek okát nem 
mondta meg. D. 3. die termini prenotati, a. d. supradicto. [1354.]

E.: Dl. 4408. (NRA. 1537. 78.) Papír. Hátlapján külzet (domino regi pro nobilibus de 
Kaluz contra Benedictum dictum de Pomaz super non restitutione possessione 
portionis) és természetes színű viaszba nyomott mandorla alakú pecsét töre dékei.

K.: –
R.: Bakács, Pest megye 200. (688. szám).

99. 1354. febr. 27. Esztergom

Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c. Rodona-i Dénesnek, famulus-ának. 
A famulus által ismert, hogy az érsek 3 budai M.-t és nem többet adott, azonban ő 
az érsek rendeletével ellentétben 16 ft.-ot kapott. Ezért megparancsolja neki, hogy 
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levelének olvasása után a többlet dénárokat, melyeket a három M.-n felül kapott, az 
érsek tizedszedőinek adja vissza hiánytalanul, egyébként egyházi bünetéssel (per 
censuram ecclesiacticam) fogja sújtani. D. Strigonii, f. V. prox. an. domin. Invocavit, 
a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 84 695. (Radvánszky cs. radványi lt. 1. 1. 1.) Papír. Vízfoltos, helyenként 
elmosódott. Hátlapján külzet (fi deli suo Dyonisio de Rodona famulo suo) és 
természetes színű viaszba nyomott, mandorla alakú pecsét apró töredékei.

Má.: ue. jelzet alatt. (18. sz.)
K.: –

100. 1354. febr. 28. Buda

[I.] Lajos király (H) a titeli kápt.-nak. Jelentették számára Zer-i Pousa fi ainak: 
 Lászlónak, Balázsnak, Istvánnak és Miklósnak a nevében, hogy Jank-i Miklós mr. 
a Krasow megyében fekvő Nezebel és Koka birtokaik határjeleit feldúlta. Ezért a 
király felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Zent-
peter-i Pál v. Cyrend-i Lorand királyi ember a vizsgálatot lefolytatja és erről a kápt. 
tegyen jelentést. D. Bude, 3. die diei Cynerum, a. d. 1354.

Á.: Titeli kápt., 1354. márc. 29. Dl. 91 461. (Festetics cs. lt., Krassó 27.)
K.: –
Megj.: szövege az adressen és a királyi emberek nevein kívül megegyezik I. Lajos 

király 1354. febr. 28-i, a csanádi kápt.-hoz intézett mandátumával (Dl. 91 462).

101. 1354. febr. 28. Buda

[I.] Lajos király (H) a csanádi kápt.-nak. Jelentették számára Zer-i Pousa fi ainak: 
Lászlónak, Balázsnak, Istvánnak és Miklósnak a nevében, hogy Jank-i Miklós mr. 
a Krasow m.-i Nezebel és Koka birtokaik határjeleit feldúlta. Ezért a király felkéri 
a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Voyuoda fi a Mátyás 
v. Gegus fi a Gergely királyi ember a vizsgálatot lefolytatja és erről a kápt. tegyen 
jelentést. D. Bude, 3. die diei Cynerum, a. d. 1354.

Á.: Csanádi kápt., 1354. ápr. 19. Dl. 91 462. (Festetics cs. lt. Krassó 28.)
K.: –
Megj.: szövege az adressen és a királyi emberek nevein kívül megegyezik I. Lajos 

király 1354. febr. 28-i, a titeli kápt.-hoz intézett mandátumával (Dl. 91 461).
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102. 1354. febr. 28.

A pozsonyi kápt. színe e. megjelent János fi a Bako, szentgörgyi (S. Georgius) 
 Ábrahám fi a Péter mr. famulus-a és ura nevében bemutatta a kápt. 3, saját pecsétjé-
vel megerősített nyílt oklevelét (1338. máj. 8. (l. Anjou-oklt. XXII. 239. szám), 1339. 
febr. 25. (l. Anjou-oklt. XXIII. 571. szám), 1338. ápr. 22. (l. Anjou-oklt. XXII. 189. 
szám)), melyeknek átírását kérte. A kápt. a kérésnek eleget téve az okleveleket jelen 
nyílt oklevelében átírja. D. VI. f. prox. an. oct. diei Cynerum, a. d. 1354.

E.: Dl. 3151. (NRA. 379. 13.) Hártya, egyszerű iniciálé (N). Hátlapon későbbi kéz 
írásával tárgymegjelölés és természetes színű viaszba nyomott, kerek pecsét 
töredékei.

K.: –

103. 1354. febr. 28.

A pozsonyi kápt. színe e. Borsa-i András fi ai: Demeter és Tamás elmondták, hogy 
egymás között, birtokaikban és telkeikben (in possessionibus et sessionibus) a köv. 
osztályt tették: Porozto (dict.) András telkétől (sessio) alább (inferiori) eső telek (ses-
sio) összes tartozékával és haszonvételével Demeteré, egy másik telek (sessio), mely 
Simon fi a Lőrinc telkétől (sessio) feljebb (superiori) esik Tamásé összes tartozékával 
és haszonvételével örökös birtoklásra. Kikötötték, hogy ha az osztályt valamelyikük 
a jövőben nem tartaná be, a másik féllel szemben 3 széles bécsi dénár M. perkezdet 
e. fi zetendő bírságban marasztaltasson el, ahogyan erre a felek kötelezik magukat a 
kápt. színe e.. D. f. VI. prox. an. oct. diei Cynerum, a. d. 1354.

E.: Dl. 37 380. (Szüllő cs. lt.) Hártya, vízfoltos, halvány, nehezen olvasható. Hát-
lapja a restaurálás miatt láthatatlan.

K.: –

104. 1354. febr. 28.

A vasvári kápt. emlékezetül adja, hogy Miklós nádor oklevelének megfelelően – 
miszerint küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Wos (dict.) Mihály, a 
nádor speciális kiküldöttje kiszáll Symonfeulde földrészre, azt a szomszédosok és 
határosok összehívása után és jelenlétükben bejárja és iktatja Loprethfolua-i István 
fi a Miklósnak, azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, mások jogainak sérelme nél-
kül, Miklós fi a Chuer (dict.) István tiltakozásával nem törődve – a nádor speciális 
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kiküldöttjével tanúságtevőjüket, István mr. dékánt küldték ki, akik visszatérve egy-
behangzóan azt jelentették, hogy [1354.] febr. 19-én (f. IV. prox. an. diem Cynerum) 
a Vasvár m.-i Rodnuk birtokon fekvő Symonfeulde nevű földrészre kiszálltak, a 
szomszédosok és határosok összehívása után és azok jelenlétében a földrészt be-
járták, majd iktatták István fi a Miklósnak örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül. 
Hj.: Rodnuk folyó, erdei gyümölcsfa (arbor pomus silvestris), új földjel, régi földjel 
mellett új földjel, tölgyfa alatt földjel, tölgyfa alatt új földjel, völgyben régi földjel 
és mellette régi földjel, 2 régi földjel (ad duas metas terreas antiquas angulares), 
árok (mery dict.), új földjel, Loprethfolua-i Jakab fi ai: István és Miklós birtoka, régi 
földjel és mellette új földjel, földjellel körülvett tölgyfa és mellette új földjel, szőlő, 
2 régi földjel, nagy út, 2 régi földjel (ad duas metas antiquas angulares) és mellette 
új földjel, Heul királyi birtok, Belydy Nogwch nevű nagy út. Erről a kápt. függő-
pecsétjével megerősített, chirographált privilégiumot állít ki. D. 10. die statutionis 
prenotate, a. d. 1354. Amikor Péter a prépost, Mihály az őr-, Domonkos az éneklő-
kanonok és István a dékán.

E.: VAML. Szelestey cs. lt. 11. (Df. 261 532.) Hártya, iniciáléja hiányzik. Alsó fe-
lén ABC chirographum. Függőpecsétre utaló vágások. Hátlapján, középen lap 
alján sol[vit] jegyzet látható.

K.: –

105. 1354. márc. 1. Avignon

[VI.] Ince pápa emlékezetül adja, hogy elődje, VI. Kelemen pápa könnyíteni akar-
va bizonyos kardinálisok terhein, prebenda-kat, dignitas-okat, personatum-okat, 
 offi ciumokat és más egyházi javadalmakat cum cura és sine cura reservált számukra 
aposoli adománylevelével, nem törődve azzal, hogy azt talán (forsan) már eladomá-
nyozták v. a jövőben el fogják adományozni. VI. Kelemen pápa halála után azonban 
a kinevezéseket [VI.] Ince pápa testvéreivel folytatott tanácskozás után visszavonta. 
D. Avinione, Kal. Mar., pápasága 2. évében [1354.]

K.: Gasnault II. 33–34. (794. szám).

106. 1354. márc. 1.

Péter apát és a Beel-i Szt. Móric monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy a  Kayar-on 
elhelyezkedő, Chelle-nek nevezett szőlővel kapcsolatban elődje, György apát tilta-
kozott, mivel akkor úgy gondolták, hogy az a monostorhoz tartozik. Azonban neki 
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a per során elmagyarázták, hogy az ugyanabból a faluból fogott bírák, a kerület (in 
circuitu) más falvaiból való szomszédosok és határosok bizonyították, hogy a szőlő 
az ugyanabba a faluba való Péter fi a Mihályé örökség címén és jogos mindenkinek 
visszaadni, ami az övé. Ezért a szőlőt minden további akadályoztatás nélkül vissza-
adják neki örökös birtoklásra. D. sabb. prox. p. diem Cinerum, a. d. 1354.

E.: BFL. Konv. lt.: Capsarium 424. és 53. RR. (Df. 207 220.) Kissé vízfoltos. MOL 
adatbázisa szerint hátlapjára nyomott pecséttel erősítették meg.

Á.: Pannonhalmi konv., 1372. jún. 4. BFL. Konv. Lt.: Capsarium 575. és 53. J2. (Df. 
207 374.)

K.: –

107. 1354. márc. 2. Buda

[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Ogya-i Farkas fi a Péter fi a Andych ~ Andich 
özvegye kérte, hogy az ország szokása szerint örökös nélkül elhunyt férje, Andych 
javaiból őt megillető hitbért és jegyajándékot adják ki. A király, mivel méltóságához 
tartozik, hogy senki joga ne csorbuljon, de különösképpen a kiskorúaké, árváké és 
özvegyeké, akiknek különös védelmezője (tutor specialius), megparancsolta Miklós 
erdélyi vajdának és fr.-ének Leukus-nak, hogy az asszonynak adjanak elégtételt, mi-
vel hűséges szolgálataikért nekik adományozta az örökösök nélkül elhunyt Andych 
birtokait. Miklós vajda és fr.-e, Leukus mr. a király parancsának engedelmeskedve 
fi zettek az asszonynak 50 budai M.-át ft.-ban (in fl orenis), az Andich birtokaiból 
neki járó hitbére és jegyajándéka fejében a király e. Az asszony a pénzt átvéve Mik-
lós vajdát és Leukus mr.-t hitbére és jegyajándéka miatt nyugtatja és Andich összes 
birtokát a király adomány címén (iuxta titulum donationis nostre) átengedi nekik 
örökös birtoklásra. D. Bude, in domin. Invocavit, a. d. 1354.

Á.: I. Lajos király, 1360. márc. 26. Dl. 4909. (Acta eccl. ordinum et monialium, 
 Poson 9. 7.)

K.: –
Megj.: az átíró oklevél szerint pátens oklevél volt, a király nagypecsétjével (maiori 

sigillo) megerősítve.

108. 1354. márc. 2. Buda

[I.] Lajos király (H) színe e. megjelentek egyik részről Bodughazzunzaka-i István 
fi a Bertalan és fi a Miklós (képviselve Bertalan kiskorú fi ait, Istvánt és Jánost is, 
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terhüket magukra vállalva), másik részről Bees-i Elyas fi a Lőrinc, Bertalan veje 
(gener) és előbbiek elmondták: mivel Lőrinc 25 budai dénár M.-t adott nekik szük-
ségleteikre, valamint tanáccsal és segítséggel igyekezett nekik segíteni, ezért neki 
adják összes birtokuk, különösen Bodughazzunzaka harmadrészét a rokonság és a 
25 M. okán, összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, szavatosság vállalá-
sával. Ha a szavatosságot nem tudják v. akarják vállalni, akkor Lőrinccel szemben 
25 M. bírói rész nélkül fi zetendő bírságban marasztaltassanak el. D. Bude, in domin. 
Invocavit, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 086. (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 58.) Hártya. Hátlapján rányomott, ke-
rek pecsét kis töredékei, alatta, pecsét által eredetileg takarva: Assecuratio 
Thome Sulyuk famuli nostri et Nicolai litterati notarii condam magistri 
Teuteus. 2 későbbi – közülük az egyik középkori, 15. sz.-i (super possessionem 
Badagzazzunzakya per Bartholomeum et Nicolaum Laurencio Beke pro 
vigintiquinque marcis tradita) – kéz által írott regeszta.

K.: Z. II. 553–555. (415. szám).
R.: Z. VII. 150.

109. 1354. márc. 2 Buda

[I.] Lajos király (H) a színe e. megjelent Petermezei-i Pál fi a Wynchlo ~ Vynchlo ké-
résére átírja és megerősíti a szepesi kápt. 1353. máj. 1-jei nyílt oklevelét a Ztara erdő 
és Lyublio határai között, a Paprad folyó mellett fekvő erdő hj.-ról, amit az uralkodó 
hűséges szolgálataiért adományozott neki, mások jogainak érintetlenül hagyásával 
és erről a jelentés után privilégium kiállítását ígéri. D. Bude, in domin. Invocavit, 
a. d. 1354.

E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek MET. SCEP. 3. 2. 3. (Df. 262 672.) Jegyzet 
előlapon, jobb felső sarokban: relatio Leukus fi lii Laurencii.

Á.: I. Lajos király, 1359. aug. 27. SNA. Szepesi kápt. hh. lt.: Oklevelek INTR SCEP 
5. 8. 36. A. (Df. 262 917.)

K.: F. IX. 2. 322–324. (159. szám); F. IX. 6. 66–68. (71. szám); Schmauk, Suppl. 
119–120. (77. szám).

110. 1354. márc. 2.

A szepesi Szt. Márton-egyház és kápt.-ja színe e. Sygra-i Hermann Herkowych-i 
Fekete (Niger) Lőrinc lányától, Erzsébettől született fi ai: András és Mihály elmond-
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ták, hogy a Herkowych birtokon lévő részeikből egy telket (fundum curie), mely a 
curia-juk közelében van Dé-re (a parte meridiei) és mely ugyanolyan széles, mint a 
birtok más jobbágytelkei és hosszában a Bohdanich folyóig tart, valamint a mögötte 
lévő földet (secundum latitudinem aliarum curiarum iobagionum eiusdem posses-
sionis Herkowych, secundum longitudinem vero in eadem latitudine usque rivulum 
Bohdanich, terram retro ipsam curiam seu fundum curie se extendentem), összes 
tartozékával és haszonvételével, továbbá jogával és uralmával együtt, melyekkel ők 
bírták, eladják Wyd fi a Máténak és feleségének Agatha asszonynak (Fekete Lőrinc 
lánya, Kunga asszony lánya) a rokonság okán, 6 dénár M.-ért (M. grossorum dena-
riorum) örökös birtoklásra, András és Mihály nővéreivel és leszármazottaival szem-
beni szavatosság vállalásával. A kápt. a jelentés után privilégium kiállítását ígéri. D. 
in domin. Invocavit, a. d. 1354.

E.: Dl. 39 668. (Petróczy cs. lt. AS. 46.) Hártya. Hátlapján kerek, természetes vi-
aszba nyomott pecsét töredékei.

K.: –
R.: Fekete Nagy, Petróczy 217. (62. szám).

111. 1354. márc. 4. Buda

[I.] Lajos király (H) színe e. megjelent Péter fi a Tamás, királyi ajtónállómr. és hűsé-
ge, valamint több alkalommal (multipharie) tett szolgálatai fejében egy örökös nél-
kül elhunyt személy Budrugh m.-i Lak nevű, üres és lakatlan földrészét (particula 
terre) kérte adományul az uralkodótól, mely az ország szokása szerint a király kezé-
hez háramlott. A király megfontolva Tamás mr. szolgálatait, melyekkel az gyermek-
korától idős koráig (a tempore sue pueritie usque ad senilem iam etatem) tett neki, 
a birtokot összes tartozékával és haszonvételével együtt, azzal a joggal, mellyel a 
király adományozási jogköréhez tartozik, új adomány címén (nova donatio) Tamás 
mr.-nek és örököseinek adja örök birtoklásra, mások jogainak sértetlenül hagyásá-
val. D. Bude, f. III. prox. p. domin. Invocavit, a. d. 1354.

E.: Dl 58 533. (Forgách cs. lt. 171.) Hártya, egyszerű iniciálé (N). 3 szakadás 
látható rajta, ebből kettő a szövegen kívül van. A szövegben 4 sort érintő, 
ovális alakú szakadás látható, mely kb. 1-2 szavas hiányt okozott. Előlapon, 
jobb alsó sarokban jegyzet: relatio Nicolai fi lii Jacobi. Hátlapján kerek, rá-
nyomott pecsét nyoma, alatta jegyzet: relatio Nicolai fi lii Jacobi. Középkori 
kéz által írott tárgymegjelölés (Super possessione Lak vocate in comitatu de 
Budrug).

K.: F. IX. 2. 302–303. (147. szám).
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112. 1354. márc. 5.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. Cythnik-i Benedek fi a Péter mr. elmondta, 
hogy a Pastoh-i Nagy (Magnus) Domonkos mr.-rel szemben, Domonkos fi a  István 
meggyilkolása miatt viselt perét, melyben ártatlan, az ország báróinak tudtával sok 
költséggel kellett viselnie. Ezért Cythnik-en lévő birtokrészeit, továbbá Alsow-
rohfolua és Slauoshaza birtokait, összes tartozékukkal, haszonvételükkel és jogaik-
kal együtt elzálogosítja Cythnik-i Benedek fi a László fi a Miklós mr.-nek a kész-
pénzben megkapott 200 budai M.-ért (M. grossorum Budensis numeri in prompta 
pecunia), melyet Miklós adott Péternek ügyei elrendezésére (pro expeditione) és 
fejének megváltására. Ha Péter és fr. patrueles-ei közötti újabb osztály alkalmával 
a zálogba adott birtokokat nem Péter kapja, akkor azoknak megfelelő értékű és mi-
nőségű birtokokat és birtokrészeket tartozik Miklósnak iktattatni a 200 M. fejében. 
Péter mr. és fi ai a zálogbirtokokat a 200 M. kézpénzben való vissza fi zetése mel-
lett, minden további becslés nélkül visszaválthatják. Ha Péter mr. halála e. nem tud-
ja visszaváltani a birtokrészeket, akkor fr. patruelis-ei szintén 200 M. készpénzért 
válthatják vissza Miklóstól v. örököseitől. D. f. IV. an. domin.  Remin., a. d. 1354.

E.: Dl. 4412. (NRA. 1537. 79.) Hártya. Hátlapján kerek, természetes színű viasz-
ba nyomott pecsét töredékei, signatura (Georgius fi lius Nicolai fi lii Ladislai de 
Chuchunk exhibuit.) valamint más középkori kéz által írott tárgymegjelölés.

K.: AO. VI. 174–175. (108. szám).

113. 1354. márc. 5. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa színe e., 
a győri kápt. idézőlevelének megfelelően [1354.] jan. 13-án (in. oct. fe. Epiph. d.) 
 Paztur-i Miklós fi a Péter, István fi a Jakab, Teremes-i Fynta (dict.) Pál, Péter fi a 
 Leukus megjelenve István óbudai prépost ellenében előadták, hogy a prépost pa-
rancsára [Zoach-i] offi cialis-a, Myke fi a Pedur birtoktalan (impossessionatus) famu-
lus-aival, Ra[y]-i Miklóssal és Petheu fi a Jánossal [1353.] nov. 16-án (sabb. prox. p. 
fe. B.  Martini conf.) Zoach birtokról rátörtek Paztur birtokukra, ahol meggyilkolták 
Fynta (dict.) Pál és Leukus fr. patruelis-át, Pál fi a Györgyöt. Ezt a győri és a vasvári 
kápt., valamint a szepesi alispán és a szb.-k múlt évben kiadott vizsgálati okleveleivel 
bizonyították. Ezzel szemben István prépost kijelentette, hogy a fentiekben ártatlan 
és ezt bizonyítandó bemutatta a fehérvári és a veszprémi kápt., valamint a pannon-
halmi (de Sacromonte Panonie) Szt. Márton-konv. okleveleit. Az országbíró, íté-
lőmr.-e, Pál mr. és a vele törvényszéket ülő nemesek úgy határoztak, hogy a prépost 
hatodmagával, kanonoktársaival (közülük kettő magasabb méltóságot kell viseljen), 
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[1354.] febr. 26-án (in die Cynerum) a saját egyházában, a stallumában (kanonok-
társai szintén a stallumukban) az országbíró embere és a kápolnaispán tanúság tevője 
jelenlétében esküt kell tenniük, hogy a prépost a fentiekben ártatlan. [1354.] febr. 
26-án egyik részről Péter és Leukus (a győri kápt. megbízólevelével képviselve 
Pált), másik részről István prépost az országbíró e. megjelenve végső döntést kértek. 
Az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy 
István prépost Kezy-i Jakab országbírói ember és a kápolnaispán tanúság tevőjének 
jelenlétében [1354.] márc. 17-én (f. II. prox. p. domin. Oculi) hatod magával, kano-
noktársaival (akik közül ketten magasabb méltóságot viselnek) a budai egyházban, 
a saját stallumában (kanonoktársai szintén a stallumukban) tegyen esküt, hogy a 
fentiekben ártatlan és erről az eskü harmadnapjára a kápolnaispán tegyen jelentést. 
D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354. A felek megegyezhetnek közben, a 
béke bírság megfi zetése mellett. D. ut supra.

E.: Dl. 4413. (NRA. 15. 52.) Papír, felső szélén vízfoltos. Hátlapján külzet (pro 
domino Stephano preposito Budense contra Petrum fi lium Nicolai de Paztur et 
aliis intranominatos super iuramento feria secunda proxima post dominicam 
Oculi presente homine nostro et testimonio comitis capelle regie modo 
intraspecifi cato deponendo et tertio die ad iudicem) és természetes színű, kör 
alakú zárópecsét töredékei.

K.: –

114. 1354. márc. 5. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékeze-
tül adja, hogy amikor Miklós esztergomi érsekkel, örökös esztergomi c.-szel, Mik-
lós zágrábi püspökkel és királyi alkancellárral, Miklós nádorral, a kunok bírájával, 
Miklós erdélyi vajdával, Zonuk-i c.-szel, András Machou-i bánnal, Péter fi a Tamás 
királyi ajtónállómr.-rel, Geletus fi a János Boyumuch-i várnaggyal, Bubek (dict.) 
 Domonkos fi aival: István és György liptói c.-ekkel, Lachk fi a István egykori bán fi ai-
val: Dénessel és Miklóssal, Wgal-i Pál egykori bánnal, most országbírói ítélőmr.-rel 
és Bezterche-i várnaggyal, Theremhegh-i Miklóssal, Miklós nádor ítélőmr.-ével, Vö-
rös (Rufus) Mihály alnádorral és más nemesekkel együtt [1354.] márc. 4-én (III. f. 
prox. p. domin. Invocavit) törvényszéket tartott, színük e. Guthkeled nb. Lothard fi a 
János fi ai Omodeus és István a saját, valamint fr. uterinus-aik, Lothard és Miklós, fr. 
patruelis-ük, Bertalan fi a István nevében tiltakoztak a köv.-k miatt: Lyndua-i Fekete 
(Niger) Omodeus fi ai: Lothard, Ompus és Omodeus fr. uterinus-ok voltak, a nemzet-
ség ua. ágán (in una divisionali generationis linea) álltak és Lyndua birtokról szár-
maztak. Ők mindannyian Lothard unokái (nepotes). Fekete Omodeus fi ai:  Lothard, 
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Ompus és Omodeus életükben egyetértően (unanimiter) bírták Lyndua birtokot, más 
birtokokkal és birtokrészekkel együtt, melyből őket a rokonság folytán osztály ille-
ti meg. Azonban Omodeus halála után fi a, Miklós bán, hatalma okán (propter sue 
potentie excellentiorem eminentiam) azokat kezében tartotta, amiből nagy hasznot 
húzott. Ezekből ők Marzalteu birtokot kivéve nem részesedtek és sem Miklós bánnal, 
sem pedig fi ával, Miklóssal nem tudtak méltányos osztályt tenni (divisio congruens). 
Miklós bán fi a Miklós halála után, Mykch bán fi a Ákos mr., feleségül véve Miklós 
özvegyét, annak gyermeke, János nevében, jogtalanul bírja. A tiltakozók részüket 
osztály útján meg szeretnék kapni, ezért azt kérték, hogy az országbíró kérdezze meg 
a vele törvényszéket ülő főpapokat, bárókat és nemeseket, hogy milyen rokonsági 
fokon állnak. A főpapok, bárók és nemesek azt mondták, hogy Ompud, Lothard és 
Omodeus Fekete Omodeus fi ai voltak és Lyndua birtokról származnak. A Lyndua 
birtokot és egyéb birtokaikat a három fr. egyenlően (uniformiter) bírta. Ezért Lyndua 
birtok és Fekete Omodeus fi ainak egyéb birtokaiban Omodeus, István, Lothard és 
Miklós, valamint Bertalan fi ai: Péter és István Lothard unokái  Lothard unokaöccsei 
(nepotes), János fi ai: Omodeus, István, Miklós és Lothard között egyenlő osztályt kell 
tenni. D. Bude, 2. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 48 374. (Üchritz-Amadé cs. lt. 4. 1. 23.) Hártya. Hátlapján rányomott pecsét 
vágásai láthatóak.

Á.: 1. Bebek Detre nádor, 1402. ápr. 19. Dl. 4414. (NRA. 9. 1.)
 2. Bebek Detre nádor, 1402. ápr. 19. Dl. 37 381. (Szüllő cs. lt.)
 3.  Bebek Detre nádor, 1402. aug. 16. Dl. 48 478. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 4. 1. 

135.)
Tá.: I. Lajos király, 1359. máj. 9. Dl. 100 079. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua Lindva 

2. 5. 5.)
Má.: 1. Dl. 24 904. (NRA. 1725. 29.) (18. sz.).
 2. Dl. 73 277. (Mérey cs. kaposmérei lt. 15.) (18. sz.).
 3. Magángyűjtemény, Üchtritz-Amadé cs. bősi lt. (Df. 285 951.) (1801-1900.)
K.: AO. VI. 171–172. (107. szám) (Á. 1. alapján).
R.: Doc. Trans. 259. (253. szám) (román nyelvű).

115. 1354. márc. 5. Kopos

Iob fi a Domonkos mr., Miklós mr. Ung-i c. alispánja és a m. 4 szb.-ja jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy itt átírt [1354.] febr. 9-i oklevelének (l. 72. szám) megfelelően 
kiküldték maguk közül Fülöp fi a Istvánt és Andernoch fi a Andrást, akik visszatérve 
egybehangzóan azt jelentették, hogy mindekitől, akitől lehetett, a köv.-ket tudták 
meg: a mondott folyót (memoratum fl uuium) Stemepotoka-nak és nem Dregnov-
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potoka-nak hívják és mindig Dénes fi ainak birtoka volt egészen a Laborcz folyóig, 
amely Zemplen és Hung m.-ket választja el egymástól. K. in Kopos, in oct. dierum 
Cinerum, a. D. 1354.

E.: K. szerint a Mokchay cs. lt.-ból. A MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.
K.: F. IX. 2. 361–362. (176. szám).
Megj.: fl uvium helyett valószínűleg birtok (possessio) értendő

116. 1354. márc. 7. 

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
emlékezetül adja, hogy megjelent színe e. Máté fi a András (?) fi a Miklós és Nyvigh-i 
Márton fi a Miklós fi a Antal, valamint ugyanonnan való Sandur fi a János özvegye 
Anna fi ának, Mártonnak nevében és bemutatta [IV.] László király (H) 1285-ben kelt 
oklevelét (l. Reg. Arp. 3354. szám), melynek átírását és megerősítését kérték. A király 
a kérésnek eleget téve a bemutatott oklevelet szóról-szóra átírja és megerősíti autenti-
kus kettős függőpecséttel ellátott privilégiumában. D. Miklós zágrábi püspök, királyi 
udvari kancellár [!] keze által, a. d. 1354., Non. Marc, uralkodása 13. évében. Méltó-
ságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., [Dénes testvér] kalocsai, [Do-
monkos spalatói] érsek, Miklós [egri], Demeter váradi, András erdélyi,  Kálmán győri, 
Miklós pécsi, Mihály váci, János [veszprémi], [Tamás] csanádi,  Tamás testvér szeré-
mi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, [.........] püspökök.  Miklós ná-
dor, a kunok bírája, Lőrinc fi a Miklós erdélyi vajda és Zon[uk]-i c., Cykou  tárnokmr., 
Tamás c. országbíró, Lachk fi a András Machou-i bán, Miklós [ szörényi] bán, Olivér 
királynéi udvarbíró, Ugrin fi a Miklós királynéi tárnokmr., [Leu]kus asztalnok mr. és 
pohárnokmr., Dénes lovászmr., Péter fi a Tamás ajtón állómr., ua. Olivér fi a János ki-
rálynéi asztalnokmr., Móric fi a Simon pozsonyi c. A.

E.: GYMSM Soproni Lt., Káldy cs. lt. (Df. 281 342.) Hártya, nehezen olvasható, 
elmosódott. Egyszerű (L) iniciálé. Függőpecsétre utaló bevágások.

K.: –
Megj.: az oklevél Miklós zágrábi püspököt királyi kancellárként tünteti fel. I. Lajos 

1364. aug. 24-én kelt megerősítő záradékával.

117. 1354. márc. 7.

A szepesi kápt. 1354. márc 7-i (a. d. 1354, f. VI. prox. an. domin. Remin.) nyílt ok-
levele szerint a színük e. Zemplén m.-i Tholchoua-i Demeter fi a János fi ai: János és 
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László elmondták, hogy az ua. m.-i Horuath birtokukat összes jogával, tartozékával 
és haszonvételével együtt elzálogosították Syroka-i Peteuch fi a György mr.-nek 200 
arany ft.-ért, azzal a feltétellel, hogy ha azt bármikor vissza akarják váltani, akkor 
ua. kápt. e. György mr.-nek v. örököseinek megfi zetett 200 arany ft.-ért megtehessék 
és a visszaváltásig szavatosságot vállalnak.

Tá.: 1.  Opuliai László nádor, 1371. máj. 16. Dl. 38 745. (MKA. Archivum Rakoczia-
ni-Trautsonianum, Regéc 2.)

 2.  Szepesi Jakab országbíró, 1377. jan. 1. Dl. 2542. (NRA. 831. 16.) (Talchna, 
Siroka névalakokkal.)

K.: –

118. 1354. márc. 7. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírájának és Thuroch m. honorbirtokosának bí-
rói széke e. megjelent Lasztocz-i Péter özvegye, Possa ~ Poósa fi a Thanalt leánya, 
[1354.] márc. 5-én (f. IV. prox. p. domin. Invocavit) és bemutatott 2 oklevelet: (1) az 
országbíró saját, 1349-1353. szept. 22-i (8. die oct. fe. Nat virg. glor., a. d. 1356 [!].) 
(2.) a Jassov-i konv. 1353. máj. 27-i (f. II. prox. p. diem Corporis Christi, a. eiusdem 
1353.) okleveleit. Az országbíró okleveléből kitűnt, hogy színe e. [1352.?] szept. 15-én 
(in oct. fe. Nat. B. virg.), Isep ~ Issep-i Máté ellenében megjelent Lasztocz-i Péter 
özvegye, Poósa fi a Thanalt lánya és bemutatta a Lelez-i konv. idéző- és határjáró 
oklevelét, mely szerint: a konv. a király parancsa szerint Kozma-i György királyi em-
berrel kiküldte tanúságtevőjét, Péter electus-t, akik visszatérve egybehangzóan azt 
jelenették, hogy [1352.?] aug. 15. körül (f. V. prox. p. fe. Ass. virg. glor.) a  Zemplin 
m.-i Felsőhalam birtokra kiszállva, a szomszédosok és határosok – különösen Máté 
és fi ai, valamint Lukács fi a János – összehívása után és jelenlétükben a birtok felét, 
Lasztocz-i Péter fi a Dénes jelenlétében bejárták és Péter özvegyének iktatni akar-
ták, amikor egyedül Issep-i Máté tiltakozott és kijelentette, hogy a Felsőhalam birtok 
fele Isep birtok határain belül fekszik. Ezért a királyi ember és a konv. tanúságtevő-
je megidézte Mátét az asszony ellenében a király jelenléte elé, [1352.?] szept. 15-re 
(ad oct. fe. Nat. virg. Marie) hogy bizonyítékait mutassa be és ellentmondásának 
okát adja meg. A birtok felének határai: Ronyva folyó, bokrok mellett földjel, kis rét 
(pratulum), bokrok mellett földjel, mezőn földjel, földjel, a Therebes-ről Ronyva-ra 
menő út, Ronyva folyó, tölgyfa. Az oklevél bemutatása után Máté nevében a leleszi 
konv. megbízólevelével Esseny-i András azt felelte, hogy Felsőhalám birtok fele Isep 
birtok határai között fekszik és erről Máténak bizonyítékai vannak, amelyeket kész 
bemutatni. Az országbíró a felek meghallgatása után úgy határozott, hogy [1352.?] 
nov. 18-án Isep-i Máté tartozik bemutatni Isep birtokra, valamint Lasztocz-i Péter 
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özvegye Felsőhalam birtok felére vonatkozó okleveleit, amelyek megtekintése után 
ítéletet fog hozni. Ekkor a felek megjelentek személyesen az országbíró e. és az asz-
szony bemutatta az egri kápt. 1335-ben (a. d. 1335.) kelt privilégiumát, mely átiratban 
tartalmazta ua. kápt. másik, 1303-ban kelt, szintén privilégiális oklevelét, melyet a 
kápt. conservatorium-ában őriztek és Drugeth Vilmos volt nádor kérésére kerestek 
elő. (l. Anjou-oklt. I. 518. szám és XIX. 798. szám) Ezek után Máté bemutatta a lel-
eszi konv. 1335. szept. 29-i (l. Anjou-oklt. XIX. 585. szám), valamint 1337. okt. 2-i 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXI. 551. szám). A L[elez]-i konv. okleveleinek bemutatása 
után az asszony kijelentette, hogy Halam birtok fele, melyet Elles fi a Peten és Csepan 
fi a László zálogosított el Thanalt fi a Miklóssal 4 M.-ért Máténak és Lukácsnak, nem 
tartozott az előbbiekhez. Ezek után az országbíró megkérdezte Mátét, hogy tudja-e 
bizonytani dokumentummal, hogy a kérdéses birtok fele Peten és László tulajdona, 
mire Máté azt mondta, hogy nem. Az országbíró ez után megkérdezte az asszonyt, 
hogy apja, Thanalt Halam birtokon annak felén kívül más birtokot v. birtokrészt 
bírt-e. Erre az asszony azt válaszolta, hogy apjának ezen kívül nem volt más birtoka. 
A fentiek alapján úgy tűnt, hogy Peten és László nem tartozott Tanalch-hoz és ezért 
a birtokot nem zálogosíthatták el Máténak és Lukácsnak, Thanalch pedig nem bírt 
más birtokot azon kívül, amit Garabus fi a János adományozott neki és feleségének. 
Ezért az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és nemesekkel úgy döntött, 
hogy Halam birtok felének felét (rectam dimidietatem medietatis dicte possessionis 
Halam) az asszonynak ítéli, aki a birtok felének másik felét és apjának (Tanalch fi a 
Miklósnak) a részét a 4 M. harmadrészéért a Jaszov-i konv. színe e. [1353.] máj. 19-én 
(in oct. fe. Penth.) Mátétól a Lelesz-i konv. oklevele értelmében tartozik visszaválta-
ni. A visszaváltás után Demeter fi a István v. Lőrinc fi a István Kozma-i György (az 
asszony  részére küldött), valamint Mihály fi a Jakab v. Domonkos v. Pancratius fi a 
Miklós v. Gál fi a Mihály (Máté részére küldött) királyi emberek a Jaszov- i konv. 
tanúságtevőjének jelenlétében [1353.] máj. 26-án (8 die earundem oct. fe. Penth.) ki-
szállnak a Halam birtokra, az összehívott szomszédok és határosok, valamint a felek, 
ill. törvényes procurator-aik jelenlétében azt a részt, amelyet Garabus fi a János adott 
Thanalch-nak és feleségének, a többi birtoktól elhatárolva iktatja Péter özvegyének, 
azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, örökös birtoklásra, mások jogainak sérelme 
nélkül. Erről a felek [1353.] júl. 1-jére (ad oct. fe. B. Johannis Bapt.) tartoztak jelen-
tést tenni. A Jaszov-i konv. (1353. máj. 27-i) okleveléből kiderült, hogy Péter özvegye 
a Halam birtok felének felét és apjának (Thanalch fi a Jánosnak) a részét [1353.] máj. 
19-én (in oct. fe. Penth.) János fi a Mátétól a 4 M. harmadrészéért a Jaszov-i konv. e. 
visszaváltotta. [1353.] máj. 26-án (8. die predictarum oct. fe. Penth.) az országbíró 
oklevelének megfelelően Halam birtokra kiszállt Demeter fi a István (az asszony ré-
szére küldött) és Isep-i Mihály fi a Jakab (Máté részére küldött) királyi ember, vala-
mint Márk testvér a konv. tanúságtevője, akik visszatérve egyetértőleg elmondták, 
hogy [1353.] máj. 26-án (8. die predictarum oct. fe. Penth.) kiszálltak a birtokra, az 
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összehívott szomszédok és határosok, valamint a felek jelenlétében Halam birtok fe-
lét, amelyet Garabus fi a János adományozott Thanalch-nak és feleségének, a vissza-
váltott résszel együtt, összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt iktatták az 
asszonynak örök birtoklásra, ellentmondás nélkül. Az oklevelek bemutatása után az 
asszony az ügy végső eldöntését kérte. Az országbíró a vele törvényszéket ülő bá-
rókkal és nemesekkel a fentieket megfontolva, úgy döntött, hogy Halam birtok fele a 
bemutatott oklevelek értelmében az asszonyt illeti, mások jogainak sérelme nélkül. 
A fentiekről az országbíró pecsétjével megerősített nyílt oklevelet ad ki. D. Bude, 3. 
die termini superius annotati, a. d. 1354. 

Á.: Zsigmond király, 1396-1410. Dl. 63 601. (Dobos cs. lt. 6.)
Tá.: Garai Miklós nádor, 1413. jún. 10. Dl. 57 645. (Soós cs. lt. 475.)
K.: –
R.: ZsO. IV. 732. szám (Tá.-é); Reg. Slov. I. 135.
Megj.: Az országbírónak a fenti oklevélben 1356-ra datált oklevele valószínűleg 

1352. szept. 22-én kelt. Az abban említett hj.-ra ebben az esetben 1352. aug. 16. 
adódik. Á. 18. szi Má.-ban maradt fenn.

119. 1354. márc. 8.

A győri kápt. színe e. megjelenve Sándor fi a Posa, Posa fi a János fi a Bergel (?) 
(dict.) Miklós (a maguk, valamint fr. uterinus-aik és fr. patruelis-eik nevében) to-
vábbá  Tamás fi a Miklós és Pál fi a Péter (a maguk és fr. patruelis-eik), Tamás fi a 
Chyzu (dict.) Pál és Dénes fi ai: Farkas és András (a maguk és fr. patruelis-eik) vala-
mint Miklós fi a János fi ai: István és Demeter Győr m.-i Gwgh-i nemesek és Gwgh-i 
 Miklós fi a János lánya, Erzsébet asszony elmondták, hogy Gwgh birtok miatt egy-
más ellen már régen pert indítottak és perben állnak az országbíró és a m. c.-ei 
(comes parochionalis) e. Azonban a közöttük lévő rokonságot megfontolva a köv. 
megegyezésre jutottak: (1.) a Gwgh birtokukat összes tartozékával együtt 5 egyenlő 
részre osztják, (2.) a vérrokonság szerint magukat között is 5 csoportot alakítanak 
ki, (3.) az osztály megtételéig egymás között a birtok haszonvételeit és hasznait a 
művelt és műveletlen szántóföldeken és minden másban is 5 részre osztják fel a 
jobbágytelekekkel együtt, (4.) ha a jövőben valakinek a Gwgh birtok ügyében pere 
támad, akkor a felmerülő költségeket közösen tartoznak állni, (5.) ha valaki v. vala-
kik közülük a Gwgh birtokon bírt részét a jövőben eladni v. zálogba tenni szeretné, 
akkor a felek elővételi jogot élveznek D. sabb. prox. an. domin. Remin., a. d. 1354.

Á.: Győri kápt., 1427. jan. 2. BFL. Konv.-i lt.: Capsarium 19. Z. (Df. 207 664.)
K.: –
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120. 1354. márc. 8.

A pécsi kápt. tudtul adja, hogy 1354. márc. 8-án (sabb. prox. an. domin. Remin.) 
megjelent színük e. Theutus mr. fi ai: László és Miklós mr.-ek offi ciálisa, Herbord fi a 
Márk a kápolnaispán megbízólevelével képviselve urait és tiltakozott, hogy Péter fi a 
Tamás királyi ajtónállómr. Laak-i jobbágyaival Theutus fi ainak Barran m.-ben fekvő 
Geth, Ados (külzet: Ondus) és Philipteleke (külzet: Phylupteluke) nevű birtokaiknak 
hasznát jogtalanul élvezte. Ezért a kápt. e. Márk urai nevében eltiltja Péter fi a Tamás 
mr.-t és jobbágyait a birtokokok hasznainak élvezetétől. D. die et a. supradictis.

E.: Dl. 87 291. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32. C. 131.) Hártya. Hát-
lapján külzet (pro magistris Nicolao et Ladislao fi lii magistri Theutus contra 
magistrum Thomam fi lium Petri et iobagiones suos de Laak super preceptione 
utilitatum possessionum Geth Ondus et Phylupteleuke vocatorum protestatoria 
et inhibitoria) és természetes színű viaszba nyomott, mandorla alakú zárópe-
csét kis darabkái.

K.: –

121. 1354. márc. 8.

A zágrábi kápt. emlékezetül adja, hogy Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánjának 
ítéletlevele szerint (iuxta continentiam litterarum arbitratoriarum) Iwan fi a Deseu, 
István szlavón-horvát-dalmát herceg udvarbírája és tárnokmr.-e, fi a, Iwan, a her-
ceg pohárnokmr.-e, valamint János fi a Miklós, Péter fi a Lőrinc és Miklós fi a  Péter 
 Athyna-i nemesek között [1354.] márc. 5-én (in oct. diei Cinerum) Chazmafeu bir-
tok, valamint Deseu és Iwan mr.-ek Pál nevű serviens-ének megsebesítése és ki-
fosztása ügyében, Zágrábban a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében a felek által ho-
zott 6 fogott bíró segítségével ítéletet kellett hozni. Ekkor Deseu és Iwan, valamint 
János fi a Miklós (ez utóbbi megbízólevél nélkül képviselve fr. patruelis-eit, Péter 
fi a Lőrincet és Miklós fi a Pétert, terhüket magára vállalva) a köv. megegyezésre ju-
tottak a fentiekkel kapcsolatban, György mr., hercegi ítélőmr. és Orbaz-i c.,  Cosma 
mr. Miklós bán ítélőmr.-e, Huzzyubach-i János fi a János, Radou fi a Domonkos, 
Garygh-i Miklós deák (litteratus), Strigonium-i László és más fogott bírák ítélete 
alapján, Miklós bán megegyezésre való engedélyével: Deseu és Iwan mr.-ek abban 
a hatalmaskodásban, károkozásban és Pál nevű famulus-uk megsebesítésében és ki-
rablásában, melyeket Miklós bán jelenléte e. tanúvallomással (humano testimonio 
conprobata) bizonyítottak, János fi a Miklóst, Péter fi a Lőrincet és Miklós fi a Pé-
tert mentesnek jelentik ki és nyugtatják. Mivel a Chazmafeu nevű birtok [IV.] Béla 
 király (H)  oklevele értelmében Deseu és Iwan mr.-eket illeti, ezért Miklós, Lőrinc 
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és Péter azt összes tartozékával és haszonvételével nekik és örököseiknek hagyják 
örökös birtoklásra. Ha a birtokban Miklós, Lőrinc, Péter, örököseik v. rokonaik per-
ben v. peren kívül megtámadnák őket, akkor Miklós v. örökösei párbajban marasz-
taltassanak el (in facto succubitus duelli potencialis). A Chazmafeu nevű birtokra 
vonatkozó bármilyen királyi, hercegi, és ország- v. udvarbírói, kápt.-i v. konv.-i és 
általában bármilyen jogszolgálatói (litteras .... generaliter quorumlibet regni iusti-
ciariorum) oklevelet, ha azokat Miklós, Lőrinc és Péter csalárdul eltitkolták, hatály-
talanítanak. Erről a kápt. Deseu és Iwan mr. részére autentikus függőpecsétjével 
megerősített oklevelet ad ki. D. 4. die oct. diei Cinerum predictarum, a. d. 1354. A.

E.: –. Fk.: Dl. 33 600. (NRA. 1509. 22.) Hártya. Hátlapján középkori kéztől szár-
mazó tárgymegjelölés (super possessione Chazmafew). Függőpecsétje kisza-
kadt.

K.: Smič. XII. 228–230. (171. szám). (IV. Béla király oklevelét l. Reg. Arp. 1055. 
szám.)

122. 1354. márc. 10.

A Symigium-i Szt. Egyed monostor-konv.-je színe e. megjelent egyik részről Mik-
lós testvér, Zala-i apát a maga és konv.-je nevében, másik részről Pyleske-i Mikch 
bán fi ai: István és Ákos mr.-ek, és előbbi elmondta, hogy 3, Zala m.-i birtokukat: 
Bornuk-ot, Uduarnuk-ot más néven (alio nomine) Pileskefew-t és Nag Bok-ot a Py-
leske nevű halastóval, valamint összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt 
haszonbérbe (pro feudali conservatione) adják éves földbér fejében (censu annua-
li) Istvánnak és Ákosnak, azzal a kikötéssel, hogy évenként máj. 1-jén (in oct. fe. 
B. Georgii mart.) 20 nehéz (gravis ponderis) bécsi dénár M.-t, 6 hízott sertést és 
egy prémből készült köpönyeget (pellicium) kötelesek Miklós apátnak és utódainak 
adni. István és Ákos kötelezik magukat és örököseiket, hogy ha a földbér fi zetését 
elmulasztják, kétszeres összeget fi zetnek. Ha a kétszeres összeget sem fi zetik meg, 
akkor a 3 birtok összes tartozékával és haszonvételével együtt, valamint a halastó 
visszaszáll Miklós apátra, utódaira és a konv.-re, István és Ákos tiltakozásával nem 
törődve. Erről a monostor konv.-je függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. 
f. II. prox. p. domin. Remin., a. d. 1354.

E.: BFL. Pannonhalmi főapátság hh. lt. 275. és 24. (Df. 274 110.) Kissé vízfoltos. 
Függőpecsétre utaló hártyaszalag. Hátlapján későbbi kéz által írott tartalmi 
összefoglaló.

Tá.: pozsonyi kápt., 1720. jan. 9. ZML. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. 415. 
és ZALAI KONV ML. 2.1.14. (Df. 285 226.) 
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Má.: 1. BFL. Konv. lt., Capsarium 425. és 55L. (Df. 207 221.) (18.sz.).
 2.  ZML. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. 416. és ML. 2.1.16. (Df. 

285 227.) (18. sz.).
K.: P. VII. 526-527. (28. szám).

123. 1354. márc. 10.

A zágrábi kápt. színe e. megjelent egyik részről a Zamobor kerületből (districtus) 
származó Mikou fi a György, másik részről az ugyanabból a kerületből származó 
Iuan fi a Deseu és előbbi elmondta, hogy az ugyanabban a kerületben, Deseu szom-
szédságában fekvő Poduurh birtokon lévő részét, melyet a zágrábi kápt. oklevelé-
nek tanúsága szerint fr.-étől, Juantól vásárolt, összes tartozékával és haszonvételé-
vel (szőlőkkel, szántóföldekkel, erdőkkel, legelőkkel) eladta 6 hercegi dénár M.-ért 
 Deseu-nek és örököseinek örök birtoklásra. D. f. II. prox. p. domin. Remin., a. d. 
1354.

E.: HDA. ACZ. AA. Ser. II. 13. (Df. 255 663.) Hártya, egyszerű, 2 sor mélysé-
gű iniciálé (N). Hátlapján más középkori kéz által írott tárgymegjelölés (terre 
nobilium circa Zamobor). Függépecsétjének sodrata látszik.

K.: Smič. XII. 231. (172. szám).

124. 1354. márc. 11.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
színe e. Aproud ~ Oprod (dict.) István fi ai: András és Péter bemutatták [I.] Károly 
király (H) 2 privilégiumát, amelyek Havasalföldön (in partibus Transalpinis) elve-
szett pecsétjével voltak megerősítve, amelyek közül az egyik 1323. dec. 8-án kelt és 
az Wywar m.-i, a Harnad folyó mellett fekvő Garadna nevű birtok adományozásáról 
szól atyjuk, István részére (l. Anjou-oklt. VII. 635. szám), a másik pedig 1327. okt. 
28-án kelt ua. birtok atyjuknak való visszaállításáról (l. Anjou-oklt. XI. 509. szám) 
és kérték, hogy az uralkodó írja át és erősítse meg azokat. Az uralkodó Péter és 
András kérését jogosnak találta, ezért [I.] Károly király 2, újabb (moderno), Havas-
alföldön (in partibus Transalpinis) elveszett pecsétjével megerősített privilégiumát 
szóról-szóra átírja és megerősíti autentikus, kettős függőpecsétje alatt, mások jogai-
nak sértetlenül hagyásával, különösképpen azért, mert Tamás c., országbíró jelen-
téséből megtudta, hogy Garadna birtok Oprod (dict.) Istvánnak való adományozása 
idején Istvánt és a király más ott lévő híveit megölték. D. Miklós zágrábi püspök, 
királyi kancellár keze által, a. d. 1354, V. Id. mensis. Marc., uralkodása 13. évében. 
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Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Dénes testvér kalo-
csai,  Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kál-
mán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás test-
vér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér knini 
püspök, Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fi a Miklós, erdélyi vajda,  Zonuk-i 
c., Cykou tárnokmr., Tamás c., országbíró, Lachk fi a András Machou-i, Miklós 
 Zeurinum-i bán, Olivér királynéi udvarbíró, vasvári és soproni c., Ugrin fi a Miklós 
királynéi tárnokmr., Leukus asztalnok- és pohárnokmr., Dénes lovászmr., Péter fi a 
Tamás ajtónállómr., Olivér királyi udvarbíró fi a János királynéi asztalnokmr., Móric 
fi a Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 2146. (NRA. 1534. 53.) Hártya, egyszerű iniciálé (L). Természetes színű 
viaszba nyomott függőpecsétje zöld-vörös sodraton függ. Hátlapján későbbi 
kéztől származó latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: –
R.: F. IX. 2. 315. (153. szám).

1354. márc. 12. (1364. márc. 12.) Avignon

[V. Orbán] pápa [I.] Lajos magyar (U) királlyal tudatja, hogy János volt knini, jelenlegi görzi püs-
pököt, Lajos király követét passaui püspökké választották, de a széket időközben János volt görzi, 
jelenlegi brixeni püspök, Rudolf osztrák herceg kancellárja foglalta el. Mindezekért János választott 
passaui püspök panaszt emelt. A pápa a köv. döntést hozta: János görzi püspököt áthelyezte a brixeni 
püspökségbe, János knini püspököt pedig a görzi püspökségre. Arra kéri Lajost, hogy a fentieket ve-
gye tudomásul. D. Avin. IV. Idus. Martii, an. II. [1364.]

R.: Áldásy 69. (149. szám).
Megj.: A javírott dátum Kar., HH-ban szerepel. (98. p. 218. sor).

125. 1354. márc. 12.

Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt 
1354. jan. 29-i oklevelének (l. 54. szám) megfelelően Zulche-i Paznan fi a Gergely 
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Miklós deákot (litteratus), szentlőrinci 
(S. Laurencius) familiaris-ukat az abban foglaltak végrehajtására, akik visszatérte 
azt jelentették, hogy a királyi ember a kápt. tanúsága mellett [1354.] márc. 11-én 
(f. III. prox. p. domin., qua cantatur Offi cium Remin.) Vasvár m. nemeseitől, köz-
rendűitől, minden rendű és rangú emberétől megtudta, hogy Péter, szentgotthárdi 
(S.  Gothardus) apát a hozzá tartozókkal [1354.] jan. 24-én (f. VI. prox. an. fe. Conv. 
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B. Pauli ap.) [külzet: Iwanch-i Ayakas (dict.)] Miklós fi a János egy tunella borát, a 
kocsival és a kocsit húzó 6 ökörrel a Lok és Kedhel birtokok között a Raba folyó 
mellett hatalmaskodva elraboltatta és a kocsist, valamint 2 másik famulus-át, akik a 
kocsival mentek kegyetlenül megverette és minden náluk található javukat elrabol-
tatta. D. 2. die diei inquisitionis prenotate, a. d. superiori expresso. [1354.]

E.: Dl. 41 237. (Mú. Ta. Véghely.) Papír, vízfoltos. Hátlapján külzet (domino regi 
pro Johanne fi lio Nicolai dicti Ayakas de Iwanch contra religiosum virum 
fratrem Petrum abbatem de sancto Gothardo inquisitoria) és természetes szí-
nű viaszba nyomott kerek zárópecsét maradványai.

Má.: ue. jelzet alatt.
K.: –

126. 1354. márc. 13. Csütörtökhely

Domonkos fi a Benedek mr. Nagy (Maior) Kemluk-i és Greben-i várnagy, Morou-
cha-i c., valamint Pál fi a János [Moroucha-i] c. terrestris átírják Péter, Sclauonia 
vicebánja és körösi c. 1352. dec. 22-i (sabb. prox. an. fe. Nat. d., a. eiusdem 1352.) 
oklevelét, melyet Fynech fi a Gergely, György fi a Péter Moroucha-i nemesek és 
 Gyure[n] ~ Juren Moroucha kerületbeli (de districtu Morouche) várjobbágy mutat-
tak be István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercegének parancsára, Moroche m. lako-
sai számára, a Moroucha-i Cheturtukhel-en, [1354.] márc. 19-én (f. V. prox. p. fe. B. 
Gregorii pape) tartott közgyűlésen. D. in Cheturtukhel, f. V. prox. p. fe. B. Gregorii 
pape, a. d. 1354.

E.: Dl. 35 859. (Collectio Kukuljevicsiana.) Hártya, 2 helyen 2-3 betűs hiány. Hát-
lapján 2, természetes színű viaszba nyomott rányomott pecsét nyoma és későb-
bi kéz által írott tárgymegjelölés.

K.: Smič. XII. 231–232. (173. szám).

127. 1354. márc. 14. [Korpona]

Egyed, a Bozouch-i premonteri rendi Szt. István király-monostor prépostja és a konv. 
emlékezetül adja, hogy Bozouch falu elnéptelenedése miatt azt állásában és értéké-
ben meg akarják újítani és lakosok sokaságával ékesíteni, ezért felettes főpapjaik 
egyetértésével a faluba maradni szándékozók részére a köv. szabadságokat adják: bár-
ki (quicumque noviciorum hominum sive iobagionum), aki a letelepedés szándéká-
val érkezik Bozouch faluba, teljes terragium-ot, vagyis 60 iugerum-ot  bírjon. Azok, 
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akik olyan helyre telepednek, ahol nincs kész ház és megművelt föld (ad domos non 
edifi catas et ad incultos agros), 6 évig, akik felépített házba és művelt földre költöz-
nek (ad edifi catas domos et cultos agros), egy évig nem fi zetnek a monostornak. Ezek 
után, akik egy teljes terragium-ot vagyis 60 iugerum-ot bírnak, Szt. Mihály ünnepén 
(singulis fe. S. Michaelis) census-ként egy fertó ezüstöt fi zessenek a monostornak. 
Évente 3 alkalommal: Karácsonykor, Húsvétkor és Pünkösdkor (in Nat. d., in Pascha, 
in Pent.) a falu adjon munera-t, lehetőségeihez mérten. Az örökösök nékül elhunytak 
szabadon végrendelkezhetnek javaikról. A Bozouch faluból távozni kívánó jobbá-
gyok, miután javaikat eladták, nappal (clara luce) elmehetnek. A falunagyot (villicus 
seu iudex) a falu közössége, gazdagok és szegények együttesen választják, aki min-
den ügyben ítéletet hozhat, kivéve a tolvajlás, emberölés és gyújtogatás, amelyeket a 
konv. fog megítélni. Ezeknek a bírságoknak kétharmad része a konv.-et, egyharmad 
része a bírót illeti meg. Hadjárat esetén, az ország határain belül v. kívül, a konv. 
provinciái hospes-einek szokása szerint (mores et ritus hospitum provincialium nost-
rorum) szolgáljanak. Az oklevelet a konv. pecsétje mellett Corpona város pecsétjével 
erősítették meg. Acta et data Farkas (dict.) Krisztián Corpona-i bíró, János volt bíró, 
Krisztián, Henrik, Pogniceus esküdtek és a város más polgárainak jelenlétében, a. d. 
1354., f. VI. prox. an. domin. in Quadr., qua cantatur Oculi.

E.: Dl. 25 117. (Acta Jesuitica, Tyrnavia 14. 55.) Hártya. Halvány, egy helyen lyu-
kas, egyszerű iniciálé (Q). Zöld sodraton függő pecsétje elveszett.

K.: AO. VI. 175–176. (109. szám); Solymosi L., Földesúri járadékok 261–262.

128. 1354. márc. 14. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékezetül 
adja, hogy amikor Miklós nádorral (H), a kunok bírájával, Konth (dict.) Miklós  erdélyi 
vajdával, András Machou-i bánnal, Péter fi a Tamás volt erdélyi vajdával, jelen legi ki-
rályi ajtónálómesterrel, Poharus (dict.) Péter újvári, Bubek (dict.) Domonkos fi aival: 
István és György liptói c.-ekkel és más nemesekkel [1354.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. 
d.) törvényszéket ült, Wytezy ~ Vytezy-i László fi a Lőrinc megjelent színük e. Buyak-i 
Márton fi a János (Sarus m. volt szb.-ja) ellenében és bemutatta az országbíró 1350-ben 
(a. d. 1350.) kelt privilégiumát, mely szerint mivel Márton fi a János, Sarus m. hiva-
talban lévő szb.-ja, az ország régi szokásaival szemben, gonosz (profanus) tanácstól 
indíttatva, elsősorban Wyuar és Sarus m. nemesei számára, a király és István herceg 
okleveles parancsa alapján Cassa városában [1349.] nov. 2-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS. 
tunc in a. prox. elapso preteritum), a m.-k alispánjai által tartott közgyűlésen (gene-
ralis congregatio) Peren-i Miklós c. iránti jóindulatából (ob favorem) nem nyomta rá 
pecsétjét Wytezy-i Lőrinc azon vizsgálati oklevelére, melynek tárgyát a közgyűlésen 
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megfelelően (bono modo et apparenter) vizsgálták ki és Sydow (dict.) János mr., a 
m. alispánja törvényesen (iuste) megpecsételt és végül királyi parancsra hozzá került, 
hanem a királyi parancsot megszegve Peren-i Miklós c. részére törvénytelen módon, 
peres eljárás nélkül, azzal ellentétes (contrarias) vizsgálati oklevelet pecsételt meg, 
ahogyan ez a budai és szepesi kápt.-ok, Poharus (dict.) Péter c. és az Wyuar-i szb.-k, a 
Lelez-i konv. továbbá a Sydow (dict.) János mr. Sarus-i alispán vizsgálati leveleiből ki-
derül. Ezeket Márton fi a János élőszóval is megerősítette. Ezért az országbíró – a pri-
vilégiumban megnevezett – főpapjaival és báróival úgy döntött, hogy Márton fi a János 
hamis bíró és a királyi törvények áthágója és ezen felül perkezdet e. megfi zetendő 288 
M. bírságban marasztaltasson el. A privilégium megtekintése után Vytezy-i  László 
fi a Lőrinc az országbíró emberével a fentiek miatt törvényesen elfogatta Márton fi a 
Jánost. A letartóztatás után az országbíró a pert elhalasztotta. Végül [1354.] márc. 
14-én (f. VI. prox. p. domin. Remin.) az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal 
és nemesekkel Márton fi a Jánost, mint hamis bírót és a királyi parancsok megszegőjét 
Vytezy László fi a Lőrinc kezére adták és a felek kérésére az országbíró engedélyt 
adott a megegyezésre. A felek az országbíró színe elé visszatérve elmondták, hogy a 
következőképpen egyeztek meg: Márton fi a János Sarus m.-i Buyak birtokát, amelyet 
volt ura, Bayur-i Beke mr. hasított ki számára Bayur birtokából, és amelyben Lőrinc 
felesége, Beke lánya, Erzsébet asszony leánynegyed címén jussal bír, fejének megvál-
tásáért összes tartozékával és haszonvételével együtt, jelenlegi határai mellett Lőrinc 
feleségének, Erzsébet asszonynak és örököseinek adja örök jogon és visszavonhatat-
lanul. A birtokra vonatkozó okleveleket hatálytalanítják. Cserébe Vytezy-i László fi a 
Lőrinc nyugtatja Márton fi a Jánost abban a bírságban, melyben az az országbíró színe 
e. elmarasztaltatott, a bírói rész sértetlenül hagyásával. Kikötötték, hogy ha Márton 
fi a János, fi ai v. felesége a bíróságon v. azon kívül megtámadják Buyak birtok ügyében 
Erzsébet asszonyt v. örököseit, párbajban pervesztesként marasztaltassanak el. Erről 
az országbíró autentikus függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. Bude, in 
predicta f. VI. prox. p. domin. Remin. prenotatam, a. d. 1354.

Á.: Szepesi kápt., 1359. márc. 8. Dl. 103 168. (Batthyány lt. Bajomi cs. lt.)
Tá.: 1.  Opuliai László nádor, 1369. jan. 20. Dl. 5718. (NRA 1540. 74.) 
 2.  Opuliai László nádor, 1369. jún. 2. Dl. 41 788 (MNM Törzsanyag, Berthóthy 

137.)
K.: –

129. 1354. márc. 15. Kálló

Bereck c. fi a [János fi a] László mr., Zabolch-i c. és a 4 szb. színe e. Panala-i Péter fi a 
János elmondta, hogy [1354.] febr. 2-án (domin. die videlicet in fe. Purif. virg. glor.) 
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[hátlap: Semien-i] Lengel (dict.) János fi a László egy Lazar (dict.) Péter nevű jobbá-
gyát az arcán megsebesítette és ennek a kivizsgálására a m. emberének kiküldését 
kérte. A m. kiküldte Mogi-i István fi a Miklóst és Beseneud-i Pangratius-t, akik a 
fentiekkel kapcsolatban megtudták, hogy a sebet László jobbágya okozta és nem 
László. D. in Kallo, sabb. prox. an. domin. Oculi, a. d. 1354.

E.: DL. 51 650. (Kállay cs. lt. 1300. 1055.) Papír, vízfoltos, szakadozott, nehe-
zen olvasható. Hátlapján külzet (pro Johanne fi lio Petri de P[anala] contra 
Ladislaum fi lium Johannis dicti Lengel de Semien super wlneratione unius 
iobagoinum sui protestatoria) és 3 zárópecsét körvonala.

K.: –
R.: Kállay II. 23. (1128. szám); Piti F., Szabolcs m. 126. (488. szám).

130. 1354. márc. 16. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékezetül 
adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően Batyz ~ Batyz fi a Miklós fi a János mr. 
és ua. Miklós fi a Jakab fi a Miklós tartoztak színe e. Kassan (dict.) János fi ai: Márk, 
 Stanizlaus és István ellenében, [1352.] szept. 8-án (in fe. Nat. virg. glor.), vagyis a 
király Litvániából Budára való visszatértének 15. napján, kezükön lévő birtokaik 
ügyében okleveleiket bemutatni. Ekkor megjelent a színe e. egyik részről Kassan 
(dict.) János fi a István, a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának megbízólevelé-
vel képviselve fr.-eit, Márkot és Stanizlaus-t, másik részről Miklós fi a János, vala-
mint Jakab fi a Miklós nevében József fi a Cykow és utóbbiak bemutatták a Scepus-i 
Szt. Márton egyház kápt.-jának 1313-ben kelt privilégiumát (l. Anjou-oklt. III. 601. 
szám), továbbá Wyllermus nádor (H) 1337-ben kelt nyílt oklevelét (1337. febr. 19., l. 
Anjou-oklt. XXI. 70. szám). Miklós fi a János a maga, valamint (János fr.-e,) Jakab 
fi a Miklós nevében József fi a Cykow elmondták, hogy János és Jakab a birtokosztály 
megtétele után a Chetenye birtok határai között fekvő birtokok felét az azt elfoglalva 
tartóktól (detentor) a jog rendje szerint a saját javaikon és pénzükön visszaváltottak, 
amire sokat költöttek. Ha Kassan (dict.) János fi ai a költségeikért elégtételt akarnak 
adni, akkor a visszaszerzett birtokokból 2 felet (duas medietates) velük készek me-
gosztani. Ezek után Kassan (dict.) János fi a István a maga, valamint fr.-ei nevében 
kijelentette, hogy ők hasonlóképpen bizonyos, a Chetenye birtok határai között fekvő 
részeket visszaszereztek, amelyeket készek megosztani. A felek között végbemenő 
birtokosztályhoz szükséges a király és a szepesi kápt. emberének kiküldése, ezért 
az országbíró felkérte a kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlé-
tében Kis (Paruus) Domonkos, a királyi curia-ból kiküldött speciális királyi ember 
[1352.] dec. 7-én (in oct. B. Andree ap.) kiszáll Chetenye birtokra, ahol az összehívott 
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szomszédok és határosok, továbbá a felek v. procurator-aik jelenlétében azt, valamint 
a birtokosztály után visszaszerzett részeket összes tartozékukkal és haszonvételükkel 
együtt 3 egyenlő részre felosztja, majd abból 2 részt Kassan fi a János fi ainak, egyet 
pedig Miklós fi a Jánosnak és Jakab fi a Miklósnak iktat örök birtoklásra, a felek til-
takozásával nem törődve és erről a felek kápt. oklevelét [1353.] jan. 13-ra (ad oct. fe 
Epiph. d.) mutassák be. Mivel a felek az mondták, hogy bizonyos, a Chetenye bir-
tokhoz tartozó részeket, az osztály megtétele után a saját pénzükön váltottak vissza, 
ezért a felek akaratát fi gyelembe véve az országbíró úgy határozott, hogy [1353.] jan. 
13-án a felek oklevelekkel tartoznak azt bizonyítani, hogy a birtokok visszaváltására 
mennyit költöttek. Ha Batiz (dict.) Miklós fi ai többet költöttek, mint Kassan (dict.) Já-
nos fi ai, akkor a következőképpen járjanak el: a többlet összegének kétharmad részét 
János fi ai fi zessék meg Miklós fi a Jánosnak és Jakab fi a Miklósnak. Ha János fi ai 
költöttek többet, akkor Miklós fi ai a többlet összegének egyharmad részét fi zessék 
meg János fi ainak. [1353.] jan. 13-án az országbíró színe e. Miklós fi a János és Jakab 
fi a Miklós procurator-ai, József fi a Cykow és Sows (dict.) Miklós jelenétében Kasan 
(dict.) János fi a István, a maga és a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának meg-
bízólevelével képviselt fr.-ei, Márk és Stanizlaus nevében bemutatta a szepesi kápt. 
memoriális oklevelét, mely szerint a kápt. Kis (Parvus) Domonkos királyi emberrel 
kiküldte tanúságtevőjét, Jakab mr., kanonokot, akik [1352.] dec. 7-én (in oct. fe. B. 
Andree ap.) kiszálltak Chetenye birtokra, az összehívott szomszédok és határosok, 
valamint Jakab fi a Miklós, Márk és Stanizlaus, továbbá Miklós fi a János nevében 
Sows (dict.) Miklós (Miklós nádor (H) megbízólevelével) és István nevében Stani-
zlaus (a szepesi kápt. megbízólevelével) jelenlétében felkérték Jakab fi a Miklóst, Sows 
(dict.) Miklóst (Miklós fi a János procurator-a), Márkot és Stanizlaust, hogy mutassák 
meg Chetenye birtok régi határait, hogy a felek által visszaváltott birtokrészeket tar-
tozékaikkal és haszonvételeikkel együtt 3 részre fel tudják osztani és azokból kettőt 
Kasan (dict.) János fi ainak, egyet pedig Miklós fi a Jánosnak és Jakab fi a Miklósnak 
iktassanak. A kérdezettek azt válaszolták, hogy a birtok határait megmutatni nem 
tudják és nincs is olyan oklevelük, mely azokat tartalmazná és más privilégiumot 
sem tudnak bemutatni. Mindazonáltal készek a Batyzfolua ~ Batizfolua és Gerlah-
folua nevű birtokokat, amelyeket a Chetenye birtok határai között alapítottak és mind 
a kettőnek a felét visszaváltották, jelenlegi határaik között osztályra bocsájtani. Kas-
san (dict.) János fi ai azt mondták, hogy Miklós fi a János és Jakab fi a Miklós bírják a 
Chetenye birtokra vonatkozó privilégiumot, amelyben a határok is rögzítve vannak 
és ezért ők a határokat nem tudják megítélni (iudicare). Azonban ha Jakab fi a Miklós 
és Miklós fi a János procurator-a a határokat elmondják (indicare) és a teljes Chetenye 
birtokot 3 egyenlő részre felosztják, akkor az osztályt készek elfogadni az országbíró 
ítélete szerint. Azonban a felek között Márk fi a István fi a Kelemen a királyi embert és 
a szepesi kápt. tanúságtevőjét eltiltotta a birtokosztálytól és a birtokrészek iktatástól 
az atyai leszármazás okán (ratione paterne successoris), továbbá az örökösök nélkül 
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elhunyt Márk fi a Mihály és Batiz fr.-e, Miklós Chetenye birtokon fekvő részeiból 
való birtokrészek felosztásától és iktatásától, így Chetenye birtokot a királyi ember 
és a kápt. tanúságtevője nem tudta felosztani és iktatni. A per tárgyalását [1353.] jan. 
13-ról [1353.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.), majd pedig [1354.] márc. 5-re 
(ad oct. diei Cynerum) halasztották. Ekkor megjelent az országbíró színe e. egyik 
részről Kassan (dict.) János fi a István, a maga nevében személyesen, valamint fr.-ei, 
Márk és Stanizlaus nevében a szepesi kápt. megbízólevelével, másik részről József 
fi a Cykow és Iwan fi a János, a Jazow-i konv. megbízólevelével képviselve Miklós fi a 
János mr.-t és Jakab fi a Miklóst és bemutatták a szepesi kápt. nyílt levelét. E szerint 
Miklós nádor emberei: Woykfolua-i Péter fi a Petew és Suap-i Jakab, Miklós Sygra-i 
plébános, a szepesi kanonok és Jakab szepesi presbiter, a kápt. tanúságtevői jelenlété-
ben 1352. nov. 12-én (2. die fe. B. Martini conf., a. d. 1352.) Batyzfolua és Gerlahfolua 
birtokokon, melyeket Batiz fi a Miklós fi ai Gerlacius fi aitól 80 M.-ért váltottak vissza 
és az osztály során Kassan (dict.) János fi ai részére adtak, Batizfolua birtokon az utca 
egyharmad részét Jakab fi a Miklósnak és Miklós fi a Jánosnak, kétharmad részét, 
4 telekkel (lanee terre) Batizfolua másik részén (in secunda parte) Márk fi a István 
fi ainak, továbbá 6 és fél curia-t Gerlahfolua birtokon, az utca alsó részén Jánosnak és 
Miklósnak, továbbá a másik utcát 4 curia kivételével István fi ainak adtak. A falvak 
minden további részét, a 4 telekkel és a soltészsággal (iures scultetie) és a malmokkal 
Kassan (dict.) János fi ainak adtak. Az oklevelek bemutatása után Kassan (dict.) Já-
nos fi a István, József fi a Cykow és Iwan fi a János (Miklós fi a János mr. és Jakab fi a 
Miklós törvényes procuratora-i) az országbíró háromszor feltett kérdésére, miszerint 
János fi ai: István, Márk, Stanizlaus, továbbá Miklós fi a János mr. és Jakab fi a Miklós 
a fenti birtokosztályt meg akarják-e tartani, igennel válaszoltak. Minderről az ország-
bíró autentikus függőpecsétjével megerősített privilégiumot állíttat ki. D. Bude, 12. 
die oct. diei Cynerum predictarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 74 819. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 44.) Hártya, 4 sor mélységű, indadí-
szes N iniciálé. Természetes színű, kerek, ép pecsétje vörös-lila sodraton függ. 
Hátlapján egykorú (hoc est privilegium fi liorum Johannis dicti Kassan) és ké-
sőbbi kéz által írott tárgymegjelölés.

Á.: 1.  Drugeth Miklós országbíró, 1355. jan. 7. Dl. 74 820. (Máriássy cs. márkus-
falvi lt. 47.)

 2.  Esztergomi kápt., 1414. jún. 6. Dl. 74 866. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 94.)
 3.  R. szerint Rudolf király, 1582. febr. 16. (Liber ruber) (A MOL gyűjteményé-

ben nem lelhető fel.)
Tá.: 1.  Zsigmond király, 1414. nov. 16. Dl. 74 868. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 94. 

és 95.)
 2.  Garai Miklós nádor, 1417. nov. 24. (Dl. 74 876., Máriássy cs. márkusfalvi lt. 

101.)
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Reg.: Dl. 105 428. (Máriássy cs. márkusfalvi lt.) (1501-1600).
K.: –
R.: Máriássy I. 33. (76. szám). 

131. 1354. márc. 19. Buda

[I.] Lajos király Vasvár és Zala m.-k c.-einek és alispánjainak tudtára adja, hogy 
 Ostorman fi a Jakab és Imre fi a Domonkos, Kwrmend ~ Kurmend-i esküdtek be-
mutatták neki [I.] Károly király privilégiumát, mely szerint a Kurmend-i polgárok 
(cives seu hospites) Vasvár és Zala m.-kben javaik után nem fi zetnek tributum-ot 
(tributum seu thelonium) és elmondták, hogy ezzel szemben azt behajtják tőlük. 
Az uralkodó megparancsolja a m.-k c.-einek és alispánjainak, hogy a polgároktól a 
tributum-ot ne szedjék be. Továbbá a m. várainak várnagyai és alvárnagyai számára 
meghagyja a fentieket, ahogyan azt már [Erzsébet] anyakirályné is megparancsolta, 
gyűrűspecsétjével megerősített és az uralkodónak bemutatott oklevelében. D. Bude, 
f. IV. prox. an. domin. Letare, a. d. 1354.

E.: –. K. szerint az Erdődy cs. galgóci lv.-ban (83. 6. 5). Hártya. Hátlapjára nyomott 
gyűrűs pecséttel erősítették meg. Alatta jegyzet: relatio Thome fi lii Petri.

K.: AO. VI. 177. (110. szám).
Megj.: a regeszta K. alapján készült, E.-je a Magyar Országos Levéltárban nem lel-

hető fel.

132. 1354. márc. 19.

A vasvári kápt. emlékezetül adja, hogy [I.] Lajos király (H) oklevelének megfele-
lően – küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Chou-i Gothardus fi a Mik-
lós királyi ember kiszáll egy bizonyos birtokra, annak szomszédosait és határosait 
összehívva jelenlétükben azt igazi és régi határai mellett bejárja, új határjeleket állít 
a szükséges helyeken, majd a Kwzegh-i polgároknak (cives) iktatja örökös birtoklás-
ra, ha nem lesz ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a király 
jelenléte elé és erről a kápt. tegyen jelentést – Gothardus fi a Miklós királyi ember-
rel kiküldték tanúságtevőjüket, Domonkos mr. éneklőkanonokot, akik visszatérve 
egyetértően azt jelentették, hogy [1354.] márc. 17-én (f. II. prox. an. domin. Letare) 
kiszálltak a mondott birtokrészre, annak összes szomszédját és határosát összehívva 
– ti. a Leuka-i várnagyot és Leuka, Reuch, Kedhel falvak népét – és jelenlétükben 
igazi és régi határai mellett bejárták és a szükséges helyeken új határjeleket emel-
tek, majd a Kwzegh-i polgároknak hagyták örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül. 
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Hj.: a Kedhel-i apátság melleti hegy, út, vizes (aquosum) hely, szőlők, szántóföld, 
 Simon, Reuch-i ioculator szőleje, Gyungius folyó, határjel, út mellett határjel, út, 
nagy, lomb nélküli tölgyfa az út mellett, körülvéve földjellel, hegy, nyárfa (tremula), 
a hegy csúcsán kövek között felállított határjel, völgy, kis hegyen (monticulum) emelt 
határjel, kereszttel jelölt fák, Varkutha-nak nevezett forrás (rivulum putei), a patak 
mentén halad 2 iugerum-ot, hegy, Warvta nevű nagy út, határjel, a  Leuka felő menő 
úton a Gerechehegy nevű helyen, 2 út között, a temető árka mellettti tölgyfa alatt 
határjel, Arukvta nevű út, kereszttel jelölt fák, a vlgo Mezentelenvelyke és Fonus-
velyke folyók között lévő kis hegy (monticulum), határjel, völgy,  Louaghgiolugvta 
nevű út, Guz völgy, kaszáló, kereszttel jelölt fák, hegy, Fenyeuhegy nevű nagy hegy 
csúcsán borókák alatt (sub arbores vniperi) alatt határjel. A határ Dé-i oldalán Ro-
hunch birtok, K-i részén Kwzegh városa, É-i részén pedig Leuka falu van. Erről a 
kápt. függőpecsétjével ellátott és chirographált privilégiális oklevelet állít ki. D. 3. 
die statutionis prenotate, a. d. 1354. Amikor Péter a prépost, Mihály az őr-, Domon-
kos az éneklőkanonok és István a dékán.

E.: VAML KŐSZEG TITK LT. 5. 673. (Df. 262 192.) Hártya, helyenként foltos, 
egyszerű indás díszítésú iniciálé (N). Felső szélén ABC chirographum. Hátlap-
ján későbbi kezek által írott tartalmi összefoglalók. Természetes színű, kerek 
pecsétje vörös-sárga sodraton függ.

Á.: 1.  I. Lajos király, 1357. máj. 2. > Mária királynő, 1383. jan. 16. VAML KŐ-
SZEG TITK LT 16. 684. (Df. 262 203.)

 2.  I. Lajos király, 1357. máj. 2. > Mária királynő, 1383. jan. 16. VAML KŐ-
SZEG TITK LT P. 18. 738. (Df. 262 258.)

 3.  Lajos király, 1357. máj. 2. > I. Lajos király, 1366. dec. 9. VAML KŐSZEG 
TITK LT 750. (Df. 262 266.)

 4.  I. Lajos király, 1357. máj. 2. VAML. KŐSZEG TITK LT. 933. (Df. 262 406.)
 5.  I. Lajos király, 1357. máj. 2. > Mária királynő, 1383. jan. 16. FHKA. Nieder-

österreichische Herrschaftsakten. G. 68. B. Kőszeg 11. G 68 B KŐSZEG 14. 
21. (Df. 285 456.)

 6.  I. Lajos király, 1357. máj. 2. > Mária királynő, 1383. jan. 16. GYMSM Sop-
roni Lt. Csornai konv. hh. lt., Copiae litterarum, 5640. 214. (Df. 286 775.)

K.: F. IX. 2. 331–334. (165. szám).

133. 1354. márc. 19.–ápr. 6. között

A győri kápt. 1354-ben, Nagyböjt idején (sub a. d. 1354., in Quadr.) kiadott vizsgá-
lati oklevele szerint, mely szóról-szóra való átiratban tartalmazta [I.] Lajos király 
parancslevelét, Karcha-i Demeter fi a Ábrahám és Teberete-i István fi a István kirá-
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lyi emberek, valamint a nyitrai és a győri kápt.-ok tanúságtevőinek: Miklósnak – a 
győri kápt. karpapjának (presbiter chori) és a Szt. János apostol és evangélista-oltár 
rector-ának -, valamint Mihály mr.-nek – a nyitrai egyház sublectorának jelenlété-
ben (akiknek a kiküldését a király kérte oklevelében) [1354.] márc. 9-én (in domin. 
Remin., a. in eodem) Pozsony m.-ben, Challokuz kerületben (districtus) minden 
nemestől, közrendűtől és bármilyen rendű és rangú embertől, akik a Zerdahel-el 
épült Szt. György mártír-egyház felszentelése okán nagy sokaságban gyűltek össze, 
de különösen a szomszédoktól és határosoktól megtudták, hogy az elhunyt Ogya-i 
 Péter (Andych apja) sok évvel ezelőtt magának adományul kérte János fi a Péter és 
Mihály fi a Ábrahám, valamint fr.-eik és rokonaik (vagyis: Mozga fi a Pál,  Mihály 
fi a Domonkos, Balázs fi a János, Chyba (?) fi a János) Nogabon-i földrészét, mely 
Nogabon birtokukhoz tartozik és Nogabon határi között helyezkedik el, mint örö-
kösök nélkül elhunyt ember birtokát. A földrészt elfoglalta és elfoglalva tartja, és 
Reen-nek nevezte el. A birtokon sátrat állítva (tentorium suum fi gendo) 15 napig tar-
tózkodott, amíg a népet ott összegyűjtötte és Péter halála után fi a, Andych a birtokot 
továbbra is elfoglalva tartja.

Tá.: Bebek István országbíró, 1364. dec. 9. Dl. 5174. (Acta eccl. ordinum et monia-
lium, Poson 21. 4.)

K.: –
Megj.: szövege és tartalma egyezik a nyitrai kápt. ue. dátum alatt szereplő okleve-

lével.

134. 1354. márc. 19.–ápr. 6. között

A nyitrai kápt. kiadványának szövege és tartalma megegyezik a győri kápt. ue. 
 dátum alatt szereplő oklevelével.

Tá.:  Bebek István országbíró, 1364. dec. 9. Dl. 5174. (Acta eccl. ordinum et monia-
lium, Poson 21. 4.)

K.: –

135. 1354. márc. 19.–ápr. 6. között

A pozsonyi kápt. 1354-ben, Nagyböjt idején (sub a. d. 1354., in Quadr.) kiadott vizs-
gálati oklevele szerint, mely szóról-szóra való átiratban tartalmazta [I.] Lajos ki-
rály parancslevelét, Hudus-i Mátyás fi a Balázs királyi ember és Márton, a pozsonyi 
kápt. káplánja, a kápt. tanúságtevője [1354.] márc. 9-én (in domin. Remin.) Pozsony 
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m-ben, Challokuz districtus-ban a nemesektől és közrendűektől megtudták, hogy 
Ogya-i Péter fi a Andych, János fi a Péter és Nogabon-i Mihály fi a Ábrahám, vala-
mint ugyanonnan való fr.-eik és rokonaik földrészét, mely Nogabon birtokuk hatá-
rai között fekszik és régtől fogva ahhoz tartozik, magának elfoglalta és elfoglalva 
tartja, azt Reen-nek nevezi és ott népet (populus) gyűjtött össze a nevezettek kárára 
és sérelmére.

Tá.: Bebek István országbíró, 1364. dec. 9. Dl. 5174. (Acta eccl. ordinum et monia-
lium, Poson 21. 4.)

K.: –

136. 1354. márc. 20. Buda

[I.] Lajos király (H) a Jazow-i konv.-nek megparancsolja, hogy küldje ki tanúság-
tevőjét, akinek a jelenlétében Zarasty-i Miklós v. Zalak-i János fi a András v. Mihály 
fi a Zanyzo királyi ember megidézi Belze-i Chilhe fi a Makyanus-t Bolcard-i Gergely 
fi a Miklós ellenében király jelenléte elé és erről a konv. tegyen jelentést. D. Bude, f. 
V. prox. an. domin. Letare, a. d. 1354.

E.: Dl. 4415. (NRA. 1209. 45.) Papír. Hátlapján külzet (fi delibus suis conventu 
ecclesie de Jazow pro Nicolao fi lio Gregorii de Boltard citatorie) és természe-
tes színű viaszba nyomott zárópecsét kis töredékei.

K.: –

137. 1354. márc. 20. Buda

[I.] Lajos király (H) a Sag-i konv.-nek. Jelentették neki Palast-i Miklós fi a János ne-
vében, hogy Sember-i János özvegye és jegyese (sponsus), György jobbágyaikkal a 
Sember birtokon lévő vásárolt birtokrészének hasznát és haszonvételeit hatalmas-
kodva birtokba vették. Ezért az uralkodó felkéri a konv.-et, hogy küldje ki tanúság-
tevőjét, akinek a jelenlétében Palast-i Iwanka fi a János királyi ember kiszáll a Sem-
ber birtokra és ott az asszonyt és jegyesét, Györgyöt jobbágyaikkal együtt a vásárolt 
birtokrész hasznainak és haszonvételeinek élvezetétől eltiltja és erről a konv. tegyen 
jelentést. D. Bude, f. V. prox. an. domin. Letare, a. d. 1354.

Á.: Sági konv., 1354. ápr. 1. KML. Palásthy cs. lt. 3029. és 1. 1. 27. (Df. 281 819.)
K.: Palásthy III. 99. (80. szám); Kub. 189. (118. szám).
R.: Tóth K., Palásthy 92. (71. szám).
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138. 1354. márc. 20.

A zágrábi kápt. színe e. megjelent egyik részről Wel fi a Miklós fi a Péter, másik részről 
Iwan fi a Deseu (István egész Sclauonia, Ho. és Da. hercegének tárnokmr.-e és udvar-
bírája), valamint fi a, Iwan (hercegi pohárnokmr.) és előbbi elmondta, hogy jóllehet 
Deseu mr. és Iwan a Chasmafeu nevű birtok határai között elhelyezkedő 2 falu miatt 
perbe fogták, fogott bírák segítségével a köv. megegyezésre jutottak: mivel Chasmafeu 
birtok, amelynek határai között a falvak vannak, [IV.] Béla király (U) privilégiuma 
értelmében Deseu mr.-t és Iwan-t illetik, Péter azokat nekik hagyja örökös birtoklás-
ra, kötelezve magát, hogy ellenük nem indít pert a jövőben. Ha mégis perbe kezdene 
ellenük, akkor patvarkodásban marasztaltasson el. Hatálytalanítanak minden olyan 
oklevelet, amelyet Péter cselből eltitkolt. D. f. V. prox. an. domin. Letare, a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 33 591. (NRA. 1509. 23.) Hátlapján középkori kéztől származó 
tárgymegjelölés (privilegium super possessionibus Chazmafew). A plica vonala 
függő pecsétre utal.

K.: Smič. XII. 233–234. (175. szám) (IV. Béla király oklevelét l. Reg. Arp. 1055. szám.).

139. 1354. márc. 20.

A zágrábi kápt. emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelük szerint színük e. Athina-i 
János fi a Miklós mr. Chasmafeu birtokot Iván fi a Desew-nek (István egész Sclauo-
nia, Ho. és Da. hercege tárnokmr.-ének és udvarbírájának), valamint fi ának, Iván-
nak (a herceg pohárnokmr.-ének) hagyta, elismerve, hogy abban neki semmilyen 
joga nincsen és szavatosságot vállalt a birtokkal kapcsolatban. Kijelentette, hogy azt 
Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánjának emberével és a kápt. tanúságtevőjével ik-
tatja részükre, [IV.] Béla király oklevele szerint. A kápt. Desew mr. és Iván kérésére 
Beke fi a István báni emberrel kiküldte tanúságtevőjét, Mihály kanonokot az ikta-
táshoz, akik visszatérve azt jelentették, hogy János fi a Miklós [1354.] márc. 16-án 
(in domin. Oculi) a báni ember és a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében Chasmafeu 
birtokot [IV.] Béla király privilégiumában szereplő határok mellett, melyekkel ő és 
tesvérei is birtokolták, Desew mr.-nek és fi ának, Ivánnak iktatta összes tartozékával 
és haszonvételével együtt örökös birtoklásra, ellentmondás nélkül. D. f. V. prox. an. 
domin. Letare, a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 33 602. (NRA. 1509. 24.) Egyszerű iniciálé (N) Hátlapján közép-
kori kéztől származó tárgymegjelölés (instrumentum super facto possessionis 
Chazmafew). Függőpecsét sodrata látszik. 

K.: Smič. XII. 232–233. (174. szám) (IV. Béla király oklevelét l. Reg. Arp. 1055. szám.).
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140. 1354. márc. 21.

A [pécs]váradi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tuteus fi a 
Miklós mr., királyi udvari ifjú és fr.-e, László mr., István herceg asztalnokmr.-e 
 érdekében kiadott, júl. 25-ig (usque fe. B. Jacobi ap.) érvényes (idézésekre, tudo-
mányvételekre és eltiltásokra szóló), nagyobb pecsétjével megerősített nyílt okleve-
lének megfelelően Barlyad-i Herbord fi a Márk királyi emberrel kiküldték tanúság-
tevőjüket, Pál testvér papot, akik visszatérve azt jelentették, hogy [1354.] márc. 
19-én (f. IV. prox. p. domin. Oculi) a m.-beli nemesektől és közrendűektől meg-
tudták, hogy Péter fi a Tamás királyi ajtónállómr. Laak-i jobbágyai Miklós és László 
mr.-ek Geeth ~ Gech ~ Geech-nek nevezett birtokához tartozó Philuptheluke, Odos 
és Bezuldegh nevű predium-ok szántóföldjeit felszántatta és bevettette, valamint 
más haszonvételeit elvette, a predium-okon található gyümölcsfákat kivágatta és 
most Tamás mr. Laak-i jobbágyainak vetései vannak a predium-ok földjén. Meg-
tudták tovabbá, hogy Tamás mr. Laak-i jobbágyai Geech birtok kőből való határát 
feldúlták és az egyháztól Laak-ig lerombolták, valamint Gech birtok más föld- és 
fajeleit is lerombolták és kivágták, továbbá a birtok szántóföldjeit a jobbbágyok fel-
szántatták és bevetették és Tamás mr. a birtok más haszonvételeivel élt. Továbbá, 
hogy Tamás mr. Laak-i jobbágyai [1354.] febr. 5-én (f. V. prox. an. domin. Circ. d.) 
Tuteus mr. fi ainak három Geech-i jobbágyát, János és Péter mészárosokat (carnifi -
ces) és Gergelyt többszörösen megsebesítették és nagyon megverték, melyek miatt 
Gergely megnémult (usu loquere privatus extitisset) és Conrad-nak, Teuteus mr. fi ai 
famulus-ának ujját levágták. D. f. VI. prox. an. domin. Letare, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 087. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 384.) Papír, kissé vízfoltos. Hátlapján 
külzet (domino regi pro magistris Nicolao et Ladislao fi liis magistri Tuteus 
contra magistrum Thomam fi lium Petri de Laak inquisitoria) és természetes 
színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét kis töredékei. 

K.: Z. II. 555–556. (416. szám).
R.: Z. VII. 150., Kőfalvi T., Pécsvárad 114. (222. szám); Kőfalvi T., Pécsváradi kon-

vent 153. (233. szám).
Megj.: az oklevél szövegének a kiküldöttek jelentését rögzítő része azonos Baranya 

m. hatóságának 1354. márc. 24-én kelt. oklevelével (Dl. 77 088.).

141. 1354. márc. 21.

A [pécs]váradi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tuteus fi a 
Miklós mr., királyi udvari ifjú és fr.-e, László mr., István herceg asztalnokmr.-e 
 érdekében kiadott, júl. 25-ig (usque fe. B. Jacobi ap.) érvényes (idézésekre, 
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tudomány vételekre és eltiltásokra szóló), nagyobb pecsétjével megerősített nyílt ok-
levelének megfelelően Barlyad-i Herbord fi a Márk királyi emberrel kiküldték tanú-
bizonyságukat, Pál papot, akik visszatérve elmondták, hogy a királyi ember a konv. 
tanúságtevőjének jelenlétében [1354.] márc. 19-én (f. IV. prox. p. domin.  Oculi)  Péter 
fi a Tamás királyi ajtónállómr.-t, valamint Laak-i jobbágyait Laak birtokon  Tuteus 
 fi ainak Geeth nevű birtokának és a hozzá tartozó Philiputheluke, Odos és Buzul-
degh nevű predium-ainak, valamint az azokon található szántóföldek, vetések, 
 erdők, gyümölcsfák és egyebek használatától eltiltotta. D. f. VI. prox. an. domin. 
Letare, a. d. 1354.

E: Dl. 87 292. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium, 32. C. 138.) Papír. 
Hátlapján külzet (domino regi pro magistris Nicolao Ladislao fi liis magistri 
Tuteus contra magistrum Thomam fi lium Petri et universos iobagiones suos de 
Laak inhibitoria), kerek zárópecsét nyoma és későbbi kéz által írott, latin nyel-
vű regeszta, 1355-re dátumozva.

K.: –
R.: Kőfalvi T., Pécsvárad 114–115. (223. szám), Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 153. 

(234. szám).

142. 1354. márc. 21.

A veszprémi kápt. emlékezetül adja, hogy László csázmai prépost, [I.] Lajos király 
(H) kápolnaispánja és titkos kancellárja (szövegben: comitis et secretarii capellae 
cancellarii) memoriális oklevele értelmében, ami annak színe e. egyik részről 
 Tamassi-i Miklós fi a János, másik részről Dalka-i Hektor fi a Miklós mr. által meg-
tett bevallást tartalmazta, [1354.] márc. 19-én (in die medie Quadr. sc. f. IV.) János 
 Tamassi és Miklós mr. Hathalm birtoka között lévő, Veszprém m.-i vitatott föld-
részre kiküldték tanúságtevőül András fi a János mr. kanonokot és János papot, 
egyházuk Szt. Kereszt-oltárának rector-át, Hektor fi a Miklós fi ai: János és György 
kérésére, mivel apjuk időközben elhunyt. A kápt. emberei visszatérve a köv.-ket je-
lentették: márc. 19-én a vitatott földrészen a felek által odahívott fogott bírákkal 
(Hedreh-i Miklós fi a Miklós mr., Challokozy-i Commodus mr., a mondott (prelibati) 
Hektor fi ai Yurant (?) és György mr.-ek, Szentiván-i András, Szentiván-i Bela fi a 
János, Vörös (Rufus) Péter mr. és mások) együtt megjelentek. A kápolnaispán ok-
levele értelmében Jánosnak kellett 2 nemes társával Tamassi birtok, azaz Dé felől 
kitűzendő határokat kijavítani (rectifi care debuisset) a megfelelő helyeken a hatá-
rokat felállítva, azonban ha a felek a fogott bírák segítségével megegyeznek, akkor 
a határokat közösen kell egymás között felállítaniuk. A kápt. tanúságtevői a fogott 
bírákkal a felek között békét szereztek és a Tamassi és Hathalm birtokok közötti, 
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örök időkre szóló határt ellentmondás nélkül kijelölték (erexissent), amit a kápt.-nak 
szóban és írásban is jelentettek (ut nobis fuit relatum et in registro reportatur). Hj.: 
az első határjel 2 út között van, amelyek közül az egyik Gerencher-re, a másik Ta-
massi-ra megy, egy folyó közelében. Az utak kereszteződésénél földjel. 3 földjel, 
domb, domb alatt földjel, nagy útnál földjel, 3 földjel. D. in fe. B. Benedicti abb. et 
conf., a. d. 1354.

E.: –
Má.: BFL. Konv.-i lt., Acta antiquiora 15. 65. (Df. 208 298.) (18. sz.-i Má.-ban.).
K.: –

143. 1354. márc. 22.

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa a szepesi 
kápt.-nak. Erzsébet nemes asszony, Vytez-i László fi a Lőrinc felesége a színe e. el-
mondta, hogy a Sarus m.-i Buyak nevű birtok uralmába be akarja magát vezettetni, 
melyet Márton fi a Jánostól békés módon szerzett vissza, miképpen az az erről ki-
állított országbírói oklevélben olvasható. Ezért az országbíró felkéri a kápt.-t, hogy 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlésében Komlous-i György fi a Balázs v. fr.-e, 
Mihály v. Razlauiche-i Tamás fi a László v. fr.-e, Miklós királyi ember Buyak birtok-
ra [1354.] ápr. 2-án (in quind. diei medii Quadr., f. IV.) kiszáll, azt a szomszédok és 
határosok összehívása után jelenlétükben bejárja és elválasztja más birtokoktól, majd 
Márton fi a János és fi ai tiltakozásával nem törődve iktatja a nemes asszonynak és 
örököseinek azzal a joggal, mellyel az országbírói privilégium szerint hozzá tartozik, 
örökös birtoklásra, mások jogainak sérelme nélkül. Ha valaki valamilyen jogot for-
mál magának a birtokra, akkor a hj. elvégzése után a jog rendje szerint ítéljék meg és 
az iktatás lefolyásáról, a határosokról [1354.] ápr. 20-ra (ad oct. fe. Pasce d.) tegyen a 
kápt. jelentést a királynak. D. Bude, sabb. prox. an. domin. Letare, a. d. 1354.

Á.: 1.  Szepesi kápt., 1354. ápr. 7. Dl. 103 166. (Batthyány lt. Bajomi cs.)
 2. Szepesi kápt., 1354. ápr. 7. Dl. 103 165. (Batthány lt. Bajomi cs.)
K.: –
Megj.: Dl. 103 165 csonka, első sora hiányzik

144. 1354. márc. 23. Buda

[I.] Lajos király (H) Turuch m. c.-ének v. alispánjának és szb.-inak. Jelentették 
neki Pál fi ai: András és Beke, Serefeyl (külzet: Serephel) fi a János és fi aik: Miklós, 



153

 Benedek és Pál nevében, hogy [1353.] okt. 4-én (f. VI. prox. p. fe. B. Michaelis arch. 
prox. preteritum) Balázs fi a Miklós a Mezeuhaz nevű birtokon lévő birtokrészüket 
hatalmaskodva felszántatta. Ezért a király felszólítja a m.-t, hogy maguk közül egy 
v. 2 embert küldjenek ki, aki a fentiekről a vizsgálatot lefolytatja és erről a m. tegyen 
jelentést. D. Bude, in domin. Letare, a. d. 1354.

Á: Turóc m., 1354. máj. 15. Dl. 38 810. (Petrovay György gyűjteménye.)
K.: –

145. 1354. márc. 23. Buda

[I.] Lajos király (H) a fehérvári kápt.-nak. Jelentette neki Kendertow-i Domonkos fi a 
Jakab, hogy Chept-i Iwanka fi ai: Miklós, Bálint, András és Domonkos bűntársaik-
kal, Paznan fi aival: Pállal és Domonkossal, János fi a Mátyással és Apostol-i Jánossal 
márc. 21-én (f. VI. prox. an. domin. Letare) az éjszaka csendjében az ő Kendertow 
nevű birtokára mentek, ahol a residentia-ja van és a házat felgyújtották, amivel 20 
M. (dampna viginti M.) kárt okoztak neki. 4 birtokára – Chut, Somfa,  Kuzkendertou 
és Ondo – vonatkozó okleveleit, melyek a házában a scrinium-ban voltak, elégettek. 
Ezért a király felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlété-
ben Olchut-i Pál fi a János v. ugyanonnan való Gergely fi a Mátyás v. Zenthelsebet-i 
 Miklós fi a János v. Berenche-i Péter királyi ember a vizsgálatot lefolytatja és erről a 
kápt. tegyen jelentést. D. Bude, in domin. Letare, a. d. 1354.

Á.: Fehérvári kápt., 1354. ápr. 7. Dl. 41 238. (Múz. Ta. Véghely.)
K.: –

146. 1354. márc. 23.

[I.] Lajos király (H) az Alba-i Szt. István király keresztes konv.-nek. Jelentette neki 
Kendurtou-i Domonkos fi a Jakab, hogy Chept-i Iwanka fi ai: Miklós, Bálint, And-
rás és Domonkos bűntársaikkal: Paznan fi aival: Pállal és Domonkossal, János fi a 
 Mátyással és Apostol-i Jánossal [1354.] márc. 21-én (f. VI. prox. an. domin. Letare) 
az éjszaka csendjében az ő Kendurtou nevű birtokára mentek, ahol a residentia-ja 
van, a házat felgyújtották és 20 M. (dampna viginti M.) kárt okoztak neki. 4 birto-
kára – Chuth, Somfa, Kuzkendurtou és Vndo – vonatkozó okleveleit, melyek a há-
zában a scrinium-ban voltak, elégettek. Ezért a király felkéri a konv.-et, hogy küldje 
ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Olchuth-i Pál fi a János v. ugyanonnany való 
Gergely fi a Mátyás v. Zenthelzebet-i Miklós fi a János v. Berenche-i Péter királyi 
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ember a vizsgálatot lefolytatja és erről a konv. tegyen jelentést. D. in domin. Letare, 
a. d. 1354.

Á.: Fehérvári keresztes konv., 1354. ápr. 8. Dl. 41 239. (Múz. Ta. Véghely.)
K.: –

147. 1354. márc. 23. Buda

[I.] Lajos király (H) Fejér m. c.-ének, alispánjának és szb.-inak. Jelentette neki Ken-
dertou-i Domonkos fi a Jakab, hogy Chep-i Iwanka fi ai: Miklós, Bálint, András és 
Domonkos bűntársaikkal, Paznan fi aival: Pállal és Domonkossal, János fi a Mátyás-
sal és Apostol-i Jánossal [1354.] márc. 21-én (f. VI. prox. an. domin. Letare) az éj-
szaka csendjében az ő Kendertou nevű birtokára mentek, ahol a residentia-ja van, a 
házat felgyújtották és sok kárt okoztak neki, 4 birtokára – Chuth, Somfa, Kuzken-
durtou és Vndo – vonatkozó okleveleit, melyek a házában a scrinium-ban voltak, 
elégettek. Ezért a király felkéri a m.-t, hogy maguk közül küldjenek ki egyet v. ket-
tőt, aki v. akik a fentiekkel kapcsolatban mindenkitől, akitől lehet és illik, megtudja 
az igazságot és erről tegyenek jelentést. D. Bude, in domin. Letare, a. d. 1354.

Á.: Fejér m., 1354. ápr. 8. Dl. 41 240. (Múz. Ta. Véghely.)
K.: –

148. 1354. márc. 23. Buda

[I.] Lajos király (H) színe e. Kemyn fi a Miklós, Kachou (dict.) Miklós, fi a Tamás, 
Gywke fi ai: János és István, Cheh (dict.) János nevében tiltakoztak, hogy Dénes fi a 
Mihály és fi ai: Dénes, Miklós, Tamás és István egy, a Kuchky birtokukon fekvő 
birtokrészüket idegeneknek (extranei), Márton fi ainak: Dénesnek és Benedeknek, 
Mihály fi ainak: Jánosnak és Miklósnak, Domonkos fi a Andrásnak törekednek elad-
ni az egyház kegyuraságával együtt. Ezzel a tiltakozással Dénest és fi ait a birtokrész 
eladásától, mindenki mást pedig a birtok megszerzésétől és maguknak abba való 
bevezettetésétől eltiltják. D. Bude, in domin. Letare, a. d. 1354.

E.: VAML 1192 és VASV KP OL LITT INSTR 47. 26 és 1192. (Df. 262 650.) Papír, 
vízfoltos, nehezen olvasható. Hátlapján rányomott pecsét nyoma és későbbi kéz 
által írott tárgymegjelölés.

K.: –
R.: Kóta, 46. (114. szám).
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149. 1354. márc. 23.

A zalai konv. 1354. márc. 23-i (in domin. Letare in dicto a. d. 1354.) privilégiu-
ma szerint a konv. Miklós nádor oklevelének megfelelően, a felek kérésére kiküldte 
tanúságtevőjét, Henrik jegyzőt (notarius), aki visszatérve elmondta, hogy János és 
Othyauz mr.-ek és Rayk-i Miklós fi a János [1354.] márc. 1-jén (in dicto sabb. prox. 
an. fe. domin. Invocavit) fogott bírák segítségével úgy egyeztek meg, hogy előbbiek 
Posa fi a Pál és Jakab fi a Miklós birtokrészeit összes tartozékukkal és haszonvételük-
kel egyetemben, azon határaik mellett, melyekkel korábbi tulajdonosai bírták, Mik-
lós fi a Jánosnak hagyják örökös birtoklásra. Viszonzásul Miklós fi a János Crysy fi a 
András és Mayus összes birtokrészét, tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt 
átadja örökös birtoklásra János és Othyauz mr.-nek.

Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1376. jún. 19. Dl. 67 605. (Rajky cs. lt. 17.)
K.: –

150. 1354. márc. 23. Buda

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékeze-
tül adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően (l. 113. sz.) István, a budai prépost 6 
kanonoktársával – akik közül kettőnek a kanonokságnál magasabb méltóságot kell 
viselnie – a budai egyházban a saját stallumában (társainak szintén a saját stallu-
mukban) Kezy-i Jakab, a királyi curia-ból küldött országbírói ember és a királyi ká-
polnaispán tanúságtevőjének jelenlétében [1354.] márc. 17-én (f. II. prox. p. domin. 
Oculi) tartozott esküt tenni Paztor-i Miklós fi a Péter, Fyntha (dict.) Pál és Teremes-i 
Péter fi a Leukus ellen, miszerint Myke fi a Pedur, Zoach-i offi cialis-a, Ray-i Miklós-
sal és Petheu fi a Jánossal – a kanonok birtoktalan (inpossessionatus) famulus-aival 
– a kanonok parancsából [1353.] nov. 16-án (sabb. prox. p. fe. B. Martini conf.) Zoach 
birtokról Paztor-ra átmenve Pál és Leukus fr. patruelis-át, Pál fi a Györgyöt nem öl-
ték meg, erről a királyi kápolnaispán levelét tartoztak a felek [1354.] márc. 19-én (3. 
die) bemutatni. Ekkor István prépost az országbíró színe e. bemutatta a kápolnais-
pán oklevelét, mely szerint Kezy-i Jakab országbírói ember és Mátyás káplán, a ká-
polnaispán tanúságtevője, valamint Miklós fi a: Péter jelenlétében a mondott helyen 
és időben az esküt érvényesen letette, ezért az országbíró a prépostot a fentiekben 
mentesnek nyilvánítja. D. Bude, 5. die reportationis seriei prenotate, a. d. 1354.

E.: Dl. 4463. (NRA. 12. 51.) Papír, jobb felső szélén ék alakú vízfolt, itt halvány. Hát-
lapján külzet (pro honorabile viro domino Stephano preposito ecclesie Budensis 
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contra Petrum fi lium Nicolai de Paztor et alios intranominatos super depositio 
iuramento expeditoria) és természetes színű, kerek zárópecsét töredéke.

K.: Sopron vm. I. 243–244. (185. szám).

151. 1354. márc. 24. Buda

Miklós nádor 1354. márc. 24-én, Budán (in a. d. 1354., Bude, 20. die oct. diei 
Cynerum) kelt privilégiuma szerint: Gulach-i Gergely fi a Pétert egy rét ügyében 
 Vilmos [pannonhalmi] apáttal szemben perbe idézték, ahol az apát azt állította, hogy 
a rét övé és egyházáé és ennek bizonyságául bemutatta [IV.] Béla király, a veszprémi 
kápt. és a nádor egy-egy oklevelét. Az oklevelek megtekintése után  Miklós nádor a 
rétet az apátnak és egyházának ítélte, Gergely fi a Pétert pedig annak becsértékében 
(in valore estimationis) elmarasztalta.

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1372. máj. 1. BFL Konv.-i lt. Capsarium 605., 35. 
DD. (Df. 207 404.)

K.: –

152. 1354. márc. 24. Nagyfalu

Domonkos mr., András Machou-i bán Barana-i alispánja és a 4 szb. emlékezetül adja, 
hogy Teteus fi ai: Miklós és László kérésére kiküldték emberüket: Masa-i  Miklós fi a 
Pétert, aki visszatérve elmondta, hogy [1354.] márc. 19-én (f. IV. prox. scil. in die 
medii Quadr.) a m.-beli nemesektől, minden rendű és rangú embertől lelkiismeretes 
kutatást végezve megtudta, hogy Péter fi a Tamás királyi ajtónállómr. Laak-i jobbá-
gyai Miklós és László mr.-ek Geech-nek nevezett birtokához tartozó Philupteleke, 
Odus és Bezuldegh nevű predium-ok szántóföldjeit felszántatta bevetette, továbbá 
más haszonvételeit elvette, a predium-okon található gyümölcsfákat kivágatta és 
most Tamás mr. Laak-i jobbágyainak vetései vannak a predium-ok földjén. Továb-
bá, hogy Tamás mr. Laak-i jobbágyai Geech birtok kőből való határát feldúlták, az 
egyháztól Laak-ig lerontották, valamint Geech birtok más föld- és fajeleit is lerom-
bolták és kivágták, valamint a birtok szántóföldjeit a jobbbágyok felszántották és 
bevetették. Tamás mr. a birtok más haszonvételeivel élt. Továbbá, hogy Tamás mr. 
Laak-i jobbágyai [1353.] dec. 25-én (f. IV. prox. an. domin. Circ. d.) Teuteus mr. fi ai-
nak három Geech-i jobbágyát, János és Péter mészárosokat (carnifi ces) és Gergelyt 
sok sebbel megsebesítették és nagyon megverték, melyek miatt Gergely nem tud be-
szélni (usu loquere privatus extitisset) és Conrad-nak, Teuteus mr. fi ai famulus-ának 
ujját levágták. D. in Nogfalu, f. II. prox. p. domin. Letare, a. d. 1354.
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E.: Dl. 77 088. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 385.) Papír, vízfoltos. Hátlapján kül-
zet (pro Nicolao et Ladislao fi liis magistri Teteus contra Thomam fi lium Petri 
magistrum ianitorum regalium inquisitoria) és 3, természetes színű zárópecsét 
töredéke.

K.: Z. II. 556–557. (417. szám).
R.: Z. VII. 150–151.
Megj.: az oklevél vizsgálatot rögzítő része megegyezik a pécsváradi konv. 1354. 

márc. 21-én kelt oklevelével (Dl. 77 087.).

153. 1354. márc. 24. Nagyfalu

Domonkos mr., András Machou-i bán és Barana-i c. alispánja és a szb.-i tudtul ad-
ják, hogy Tuteus mr. fi ai: Miklós és László kérésére kiküldték emberüket,  Mosa-i 
Miklós fi a Pétert, aki visszatérve azt jelentette, hogy [1354.] márc. 19-én (f. IV. prox. 
p. domin. Oculi) Laak birtokon Péter fi a Tamás királyi ajtónállómr.-t és Laak-i job-
bágyait Tuteus mr. fi ai Geech birtokának, valamint a hozzá tartozó Philip telke, Odus 
és Buzuldegh nevű és predium-ok és tartozékaik (szántóföldek, vetések,  erdők, 
gyümölcsfák és egyebek) használatától eltiltotta. D. Nogfalu, f. II. prox. p. domin. 
Letare, a. d. 1354.

E.: Dl. 87 293. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32. C. 130.) Papír, né-
hány helyen kisebb hiánnyal, ami nem okoz szöveghiányt. Hátlapján külzet 
(pro Nicolao et Ladislao fi liis magistri Tuteus contra Thomam fi lium Petri 
magistrum ianitorum regalium prohibitoria) és 3 zárópecsét nyoma, valamint 
későbbi kéz által írott latin nyelvű regeszta.

K.: –

154. 1354. márc. 25.

Az egri kápt. színe e. Geley-i Demenes fi a Vörös (Rufus) András özvegye, Abram 
faluból való Márk lánya, Katalin asszony 1354. márc. 25-én (in die fe. Ann. B. virg., 
a. videlicet Nat. d. 1354.) személyesen elmondta, hogy mivel fi ai: Miklós, János és 
Péter azon igyekeztek és most is igyekeznek, hogy neki kedvére tegyenek (conp-
lacere), kötelezettségeit és gondjait átvállalták és folyamatosan átvállalják, ezért ő 
viszonzásául saját és anyja (Gezth-i Wechkulyn ~ Wechkulin lánya) leánynegyedét, 
amelyek őket az ország szokása szerint Wechkulin fi a János fi ai: Lőrinc és Miklós 
és Márk fi a Miklós fi a Péter birtokaiból megilleti, átengedi fi ainak és örököseiknek, 
azzal a kikötéssel, hogy fi ai élete végéig tartoznak gondoskodni róla, halála után 
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lelki üdvéért alamizsnát osztani a javaikból és a megszerzendő leánynegyedekből. 
András fi ai: Miklós és Péter a maguk és testvérük, János nevében megígérték, hogy 
anyjuk kérését teljesítik. D. die et a. prenotatis.

E.: Dl. 4416. (NRA. 1537. 81.) Hártya. Hátlapján természetes színű viaszba nyo-
mott kerek pecsét kis tördékei, valamint későbbi kéz által írott rövid, latin nyel-
vű regeszta.

K.: AO. VI. 178. (111. szám).

155. 1354. márc. 26.

Benedek fi a Jakab c., Cyps-i szb. emlékezetül adja, hogy [1354]. márc. 26-án (f. 
IV. prox. an. domin., qua cantatur Iudica Me Deus) megjelent színe e. egyik rész-
ről Kurtwelsch ~ Kurtwelusch-i Pál fi ai: Miklós, Lőrinc és János, másik részről 
pedig Parua Sigra-i Hermann lánya, Anna és előbbiek a közöttük lévő perben 
bemutatták azt az oklevelet, mely szerint Gargowe-i Czunk fi a Corrad az elhunyt 
Mark-tól és feleségétől, Raczlay lányától Kurtwelusch faluban örökséget szerzett, 
de a szb. a pert ugyanaznap valamely akadály (propter quedam incidencia) miatt 
megítélni nem tudta. Ezért a pert a saját és a nemesek színe e. elhalasztja [1354.] 
ápr. 30-ra (ad f. IV. prox. diei S. Georgii sequentem), amikor Pál fi ai kötelesek 
ismét bemutatni a fenti oklevelet, más privilégiumukkal együtt. D. f. IV. preno-
tata, a. d. 1354.

E.: Dl. 39 669. (Petróczy cs. lt. AS. 47.) Papír, néhány helyen vízfoltos. Hát lapon 
külzet, a főszövegre merőlegesen (pro Nicolao Laurencio et Johane fi liis 
Pauli de Grusch[?] contra dominam Annam, fi liam Hermanni de Parua Sigra 
prorogatoria), valamint természetes színű viaszba nyomott kerek zárópecsét 
töredéke.

K.: –
R.: Fekete Nagy, Petróczy 217. (63. szám).

156. 1354. márc. 28. Avignon

[VI.] Ince pápa {István hercegnek, Mo. királya fr.-ének kérésére káplánja,} 
 Znoynia-i Eremerch [fi a] Jánosnak biztosítja üresedés esetén a pozsonyi (Esztergom 
egyházm.-i) egyház kanonokságát teljes joggal és neki prebenda-t rezervál, amelyet 
személyesen v. procurator-a által egy hónapon belül kell elfoglalnia azután, hogy 
hírét vette az üresedésnek. {János a kanonokságot VI. Kelemen pápától kapta és a 
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prebenda-t várja (in canonicum fuit receptus et prebendam expectavit).} Meghagy-
ja az esztergomi érseknek és a kápt.-nak, akikhez a fenti egyházban a prebenda-k 
fölötti disponálás tartozik, hogy e prebenda kapcsán ne rendelkezzenek, mert azt 
érvénytelennek fogja tekinteni. János az ua. egyházm.-ben, Pozsony falain túl (extra 
muris Posoniensis) fekvő Szt. Lőrinc-pariókát megtartja. D. Avinione, V. Kal. Apr. 
[pápasága] 2. évében. [1354.]

Reg.: ASV. RA. 126. 303r. (Df. 289 466.)
K.: Theiner II. 17. (26. szám); Reg. Suppl. II. 283. (41. szám); Rábik, Reg. Suppl. 

II/1. 174–175. (282. szám).
R.: Áldásy 69. (150. szám); Klieman II. 94. (222. szám).
Megj.: a {} között szereplő részek a Reg. Suppl.-ból származnak.

157. (1354. márc. 28. Avignon)

[VI. Ince pápa] meghagyja a veszprémi püspöknek, hogy Znoynia-i Eremerch [fi a] 
Jánost a pozsonyi egyházban fogadtassa kanonokká minden joggal, biztosítson neki 
a kórusban stallumot és a kápt.-ban helyet, a prebenda és tartozékai tulajdonába ve-
zesse be és védelmezze meg abban. D. ut supra.

Reg.: ASV. RA. 126. 303r. (Df. 289 466.)
K.: –
R.: Áldásy 69. (150. szám), Klieman II. 95. (223. szám).

158. 1354. márc. 28.

[I.] Lajos király (H), 1354. márc. 28-i (a. d. 1354., V. Kal. Apr., uralkodása 13. évé-
ben), függőpecsétjével megerősített privilégiális oklevelében átírja és megerősíti az 
esztergomi kápt. 1350. dec. 20-án (8. die fe. B. Lucie virg. et mart., a. d. 1350.) kelt 
oklevelét, Oztoy birtok hj.-áról és iktatásáról [Kormos György részére].

Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. Ša. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. Regist-
rum Df. 266 606.)

Tá.: Dl. 102 952. (Batthyány lt. Illésházy cs. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) (19. sz.-i.) (pag. 
14.)

K.: Érdy János, Liptói regestrum. 21. (in.: MTT. 4 (1857); Lipt. Reg. 50. (284. szám).
R.: Reg. Lip. Reg. 264. (284. szám).
Megj.: a [] közötti részek a K.-ból származnak
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159. 1354. márc. 29.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház-kápt.-ja színe e. Mátyás fi a Tamás, Ite fi a János 
fi a János famulus-a ura nevében kijelentette, hogy ő Chaplan-i Péter fi a János fi ait: 
 Mátyást és Jánost, közvetlen (immediatus) szomszédait eltiltja attól, hogy Chaplan 
birtokukat és tartozékait bárkinek, de különösképpen Rycolpus [mr.-nek] és fi ainak 
eladják, lekössék v. bármilyen módon adományozzák (donare) és bárki mást, de kü-
lönösképpen Rycolph mr.-t és fi ait, hogy külön-külön v. együtt szomszédai legye-
nek. D. sabb. prox. an. domin. Iudica, a. d. 1354.

E.: –. Fk: Dl. 95 926. (Tivadar cs trocsányi lt. 5.) E.-je elpusztult. A Fk.-en a záró-
pecsétet rögzítő szalag látszik.

K.: –

160. 1354. márc. 29.

A titeli kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, 1354. febr. 28-i (3. die 
diei Cynerum, a. d. 1354.), Zer-i Pousa fi ai érdekében írott mandatum-a (l. 98. szám) 
értelmében Zempeter-i Pál királyi emberrel kiküldték János karpapot, káplánju-
kat az abban foglaltak elvégzésére, akik visszatérve elmondták, hogy [1354.] márc. 
24-én (f. II. prox. p. domin. Letare) kiszálltak Krasou m.-be és megtudták, hogy 
Jank-i Miklós mr. Nezebel és Koka birtokok határait lerontatta. D. sabb. die prox. 
an.  domin. Iudicam, a. d. 1354.

E.: Dl. 91 461. (Festetics cs. lt. Krassó 27.) Papír. Hátlapján külzet (domino regi 
pro fi liis Pouse de Zer contra magistrum Nicolaum de Jank super destructione 
et abolitione metarum possessionum eorum Nezebul et Koka vocatarum 
inquisitionis rescriptionales) és természetes színű viaszba nyomott mandorla 
alakú zárópecsét töredéke.

K.: –

161. 1354. márc. 29. Várad

Fülöp váradi prépost, Demeter váradi püspök vicarius generalis-a színe e. meg-
jelent Porthelek-i Jakab fi a Márton, a váradi kápt. megbízólevelével képviselve 
Chomakwz (Á.2.: Chawmakeoz)-i Péter fi a Márton mr.-t, Bagus-i Nagy (Magnus) 
Simon mr.-t, Zonga (dict.) Péter fi ait: Pál és Miklós mr.-eket, nemeseket, a prépost 
korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően [1354.] márc. 26-án (in oct. diei medii 
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Quadr.) Scepplak (Á.2.: Zeplak)-i Lőrinc fi a Gergely fi ai: Lewkes (Á.2.: Leukes), 
Turul (Á.2.: Thurul), György, Gergely, István és Simon mr.-ek, valamint Serephel 
fi a István ellenében és elmondta, hogy Péter fi a Mártont, Nagy (Magnus) Simont, 
Péter fi ait: Pál és Miklós mr.-eket Serepel fi a István és Gergely fi ainak összes birto-
kából és birtokrészéből (akár öröklöttek, akár vásároltak, bármely m.-ben feksze-
nek) megilleti Lőrinc lánya, Márton anyja, Simon, Pál és Miklós nagyanyja, Anna 
leánynegyede az ország szokása szerint. Erre a fr.-eit a váradi kápt. megbízóleve-
lével képviselő Thurul mr., valamint a személyesen megjelent Serephel fi a István 
azt válaszolták, hogy a fenti nemeseknek az ország szokása szerint készek kiadni 
a leánynegyedet az őket megillető birtokokból. Thurul hozzátette, hogy szerezett 
(aquisiticus) birtokaikból nem kell kiadniuk a leánynegyedet, mert azt a király ok-
levelének tanúsága szerint szabadon (libere) kapták. Mivel a prépost a birtokok és 
birtokrészek mennyiségéről, minőségéről és értékéről nem tud bizonyosat, így nem 
tud ítéletet hozni. Ezért más fogott bírákkal együtt úgy határozott, hogy a felek 
v. procurator-aik [1354.] jún. 8-án (in oct. fe. Penth.) szálljanak ki a birtokokra és 
birtokrészekre a prépost tanúságtevője (akiket az actor-ok tartoznak odavezetni), 
valamint az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében becsüljék meg azok 
valódi értékét az ország szokása szerint. A becslés után a felek v. procurator-aik a 
prépost tanúságtevőjének jelenlétében tartoznak jelentést tenni (referre) a prépost-
nak, aki az alperesek részére időpontot tud kijelölni az elégtétel megadására. Ekkor 
Gergely fi ai tartoznak a színe e. bemutatni azokat az okleveleket, amelyek alapján 
szerzett birtokaikat tartják, hogy azokról véleményt tudjon mondani. D. Waradini, 
4. die termini prenotati, a. d. 1354.

Á.: 1.  László váradi vikárius, 1414. dec. 28. Dl. 99 615. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 
Bosnyák cs. lt. MISC. 1. 14.)

 2. Péter váradi vikárius, 1416. aug. 25. Dl. 50 285. (Ernst gyűjtemény.)
K.: Károlyi I. 221–222. (242. szám) (Á. 1.-ről); Doc. Trans. X. 259–261. (254. szám) 

(román ford is.).
R.: Bónis-Balogh 130. (1187. szám); Erdélyi Okm. III. 257–276. (756. szám).

162. 1354. márc. 29.

Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa emlékezetül 
adja, hogy amikor 1353. nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf., in a. prox. elapso) a 
bárókkal és az ország nemeseivel törvényszéket ült, Jakab mr., a királyi curia jegy-
zője (notarius) Erzsébet anyakirályné (H) nevében, annak megbízólevelével megje-
lent a színe e. és bemutatta az országbíró 2, a budai kápt. ellenében kiadott bírság-
levelét (littere iudiciales), melyekből kitűnt, hogy a kápt. sem [1352.] márc. 1-jére (ad 
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oct. diei Cynerum), sem nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS.) a királyné ellenében Ewren ~ 
 Ewreen ~ Euren ~ Eureen birtok iktatásának való ellentmondás miatt nem jelent 
meg az országbíró színe e. és nem is küldtek maguk helyett senkit, ezért őket az 
országbíró megbírságolta. Bemutatta továbbá az országbíró ítéletlevelét és László 
csázmai prépost, királyi kápolnaispán és titkos kancellár oklevelét, melyek szerint a 
királyné Albreht budai polgárt (civis) és az óbudai kápt.-t az Ewreen birtok (Pilis m.) 
iktatásának való ellentmondás miatt, a birtok királyné részére történt visszavétele 
idején a budai kápt. tanúságtevőjével és a királyi emberrel törvényesen megidéztette 
a király jelenléte elé. A pert többször elhalasztották, végül [1353.] ápr. 15-re (ad f. II. 
prox. p. 22 diem fe. Passce d.). Ekkor Jakab deák (litteratus) a királyné nevében, an-
nak megbízólevelével megjelent az országbíró színe e. és Albreht, valamint a budai 
kápt. ellentmondásának okát szerette volna megtudni. Albreht azt mondta, hogy 
Ewreen birtok az övé és ezt oklevelekkel is tudja bizonyítani. Bemutatott 2 oklevelet 
(duo paria), [I.] Károly király király (H), valamint a budai kápt. kiadványait. Ezek 
szerint [I.] Károly király a Pilis m.-i Euren királynéi birtokot a királyné beleegyezé-
sével Tese ajtónállómr.-nek adományozta hűséges szolgálataiért, az oklevélben leírt 
határokkal. Tese mr. elhunyta után özvegye, Erzsébet (most Albreht felesége) Eure-
en birtokot a budai kápt. színe e. Tese-től született fi ai: András és László beleegye-
zésével férjének, Albreht-nek adta hitbérként (in dotem). Ezzel szemben János, bu-
dai őrkanonok a kápt. nevében, annak megbízólevelével elmondta, hogy a kápt.-nak 
Euren birtokban hosszú idő óta jussa van és a m.-beliek tudtával birtokában van. 
Bemutatta Henrik volt bán, [III.] András király tárnokmr.-e, albírája, valamint a 
 Calide Aque-i konv. okleveleit. Ezekből kitűnt, hogy amikor a kápt. bizonyos 
 Eureen-i szőlőműveseket szőlőjükkel együtt Henrik bán színe e. beperelt, tanúállí-
tással a Calide Aque-i konv. e. bebizonyosodott, hogy a budai kápt.-nak tartoznak 
szőlőművelési szolgálattal és hozzá tartoznak. Ezek után az országbíró megkérdez-
te, hogy a kápt. rendelkezik-e v. sem Euren birtokon lévő jussával kapcsolatban más 
oklevelekkel a bemutatott privilégiumokon kívül. János mr. budai őrkanonok azt 
válaszolta, hogy a kápt. a már bemutatott privilégiumon kívül nem rendelkezik más 
oklevéllel, ami alapján a birtokban jussuk van és nem is fog tudni ilyet bemutatni, 
mert azok a békétlen időkben, budai egyházban kitört tűzben elégtek. Mivel a be-
mutatott oklevelek a kápt. birtokjogának igazolására az országbírónak és a vele tör-
vényszéket ülő báróknak elégtelennek tűntek, továbbá mivel Henrik bán és a Calide 
Aque-i Szentháromság-konv. okleveleit érvénytelennek találták és arról, hogy a ki-
rály által Tese mr.-nek adományozott birtok hol van, milyen, mekkora és mik a ha-
tárai, továbbá a budai kápt. által az egyházhoz tartózónak vélt birtokrész milyen és 
mekkora és az ténylegesen az egyházhoz tartozik-e, nem derült ki az igazság, ezért 
az országbíró vizsgálatot (communis inquisitio) tartott szükségesnek. Ezért okleve-
lével felkérte László csázmai prépostot, királyi kápolnaispánt és titkos kancellárt, 
hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Teuteus királyi ajtónállómr. és 
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Ugal-i Pál, volt bán, jelenleg országbírói ítélőmr., a királyi curia-ból küldött királyi 
emberek [1353.] máj 14-én (f. III. prox. p. fe. Penth.) kiszállnak Euren birtokra, a 
szomszédok összehívása után és azok, valamint a felek v. procurator-aik jelenlété-
ben először [I.] Károly király privilégiumában (amit Albreht eredetiben tartozik a 
helyszínen bemutatni) foglalt határok alapján járják be. A szomszédoktól, határo-
soktól és mindenki mástól tudják meg, hogy milyen, mekkora, hol fekvő és milyen 
határokkal elválasztott birtokot kapott Tese mr. a királytól és milyen és mekkora az 
a birtok, amelyről a budai kápt. procurator-a azt állította, hogy a budai egyházhoz 
tartozik, továbbá azt, hogy ténylegesen bírja-e azt a kápt. A vizsgálat elvégzése 
után, ha a felek birtokait megtalálják, akkor becsüljék meg és a kápt. tartozik be-
mutatni valamennyi, az Euren birtokon bírt része határairól szóló oklevelét és erről 
a kápolnaispán [1353.] máj 16-ra (f. V. prox.) a királynak tegyen jelentést. A kápolna-
ispán jelentése szerint Teuteus királyi ajtónállómr.-rel és Ugal-i Pál egykori bánnal, 
jelenlegi országbírói ítélőmr.-rel kiküldte tanúságtevőjét, János mr. pécsi kanonokot, 
helyettesét (vices eiusdem comitis capelle regie gerentem) a vizsgálat elvégzésére, 
akik visszatérve egybehangzóan azt jelentették, hogy [1353.] máj. 13-án (f. III. prox. 
p. fe. Penth.) kiszálltak a Pilis m.-i Euren birtokra, a szomszédok és határosok össze-
hívása után, egyik részről a királyné nevében, annak megbízólevelével megjelent 
Jakab deák, másik részről Albreht budai polgár és a budai kápt. nevében, annak 
megbízólevelével megjelent Mihály kanonok jelenlétében a birtokot először [I.] Ká-
roly oklevelében foglalt határok szerint bejárták. A budai kápt. procurator-a azt állí-
totta, hogy a kápt.-nak Euren birtokon jussa van, de nem tudta megmondani, hogy 
hol, milyen és mekkora. A királyi emberek és a kápolnaispán tanúságtevője meg-
kérdezte a szomszédokat és határosokat, hogy a kápt. birtoka hol van és mekkora. 
Azok, miután megtanácskozták, egy csoportban álló diófákat mutattak és kijelentet-
ték, hogy egykor Euren falu azok körül volt, apáiktól is hallották, hogy a kápt.-nak 
ott jussa van, de sem a pontos fekvését, sem minőségét és mennyiségét nem tudták. 
A kápt. procurator-a tudott más oklevelet bemutatni, a királyi emberek a felek ré-
szeit nem tudták megbecsülni. Az oklevelek bemutatása után Jakab mr., a királyné 
procurator-a ítélethozatalt kért. Az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal és 
nemesekkel úgy döntött, hogy a budai kápt.-t a királyné ellenében, Euren birtok ik-
tatásának való ellentmondás tárgyában a királyi emberrel a kápolnaispán tanúbi-
zonyságának jelenlétében meg kell idéztetni. Az országbíró a kápolnaispánt levelé-
ben felkérte, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Viliam fi a Imre 
v. Zenas (dict.) Jakab a királyi curia-ból kiküldött királyi ember megidézi a kápt.-t 
[1354.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum) a királyné ellenében a király jelenléte elé, 
hogy Euren birtok iktatásának való ellentmondásuk okát megadják és a bírságoknak 
eleget tegyenek és erről a kápolnaispán a királynak tegyen jelentést [1354.] jan. 8-ra. 
A kápolnaispán oklevele értelmében Villiam fi a Imre királyi emberrel kiküldte ta-
núbizonyságát Olivér fi a Pált, akik visszatérve egybehangzóan elmondták, hogy a 
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királyi ember a kápolnaispán tanúságtevőjének jelenlétében [1353.] dec. 16-án (f. II. 
prox. p. fe. B. Lucie virg.) megidézte a budai kápt.-t Erzsébet királyné (H) ellenében, 
a király jelenléte elé [1354.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum), hogy Euren birtok 
iktatásának való ellentmondásuk okát megadják és az országbíró oklevelében foglalt 
bírságoknak eleget tegyenek. A kápt. ekkor nem jelent meg az országbíró színe e., 
noha a királyné nevében, annak megbízólevelével procurator-a, Jakab mr. 22 napon 
keresztül várta őket. Ezért az országbíró a királynét a birtokba be akarta vezettetni, 
így felkérte László csázmai préposot, királyi kápolnaispánt és titkos kancellárt, 
hogy küldje ki tanúbizonságát, akinek a jelenlétében Villiam fi a Imre, a királyi cu-
ria-ból kiküldött királyi ember Euren birtokra kiszállva, a határosok és szomszédok 
összehívása után és azok valamint a budai kápt. v. procurator-a jelenlétében a birto-
kot régi és igaz határai mellett bejárja, új határjeleket emel a szükséges helyeken és 
iktatja Erzsébet királynénak, ha sem a budai kápt., sem senki más nem mond ellent. 
Az esetleges ellentmondókat, Euren birtokra vonatkozó bizonyítékaikkal együtt 
megidézi a király jelenléte elé az idézés 15. napjára és erről a kápolnaispán a király-
nak tegyen jelentést. Az országbíró [1354.] márc. 17-én (f. II. prox. p. domin. Oculi) 
tartott törvényszékén Jakab mr. bemutatta a kápolnaispán oklevelét. E szerint Vil-
liam fi a Imre királyi emberrel kiküldte tanúbizonyságát Miklós fi a Elias-t, familia-
ris-át (domus sue familiaris), akik visszatérve egybehangzóan azt jelentették, hogy 
[1354.] márc. 2-án (in domin. Invocavit) kiszálltak Euren birtokra, azt az összehívott 
szomszédok és határosok, valamint Mihály budai presbiter jelenlétében bejárták és 
ellenmondás nélkül, tartozékaival együtt iktatták Erzsébet anyakirálynénak örökös 
birtoklásra. Az országbíró a birtokot Erzsébet királynénak ítéli a fentiek alapján, a 
budai kápt.-ra örök hallgatást parancsol és erről autentikus függőpecsétjével meg-
erősített oklevelet állíttat ki. D. Bude, 13 die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 4411. (Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 7. 7.) Hártya, egy-
szerű N iniciálé. Függőpecsétje kékes sodraton függ. Hátlapján más középkori 
kéz írásával tárgymegjelölés: sententia super possessione Ewryn ... ...

Á.: I. Lajos király, 1360. febr. 24. Dl. 4910. (Acta eccl. ordinum et monialium 
 VETUS BUDA 7. 10.)

K.: AO. VI. 179–187. (112. szám) (E. alapján).
R.: Pest m. 63. (329. szám); Bakács, Pest megye 200–201. (689. szám).

163. 1354. márc. 30. Visegrád

[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve szentlászlói (S. Ladislaus) (Szepes m.) 
 hospes-ek (cives seu hospites) nevében Herbord fi a András bemutatta [I.] Károly 
király (H) utolsó pecsétjével (posteriori suo sigillo) megerősített, 1336. márc. 27-i (l. 
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Anjou-oklt. XX. 153. szám) oklevelét kiváltságaikról és annak átírását és megerősí-
tését kérte. Az uralkodó a kérésnek eleget téve apja oklevelét jelen nyílt oklevelében 
átírja és erről a jelentés után privilégium kiállítását ígéri. D. in Vissegrad, in domin. 
Iudica, a. d. 1354.

Á.: I. Lajos király, 1364. máj. 5. > Zsigmond király, 1410. ápr. 23. Dl. 24 802. (NRA. 
1207. 33.)

K.: –

164. 1354. márc. 30. Buda

[I.] Lajos király (H) színe e. Bwchwr fi a Péter kun (comanus) hűségéért és szolgá-
lataiért a király kezén lévő, üres és emberemlékezet óta (a tempore cuius non extat 
memoria) lakatlan, Zonuk m.-i Zenthkyral és Mendzenth nevű földeket magának, 
valamint fi ainak: Miklósnak és Jánosnak, továbbá fr. patruelis-einek, Kabak fi a Ba-
ramuk-nak és Wezteg fi a Ballo-nak adományul kérte, kötelezve magát, fi ait és fr. 
patruelis-eit, hogy azokon fognak megszállni és ott tartózkodva a keresztények szo-
kásai és ritusai szerint megőrzik az ortodox hitet. A király Bwchwr fi a Péter kun 
szolgálataiért és hűségéért, valamint az igaz hit növeléséért (pro augmentatione fi -
dei ortodoxie) a Zonuk m.-i Zenthkyral és Mendzenth nevű király földeket összes 
tartozékukkal és haszonvételükkel, azzal a joggal, mellyel a király adományozási 
jogköréhez tartoznak, neki, továbbá fi ainak, fr. patruelis-einek, valamint örököseik-
nek adományozza örökös birtoklásra, az ott lakó keresztények szokása szerint, új 
adomány címén (nova donatio), mások jogainak sértetlenül hagyásával és erről a 
jelentés után privilégium kiállitását ígéri. D. Bude, in domin. Iudica, a. d. 1354.

Á.: I. Lajos király, 1356. febr. 1. > II. Ulászló király, 1493. ápr. 25. Dl. 57 794. (Soós 
cs. lt. 634.)

K.: Gyárfás III. 489. (37. szám).
R.: Benedek-Zádorné 230. [Tiszabög, Tiszajenő, Szentkirály és Mindszent említé-

sével.]
Ford.: Balássy F.: Adatok az egri egyházmegye tört. III/1 füzet. 332–336., Benedek 

Gyula, Zonuk 6 (1991) 312–313. (22. szám).

165. 1354. márc. 30. Buda

[I.] Lajos király (H) a budai kápt.-nak. Buchuri [később ~ Belthen fi a] Péter kun 
(comanus) tőle bizonyos Zonuk m.-i üres és emberemlékezet óta lakatlan földeket, 
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Zenthkyral-t és Mendzenth-et magának és fi ainak: Miklósnak és Jánosnak, valamint 
fr. patruelis-einek, Kabak fi a Baramuk-nak és Weztheg fi a Ballo-nak adományul 
felkérte, megkötve magát, fi ait és fr. patruelis-eit, hogy azonkon fognak megszállni 
és ott a keresztények szokása és rítusa szerinti igaz hitet fogják vallani (observata 
fi de ortodoxa more et ritu Christianorum). Azonban mivel a földek mennyiségéről, 
minőségéről és arról, hogy azok a király adományozási jogához tartoznak-e v. sem, 
biztos ismerettel nem rendelkezik, ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje 
ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Jenew-i Miklós fi a András v. Begy-i Péter 
v. Balo György fi a Miklós király ember a birtokokra kiszáll, a szomszédok és hatá-
rosok összehívása után jelenlétükben azokat bejárja, ahol szükséges új határ jeleket 
emel és ha azt a király adományozási jogához tartozónak találja, akkor iktatja Belt-
hen fi a Péternek, fi ainak és fr. patruelis-einek mások jogainak sértetlenül hagyásá-
val, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé és erről a kápt. 
tegyen jelentést. D. Bude, in domin. Iudica, a. d. 1354.

Á.: Budai kápt., 1354. ápr. 10. > I. Lajos király, 1356. febr. 1. > II. Ulászló király, 
1493. ápr. 25. Dl. 57 794. (Soós cs. lt. 634.)

K.: Gyárfás III. 489–490. (38. szám).

166. 1354. márc. 30. Buda

[I.] Lajos király (H) az e. megjelent Peturmezey-i Pál fi a Vencezlaus kérésére átírja 
és megerősíti a saját, 1352. ápr. 1-jei (in domin. Ramis palmarum, a. d. 1352.), vadá-
szatokon (in venationibus utimur) használt kerek (rotundus) pecsétjével megerősített 
nyílt oklevelét, mások jogainak sértetlenül hagyásával és a jelentés után privilégium 
kiállítását ígéri. D. Bude, in domin. Iudica, a. d. 1354.

Á.: I. Lajos király, 1359. aug. 27. SNA. Szepesi kápt. hh. lt.: Oklevelek INTR. 
SCEP. 5. 8. 36.A. (Df. 262 917.)

K.: Wagner, I. 132–133. (19. szám); Katona, Hist. Crit. X. 3. 95.; F. IX. 2. 319. (157. 
szám) (hiányos).

167. 1354. márc. 30. Buda

[I.] Lajos király (H) Byhor m. c.-ének, alispánjának és szb.-inak. Jelentették szá-
mára Bohch ~ Boch-i Tamás felesége és fi a, János nevében, hogy szomszédaik és 
határosaik (különösen Gergely fi a István és Zentmartun-i Paznan fi a Miklós) Boch 
birtokuk hasznait és haszonvételeit kárukra és sérelmükre használják. Ezért a király 
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felkéri a m. hatóságát, hogy küldjenek ki egyet v. kettőt maguk közül, aki, miután 
megtudta az igazságot a fentiekről, kiszáll Boch birtokra és annak minden szomszé-
dosát és határosát – különösen Gergely fi ait és Paznan fi a Miklóst – a birtok hasznai-
nak és haszonvételeinek további használatától eltiltja és erről a m. tegyen jelentést. 
D. Bude, in domin. Iudica, a. d. 1354.

Á.: Bihar m., 1354. máj. 6. Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvtára 12. 
(Df. 275 803.)

K.: –

168. 1354. márc. 30.

A Saxard-i konv. 1354. márc. 30-i (in domin. Iudica, a. d. 1354.) osztályos levele 
(littere divisionales) szerint egyik részről Solyagh-i Sándor fi ai: Mihály és  Sándor, 
Jako fi a János, Domonkos fi ai: Miklós, János és István másik részről Solyagh-i 
 László fi ai: Mihály, Miklós, János, Barnabás, László, Solyagh és Zehonye, ugyan-
onnan való István fi a János a Tholna m.-i Solyagh, Olazy et Thoti öröklött birtokai-
kat az abban foglalt módon 5 részre felosztják.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1414. jún. 9. Dl. 43 248. (Múz. Ta. Véghely.)
K.: –
R.: ZsO. IV. 2093. szám.

169. 1354. márc. 30. Körös

Petőc fi a János körösi c., valamint Cosma fi a Dénes és Antal fi a Gergely szb.-k szí-
ne e. egyik részről Iván fi a Demeter fi a István, másik részről István fr. uterinus-a, 
Miklós elmondták, hogy összes birtokukban és birtokrészükben, nehogy a jövő-
ben közöttük v. leszármazottaik között pereskedés támadjon, a köv. osztályt teszik: 
Gloguncha birtok a malommal és Raan birtok, tartozékaikkal és haszonvételükkel 
együtt Demeter fi a: Istváné és örököseié. (Hj.: Myke c. földje, körtefa, árok, két 
twl fa, erdő, keresztel jelölt fák, Gloguncha folyón lévő híd mellett földjel.) Vzudio 
birtok, az Ókörösfalu közelében lévő föld (circa terram Veteris Ville Crisiensis) és 
Gloguncha birtok É-i része tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt Demeter fi a 
Miklósé és örököseié. Kijelentették továbbá, hogy ha a jövőben rokonaik, Jakab fi ai: 
Péter, György és Domonkos, valamint Jakab fi a Péter és Zaym fi a János fi ai: Pál 
és György az osztály során nekik juttatott birtokrésszel kapcsolatban megvádolják 
őket, akkor kölcsönösen tartoznak egymást segíteni és ha birtokrészében valamelyi-
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kőjük rokonaik miatt fogyatkozást szenved, a másik tartozik azt a magáéból egyfor-
mára kiegészíteni. Erről a c. és a szb.-k függőpecsétjükkel megerősített privilegiális 
oklevelet adnak ki. D. in Crisio, in domin. Iudica, a. d. 1354.

E.: Dl. 100 058. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua Ozugyo 4. 5. 21.) Hártya, egyszerű 
iniciálé (N). Hátlapján későbbi kéztől származó latin nyelvű tárgymegjelölés. 
Függőpecsétekre utaló bevágások.

K.: –

170. 1354. márc. 31.

A zágrábi kápt. színe e. megjelent egyik részről Kamproncha-i Niclinus fi a Pál, 
másik részről ura képviseletében Cosmas mr., Lyndvai-i István fi a Miklós, egész 
Sclauonia és Ho. (Crouatie) bánjának itélőmr.-e, és előbbi előadta, hogy Körös m.-i 
Ladomonschayna birtokát, amelyet a zágrábi kápt. korábbi oklevelének bizonysága 
szerint már elzálogosított a bánnak, most eladja 40 érvényben lévő zágrábi dénár 
M.-ért neki és fi ainak minden tartozékával és haszonvételével együtt, korábbi ha-
tárai mellett, magának abban semmilyen jogot fenn nem tartva. D. f. II. p. domin. 
Iudica, a. d. 1354.

Á.: Zágrábi kápt., 1372. nov. 8. Dl. 4417. (NRA. 582. 46.)
K.: –

171. 1354. márc. 31. Sáros

Péter mr., Sarus-i c. és a m. szb.-i színe e. Rycolphus fi a László mr. tiltakozva el-
mondta, hogy Mykch volt bán fi a Lóránd mr. Jacabfalua birtokából egy kihasított 
részt a maga számára elfoglalt (restituisset). Amikor pedig ő Miklós nádor (H) 
oklevele értelmében a szepesi kápt. tanúságtevőjével hj.-ra kiszállt (ad reambu-
landum et metarum erectionibus distingendum accessisset), attól a helytől, ahol a 
Lychne pataka folyó belép a Tarcha folyóba Lóránd mr. Vyfalu birtoka felé (infra 
versus) egy nyíllövésnyi (quantum in arcu cum sagitta potest attingi sagittando) föl-
det Jacab falua birtokához akarta csatolni, amitől Lóránd mr. procurator-a eltiltotta. 
László mr. a vitatott földrész mennyiségének és fekvésének megszemlélésére a m. 
emberének kiküldését kérte. A m. kiküldte Bálint c. szb.-t és famulus-ukat, Jaka-
bot, akik visszatérve elmondták, hogy a vitatott földrészre kiszállva, attól a helytől, 
ahol a Lychnepataka és a Tarcha folyók összefolynak nyíllal lövettek és a egy nyíl-
lövésnyi távolság egy réthez és egy cserjéshez, továbbá egy hegy csúcsához ért (ad 
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unum pratum et in fi ne unius rubeti ascenderet, super ad cacuminem unius montis) 
és úgy találták, hogy a vitatott földrész a határok között van. László mr. birtoka 
szántóföldjeinek felosztásához (ad dispositionem) egy barázdát (sulcus) Ke felé, egy 
hegy oldalában vezettek (obtinebant). Lóránd mr. Wyfalu birtokának határa (sulcus) 
a hegyről lefelé tart, a Tarcha folyó irányába, a fenti határ másik oldalán. Ha a ha-
tárok bármilyen módon megváltoznak, azért Lóránd mr. a felelős. D. in Sarus, f. II. 
prox. p. domin. Iudica, a. d. 1354.

E: Dl. 68 904. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 158.) Papír, egyszerű iniciálé (N), né-
hány helyen lyukas, ami 1-2 betűs hiányokat okoz. Hátlapján öt, természetes 
színű viaszba nyomott, kerek pecsét töredéke, valamint későbbi kéz által írott 
rövid tartalmi összefoglaló.

K.: –

172. 1354. márc. 31. Sáros

Péter mr. Sarus-i c. és a m. szb.-i tudtul adják, hogy Uz fi a János mr. és Tamás 
fi a László kérésére pecsétjükkel egy eltiltás elvégzésére kiküldték maguk közül 
 Domonkos c.-t Miklós fi a Péterrel, akik visszatérve és a pecsétet visszahozva el-
mondták, hogy Uz fi a János és Tamás fi a László Peklen birtok szomszédait és ha-
tárosait, de különösen Miklós és Bálint Muchula-i nemeseket eltiltották a birtok 
tartozékainak használatától (ab usa et perceptione) és erdeinek elpusztításától a jog 
rendje szerint. D. in Sarus, f. II. prox. p. domin. Iudica, a. d. 1354.

E.: K. szerint: Keczer cs. lt. Papír, több zárópecsét töredékeivel. Külzet: pro 
magistro Johanne fi lio Uz et Ladislao fi lio Thome contra vicinos et commetaneos 
possessionis eorum Peklen vocate et specilaiter Nicolaum et Valentinum de 
Muchula prohibitoria.

K.: F. IX. 2. 360–361. (175. szám); HOkl. 260. (244. szám).

173. 1354. ápr. 1.

A Sag-i Szűz Mária-monostor konv.-je és István prépost jelenti [I.] Lajos királynak, 
hogy itt átírt 1354. márc. 20-i (f. V. prox. an. domin. Letare, a. d. 1354.) oklevelé-
ben (l. 137. szám) foglaltak elvégzésére Palast-i Iwanka fi a János királyi emberrel 
kiküldték tanúságukat, János mr. notarius-t, akik visszatérve azt jelentették, hogy 
[1354.] márc. 29-én (sabb. prox. an. domin. Iudica) kiszálltak Sember birtokra, ott 
János özvegyét és annak jegyesét (sponsus): Györgyöt, valamint Sember-i jobbá-
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gyaikat eltiltották [Palast-i Miklós fi a] János vásárolt birtokrésze hasznainak és 
haszon vételeinek erőszakos megszerzésétől. D. 4. die termini prenotati, a. d. supra-
dicto. [1354.]

E.: KML. Palásthy cs. lt. 3029. 1. 1. 27. (Df. 281 819.) Kubínyi szerint papíron, 
hátlapjára nyomott pecséttel erősítették meg, külzet: domino regi, pro Johanne 
fi lio Nicolai de Palast contra nobilem dominam relictam Johannis et Georgium 
suum sponsum prohibitoria.

K.: Palásthy III. 98–100. (80. szám); Kub. 190. (119. szám).
R.: Tóth K., Palásthy 92. (72. szám).

174. 1354. ápr. 1. Újvár

János pap, az Wyuar-i egyház rector-a, alesp. és az Abawyuar-i districtus-okban a 
vicarius helyettese emlékezetül adja, hogy a Kaksow-i László felesége, Floris asz-
szony által Chirke (dict.) Miklóssal szemben viselt pert, amelyet korábbi oklevele 
szerint [1354.] ápr. 1-jén (f. III. prox. an. domin. Ramis palmarum) indított a színe 
e., a felek akaratából elhalasztja [1354.] ápr. 15-re (ad quind. datarum presentium) 
változatlan feltételek mellett. D. Wyuar, in termino prenotato, a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 83 274. (Bárczay cs. lt. 16. 5.) Hátlapján külzet (pro nobili domina 
coniuge magistri Ladislai de Kaksow Floris vocata contra Nicolaum dictum 
Chrike ad quindenas ad pacem prorogatoria) és mandorla alakú zárópecsét 
töredéke.

K.: –

175. 1354. ápr. 2. Buda

[I.] Lajos király (H) az egri kápt.-nak. Jelentették neki Zaz-i István fi a Lőrinc nevé-
ben, hogy a Bihar m.-i Dehteer ~ Deher ~ Dehter birtokát be kell járni, határait ki-
igazítani és más birtokoktól elválasztani. Ezért a király felkéri a kápt.-t, hogy küldje 
ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Ragyolch-i Petew v. Zomayun ~ Zomayon-i 
Gergely fi a Cosmas v. Ayka-i István v. Misseche-i Kutur (Á. 1.: Lukács) v. ugyan-
onnan való Thobak fi a László királyi ember a birtokra kiszállva, a szomszédok és 
határosok összehívása után és jelenlétükben azt igaz és régi határai mellett bejárja, 
a szükséges helyeken új határjeleket emel a régiek mellett, majd a többi birtoktól 
elválasztva Lőrincnek hagyja azzal a joggal, amivel hozzá tartozik. Az esetleges 
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ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé és erről a kápt. tegyen jelentést. 
D. Bude, f. IV. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.

Á.: 1. Egri kápt., 1354. jún. 11. Dl. 4419. (NRA. 1686. 3.)
 2.  Egri kápt., 1354. jún. 11. Dl. 28 732. (Erdélyi kormányhatósági levéltárakból, 

KKOL, Metales D. 5)
K.: AO. VI. 221. (138. szám) (Á. 2. alapján).

176. 1354. ápr. 2.

Az egri kápt. színe e. Fredericus conventualis testvér, a Jazou-i Keresztelő Szt. Já-
nos-monostor konv.-je nevében 2 királyi ember és a kápt. 2 tanúságtevőjének jelen-
létében tiltakozott, hogy Miklós testvér – aki nem a jog szerint, hanem ténylegesen 
a monostor prépostja, mert nem a konv. választotta meg őt törvényesen és nem erő-
sítette meg feljebbvalója (per suum superiorem) a kánoni szabályok szerint (iuxta 
canonicas sanctiones), hanem [I.] Lajos király nevezte ki a préposti méltóságra – a 
monostor és konv. A[b]awyuar m.-i, Pereche nevű birtokát nemrégiben visszavet-
te Gogy (hátlap: Gogh)-i Gereuen fi a Mihály fi a Pétertől, egyetértés és engedély 
nélkül, de a konv. testvéreivel mindent alaposan megfontolva (absque consensu et 
permissione ymo secundum omnium matura deliberatione super hoc cum fratribus 
suis de dicto conventu prius habenda et facienda). Majd a birtok visszavétele után 
Tamás c. országbíró ítélete szerint (iuxta adiudicationem) [1354.] márc. 16-án (in 
oct. diei medii Quadr.) a királyi ember és a kápt. tanúságtevője a birtokra kiszállva 
azt nem mérték meg királyi mértékkel az ország szokása szerint, hanem Miklós 
prépost egyetértésével (de consensu) 3 ekealjra (aratrum) becsülték, noha Pereche 
birtok a valóságban 5 v. több ekealjnyi (aratrum). Az ott alapított Lapude egyház és 
a birtok más tartozékainak becslését teljesen mellőzték (postergassent). Mivel Mik-
lós prépost nem a saját népénél él (natione sua non existens), Mo.-ról (H) eltávozva 
másik országnak a lakosa (incola) lett, ezért az ország jogát nem ismeri és járatlan 
szokásaiban és ítélkezésében, hanyag és lomha a monostor igazgatásában. A konv. 
és ott az Istent szolgáló testvérek Miklós prépostot, aki nem a jog szerint, de való-
jában viseli a prépostságot, az ország prelátus-ainál, báróinál és jogszolgáltatóinál a 
birtok és a monostor más jogainak eladásától, zálogba tételétől és bármilyen módon 
való elidegenítésétől, továbbá Pereche birtok elvesztésétől (ab amissione), Mihály fi a 
Pétert és másokat pedig a birtokok és a monostor jogainak megszerzésétől és elfog-
lalásától eltiltják, ahogyan a birtok hj.-a és becslése idején eltiltották. D. f. IV. prox. 
p. domin. Iudica, a. d. 1354.
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E.: SNA. Jászói prépostság m. lt. Oklevelek és iratok 77. (Df. 232 844.)  Felső 
szélén szakadt. Hátlapján külzet (pro religiosis viris conventu monasterii 
beati Johannis Baptiste de Jazou contra religiosum virum fratrem Nicolaum 
prepositum de eadem Jazou necnon magistrum Petrum fi lium Mychaelis de 
Gogh atque alios universos protestatoria et prohibitoria), valamint más közép-
kori kéz írásával: anno Lmo quarto.

K.: –

177. 1354. ápr. 2. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája e. Chetnyk-i László fi ai: László és Miklós nevé-
ben serviens-ük, Lypold fi a Kolcha tiltakozott, hogy Kun (dict.) Miklós mr. és fi ai 
Karaznahurkya nevű várukat és tartozékait el akarják idegeníteni. Kolcha Miklóst 
és fi ait a vár, valamint tartozékai eladásától, zálogba tételétől és bármilyen módon 
való elidegenítésétől, mindenki mást, különösképpen pedig Bubek (dict.) Domonkos 
fi ait: György, István, Domonkos és László mr.-ket pedig azoknak megszerzéstől el-
tiltja és erről kérésére a nádor oklevelet ad ki. D. Bude, f. IV. prox. an. domin. Ramis 
palmarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 4418. (NRA. 1547. 88.) Papír. Hátlapján természetes színű viaszba nyomott 
kerek pecsét töredéke, valamint középkori kéztől származó tárgymegjelölés 
(prohibitoria contra Bubek super Craznahurka 1354), későbbi kéztől szárma-
zó, latin nyelvű rövid regeszta.

K.: –
R.: F. IX. 2. 362. (177. szám).

178. 1354. ápr. 4.

A szepesi kápt. 1354. ápr. 4-i (f. VI. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.) 
oklevele szerint e. Zemplyn m.-i Tolchoua-i Demeter fi a János fi ai: János és László a 
Zemplyn m.-i Horuath nevű birtokukat minden jogával és tartozékával együtt, 200 
aranyft.-ét (fl . aureis) elzálogosították Peteuch fi a György mr.-nek, azzal a feltétellel, 
hogy a zálogösszeg visszafi zetése ellenében ua. kápt. e. György mr.-től v. örökösei-
től visszaválthatják és a visszaváltás után (infra) szavatosságot vállalnak.

Tá.: Szepesi kápt., 1365. júl. 8. > Opuliai László nádor, 1371. máj. 16. Dl. 38 745. 
(Archivum Rakocziano-Trautsoniarum Regéc 2.)

K.: –
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179. 1354. ápr. 4. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája e. Lusunch-i Dénes fi a Tamás elmondta, hogy 
Warda-i László fi a János mr.-rel a közöttük, egészen mostanáig zajló perben nem 
tudnak megegyezni, ezért kötelezte magát, hogy László fi a János mr.-nek a per során 
viselt költségeiért fi zet 6 dénár M.-t (a M.-t 4 ft.-tal számolva). Az összeg megfi zeté-
sére korábban (antea), 1345. márc. 19-én (in die medii Quadr.) Zemplén m.-i Boly-i 
László és a Zabolch m.-i Twser-i Lukács kötelezték magukat a nádor nyílt obliga-
toria-jával, majd tőlük vállalta magára Tamás annak megfi zetését minden csökken-
tés nélkül [1354.] nov. 18-ra (in oct. fe. B. Martini conf.). Ha Tamás mr. a fi zetést 
elmulasztaná, akkor kétszeres büntetésben marasztaltasson el és a 6 M.-t, valamint 
annak dupláját perkezdet e. kell megfi zetnie János mr.-nek. D. Bude, f. VI. prox. an. 
domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 089. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 241.) Papír. Hátlapján külzet (pro magistro 
Johanne fi lio Ladislai de Varda contra magistrum Thomam fi lium Dyonisii 
de Lusunch super solutione sex marcarum singulas earum quattuor fl orenis 
conputando in octavis festi beati Martini confessoris per eundem magistrum 
Thomam modo intrascripto fi enda memorialis), signatura (pro Thoma Lucha-
chius dictus de Twser cum Varadiensis pro Johanne Nicolaus fi lius Dyonisii 
cum eisdem litteris ad Epiphanie), valamint 2, természetes színű viaszba nyo-
mott zárópecsét maradványai. 

K.: Z. II. 557–558. (418. szám).
R.: Z. VII. 151.

180. 1354. ápr. 4. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. megjelenve egyik részről Varda-i Lász-
ló fi a János mr., másik részről Luchunch ~ Lusunch-i Dénes fi a Tamás elmondták, 
hogy abban a perben, melyet János mr. indított Tamás mr. ellen, a saját, öröklött (he-
reditaria) Geustusyra birtoka, ill. Tamás mr. vásárolt Surk és Bezded birtokai között 
húzódó határ kiigazítása (erectio) ügyében a nádor e., az általuk kölcsönösen meg-
hívott 8 fogott bíró ítéletének fogják magukat alávetni, akik [1354.] okt. 6-án (in oct. 
fe. B. Mychaelis arch.) a váradi kápt. e. fognak ítéletet hozni, miután meghallgatták 
a felek előterjesztéseit és megtekintették az ügyre vonatkozó okleveleiket. Az ítéle-
tet a felek tartoznak elfogadni. Az ítéletet el nem fogadó fél a másikkal szemben 10 
M. bírói rész nélküli perkezdet e. fi zetendő bírságban marasztaltasson el. Ha Tamás 
mr. Bezded és Surk birtokaira vonatkozó valamely oklevelét nem mutatja be, akkor 
azt hatálytalannak tekintik. A felek által odavitt fogott bírák az ítélet meghozatala 
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e. nem távozhatnak el. Kijelentik, hogy ha személyesen nem tudnak az ítélkezésen 
jelen lenni, akkor fi aik v. procurator-aik képviseletükben mindenben eljárhatnak. D. 
Bude, f. VI. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 090. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 248.) Papír. Hátlapján külzet (pro magistro 
Johanne fi lio Ladislai de Varda contra magistrum Thomam fi lium Dyonsii 
de Lusunch super arbitrio in octavis festi beati Michaelis archangeli coram 
honorabili capitulo Varadiensis ecclesie per octo probos et nobiles homines 
modo intrascripto inter eos fi eri debendo memorialis) és természetes színű 
viasz ba nyomott kerek zárópecsét maradványa.

K.: Z. II. 559–560. (419. szám).
R.: Z. VII. 151.

181. 1354. ápr. 5.

Az egri kápt. [1354.] ápr. 5-i (sabb. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. in pre-
senti) memorialis oklevele szerint Kon[do]-i Mátyás fi a Miklós királyi emberrel 
kiküldték tanúságukat, János papot, az egri egyház Szt. László király-oltárának 
mr.-ét a Borsod m.-i Kysfalud birtok bejárásának és iktatásának megszemlélésé-
re. A nevezettek visszatérve egybehangzóan jelentették, hogy [1354.] ápr. 2-án (in 
quind. diei medii Quadr.) kiszálltak a birtokra, a szomszédok és határosok össze-
hívása után és jelenlétükben azt igaz és régi határai mellett bejárták, majd minden 
tartozékával együtt iktatták Farkas (dict.) Mihálynak örökös birtoklásra, ellent-
mondás nélkül.

Tá.: Drugeth Miklós országbíró, 1354. máj. 1. Dl. 61 194. (Kisfaludy cs. lt. 82.)
K.: AO. VI. 204–205. (124. szám).

182. 1354. ápr. 5.

A váci kápt. e. Chythnek ~ Chitnek-i Péter mr. a maga és fr.-e, János, valamint 
 László fi ai: Miklós és László, Kun (dict.) Miklós fi ai: Domonkos és Ákos nevében 
tiltakozott, hogy Chitnek-i Kun (dict.) Miklós és Persolchz-i Bebek (dict.) Domon-
kos fi a Bebek (dict.) István összes birtokukban, birtokrészükben, különösképpen 
Karaznahurka várukban, valamint a hozzá tartozó falvakban és birtokokban, tud-
tuk és akaratuk nélkül osztályt akarnak tenni. Péter mr. Kun (dict.) Miklóst, Bubek 
(dict.) Domonkos fi ait az osztálytól eltiltja és erről oklevél kiadását kéri. D. sabb. 
prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.



175

E.: Dl. 4420. (NRA. 1547. 89.) Papír. Hátlapján természetes színű viaszba nyomott 
kerek pecsét töredékei, valamint külzet (pro magistro Petro de Chytnek et aliis 
intranominatis de eadem contra Nicolaum dictum Kun similiter de eadem et 
fi lios Dominici dicti Bubek internominatos super intercontinentis prohibitoria), 
más középkori kéztől származó tárgymegjelölés (prohibitoria super divisione 
castri Crasnahorka vocate).

K.: –

183. 1354. ápr. 5.

Lekche-i Hanth fi a Miklós fi a Péter bodrogi alispán és a 4 szb. színe e. Aran-i Miklós 
tiltakozott urai – Botmonustura-i Tuteus [~ külzet: Theteus] mr. fi ai: Miklós és Lász-
ló – nevében, hogy a Zeremlyan-i jobbágyok, Bissenus Gergely és famulus-ai méne-
seikkel (equacibus) együtt jobbágyaik vetésében jogtalanul hasznot szedtek és az el-
tiltáshoz a m. emberét kérte. A m. hatósága a kérésnek eleget téve kiküldte Tharnuk-i 
Demeter fi a Istvánt, aki visszatérve azt jelentette, hogy [1354.] márc. 29-én (sabb. 
prox. an. domin. Iudica) Zeremlyan birtokon a Zeremlyan-i népeket, Bissenus Ger-
gelyt, famulus-aival és a hozzá tartozókkal eltiltotta Botmonustura birtok hasznainak 
megszerzésétől. D. sabb. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 091. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 380.) Papír, vízfoltos, egy helyen lyu-
kas, ami 2 sorban 3-4 betűs hiányt okozott. Hátlapján külzet (prohibitoria pro 
Nicolao et Ladislao fi lios magistri Theteus de Botmonustura contra populos de 
Zeremlyan et Gregorium Byssenum cum suis famulis), valamint 3, természetes 
színű viaszba nyomott zárópecsét töredéke.

K.: Z. II. 560–561. (420. szám).
R.: Z. VII. 151.
Ford.: Kapocs, Szeremle 39.

184. 1354. ápr. 6. Buda

[I. Lajos] király Budán, [1354.] ápr. 6-án (Bude, in domin. Ramis palmarum in dicto 
a.) kelt nyílt oklevele szerint Mozga fi a Pál, Mihály fi a Abram és Nogabon-i Balázs 
fi a Miklós a maguk, valamint ugyanonnan való fr.-eik és rokonaik nevében a király 
jelenléte e. tiltakoztak, hogy Ogya-i Péter egy, a Nogabon birtok határai között fek-
vő birtokrészt hatalmaskodva elfoglalta és Reen-nek nevezte. Ezt a földrészt Miklós 
erdélyi vajda, mint örökös nélkül elhunyt ember birtokát magának kérte az ural-
kodótól. A birtokot azonban korábban nem Reen-nek nevezték, annak csak Ogya-i 
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Péter hívta, hanem mindig a Nogabon birtokukhoz tartozott. A tiltakozással Pál, 
Abram és Miklós a maguk, valamint fr.-eik és rokonaik nevében eltiltják Miklós 
vajdát attól, hogy a birtokot megszerezze és abba magát bevezettesse.

Tá.: Bebek István országbíró, 1364. dec. 9. Dl. 5174. (Acta eccl. ordinum et monia-
lium, Poson 21. 4.)

K.: –

185. 1354. ápr. 6. Bellus

Miklós nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy Oroszlankew Wereskew 
várának erdejét és földjét Milok ~ Milokh (Á. 2./A.: Milokh, Á.2/B.: Mylokh)-nak és 
Mártonnak adta, hogy népesítsék be. Minden ott élőnek és a jövőben a megtelepedés 
céljával oda érkezőnek a köv. szabadságot adja: bárki, bármilyen állapotú ember a 
Vereskew birtokra v. erdőbe akar jönni, szabadon jöhet, és ott biztonságban időzhet 
a nádor különleges védelme alatt (sub nostra protectione speciali) a következőkép-
pen: érkezésétől számított 16 évig sem collecta-t, sem debitum-ot nem tartozik fi zet-
ni sem a nádornak, sem a fenti vár várnagyának. A 16 év letelte után minden egész 
telek (integer fundus) után fél nehéz M.-t (M. gravis ponderis) kell fi zetni évenként 3 
alkalommal az Oroszlankew-i várnagynak és ugyanennyi alkalommal kell munera-t 
is fi zetni. Miloknak, Mártonnak és örököseiknek ad egy teljes telket (curia integra 
seu mansio) földdel, továbbá malmot, mészárszékeket (macella), halastavakat (pisci-
na) és fürdőt (balneum), debitum és census nélkül. A település villicatio-ját Milokh 
és Márton, valamint örököseik tartják. Minden, egymás között fellépő ügyet – ki-
véve a hatalmaskodást, gyújtogatást, tolvajlást és emberölést – ők fognak megítél-
ni és az általuk a kisebb ügyekben megítélt bírságok kétharmad része a várnagyot 
illeti, egyharmad részét pedig maguknak tarthatják meg. Ha valaki a birtokról el 
akar menni, akkor minden javának eladása után szabadon elmehet.  Tizedként 3 évig 
nem fi zetnek semmit, a 3 év letelte után pedig minden ház után a 16 év elteltéig 2 
dénárt tartoznak fi zetni. A fentieket a piacokon és köztereken ki kell hirdetni. Hj.: 
kereszttel jelölt bykfa fa, Kolo-nak nevezett mező, Pres (?) (Á. 2.:  Preszeky) mező, 
Kaniur mező (Á. 2/B.: Kanyur), Wiszozko-nak (Á. 2.: Visoczko) nevezett mező, út 
Czudlowszke Lazy (Á. 2/B.: Czudloczke Laszy) felé (na), az erdő széle (per verti-
ces silvarum) Morauia (Á. 2.: Moravia)-tól Kamennysnoch-ig (de Morauia na Ka-
mennysnoch), Kobule polesedlo (Á. 2/A.: Kobule Polyasedlo, Á. 2/B.: Kabuh Polya 
sedlo), Szlawjow Kutz (Á. 2/A.: Szlawrjo Kuth, Á. 2/B.: Zhrcsokuth) mező, forrás, 
a Zawrsse Kalie (Á. 2.: Zawssazkale) úton Bradiadla (Á 2/A.: Bradadla, Á. 2./B.: 
Brodadla) felé, Leszkowker (Á. 2.: Lezkoker) pod Zarolaczur Zrolaczom (Á. 2/A.: 
Zawlaczne Zwlacson Á. 2/B.: Zawloczno Zwlarznur), [.......], Cziczowe (Á. 2.: Czy-
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soue) forrás, Sukbycza (Á. 2/A.: Suklycze, Á. 2/B.: Suklicze) folyó, Vagh folyó. D. 
Bellusch,  domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.

Á. 1.  Újlaki Lőrinc boszniai herceg, 1522. júl. 17. ŠA v Nitre (Nyitra) (sidlo v 
Ivánka pri Nitre). Illésházy cs. trencséni lt. Patrimoniális lt. Oklevelek. 7. 8. 
1. (Df. 266 720.)

 2.  Újlaki Lőrinc boszniai herceg, 1522. júl. 17. ŠA v Bytči (Biccse). Vág beszter-
cei uradalom. Eredeti rendezés. Vagyonjogi iratok. 3. (Df. 266 932.) Két pél-
dányban (Á. 2./A és Á. 2/B.) maradt fenn.

K.: –

186. 1354. ápr. 7. Buda

[I.] Lajos király (H) Mihály mr.-nek, különleges jegyzőjének, lippai kamarac.-ének 
és az erdélyi sóbányák c.-ének, valamint Mihály mr. harmincadszedőjének, hivatal-
viselőinek (offi ciales) és helyetteseinek megparancsolja, hogy a soproni (de Sopronio) 
polgárokat (cives et hospites) a só behozatalában semmilyen módon ne akadályoz-
zák, amíg nem tudnak nekik elegendő sót szállítani. D. Bude, f. II. prox. p. domin. 
Ramis palmarum, a. d. 1354.

E.: GYMSML. Soproni lt. Sopron város, Diplomatarium 151. (Df. 201 785.) Papír. 
Hátlapjára nyomott (K. szerint vörös színű, királyi gyűrűs) pecsét. Hátlap felső 
szélén, középen jegyzet (relatio magistri Chykow), valamint későbbi kéz által 
írott rövid feljegyzés.

K.: Házi I/I. 101–102. (167. szám).

187. 1354. ápr. 7. Zágráb

István egész Sclauonia, Ho. és Da. hercege Beke fi a Leontius hercegi udvari lovag 
hűséges szolgálataiért a Körös m.-i Crechen és Breztouch, valamint a Verőce m.-i 
Chernech birtokait mentesíti a nyestbőradó alól. Egyúttal a bárók, c.-ek, várnagyok 
és offi cialis-aik, valamint a szlavón bán, a nyestbőradó-szedők és általánosan min-
den Szlavóniában hivatalt viselő személy számára parancsba adja, hogy Leontius 
birtokait a nyestbőradó miatt ne zaklassák. Minderről titkos pecsétjével megerősített 
oklevelet ad ki. D. Zagrabie, f. II. prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 94 423 (Pongrácz cs. bashalmi lt. I. 23.) Függőpecsét sodrata látszik.
K.: –
R.: Karácsonyi J., TT. 19. (1896) 505–528.; Halász É., Szlavón 234. (452. szám).
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188. 1354. ápr. 7.

A fehérvári kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, 1354. márc. 23-i (in 
domin. Letare, a. d. 1354.) mandátumának (l. 145. szám) megfelelően Berenche-i 
Péter királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Miklós karpapot, akik vissza-
térve azt jelentették, hogy [1354.] ápr. 5-én (sabb. prox. an. domin. Ramis palma-
rum) a Kendertou birtokkal szomszédos, határos és m.-beli falvakba kiszálltak, ott 
a nemesektől, közrendűektől, világiaktól, egyháziaktól és a falvak minden rendű 
és rangú lakosától megtudták, hogy Chept-i Iwanka fi ai: Miklós, Bálint, András 
és Domonkos bűntársaikkal: Paznan fi aival: Pállal és Domonkossal, János fi a Má-
tyással és Apostol-i Jánossal [1354.] márc. 21-én (f. VI. prox. an. domin. Letare) 
az éjszaka csendjében [Domonkos fi a] Jakab Kendertou birtokára mentek, ahol a 
residentia-ja van, a házat felgyújtották, sok kárt okoztak, valamint 4 birtokára – 
Chut, Somfa, Kuzkendertou és Ondo – vonatkozó okleveleit, melyek a házában a 
scrinium-ban voltak, elégették. D. f. II. prox. p. predictam domin. Ramis palma-
rum, a. d. [1354.]

E.: Dl. 41 238. (Múz. Ta. Véghely.) Papír, vízfoltos, halvány. Hátlapján külzet 
(domino Lodouico Dei gratia inclito regi Hungarie pro Jacobo fi lio Dominici 
de Kendertou contra Nicolaum Valentinum Andream et Dominicum fi lios 
Iwanka de Chep[t] super concremacione domus sue inquisitoria), valamint 
mandorla alakú, természetes színű viaszba nyomott zárópecsét töredéke.

Má.: ue. jelzet alatt (1912).
K.: –

189. 1354. ápr. 7.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy  Tamás 
c. országbíró és Turuch m. honorbirtokosának 1354. márc. 22-i (sabb. prox. an. 
domin. Letare, a. d. 1354.), itt átírt oklevele (l. 143. szám) szerint Razlawycha-i 
 Tamás fi a László királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Demeter testvért, 
akik visszatérve azt jelentették, hogy a királyi ember a kápt. tanúbizonyságának 
jelenlétében [1354.] ápr. 2-án (in quind. diei medii Quadr., f. IV.) kiszállt Buyak bir-
tokra, az összehívott szomszédok és határosok, különösen Márton fi a János felesége, 
Katalin és fi ai: András és Imre (mivel János a fejét azzal a birtokkal váltotta meg, 
amit ők megerősítettek), továbbá Bayor-i Péter fi a Beke mr. és fi ai: János és  Synka 
(a saját és ua. Beke fi ai: Imre, Pál, György és Mihály képviseletében) jelenlétében 
a birtokot más birtokoktól elválasztotta és az alábbi határokkal iktatta [ Wytezy 
 László fi a Lőrinc felesége, Katalin] asszony és utódai részére örökös birtoklásra, 
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Márton fi a János és fi ai, továbbá Beke mr. és fi ai tiltakozásával nem törődve, mások 
jogainak sérelme nélkül. A hj. után a kápt. színe e. Márton fi a János felesége, Katalin 
asszony, valamint fi ai: András és Imre Buyak birtok Erzsébet részére történő ikta-
tásához beleegyezésüket adták. Hj.: hegy, Bayor folyó, wlgariter Vaspatak-nak (E. 
2.: Vospatak) nevezett folyó forrása (caput); 4 határjel, amelyek a Bayor, Buyak és a 
Berky birtokokat választják el, a Buyak-ról a Bayor birtokra menő út; az út mellett, 
a hegy csúcsán földjel, a hegy másik oldala; földjel, Rakatyaspatak, wlgariter hegy, 
Filepatak ~ Fylepatak (E. 2.: Philepatak) folyó, a folyó mellett a Sooskuth-nak (E. 2.: 
Soskuth) nevezett forrás feje (caput fontis), Fylepatak folyó forrása, földjel, a  Buyak, 
Bayor és Ysepvagasa (E. 2.: Isepuagasa) birtokok közötti határ, Berch, földjel, másik 
földjel egy szántóföldön, Yeztres folyó, földjel, Mochyna ~ Mochina (E. 2.: Mohnya) 
birtok, völgy, földjel, Mochina birtok határai (ti. a Mochyna-ról Berky-re vezető 
út), a Buyak és az Andreasfalua (E. 2.: Andreuagasa) birtokokat elválasztó határok, 
4 földjel, amelyek a Mochina, a Buyas, a Lusan és a Berky birtokokat választják el, 
a Berky felé vezető több határjel, wlgariter tolgfa (E. 2.: teulgfa), 4 határjel, újabb 
4 határjel, Yeztres folyó. D. 6. die dictarum quind. diei medii Quadr., a. d. prenotato. 
[1354.]

E.: 1.  Dl. 103 165. (Batthyány lt. Bajomi cs.) Papír, első 2 sora hiányos, a 19-21. 
sorokban E. 2-höz képest hiányos. Hátlapján külzet (excellentissimo domino 
suo regi pro nobili domina Elizabeth vocata super statutione possessionis 
Buyak et metarum suarum erectione rescriptionalis), valamint 2, természe-
tes színű viaszba nyomott zárópecsét maradványai.

 2.  Dl. 103 166. (Batthyány lt. Bajomi cs.) A jelzet alatt az oklevél 2, eredeti pél-
dánya található.

K.: –

190. 1354. ápr. 7. Trencsén

Mihály mr., Trinch m. alispánja és várnagya, valamint a m. szb.-i színe e. meg-
jelenve egyik részről Dulo-i Mátyás fi a Mátyás, másik részről Thor (dict.) Péter fi a 
Jakab elmondták, hogy Dulo-i Pál fi a István birtokrészének harmada ügyében – 
mely Jakab fr. uterinus-a, Fülöp halála miatt Miklós nádor (H) és a kunok bírájának 
oklevele szerint Jakabra szállt – Marach fi a Tamás c., Deser-i Mohon fi a Donch és 
Dulo-i Roh (dict.) János fogott bírák segítségével úgy egyeztek meg, hogy Jakab a 
birtokrész neki jutott harmadát Mátyásnak adja, aki cserébe egy M. értékű lovat ad. 
A bírságnak (de iudicio seu birsagio), melyet Pál fi a István a birtokrész miatt a m. 
hatóságának tartozott fi zetni, Mátyás tett eleget egy M. megfi zetésével, ezért a m. 
hatósága őt nyugtatja. D. Trinch, II. f. prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.
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E.: Dl. 72 828. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 13.) Hátlapján 2 rányomott pecsét 
bevágásai láthatóak.

K.: –

191. 1354. ápr. 8.

Az Alba-i Szt. István király-keresztes konv. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt 
átírt, 1354. márc. 23-i (in domin. Letare, a. d. 1354.), kisebb pecsétjével megerősített 
(litteras minori sigillo ... consignatas) mandátumának (l. 146. szám) megfelelően 
 Olchuth-i Gergely fi a Mátyás királyi emberrel kiküldték tanúságukat,  Domonkos 
testvért. A királyi ember visszatérve azt jelentette, hogy [1354.] ápr. 5-én (sabb. prox. 
an. domin. Ramis palmarum) a konv. tanúságának jelenlétében kiszállt a Kendurtou 
birtokkal szomszédos, határos és m.-beli falvakba és a nemesektől, közrendűek-
től, világiaktól, egyháziaktól, valamint a falvak minden rendű és rangú lakosától 
megtudta, hogy Chept-i Iwanka fi ai: Miklós, Bálint, András és Domonkos bűntár-
saikkal: Paznan fi aival: Pállal és Domonkossal, János fi a Mátyással és Apostol-i 
Jánossal [1354.] márc. 21-én (f. VI. prox. an. domin. Letare) az éjszaka csendjében 
[Domonkos fi a] Jakab Kendurtou birtokára mentek, ahol a residentia-ja van, a házat 
felgyújtották, sok kárt okoztak neki és 4 birtokára – Chut, Somfa, Kuzkendurtou és 
Vndo – vonatkozó okleveleit, melyek a házában a scrinium-ban voltak, elégették. D. 
f. III. prox. p. predictam domin. Ramis palmarum, a. d. supradicto. [1354.]

E.: Dl. 41 239. (Múz. Ta. Véghely.) Papír, vízfoltos, halvány. Hátlapján külzet 
(excellentissimo principi et domino ipsorum domino Lodouico Dei gratia inclito 
regi Hungarie pro Johanne fi lio Dominici de Kendertou super concrematione 
sue domus inquisitoria), valamint mandorla alakú, természetes színű viaszba 
nyomott zárópecsét töredéke.

Má.: ue. jelzet alatt (egyszerű, 19–20. sz.-i Má.-ban).
K.: –

192. 1354. ápr. 8.

Somos-i János fi a Pál, Fejér m. alispánja és a m. szb.-i jelentik [I.] Lajos királynak 
(H), hogy itt átírt, 1354. márc. 23-i (in domin. Letare, a. d. 1354.) gyűrűspecsétjével 
(annulare sigillum) megerősített parancslevelének (l. 147. szám) megfelelően kiküld-
ték maguk közül Kagmathy-i Miklóst a királyi oklevélben foglaltak végrehajtására, 
aki visszatérve élőszóval azt jelentette, hogy [1354.] ápr. 5-én (sabb. prox. an. domin. 
Ramis palmarum) Kendurtou (külzetben: Kendertou) birtokkal szomszédos, hatá-
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ros és m.-beli falvakba kiszállt és a nemesektől, közrendűektől, világiaktól, egyhá-
ziaktól, valamint a falvak minden rendű és rangú lakosától megtudta, hogy Chep-i 
Iwanka fi ai: Miklós, Bálint, András és Domonkos bűntársaikkal: Paznan fi aival: 
Pállal és Domonkossal, János fi a Mátyással és Apostol-i Jánossal [1354.] márc. 21-én 
(f. VI. prox. an. domin. Letare) az éjszaka csendjében [Domonkos fi a] Jakab Ken-
dertou nevű birtokára mentek, ahol a residentia-ja van, a házat felgyújtották, sok 
kárt okoztak neki és 4 birtokára – Chut, Somfa, Kuzkendurtou és Vndo – vonatkozó 
okleveleit, melyek a házában a scrinium-ban voltak, elégették. D. f. III. prox. p. pre-
dictam domin. Ramis palmarum, a. d. supradicto. [1354.]

E.: Dl. 41 240. (Múz. Ta. Véghely.) Papír, vízfoltos, halvány. Hátlapján külzet 
(domino Lodouico Dei gratia inclito regi Hungarie pro Jacobi fi lio Dominici 
nobili de Kendertou contra Nicolaum Valentinum Andream et Dominicum 
fi lios Iwanka de Chep super concrematione domus sue inquisitoria), termé-
szetes  színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét töredéke, valamint 2 másik rá-
nyomott pecsétre utaló vágások.

Má.: ue. jelzet alatt (egyszerű, 19-20. sz.-i Má.-ban.).
K.: –

193. 1354. ápr. 9. Buda

[I.] Lajos király (H) a Bereg-i c.-nek v. alispánnak és a 4. szb.-nak. Warada-i László 
fi a János mr. elmondta neki, hogy Deseu fi ai: János és Domonkos mr.-ek Syd nevű 
földdarabját, melyet tőlük törvényesen szerzett vissza, Kylienes-i jobbágyaikkal el-
szántatták és használatba vették. Ezért az uralkodó felszólítja a m. hatóságát, hogy 
maguk közül egy v. 2 embert küldjenek ki, akik miután megtudták és kikutatták az 
igazságot, eltiltják Jánost és Domonkost a mondott földrész további használatától az 
ország szokásainak megfelelően és erről a m. tegyen jelentést. D. Bude, IV. f. prox. 
an. fe. Passce d., a. d. 1354.

Á.: Bereg m., 1354. ápr. 26. Dl. 77 093. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 249.)
K.: Z. II. 561–62. (422. szám).
R.: Z. II. 151., Neumann T., Bereg m. 41. (45. szám).

194. 1354. ápr. 9. Buda

[I.] Lajos király (H) az egri kápt.-nak. Elmondta neki Warada-i László fi a János 
mr., hogy Desew fi ai: János és Domonkos Gelyenes-i jobbágyaik által a Syd nevű, 
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Desew fi aitól törvényesen visszaszerzett birtokának hasznait és haszonvételeit ha-
talmaskodva élvezik. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságát, 
akinek a jelenlétében Baka-i Mihály v. Bereck v. Petri-i Petheu v. István v. Lewe-i 
Mihály fi a János v. Pethenye fi a László királyi ember a vizsgálatot lefolytatva a fen-
tiekről megtudja az igazságot és erről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, f. IV. prox. 
an. fe. Pasce d., a. eiusdem 1354.

Á.: Egri kápt., 1354. ápr. 26. Dl. 77 094. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 252.)
K.: Z. II. 565–566. (425. szám).
R.: Z. II. 151.

195. 1354. ápr. 9.

[I.] Lajos király (H) a Lelez-i konv.-nek. Elmondta neki Warada-i László fi a János 
mr., hogy Darouch ~ Darolch-i István fi a János és fi a László az ő Darouch-on fekvő 
és tőlük törvényesen megszerzett birtokrészének szántóföldjeit felszántatták és a 
birtokrészhez tartozó kaszálót levágatták. Ezért az uralkodó felkéri a konv.-et, hogy 
küldje ki tanúságát, akinek a jelenlétében Baka-i Mihály v. Bereck v. Petri-i Petheu 
v. István v. Leue-i Mihály fi a János v. Petenye fi a László királyi ember, miután az 
igazságot megtudta, eltiltja Jánost és fi át: Lászlót a földek további felszántásától és a 
kaszáló levágásától (defalcatio) az ország szokása szerint, majd erről a konv. tegyen 
jelentést. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. Passce d., a. eiusdem 1354.

Á.: Leleszi konv., 1354. máj. 13. Dl. 77 098. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 243.)
K.: Z. II. 568–569. (427. szám).
R.: Z. VII. 151.

196. 1354. ápr. 9.

A váradi kápt. színe e. Chahul-i Péter fi a Nagy (Magnus) János és fi a Sebestyén, (id. 
fi a, Péter nevében is) tiltakoztak, hogy Serephel fi ai: János és István, valamint Ró-
bert fi a Miklós és rokonaik Zanuk birtokukat, amely Chahul birtokukkal szomszé-
dos és határos, egyetértésük nélkül más embereknek (extranee persone) el akarják 
idegeníteni. Az ország szokása szerint Zanuk birtokot inkább nekik, mint másoknak 
kell eladniuk, ezért Serephel fi ait: Jánost és István, valamint Róbert fi a Miklóst és 
rokonaikat a határosság okán a birtok elidegenítésétől és eladásától, másokat pedig 
a birtok megvásárlásától és elfoglalásától jelen oklevéllel eltiltják és kijelentik, hogy 
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azt igazságos árért készek zálogba venni, megvásárolni. D. f. IV. prox. an. diem 
Cene d., a. [eiusdem] 1354.

E.: Dl. 64 045. (Kapy cs. lt. 40.) Papír, hajtásvonalainál alul szakadt, egyik 4 sorban 
kb. 1-2 betűs hiányt okoz. Hátlapján külzet (pro nobili viro magistro Johanne 
fi lio Petri de Chahul et Petro ac Sebastiano fi liis eiusdem contra Johannem 
et Stephanum fi lios Serephel ac Nicolaum fi lium Roberti super alienationem 
possessionis Zanuk notate protestationalis et prohibitoria), természetes színű 
viaszba nyomott mandorla alakú zárópecsét maradványa.

K.: –

197. 1354. ápr. 9. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. megjelent Chetnyk-i Benedek fi ai: János 
és Péter nevében serviens-ük, Lypoldus fi a Kolcha és kijelentette, hogy urai hal-
lomásból értesültek róla, hogy Kun (dict.) Miklós mr. és fi ai Karaznahurkya váru-
kat és tartozékait el akarják idegeníteni. Ezért Kun (dict.) Miklóst és fi ait a vár és 
tartozékai eladásától, zálogba tételétől és bármilyen módon való elidegenítésétől, 
valamint mindenkit, de különösképpen Bubek (dict.) Domonkos fi ait: Györgyöt, Ist-
vánt, Domonkost és Lászlót azoknak megszerzésétől és birtokba vételétől eltiltja és 
ellentmond. A nádor Kolcha kérésére urai számára a tiltakozásról oklevelet állíttat 
ki. D. Bude, f. IV. prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.

E.: ŠA. v Levoči (Lőcse). Andrássy cs. krasznahorkai lt. Mohács előtti oklevelek 
29. 7. (Df. 265 329.) Hátlapjára nyomott pecsét kis darabkái és szalagja látszik. 
Későbbi kezek által írott tárgymegjelölések. 

Má.: Dl. 25 777. (Gyűjtemények, Ismeretlen provenienciájú iratok, No. 9.) (18. sz.)
K.: –

198. 1354. ápr. 9. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. Varda (külzet: Warda)-i László fi a János 
mr. nevében, a nádor megbízólevelével Zeuche (dict.) Péter Zemplén m.-i Zereda-
hel-i Francyk fi ait: Pétert és Baxa (külzet: Boxsa)-t [1354.] márc. 19-től (a die medii 
Quadr.) 20 napon keresztül várta, utóbbiak azonban nem jöttek el és nem is küldtek 
maguk helyette senkit, ezért őket a nádor megbírságolja, ha nem tudják magukat 
megfelelően kimenteni. D. Bude, 21. die termini prenotati, a. d. 1354.
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E.: Dl. 77 092. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 247.) Papír. Hátlapján külzet (pro magistro 
Johanne fi lio Ladislai de Warda contra Petrum et Boxsa fi lios Francyk 
iudicialis) és természetes színű viaszba nyomott zárópecsét.

K.: Z. II. 561. (421. szám).
R.: Z. VII. 151.

199. 1354. ápr. 9. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája a pécsi kápt.-nak. Jelentették neki almamelléki 
(de Iuxta Alma) Lancretus fi a Beke fi ai: Cosma, Leoncius és Anthimus mr.-ek ne-
vében, hogy [1354.] márc. 30-án (in domin. Iudica) Patha-i Veche (dict.) Miklós fi ai: 
László, Renoldus és János mr.-ek jobbágyai (iobagio seu populus) uraik parancsából 
Patha faluból fegyveresen Beke fi ainak Habey falujára törtek és ott Pethew nevű 
jobbágyukat megölték. A nádor ezért felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, 
akinek a jelenlétében Aufalu-i Jakab fi a Péter v. fr.-e, István v. Bothka-i Demeter fi a 
János v. szentjakabi (S. Jacobus) Tamás fi a Jakab nádori ember lefolytatja a vizsgá-
latot és erről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. Pasce d., a. eiusdem 
1354.

Á.: Pécsi kápt., 1354. máj. 26. EPL. Esztergomi Székesfőkápt. m. lt. Acta radicalia. 
76. 7. (Df. 264 676.)

K.: Str. IV. 114. (85. szám).

1354. ápr. 10. (1372. ápr. 10.) Avignon

[XI. Gergely] pápa [IV.] Károly császárnak. Megtudta, hogy [I.] Lajos [magyar] királlyal végleges 
békét kötöttek. Arra buzdítja, hogy ebben a békében maradjon meg. Közli továbbá, hogy János ale-
xandriai püspököt, No.-ba küldött követét vissza fogja hívni. D. Avin. IV. Idus Apr., a. secundo.

R.: Áldásy 68. (151. szám).
Megj.: az oklevél dátumának helyesbítése szerepel Kar. HH.-ban. (98. p. 219. szám).

200. 1354. ápr. 10.

A budai kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, 1354. márc. 30-i (in do-
min. Iudica, a. d. 1354.) mandátumának (l. 165. szám) megfelelően Jenew-i Miklós 
fi a András királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Benedek karpapot az abban 
foglaltak elvégzésére, akik visszatérve elmondták, hogy [1354.] ápr. 3-án (f. V. prox. 
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an. domin. Ramis palmarum) kiszálltak Zenthkyral és Mendzenth birtokokra, azo-
kat a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben bejárták, új határ-
jeleket állítottak a szükséges helyeken, majd miután a többi birtoktól elválasztották 
és a király adományozási jogköréhez tartozónak találták, Belthen fi a Péter, fi ai és 
fr. patruelis-ei részére iktatták ellentmondás nélkül, mások jogainak sértetlenül ha-
gyásával. Hj.: a Kewrws faluból Halsoalpar faluba menő nagy út; 3 határjel (tres 
mete angulares) Zenthkyral, Mendzenth, királyi campestris föld és Kewres birtok 
között, wlgo Holm-nak nevezett hegy, a hegy csúcsán két újólag állított földjel Was 
[?] birtok felől, út mellett hegycsúcs, a hegycsúcson 2 újólag állított földjel, ahol 
Zenthkyral és Mendzenth birtokok [R.: Meny]haz birtokkal határosak, Hohn nevű 
kis hegy, amelynek a csúcsán 2 újólag állított földjel van, királyi birtok határa, a 
Zenth lewryntz faluból Wesen faluba menő nagy út; a váci egyház birtokának há-
rom földjele, kis hegy, aminek a csúcsán 3 újólag állított földjel van, Pathay birtok 
határa. D. f. V. prox. p. predictam domin. Ramis palmarum, a. d. supradicto. [1354.]

Á.: I. Lajos király, 1356. febr. 1. > II. Ulászló király, 1493. ápr. 25. Dl. 57 794. (Soós 
cs. lt. 634.)

K.: Gyárfás III. 490–492. (39. szám).
R.: Benedek-Zádorné 296.

201. 1354. ápr. 12. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy Miklós fi ai: Márk, Gergely, [...] és 
 Adrianus fi ai: Mesk, István, Iwanka és János bemutatták számára gyűrűs pecsét-
jével megerősített oklevelét, miszerint az uralkodó a Liptó m.-i Reuche birtokért 
az Arwa m.-i (in districtu) [Felsewkulbyn] birtokot adta számukra használatra (ad 
utendum). Az uralkodó meghagyja Lypold Arwa-i c.-nek és várnagynak, hogy 
Felsewkulbyn királyi birtokban békében őrizze meg őket. D. Bude, S. Sabb. a. d. 
1354.

E.: MTA. Kvt. Kézirattár 126. (Df. 243 771.) Csonka, kb. 1/3-ad része hiányzik.
K.: –

202. [1354.] ápr. 12. Avignon

István pápai kamarás oklevelével elismeri, hogy Dénes kalocsai érsek (episcopus Co-
locensis in Ungaria) commune servitiumként 440 kamarai aranyft.-ot (fl . auri prefate 
camere) és minutum servitiumként 110 ft.-ot fi zetett János, [Sarniensis]  főesp. által és 
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a továbbiakra [1354.] dec. 25-ig (usque ad fe. Nat. d.) halasztást kapott. D. Avinione, 
die XII. mensis Apr. a pápa uralkodásának [2.] évében. [1354.]

Reg.: ASV. RA. 122. 366r. (Df. 289 429.)
K.: –
R.: Áldásy 69–70. (152. szám).

203. 1354. ápr. 14. Buda

Drugeth János egykori nádor fi a Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és  Turuch 
m. honorbirtokosa emlékezetül adja, hogy Beche fi a László fi a Balázs  apjának,  Beche 
fi a Lászlónak a nevében, a Jazow-i konv. megbízólevelével először Tamás c. ország-
bíró e. megjelent, annak bírói döntést tartalmazó (formam iudici sui exprimentium) 
oklevelével összhangban Scylua birtok requisitio-jának ügyében  Benedek fi a Thot 
(dict.) Péter mr. és Merse fi a Lőrinc mr. ellenében [1354.] márc. 5-től (ab oct. diei Cy-
nerum) több napon (quampluribus diebus) keresztül. Mivel azonban Tamás ország-
bíró időközben elhunyt és a király kegyéből méltósága Miklósra szállt, e. is megjelent 
több napon keresztül. Amikor az országbíró az ügyet elhalasztotta, László fi át és pro-
curator-át, Balázst Péter és Lőrinc az országbíró színe e. 20 napon keresztül várták, 
aki azonban távol maradt. D. Bude, 41. die oct. predictarum, a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 104 922 (Batthyány lt. Forgách cs. 13. A. 6.) Rányomott pecsétre 
utaló szalag látszik.

K.: –

204. 1354. ápr. 15. Buda

[I.] Lajos király (H) Iuan fi a András mr. szepesi c.-nek. Cet-i Mihály fi a István alio 
nomine Kunch Szepes m.-i, egyedül őt illető birtokrészeit annak a serlegnek az el-
tulajdonítása miatt, melyet maga István készített az ott időző király részére, addig, 
amíg a serleget tőle vissza nem szerzik, a király nevében foglalják le. D. Bude, f. III. 
prox. p. fe. Passce d., a. eiusdem 1354.

Á.: Szepesi kápt., 1354. ápr. 28. > ua., 1355. márc. 13. SNA. Szepesi kápt. hh. lt., 
Oklevelek 9. 3. 21. (Df. 263 084.)

K.: –
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205. 1354. ápr. 15. Újvár

János pap, az Wyuar-i egyház rector-a, alesp. és az Abawywar-i kerület (districtus) 
vicarius-ának helyettese (vice vicarius) emlékezetül adja, hogy Domonkos, a Ruzk-i 
egyház rector-a és a saját helyettese a Forrow-i kerületben, Barcha-i Miko mr. ellené-
ben János Vilman-i pap által, a rector pecsétjével [1354.] ápr. 15-re (ad f. III. prox. p. 
fe. Pasce d.) törvényesen megidéztetett. Ekkor Miko mr. személyesen eljött, Domon-
kos azonban nem jelent meg és nem küldött maga helyett senkit, ezért őt megbírsá-
golja, ha nem tudja magát kimenteni. D. in Wyuar, in termino prenotato, a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 83 275. (Bárczay cs. 1. 86.) Vízfoltos, néhol halvány. Hátlapján kül-
zet ([pro] magistro Miko de Barcha contra dominum [Dominicum] rectorem 
ecclesie de Ruzka iudicialis) és mandorla alakú zárópecsét töredékei.

K.: –

206. 1354. ápr. 16. Avignon

[VI. Ince] pápa {Jegerdorf-i} Pál gurki püspök kérésére a pozsonyi egyház prépost-
ságát (esztergomi egyházm.) annak familiaris-ának, Schoff Ulriknak adományozza. 
A prépostságot VI. Kelemen pápa 1351. ápr. 13-án (Id. Apr. pontifi catus sui a. nono) 
2 évre (ad biennium) Guillelmus választott konstantinápolyi érseknek adta, azonban 
a 2 év már eltelt és Guillelmus annak adományozásától kezdve folyamatosan a ró-
mai Curia-ban tartózkodik. A prépostságot jelenleg a magát veszprémi egyházm.-i 
clericus-nak mondó (qui se asserit clericum Vesprimiensis diocesis) Cosma [fi a] Ba-
lázs tartja. Ulrik a boroszlói nagyobb v. Szt. Egyed-egyház kanonokságát tartja. D. 
Avinione, XVI. Kal. Maii, pápasága 2. évében (a. secundo).

Reg.: A MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.
K.: Reg. Suppl. II. 283–285. (42. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 175. (283. szám).
R.: Klieman II. 98. (232. szám).
Megj.: supplicatiót egykorúan törölték a köv. bejegyzéssel: Sic est responsio nec 

debebat registrari, sed per errorem fuit registrata. {} közötti kiegészítés a 
Reg. Suppl.-ból származik

207. 1354. ápr. 16. Avignon

[VI. Ince] pápa {Jegerdorf-i} Pál, Gurk-i püspök kérésére unokaöccse (sui germa-
ni fi lius) Jegerdorf-i János [fi a] János, Boroszló egyházm.-i clericus számára egy 
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 esztergomi kanonokságot adományoz. D. Avinione, XVI. Kal. Maii, pápasága 2. 
évében (a. secundo)

Reg.: A MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.
K.: Reg. Suppl. II. 285. (43. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1.176–177. (286. szám).
R.: Klieman II. 99. (235. szám).

208. 1354. ápr. 17. Vári

Marochuk, királynéi (H) lovászmr., Bereg-i c., valamint Miklós mr., a királyné 
 notarius-a és famulus-a – akit a királyné az alább írt ügyben saját embereként jelölt 
ki – emlékezetül adják, hogy jóllehet Nyri (dict.) István fi a István mr., királyi udvari 
lovag, valamint Pesko ~ Pask mr., a királyné Wary-i offi cialis-a és a királyné  Wary-i 
népei (populi sive hospites) között István mr. és Bodulo faluba való jobbágyai 400 
sertésének elhajtása miatt per támadt, de a felek békére törekedve fogott bírák köz-
reműködésével a következőképpen egyeztek meg: Pesko mr. és a Wary-i népek a 
disznók elhajtásának ügyében való teljes mentesítésükért István mr.-nek tartoznak 
fi zetni [1354.] ápr. 26-án (sabb. prox. p. fe. B. Georgii mart.) e. v. a Bereg-i alis-
pán és szb.-k e. Lupprethzaza városban 25 M.-t készpénzben (in prompta pecunia 
cum grossis videlicet bonis aut fl orenis). Pask mr.-nek esküdt kell tennie, hogy neki 
mennyi jutott a disznókból, és fenti összegnek akkora hányadát kell megfi zetnie. Ha 
másképp történne, akkor kétszeres bírságban marasztaltassék el. István mr. Bodulo 
birtok elpusztításának és elnéptelenítésének ügyét, valamint a kárát és más jogtalan-
ságokat, amelyeket neki a Wary-i népek okoztak a királyné jelenléte elé terjesztette. 
D. in dicta villa Vary, f. V. prox. p. fe. Pasce d., a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 51 651. (Kállay cs. lt. 1300. 1067). Papír, néhol lyukas, vízfoltos. Hátlapján 
későbbi kezek által írott latin nyelvű tárgymegjelölés és regeszta. 2 rányomott 
zárópecsét nyoma.

K.: AO. VI. 187–188. (113. szám).
R.: Kállay II. 23. (1129. szám); Neumann T., Bereg m. 41. (46. szám).

209. 1354. ápr. 18.

A keresztesek Alba-i Szt. István konv.-je színe e. megjelentek egyik részről a fe-
hérvári prépost és kápt nevében, azok megbízólevelével Német (Teutonicus) István 
mr., Torda-i János mr., Zathmar-i László mr., Zakan-i Péter mr., Egyed al-őrkano-
nok, kanonokok, a másik részről Wylhelmus testvér pannonhalmi (S. Mons Pa-
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nonie) apát és a konv. nevében, annak megbízólevelével az apát famulus-ai, János 
mr. várnagy és István mr. deák (litteratus) és elmondták, hogy a fehérvári egyház 
szabadságainak az apát, offi cialis-ai és a konv. általi megsértése miatt támadt pe-
reikben fogott bírák segítségével a következőképpen egyeztek meg: az apát és a 
konv., valamint a prépost és a kápt. [II.?] András (H) király oklevelét, melyet [I.] 
Károly király (H) saját, valamint a főpapok és bárók pecsétjével megerősítve átírt, 
kölcsönösen örökös érvénnyel megtartják (perdurare). Az apát és a konv. tartozik 
fi zetni a prépostnak és a kápt.-nak 60 széles bécsi M.-t (a M.-t 10 pensa-val szá-
molva), a fehérvári kápt. szabadságának megsértése fejében a keresztes konv. színe 
e. 2 részletben: 30 M.-t [1354.] jún. 19-én (in oct. fe. Corporis Christi) és 30 M.-t 
[1354.] aug. 27-én (in oct. fe. B. regis Stephani). Ha az első időpontot Fehérvárott 
(Albe) elmulasztanák, a dupláját tartoznak fi zetni, ha a másodikat, akkor a királyi 
oklevélben (littere conventionales) foglalt büntetést vonják magukra. A fi zetés után 
a prépost és a kápt. felmentő levelet tartoznak adni. A felek megfelelő (ydoneus) 
embereiket tartoznak [1354.] júl. 1-jén (in oct., fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Symi-
gium-ra küldeni, ahol a veszprémi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében a fehérvári 
egyház azon tizedeit és jussát, amelyeket az apát és a konv. elfoglalt, szabadságaik-
nak megfelelően vissza kell állítani. Az apát és a konv. magukat ne vezettessék be 
a fehérvári kápt. jogaiba és tizedeibe és ne foglalják el azokat a jövőben. Ha mégis 
megteszik, akkor a királyi oklevélben foglalt büntetést vonják magukra. A béke-
bírságból a bírói részt az apát és a konv. tartoznak megfi zetni. D. f. VI. prox. an. 
oct. fe. Passce d., a. eiusdem 1354.

E.: BFL. Konv. lt. Capsarium 426. és 26. B. (Df. 207 222.) Hártya. Hátlapjára nyo-
mott pecsétet rögzítő szalaghoz készített bevágások láthatóak. 

K.: P. II. 415–416. (146. szám).
R.: Bónis-Balogh 130. (1188. szám).

210. 1354. ápr. 19.

A csanádi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt 1354. febr. 28-i (3. die 
diei Cynerum, a. d. 1354.) mandátumának (l. 101. szám) megfelelően Voyuoda fi a 
Mátyás királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, István mr.-t, kanonoktársukat, 
akik visszatérve egyetértőleg azt jelentették, hogy Karasov m.-be kiszállva minden-
kitől, nemesektől és közrendűektől a királyi parancsban foglaltakkal kapcsolatban 
a köv.-t tudták meg: Jank-i Miklós mr. [külzetből: Pósa fi ai:] Nezebel és Koka birto-
kainak határát hatalmaskodva lerontatta. D. sabb. prox. p. fe. Pasche d., a. eiusdem 
1354.
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E.: Dl. 91 462. (Festetics cs. lt. Krassó 28.) Papír. Hátlapján külzet (excellentissimo 
domino eorum Lodouico Dei gratia regi Hungarie pro fi liis Posa inquisitoria) 
és természetes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét töredéke.

K.: –

211. 1354. ápr. 20. Buda

[I.] Lajos király (H) jelenlegi hadjárata miatt, annak hadoszlásának 15. napjára (ad 
quind. residentie dicti nostri exercitus), a korábbi állapot fenntartása mellett el-
halasztja azt a pert, amelyet a személyesen megjelent Leusták mr. visel a szintén 
személyesen megjelent Bwd-i Teodor fi ai: András és Sándor ellen, miszerint Teodor 
fi ai nem Pest, hanem Fejér m.-i nemesek. Teodor fi ai azt állították, hogy Pest m. c.-e 
és szb.-i nyílt oklevelével igazolni tudják, hogy nemesek és nem Fejér m.-ből valók. 
D. Bude, in oct. Pasce, a. d. 1354.

E.: Dl. 69 678. (Kende cs. lt. 28.) Papír, 2 részre szakadt, nagyobb darabja 2 helyen 
lyukas, ami 3-4 betűs hiányt okozott 2 sorban. Hátlapján külzet (pro Andrea 
et Alexandro fi liis Teodori contra magistrum Leustachium ad quindenas 
residentie presentis exercitus prorogatoria), signatura (ad ecclesie Jauriensis 
Blasius dictus Bazas(?) in suis alii(?) procuratoris litteris. Due.) és rányomott 
zárópecsétre utaló bevágások.

K.: Bártfai Szabó 63. (330. szám).
R.: Bakács, Pest m. 201. (690. szám).

212. 1354. ápr. 20. Buda

[I.] Lajos király (H) tudtul adja, hogy a színe e. megjelenve Chelen fi a Sándor fi a 
János mr., udvari lovag emlékezetébe idézte sokszor és sokféleképpen tanúsított hű-
séges szolgálatait és adományul felkérte az örökösös nélkül elhunyt Kudurzow-i 
Felicián fi a Gergely Nógrád m.-i, Kudurzow birtokon lévő részeit, melyek a király 
kezéhez háramlottak. A király a birtokrészeket új adomány címén (nova donatio) 
hűséges szolgálataiért Sándor fi a János mr.-nek és örököseinek adományozza, örök 
birtoklásra, mások jogainak sérelme nélkül. D. Bude, in oct. fe. Passce d., a.  eiusdem 
1354.

E.: Dl. 99 578. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák cs. lt. 14. 9.) Hártya, egysze-
rű iniciálé (N). Hátlapján rányomott, kerek pecsét nyoma, alatta, eredetileg a 
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 pecsét által takarva: propria commissio regis. Későbbi kéz által írott latin nyel-
vű regeszta.

K.: Károlyi I. 223. (143. szám).

213. 1354. ápr. 20. Buda

[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve egyik részről Gereb-i Thomp fi a Miklós fi a 
Peteu, másik részről ua. Thomp fi a Miklós fi a Miklós fi a István elmondták, hogy 
közöttük pereskedés (lis et contentio) van, azonban a békesség kedvéért a köv., örök 
időre szóló birtokosztályt tették: minden, bármilyen módon hozzájuk került birtoka-
ik felét, összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt Peteu és örökösei, míg má-
sik felét, összes tartozékukkal és haszonvételükkel István és örökösei kapják örök 
birtoklásra. Peteu birtokának harmadrészét, melyek István kezén vannak bírság fe-
jében, István megfelelő jóvátétel fejében tartozik visszaadni. A Kyurt birtokon lévő 
curia sessionalis, ahol Peteu residentia-ja van, neki marad, cserében István választ 
egy másikat a birtokon, amit Peteu tartozik neki adni. Az egymás ellenében kiadott 
okleveleket hatálytalanítják. Ha a felek v. örököseik a fentieket nem tartják be, ak-
kor az azt betartó féllel szemben a másik párbajban marasztaltasson el (in succubitu 
duelli potencialis convinceretur). D. Bude, in oct. Passce, a. d. 1354.

E.: MTA. Kvt. Oklevélgyűjtemény 124. (Df. 243 769.) Hártya, kissé foltos.
K.: AO. VI. 192–193. (116. szám).

214. 1354. ápr. 20.

A budai kápt. színe e. megjelentek egyik részről Zanto-i Domonkos fi ai: Mihály és 
János, fr.-ük, András özvegye, Elena asszony, valamint budaváralji (de sub castro 
Budensis) Miklós fi a János szekérgyártó (carpentarius), feleségével, Katalin asz-
szonnyal és Ewren-i Péter fi a Jakab, másik részről Corardus fi a Miklós királynéi 
udvari ifjú az óbudai Szt. Klára-egyház apácái nevében és előbbiek elmondták, hogy 
Ewren falu területén, a királyné szőlejének szomszédságában fekvő szőlejük felét 
20 ft.-ért, Miklós fi a János szekérgyártó feleségének egyetértésével az esküvőkor 
az asszonnyal kapott, Ewren falu területén, a királyné szőlejének szomszédságában 
fekvő szőlejének felét 15 ft.-ért, Ewren-i Péter fi a Jakab Ewren faluban, a királyné 
szőlejének szomszédságában fekvő szőlejének felét 20 ft.-ért összes tartozékukkal 
és haszonvételükkel [préshelyekkel és utakkal együtt] és minden egyébbel, mások 
– különösen a budai egyház – jogainak sértetlenül hagyásával, a Szt. Klára-egyház 
apácáinak adják örökös birtoklásra. Erről a kápt. pecsétjével megerősített, chirog-
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raphált oklevelet állítat ki. D. Dénes olvasókanonok keze által, in oct. fe. Pasce d., a. 
eiusdem 1354. Péter éneklő-,  János őrkanonok, Lade, [Imre], Péter, Mihály, Cosma 
és János kanonokok jelenlétében.

E.: Dl. 4421. (Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 20. 7) Hártya, felső 
szélén ABC chirographum, egyszerű iniciálé (C). Természetes színű függő-
pecsétje zöld-vörös sodraton függ. Hátlapján egykorú más kéz által írott tárgy-
megjelölés (super facto vinearum).

K.: AO. VI. 191–192. (115. szám).
R.: Bártfai Szabó, Óbuda 76. (56. szám); Bakács, Pest m. 221. (691. szám); Pest m. 

63. (331. szám).

215. 1354. ápr. 20.

Az [erdélyi] kápt. e. megjelenve egyik részről Kemen ~ Kemyn fi a Márton c., másik 
részről András fi a Mothkus (dict.) András, ua. András fi a János fi a István (a maga és 
fr.-e, László nevében) kijelentették, hogy közös akarattal és egyetértéssel Bukenzeg 
birtokukban a köv., örök érvényű osztályt tették: a birtok fele (hj.: a nagy hegy tövében 
lévő domb, gödör (fovea), árok (fossatum), Dragmer és Susman curia-i közötti elpusz-
tult utca (vicum destructum), a Morisium-hoz menő út, Demeterpotaka patak) András 
fi a Mothkus (dict.) Andrásé és András fi a János fi aié: Istváné és Lászlóé. A birtok má-
sik, É-i, Morisium felé eső fele a kápolnával Kemyn fi a Mártoné és fi aié. Mivel László 
nem vett részt az osztályon, ezért terhét István vállalta magára, azzal a feltétellel, hogy 
ha László ezt a megegyezést nem fogadja el, akkor István perkezdet e. bírói rész nélkül 
20 M.-t tartozik fi zetni Kemyn fi a Mártonnak. D. in oct. fe.  Resurr. d., a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 36 505. (GYKOL, Miscellanea 2. 2. 50.) Hártya, vízfoltos, halvány. Hát-
lapján rányomott pecsét nyoma és későbbi kéz által írott latin nyelvű regeszta.

Má: ue. jelzet alatt (1786. évi hiteles Má.-ban.)
K.: Doc.Val. 130–131. (93. szám); Doc. Trans. X. 262–263. (255. szám) (román ford. 

is.).
R.: Erdélyi Okm. III. 276. (751. szám).
Megj.: a kápt. neve Má.-ból származik, E.-n olvashatatlan.

216. 1354. ápr. 20.

A váci kápt. emlékezetül adja, hogy megjelent színe e. Kalno-i Ethuruh fi a Ethuruh 
és bemutatta Péter fi a János mr. volt gömöri alispán és a m. 4 szb.-jának 1348-ban (in 
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a. d. 1348.) kelt nyílt oklevelét, mely szerint fr.-eivel, Jánossal és Péterrel öröklött és 
szerzett birtokaikban birtokosztályt tettek, azzal a kikötéssel, hogy a birtokosztályt 
meg kell erősíttetniük a kápt.-nal, azonban Ethuruh fi ai a folyamatban lévő királyi 
hadjárat miatt ezt eddig nem tudták megtenni, de most Ethuruh fi a Ethuruh fr.-eivel 
együtt, ha azok megjelennek, kész bemutatni az osztálylevelet. D. in oct. Passche d., 
a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 67 276. (Török cs. váradi lt.) Papír, 2 részre szakadt, szakadásnál 3-4 be-
tűs hiánnyal. Hátlapján külzet (pro Ethuruh fi lio Ethuruh su[per ...] divisionis 
possessionum suarum cum […] Petro fratribus suis memoralis) és egy termé-
szetes színű zárópecsét és egy pecsétfő töredékei.

Má. 1.: ue. jelzet alatt (18–19. sz.-i Má. 2 példányban.) 
 2.: Dl. 65 278. (18. sz.-i Má.-ban.)
K.: –
R.: Szent-Iványi 29. (46. szám).
Megj.: Péter fi a János első említésekor c.-ként, a későbbiekben alispánként szerepel 

az oklevélben. 

217. 1354. ápr. 20. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. megjelent egyik részről Pelseuch-i Bubek 
(dict.) Domonkos fi a István mr., liptói c. a maga és Tamás volt országbíró megbízó-
levelével fr. uterinusai, Domonkos, az esztergomi Szt. Tamás vértanú-egyház pré-
postja és György mr., szintén liptói c. nevében, másik részről Toplycha-i Kun (dict.) 
Miklós mr. fi a Ákos személyesen és Lazou-i Lachk fi a Miklós ua. Kun (dict.) Miklós 
mr. nevében a Jazou-i konv. megbízólevelével, valamint Miklós mr. fi ai: Domonkos, 
György és László nevében megbízólevél nélkül és elmondták, hogy fogott bírák, 
rokonaik és barátaik (proximi et amici) segítségével osztályt tettek a Gömör m.-i 
Karaznahurka nevű várukban (castrum) és tartozékaiban, mely őket aranypecsétes 
oklevéllel illeti meg és amelyet nemrég (proximis preteritis temporibus) Gumur-i 
Batyz fi a Miklós fi a János mr.-től és ua. Miklós fi a Jakab fi a Miklóstól hosszas pe-
reskedés után, végül a nádor engedélyével velük megegyezve szereztek meg, Bubek 
(dict.) Domonkos fi ai által. Karaznahurka vár, kettő (possessio seu villa) kivételé-
vel összes birtokával, falvával, erdejével és más tartozékaival együtt Bubek (dict.) 
 Domonkos fi aié: Istváné, Domonkosé és Györgyé, valamint István és György örö-
köseié. Miklós mr. és fi ai a 2 birtok kivételével abban minden jogukról lemonda-
nak. Cserébe Zalouchaza és Zeenegetheu alio nomine Rokunchas birtokok, melyek 
most a castrum-hoz tartoznak Kun (dict.) Miklósra és fi aira, valamint örököseik-
re szállnak örökös birtoklásra, tartozékaikkal együtt. Mivel Kun (dict.)  Miklós mr. 
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 procurator-a Miklós fi ai: Domonkos, György és László nevében megbízólevél nélkül 
lépett fel, ezért Miklós mr. kötelezte magát, hogy amikor Bubek (dict.) Domonkos 
fi ai Kun (dict.) Miklós mr.-t megidézik, akkor Miklós mr. fi ait v. azok procurator-át 
az egri kápt. színe elé vezeti és az osztályról bevallást tesz. Miklós párbajban ma-
rasztaltasson el, ha fi ait nem vezeti el a bevallás megtételére, v. azzal nem törődik és 
az osztály érvényben marad. Mivel Chytnuk-i László fi ai: Miklós és László az egri 
kápt. oklevelével kötelezték magukat, hogy a várból és tartozékaiból addig nem sze-
rezhetik vissza jussukat, amíg azt a pénzt, amit Domonkos fi ainak egyike és Kun 
Miklós mr. esküjükkel a vár visszaszerzésének költségeiért felvenni szándékoznak, 
meg nem fi zetik nekik. Amennyi pénzt Bubek (dict.) Domonkos egyik fi a esküjével 
megkap, uo. és ugyanakkor ugyannyit tartoznak fi zetni Miklós mr.-nek, v. halála 
után fi ának, Ákosnak. Azonban a pénzt teljesen Bubek (dict.) Domonkos fi ainak 
kell átadni, mert ők Miklós mr. Sebuspataka birtokát, amelyik az esztergomi érsek-
nél volt zálogban, saját pénzükön váltották vissza Miklós mr. részére. Ha  Chytnuk-i 
László fi ai vissza akarják kapni jussukat, akkor Bubek (dict.) Domonkos fi ai Mik-
lós mr.-t és fi ait a 2 birtokkal kapcsolatban szavatolni tartoznak. Ha szavatolni nem 
tudják, akkor aznap, amikor a 2 birtokrészből származó részt a királyi ember és 
a kápt.-i v. konv.-i tanúbizonysággal László fi ainak iktattatják, Miklós mr.-nek és 
fi ainak az elveszített birtokrésszel azonos értékűt tartoznak adni öröklött részükből. 
A nádor a jelentés után privilégium kiállítását ígéri. D. Bude, in oct. fe. Passce d., a. 
eiusdem 1354.

E.: Dl. 4422. (NRA 1547. 90.) Hártya. Hátlapján rányomott, kerek pecsét nyoma és 
későbbi kéz által írott latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: –

218. 1354. ápr. 21. Gömör falu

Derenchen-i Péter fi a Miklós mr., Konya mr. Gömör m.-i (provincia) alispánja és 
a 4 szb. emlékezetül adják, hogy [I.] Lajos király (H) okleveles parancsa alapján, 
Bálint mr., az egri kápt. tanúságtevője, valamint Kalsa-i Corradus fi a János királyi 
ember jelenlétében a m. összes nemese és közrendűje számára, [1354.] ápr. 15-én (f. 
III. prox. p. fe. Passce d.) Gumur faluban tartott általános közgyűlésen (generalis 
congregatio) Poch fi a Benedek, Sanch falubeli nemes bemutatta a m. hatóságának 
pecsétjei alatt kiállított oklevelét, mely szerint: Urka fi a Miklós fi a Péter Perbes-i ne-
mes törvényes megidézve Benedek ellenében nem jelent meg az első alkalommal (ad 
unum terminum), és ezért 3 M. birságban (birsagium) elmarasztalták, ahogyan ez 
kiderült a m.-i reg.-ból is. Péter a bírságot nem fi zette meg, ezért kiküldték János fi a 
Miklós Kalsa-i nemest az egri kápt. tanúságtevőjével, Bálint mr.-el, valamint Bene-
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dek fi a János (Kalsa-i nemes) királyi emberrel és egy szb.-val Perbes birtokra, hogy 
hajtsák be a bírságot. A kiküldöttek Perbes birtok szomszédait és határosait össze-
híva Péter Perbes birtokon elhelyezkedő birtokrészét összes tartozékával és haszon-
vételével együtt úgymint bevetett földekkel és másokkal együtt 3 M.-ra értékelték 
és a felértékelt birtokrész kétharmadát összes tartozékával és a vetéssel együtt (cum 
segestibus) a m. hatóságának, egyharmad részét pedig vetés nélkül (sine frugibus) 
Poch fi a Benedeknek iktatták, amíg Péter v. rokonai közül valaki a m.-től és Bene-
dektől ki nem váltja. Ezt hallva János fi a Miklós és Pál fi a Lukács a birtokrész felét 
egy és fél márkáért (alteram dimidiam M.), a negyedét Benedek fi a Péter 3 fertóért 
és a másik negyedrészt János fi a Miklós, Beke fi a Antal és Miklós fi a Simon, Fekete 
(Niger) Iuahun fi ai, Sanchfalua-i nemesek hasonlóképpen 3 fertóért a m.-től és Be-
nedektől kiváltották, amíg Urka fi a Miklós fi a Péter azt vissza nem váltja. D. in villa 
Gumur, f. II. prox. p. domin. Quasimodo, a. d. 1354.

E.: 1.  Dl. 4423. (NRA. 1035. 9.) Hártya, hátlapján 5 rányomott pecsétre utaló 
 vágás.

 2.  Dl. 4423. (NRA. 851. 11.) Hártya, hátlapján 5 rányomott pecsétre utaló 
 vágás.

K.: AO. VI. 193–195. (117. szám).

219. 1354. ápr. 22. Buda

Drugeth János volt nádor fi a Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch 
m. honorbirtokosa emlékezetül adja, hogy azt a pert, amelyik a Sarus m.-i Scylua 
birtok miatt támadt egyik részről Rabe-i Péter fi a Miklós, másik részről Benedek 
fi a Péter mr. és Sciwnye-i Merse fi a Lőrinc mr. között, Tamás c., országbíró több 
oklevelének értelmében többször elhalasztották, végül 1353. nov. 18-án (in oct. fe. 
B. Martini conf., in a. d. 1353.), Tamás c. országbíró színe e. a feleknek be kel-
lett mutatniuk az ügyre vonatkozó okleveleiket. Az oklevelek bemutatását végül 
[1354.] márc. 5-re (ad oct. diei Cynerum) halasztották el. Ekkor Tamás c. ország-
bíró színe e. megjelent egyik részről Péter fi a Miklós, másik részről Benedek fi a 
Péter és Merse fi a Lőrinc mr.-ek nevében a szepesi kápt., valamint Miklós nádor 
megbízólevelével Barnabás fi a Jakab és Mátyás fi a Jakab és előbbi bemutatta [I.] 
Lajos (H) király, 1349. jún. 25-én (in quind. fe. Corporis Christi, a. d. 1349.) kelt 
nyílt oklevelét. Tamás c. úgy határozott, hogy az okleveleket az ország báróinak 
pecsétje alatt (sub baronum regni sigillaribus inpressionibus) magánál tartja és a 
per végső tárgyalását az oklevelek igaz v. hamis voltának kikutatása miatt elha-
lasztotta (pro certiori investigatione veritatis vel falsitatis earundem litterarum). 
Eközben Tamás c. elhunyt és méltósága Miklósra szállt, ezért az ügy megtárgya-
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lása is elé került. Az országbíró bírótársaival – Miklós esztergomi érsekkel, a m. 
örökös c.-ével, Miklós zágrábi püspökkel és királyi alkancellárral, László csázmai 
préposttal, királyi kápolnaispánnal és titkos kancellárral, János egri olvasókano-
nokkal, Péter mr. fehérvári kanonokkal és az  Alba-i Szt. Miklós hitvalló-egyház 
rector-ával, Miklós erdélyi vajdával, Zolnuk-i c.-el, Péter fi a Tamás királyi ajtónál-
lómr.-rel, Gyeletus fi a János mr., Boymuch-i várnaggyal, Bubek (dict.) Domonkos 
fi a István mr. liptói c.-el, Miklóssal, Miklós nádor prothonotarius-ával Vesen-i 
Domonkos fi a Miklóssal valamint más nemesekkel a per végső tárgyalása során 
feltörték [I.] Lajos király fenti oklevelén a pecséteket, majd azt nyilvánosan (pub-
lice), szóról-szóra felolvasták és eredeti alakjában megvizsgálták, valamint szem-
ügyre vették a pecsétjét is. Úgy találták, hogy a pecsétet más oklevélről vették 
le (extractrum) és csalárd módon helyezték rá az oklevélre, valamint az oklevél 
nem a királyi curia szokása (debitum usum curie) szerint lett kiállítva. Péter fi a 
Miklós hamis oklevél alapján kérte magának a Scylua nevű birtokot és azt ál-
lította, hogy neki abban jussa van és nem félt fejének és javainak elvesztésétől. 
Nehogy ez megismétlődjön, ezért az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal 
és nemesekkel úgy döntött, hogy Péter fi a Miklóst Péter és Lőrinc mr.-ek ellené-
ben a hamis oklevél bemutatásában elmarasztalja, és összes javának elvesztésével 
(amelyeknek kétharmad része az országbírót, egyharmada pedig perbeli ellenfelét 
illeti) és arcán (per faciem) tüzes vassal való megbélyegzéssel bünteti. Scylua bir-
tokot Péter és Lőrinc mr.-eknek ítéli, mások jogainak sérelme nélkül. Péter fi a 
Miklósra és örököseire a birtokkal kapcsolatban örökös hallgatást mér. Minderről 
az országbíró Benedek fi a Péter és Merse fi a Lőrinc részére nyílt oklevelet állíttat 
ki, a jelentés után privilégium kiadását ígéri. D. Bude, 49. die oct. diei Cynerum 
predictarum, a. d. 1354.

E.: 1.  Dl. 106 890. (Batthyány lt. Forgách cs. 10.) Pergamen, egyszerű iniciálé (N), 
vízfoltos. Hátlapján rányomott pecsét nyoma.

 2.  Fk.: Dl. 104 923. (Batthyány lt. Forgách cs. 2. A. 10.)
Á.: II. Mátyás király, 1612. dec. 2. Dl. 103 942. (Batthyány lt., jelzet nélküli okle-

velek.)
K.: –

220. 1354. ápr. 23.

A somogyi Szt. Egyed-monostor konv.-je tudtul adja, hogy Tamás c., [I.] Lajos 
király (H) országbírájának bírói döntése értelmében (iuxta continenciam littera-
rum .... formam iudiciarie deliberationis ... explicantur) a Nyulak-szigeti (Insula 
Leporum) apácák Ozlar és Thatamer, a fehérvári egyház prépostjának Banya nevű 
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birtokai közötti határ kijelölésére Beren-i István fi a Miklós (az apácák részére kül-
dött) és Anduch-i János (a prépost részére küldött) királyi emberekkel kiküldték 
tanúságaikat, Gergely testvért és László karpapjukat, akik visszatérve egybehang-
zóan azt  jelentették, hogy [1354.] ápr. 20-án (in oct. fe. Passce d.) kiszálltak Ozlar 
birtokra és az apácák megbízólevelével megjelent offi cialis-aik: György, a kolos-
tor conversus testvére és Rakus-i Simon fi a Benedek, valamint a prépost megbízó-
levelével megjelent András presbiter, a prépost házának procurator-a (procurator 
domus eiusdem domini prepositi) és Zarka (dict.) Gergely, a prépost offi cialis-a, 
továbbá a szomszédok jelenlétében a kérdéses birtokokat határokkal egymástól el-
választották, ahogyan az [IV.] László király oklevélben áll. Hj.: a Lappa-ról induló 
út, 7 régi határjel és a köréjük emelt 2 új határjel, új határjelek, hegy 2 új határ-
jellel, 2 új határjel, nagy út, 2 határjel, út, 2 új határjel, 2 másik határjel, völgy, 
2 új határjel, 2 másik új határjel. A határtól D-re az apácák Ozlar birtoka, É-ra 
pedig a prépost Banya birtoka fekszik. D. f. IV. prox. p. oct. fe. Pasce d. prenotati, 
a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 4424. (Acta eccl. ordinum et monialium POSON. 48. 9.) Hártya. Hátlapján 
természetes színű rányomott pecsét töredéke és későbbi kéz által írott latin 
 nyelvű tárgymegjelölés.

Tá.: Drugeth Miklós országbíró, 1355. máj. 16. Dl. 4474. (Acta eccl. ordinum et 
 monialium POSON. 60. 8. és VETUS BUDA 3. 10.) Datatio hiányzik.

Má.: Dl. 25 119. (Acta eccl. ordinum et monialium POSON. 60. 7.) (18. sz.)
K.: AO. VI. 195–196. (118. szám).
R.: Borsa I., SMM. 29. (1998) (240. szám).

221. 1354. ápr. 23.

Domonkosnak, az esztergom-előhegyi (de promontorio Strigoniensis) Szt. Ta-
más-egyház prépostjának és Miklós, esztergomi érsek vicarius-ának 1354. ápr. 23-i 
(4. die oct. f. Pasce d., a. eiusdem 1354.) oklevele szerint színe e. Langueus fi a Ta-
más Kapolna-i Gaab fi a Miklóssal perbe kezdett (in lite procedendo) Ania asszony, 
Kapolna-i Gwthka lányának leánynegyede miatt, ugyanis Gwthka része Gaab fi a 
Miklósra háramlott, majd Tamás az oklevélben részletezett módon megkapta a ius 
quartale-t a birtokkal.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1424. jún. 5. Dl. 11 460. (NRA. 1549. 12.)
K.: –
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222. 1354. ápr. 24. Avignon

[VI. Ince] pápa Somseid-i Tolt Miklósnak és feleségének, Klárának (zágrábi egy-
házm.) a szokásos (gyóntatói kegyelmet adja) Liche János és felesége kérésére. D. 
Auinione, VIII. Kal. Maii, pápasága 2. évében [1354.]

Reg.: ASV. RA. 128. 619r. (Df. 289 485.)
K.: –
R.: Reg. Suppl. II. 285. (44. szám).

223. 1354. ápr. 24. Avignon

[VI. Ince pápa] Folcosy Dénes Kemluk-i főesp.-nek (zágrábi egyházm.) a szokásos 
(gyóntatói kegyelmet adja) Brosacum-i Helie kérésére. D. Auinione, VIII. Kal. Maii, 
pápasága 2. évében [1354.]

Reg.: ASV. RA. 128. 619r. (Df. 289 485.)
K.: Smič. XII. 236. (178. szám).
R.: Reg. Suppl. II. 286. (46. szám).

224. 1354. ápr. 24.

[VI. Ince pápa] Linduo-i István [fi a] Miklósnak és feleségének, Barbarának ( zágrábi 
egyházm.) a szokásos (gyóntatói kegyelmet adja) Sapovis István kérésére. D. 
 Auinione, VIII. Kal. Maii, pápasága 2. évében [1354.]

Reg.: ASV. RA. 128. 579r. (Df. 289 482.)
K.: –
R.: Reg. Suppl. II. 285. (45. szám).

225. 1354. ápr. 24. Buda

[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, c.-eknek, várnagyoknak, nemeseknek 
és minden rendű és rangú embernek, a városoknak, szabad falvaknak (libera villa), 
továbbá azok rector-ainak, bíráinak és villicus-ainak a [Jazow] birtok szomszédsá-
gában, különösen Sepsy bírájának, esküdtjének és polgárainak (hospites). Elmondta 
neki Miklós, Jazow-i prépost, hogy az egyház fenti birtokának hasznát és haszon-
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vételeit használják, a birtok határai között fekvő erdőket kivágatták, holott azt az 
uralkodó a Jazow-i egyház jobbágyai (populi et iobagiones) használatára adta. Ezért 
megparancsolja, hogy a monostor Jazow birtokának hasznainak és haszonvételeinek 
használatától tartózkodjanak, az erdőket ne vágják ki és egyéb [törvénytelen tette-
ket] ne kövessenek el. Megparancsolja, hogy a fentieket a piacokon és a nyilvános 
helyeken mindenhol hirdessék ki. D. Bude, in fe. B. Georgii mart., a. d. 1354.

E.: SNA. Jászói prépostság m. lt. Oklevelek és iratok. 32. (Df. 232 796.). Jobb olda-
la sérült, nagy darab kiszakadt. Hátlapjára nyomott pecséttel erősítették meg.

K.: –

226. 1354. ápr. 24. Buda

[I.] Lajos király (H) a budai kápt.-nak. Jelentették neki [külzet: Bwd-i] Theodor fi ai: 
András és Elek nevében, hogy ők nagyapjuktól és őseiktől kezdve Pest m.-i neme-
sek, most is azok és ez a m. minden lakosa számára ismert és tudott. Ezért a király 
felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Rada-i Deme-
ter v. Chene testvére (germanus) András v. Rada-i János (?) v. Domonkos fi a András 
királyi ember a fentiekről Pest és Fejér m.-kben lefolytatja a vizsgálatot és erről a 
kápt. tegyen jelentést. D. Bude, in fe. B. Georgii mart., a. d. 1354.

Á.: Budai kápt., 1354. máj. 10. Dl. 69 679. (Kende cs. lt. 29.)
K.: –
R.: Bakács, Pest m. 201. (692. szám.); Bártfai Szabó 332.

227. 1354. ápr. 24.

A vasvári kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tamás c. országbíró okleve-
lének megfelelően Zantho-i László fi a Bothka (Rum-i Gergely fi ai: Nemeth (dict.) 
János és Gergely részére küldött), valamint Kappan-i Tamás fi a János (Bezdred-i 
László fi a Pál részére küldött) királyi emberekkel kiküldték tanúságtevőiket Jakab 
mr., papot, kanonoktársukat és Márton karpapjukat, akik visszatérve azt jelentették, 
hogy [1354.] ápr. 21-én (2. die oct. fe. Passce d.) kiszálltak Sebehodnogfeulde birtok-
ra, amit a szomszédok és határosok, valamint a felek jelenlétében be akarták járni, 
Rum-i Gergely fi a Gergely actor mutatása alapján. Azonban a felek a birtok bejárá-
sában megegyezni nem tudtak, mert amely birtokot az actor Sebehodnogfeulde-ként 
mutatott, arról egyrészről Dé-i szomszédja, a Kapornuk-i apát azt állította, hogy övé 
és egyházáé és erről oklevelekkel rendelkezik, másrészről László fi a Pál az apát által 
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magáénak mondott földről azt állította, hogy az az ő Bezdred nevű birtoka. [...] D. 4. 
die termini prescripti, a. d. 1354.

E.: Dl. 49 645. (Rumy cs. lt. 42. 22.) Papír, vízfoltos, 2 helyen lyukas, utolsó 2 sora 
nagyrészt olvashatatlan. Hátlapján külzet (domino regi pro magistro Johanne 
dicto Nemeth et Gregorio fratre suo de Rum contra Paulum fi lium Ladislai de 
Bezdred super facto possessionis Sebehodnogfeulde vocate rescriptionalia), 
signatura (ob? regium ad quindenas due ambo sol[vunt]) és természetes színű 
viaszba nyomott, kerek zárópecsét nyoma.

K.: –

228. 1354. ápr. 24. Buda

Drugeth János volt nádor fi a Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch 
m. honorbirtokosa emlékezetül adja, hogy Synka fi a Péter mr. Sous (dict.) Péter fi ait: 
Miklóst, Györgyöt, Jánost és Lászlót a király jelenléte e. perbe hívta, mivel az esz-
tergomi kápt. privilégiuma alapján neki járó jövedelmet a Sowar faluban lévő sókút 
jövedelméből nem kapta meg. A per Tamás c. volt országbíró színe e. hosszú ideig 
tartott, míg annak halála miatt az országbírói hivatalbeli utóda, Miklós c. elé került, 
akinek színe e. megjelenve egyik részről Synka fi a Péter, másik részről Sous (dict.) 
Péter fi a Miklós és Hassagh-i Petheu fi a László (Miklós fr.-ei, György és János nevé-
ben a szepesi kápt. megbízólevelével és László nevében anélkül, terhét magára vál-
lalva) elmondták, hogy az országbíró megegyezésre való engedélye alapján, fogott 
bírák segítségével a következőképpen egyeztek meg: az esztergomi kápt. privilégiu-
ma szerint Péter fi ai Synka fi a Péternek és örököseinek tartoznak adni minden héten 
szombaton (singulis diebus sabb.) egy M.-t és egy fertót érvényes dénárokban és egy 
közepes cubulus sót coquina-nként Sowar-on. A felek állítása szerint ez nagy fárad-
ságukba és költségükbe kerülne, ezért Péter fi a Miklós és Petheu fi a László (György 
és János, valamint László nevében) kijelentették, hogy a szombatonként Synka fi a 
Péternek és örököseinek lerovandó összeget évente 3 alkalommal fogják teljesíteni: 
Pünkösd nyolcadán (in oct. Penth.) 22 M.-t, okt. 6-án (in oct. B. Michaelis arch.) 22 
M.-t és jan. 8-án (in oct. diei Strennarum) 21 M.-t, kilenced és tized nélkül (absque 
decime et none partium), forgalomban lévő dénárokban (cum promptis denariis pro 
tempore currentibus) a szepesi kápt. e. Továbbá minden héten szombaton (singulis 
diebus sabb.) Synka fi a Péternek és örököseiknek coquina-nként adandó egy köze-
pes cubulus sót évente 2 alkalommal fogják megadni: júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt.) 17 és fél cubulus és nov. 18-án (in oct. fe S. Martini conf.) szintén 17 
és fél cubulus sót a szepesi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében. Ha Sous (dict.) Péter 
fi ai az összeg megfi zetését v. a só átadását Synka fi a Péter és örökösei részére nem 
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teljesítik, akkor hatalmaskodásban marasztaltassanak el. Az országbíró a jelentés 
után privilégium kiállítását ígéri. D. Bude, in fe. B. Georgii mart., a. d. 1354

E.: Dl. 25 820. (Gyűjteményekből, Ismeretlen provenienciájú iratok.) Papír, cson-
ka, jobb oldalának alsó fele hiányzik. Zárópecsétre utaló kis viaszdarabka.

Á.: Drugeth Miklós országbíró, 1355. febr. 7. Dl. 57 339. (Soós cs. lt. 139. B.)
Tá.: Pálóczi Máté nádor, 1435. nov. 24. Dl. 57 636. (Soós cs. lt. 466.)
K.: AO. VI. 196–198. (119. szám) (Á. alapján).

229. 1354. ápr. 25.

A vasvári kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tamás országbíró bírói dön-
tését tartalmazó oklevelének kézhezvétele után Goztholia-i Goztholia fi a György 
(Lyndua-i István fi a Miklós bán részére küldött) és Rathk-i Gergely fi a Gegen (Za-
yk-i Pasca részére küldött) királyi emberekkel kiküldték tanúságtevőiket, Bertalan 
mr. kanonokot és Péter karpapot, akik visszatérve egyetértőleg elmondták, hogy 
[1354.] ápr. 20-án (in oct. fe. Pasche d.) kiszálltak Tolmach birtokra, a szomszédok 
és határosok összehívása után és azok, valamint Pasca és Miklós bán procurator-a, 
Valth-i Demeter fi a István jelenlétében bejárták azt azon határok mentén, amelyeket 
Miklós bán procurator-a mutatott. Hj.: Byk-i nemesek földje mellett lévő út; nagy 
völgy, hegy, másik nagy völgy, hegy, a hegy csúcsán tölgyfa alatt földjel, kereszttel 
jelölt tölgyfák, földjel, a Barla Kerethye ~ Barle Kerethye birtok határai, 2 angula-
res földjel, amelyek a Tolmach, a Zayk és a Barla birtokokat választják el. A Pasca 
által mutatott határok a 2 utolsó földjeltől indulnak, nagy erdő, Barla Kerethye bir-
tok határai, egy nagy völgy mellett 2 földjel, Baza birtok mellett egy út, Tolmach 
birtok 2 új földjele, Locunchpataka nevű folyó, hegy, a hegy csúcsán út, Tybozeley 
nevű szőlő, nagy völgy, gyungiusfa (dict.) nevű tölgyfa, hegy, út. Miklós bán pro-
curator-a, Demeter fi a István kijelentette, hogy a 2 angulares határkőtől kezdődően 
a Baza birtokig terjedő határszakaszon Barle Kerethye és Baza birtokok nem Zayk, 
hanem Tolmach birtokkal határosak. Ezzel szemben Pasca kijelentette, hogy a fenti 
határszakaszon a Barla Kerethye birtok az ő Zayk nevű birtokával és nem a Tolmach 
birtokkal határos. Mivel a felek a határok megmutatásban megegyezni nem tudtak, 
ezért nem lehetett iktatni sem. Továbbá a növényzet sűrűsége miatt (propter terre 
densitatem et nemorositatem) a vitatott földet királyi mértékkel nem lehetett meg-
mérni, de szemmel (visu) 6 ekealjnyinak (aratrum) találták, amit más fogott bírákkal 
18 M.-ra becsültek. D. 6. die oct. fe. Pasche d. prescriptarum, a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 4425. (NRA. 1537. 80. és Erdélyi kincstári lt., Erdélyi fi scalis lt. 8. 3. A.) 
Papír. Hátlapján külzet (domino regi pro domino Nicolao bano fi lio Stephani 
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contra Pasca de Zayk super possessionium separacione et estimatione ad 
octavas festi beati Georgii martiris rescriptionalis) és természetes színű viasz-
ba nyomott, kerek zárópecsét töredéke.

Má.: ue. jelzet alatt.
K.: Z. VI. 3–5. (4. szám).
R.: Z. VII. 151–152.

230. 1354. ápr. 26.

Az egri kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, 1354. ápr. 9-i (f. IV. prox. 
an. fe. Pasce d., a. eiusdem 1354.) mandátumának (l. 192. szám) megfelelően Peter-i 
István királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, János papot, a Szt. Márk oltár 
mr.-ét az abban foglaltak elvégzésére. A királyi ember visszatérve a kápt. tanúság-
tevőjének jelenlétében elmondta, hogy mindenkitől, de különösképpen Syd birtok 
szomszédaitól és határosaitól gondosan nyomozva megtudták, hogy Desew, volt 
 Beregh-i c. fi ai: János és Domonkos [külzet: Warada-i] László fi a János mr. Syd bir-
tokának hasznait és haszonvételeit Gelyenus ~ Gelienus-i jobbágyaikkal elvitették 
és most is használják. A Gelienus-i hospesek a hasznok megszerzését nem tagadták. 
A kápt. tanúbizonysága a fentieket megerősítette. D. sabb. prox. p. fe. S. Georgii 
mart., a. prenotato [1354.]

E.: Dl. 77 094. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 252.) Papír. Hátlapján külzet (domino regi 
pro magistro Johanne fi lio Ladizlai de Warada contra Johannem et Dominicum 
fi lios Deseu condam comitis de Beregh super potentiali perceptione usuum 
fructuum et utilitatum possessionis sue Syd nuncupate inquisitoria), valamint 
természetes színű viaszba nyomott kerek zárópecsét töredéke.

K.: Z. II. 565–566. (425. szám).
R.: Z. VII. 152.

231. 1354. ápr. 26.

Az egri kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy oklevelének megfelelően – küld-
jék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Baka-i Mihály v. Bereck v. Peter-i 
Petheu v. István v. Lowe-i Mihály fi a János v. Pethenye fi a László királyi ember 
kiszáll Warada-i László fi a János mr. Syd nevű birtokára, a szomszédok és határo-
sok összehívása után és jelenlétükben Deseu egykori Beregh-i c. fi ainak: Jánosnak 
és Domonkosnak Gelyenus ~ Gelienus falubeli hospeseit és mindenki más eltiltja 
a Syd birtok javainak és haszonvételinek megszerzésétől királyi szóval és erről a 
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kápt. tegyen jelentést – Peter-i István királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, 
János papot, a Szt. Márk evangélista oltár mr.-ét a fentiek elvégzésére. A királyi em-
ber visszatérve elmondta, hogy a kápt. tanúbizonyságával [1354.] ápr. 19-én (sabb. 
prox. an. oct. fe. Pasce d.) kiszállt Syd birtokra, ahol a szomszédok és határosok 
összehívása után és jelenlétükben, őket, valamint minden rendű és rangú embert, és 
különösen a Gelienus-i hospes-eket Syd birtok hasznainak és haszonvételeinek to-
vábbi megszerzésétől királyi szóval eltiltotta. A fentieket a kápt. tanúbizonysága is 
megerősítette. D. sabb. prox. p. fe. S. Georgii mart., a. d. 1354.

E.: Dl. 77 095. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 250.) Papír, vízfoltos, egy helyen lyu-
kas, ami 4 sorban 5-6 betűs hiányt okoz. Hátlapján külzet (domino regi pro 
magistro Johanne fi lio Ladislao de Warada contra Johannem et Dominicum 
fi lios Deseu condam comitis de Beregh et alios super perceptione usuum 
fructuum et utilitatuum possessionis Syd nuncupate prohibitoria), valamint 
természetes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét töredéke.

K.: Z. II. 563–564. (423. szám).
R.: Z. VII. 152.

232. 1354. ápr. 26.

Az egri kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy oklevelének megfelelően – küld-
jék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében Baka-i Mihály v. Bereck v. Peter-i Pet-
heu v. István v. Loue-i Mihály fi a János v. Pethenye fi a László királyi ember kiszáll 
Warada-i László fi a János mr. Darolch nevű birtokon fekvő részeire, a szomszédok 
és határosok összehívása után és jelenlétükben Darouch-i István fi a Jánost és fi át, 
Lászlót eltiltja a birtokrész szántóföldjeinek felszántásától és a kaszálók lekaszál-
tatástól (defalcatio) királyi szóval és erről a kápt. tegyen jelentést – Peturus-i István 
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, János papot, a Szt. Márk evangélis-
ta-oltár mr.-ét a fentiek elvégzésére. A királyi ember visszatérve a elmondta, hogy 
a kápt. tanúságtevőjével [1354.] ápr. 19. (sabb. prox. an. oct. fe. Pasche d.) kiszállt a 
Darolch-on fekvő birtokrészre, ahol a szomszédok és határosok összehívása után és 
jelenlétükben, őket, valamint minden rendű és rangú embert, és különösen István 
fi a Jánost és fi át Lászlót a szántóföldek további felszántásától és a kaszálók lekaszá-
lásától királyi szóval eltiltotta. A fentieket a kápt. tanúbizonysága megerősítette. D. 
sabb. prox. p. fe. S. Georgii mart., a. d. 1354.

E.: Dl. 77 096. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 251.) Papír. Hátlapján külzet (domino 
regi pro magistro Johanne fi lio Ladislao de Warada contra Johannem fi lium 
Stephani et Ladislaum fi lium suum de Darolch super peraratione terrarum 
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arabilium et defalcatione fenetorum cuiusdam portionis possessionarie in 
eadem habite prohibitoria) és természetes színű viaszba nyomott zárópecsét 
maradványa. (K. szerint: belső zárlatában férfi alak, körirata: I S MAIUS 
CAPTLI SCI JOHIS AGR ……. Ad CAS”)

K.: Z. II. 564–565. (424. szám).
R.: Z. VII. 152.

233. 1354. ápr. 26.

A Symigium-i Szt. Egyed monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy László csázmai 
prépost, [I. Lajos] király kápolnaispánja és titkos kancellárja oklevele szerint Kacich 
asszonynak (Wztupan-i Péter fi a Peteu hitvese, az elhunyt Egud-i János mr. lánya), 
Erzsébetnek (Leg (dict.) István fi a Márk lánya), Chalka-nak (ua. János lánya, Trepk 
fi a István özvegye) 18 M.-t (a M.-t 5 széles bécsi dénár pensa-val számolva) kellett 
fi zetniük a konv. színe e. Erzsébet asszony (Zakach-i János fi a Miklós felesége) és 
György fi a Gegew részére, [1354.] ápr. 24-én (in fe. B. Georgii mart.). Ők a So-
mogy m.-i Kysfalud-nak nevezett birtokrészt (az Inkee falu mellett Ny-ról egészen 
a Churgata folyóig), a falu telkeivel, a folyón most is meglévő és később létesítendő 
malmaival, rétjeivel, erdeivel, földjeivel és egyéb haszonvételeivel együtt tartoznak 
az asszonyoknak elörökíteni. A fenti időpontban az asszonyok a pénz megfi zették, 
Gegew és Erzsébet pedig a birtokrészt részükre elörökítették. A kápt. a jelentés után 
privilégium kiállítását ígéri. D. sabb. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 1354.

E.: Dl. 4426 (NRA. 17. 76.) Hártya. Hátlapján természetes színű viaszba nyomott, 
kerek pecsét nyoma.

K.: AO. VI. 198–99. (120. szám).

234. 1354. ápr. 26.

A vasvári kápt. jelenti Tamás c.-nek, [I.] Lajos király (H) országbírójának, hogy a 
Beer-i János fi a Miklós lánya, Margit alio nomine Chala nemes puella leánynegyedé-
vel kapcsolatos megegyezést tartalmazó oklevelének (littere ... formam conventionis 
et concordie ... in se continentis) kézhezvétele után a királyi curia-ból küldött spe-
ciális királyi emberrel, szenterzsébeti (S. Elyzabet) László fi a Abraam-mal kiküld-
ték tanúságukat, Domonkos mr. éneklőkanonokot, akik visszatérve egyetértőleg a 
köv.-ket jelentették: az országbíró oklevelének megfelelően kiszálltak Beer-i Pousa 
fi a János fi ai: István és Miklós birtokaira a leánynegyed kiadása céljából, ahol István 
özvegye és fi a, Miklós kijelentették, hogy maguk helyett procurator-ukat küldték a 
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leánynegyed kiadására, aki azonban az első napon (in primo die termini) nem jelent 
meg. A köv. hétfőn (f. II. prox. sequente) urával, István fi a Miklóssal együtt megje-
lent és előadta, hogy a leánynegyed igazságos kiadása ellen (ab extradatione quarte 
fi liali dicte nobili puelle) nem tiltakoznak, hanem a birtokok elörökítésétől (a perpe-
tuatione facienda possessionum) tiltják el őket az ország báróinak és jogszolgáltatói-
nak vizsgálódásáig (usque baronum et iusticiariorum regni discussionem), mivel az 
országbíró oklevelében leánynegyed elörökítése (factum perpetuationis dicte quarte 
fi liali) áll. A királyi ember és a kápt. tanúságtevője a leánynegyed elörökítése nélkül 
(absque perpetuatione) és a felek procurator-ai közötti ellentét miatt Pousa fi a János 
fi ainak birtokából a leánynegyedet nem tudták kiadni (extradare). Chasurd-i Miklós 
fi a László – István özvegye és fi a, Miklós procurator-a – kijelentette, hogy a keresz-
tesek [...] nevű birtokát, egy másik Dobrou nevű birtokkal együtt az asszony és a fi a 
zálogként tartja, ezért azokra nem szállt ki a királyi emberrel és a kápt. tanúságtevő-
jével. Kolcha-i János fi a Domonkos – Margit puella procurator-a – kijelentette, hogy 
ha István és Miklós birtokaiból a leánynegyedet kiadják, akkor jól van, de számára 
úgy tűnik, hogy az asszony és fi a nem adják ki rendesen (bono modo) a leányne-
gyedet, mivel Margit puella ragaszkodik az országbírói oklevélben foglaltakhoz (de 
serie ipsius littere vestre non exiret), a szerint jár el. Ezzel szemben István özvegyé-
nek és fi ának procurator-a kijelentette, hogy ő az asszony fi a nevében az országbíró 
oklevelében foglaltak szerint járt el, kivéve, hogy a birtokok elörökítése ellen tilta-
kozott. D. 7. die oct. fe. Pasce d., a. eiusdem 1354.

E.: AL. Erdélyi Múzeum Egyesület egykori lt. Sennyey cs. lt. 28. 14. (Df. 253 152.) 
Hátlapjára nyomott pecsétet rögzítő szalag látszik.

K.: –

235. 1354. ápr. 26. Lampertszásza

Tamás, Morochuck mr. alispánja és a 4 Bereg-i szb. jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy 1354. ápr. 9-én (IV. f. prox. an. Passce d., a. d. 1354.) kelt és itt átírt parancs-
levelének (l. 193. szám) megfelelően az abban foglaltak végrehajtására maguk közül 
2 szb.-t kiküldtek, akik visszatérve azt jelentették, hogy a Syd föld szomszédaihoz és 
határosaihoz kiszállva tőlük és mindenki mástól, akitől illett és lehetett megtudták, 
hogy [külzet: Dezső fi ai:] János és Domonkos [külzet: Warada-i] László fi a János mr. 
Syd birtokát Gelienes-i jobbágyaikkal felszántatták és használatba vették. Ezért őket 
a birtok további használatától és szántásától eltiltották az ország szokásának megfele-
lően. D. in civitate Lopprechzaza, sabb. prox. p. fe. B. Georgi mart., a. d. 1354.
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E.: Dl. 77 093. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 249.) Papír. Hátlapján külzet (excellentissimo 
domino eorum Lodovico Dei gratia illustri regi Hungarie pro magistro 
Johanne fi lio Ladislao de Warada contra magistros Johannem et Dominicum 
fi lios Deseu inquisitoria ac prohibitoria) és 4 kerek, természetes színű, rányo-
mott zárópecsét nyoma látszik. K. szerint: egyik pecsét egészen ép és belső 
keretében egy benyúló kar kígyót tart.

K.: Z. II. 561–562. (422. szám).
R.: Z. VII. 152; Neumann T., Bereg m. 41–42. (47. szám).

236. 1354. ápr. 26. Kálló

Bereck c. fi a János fi a László mr., Zabolch-i c. és a m. 4 szb.-ja emlékezetül adják, 
hogy előző oklevelüknek megfelelően [1354.] ápr. 26-án (sabb. prox. p. fe. B. Georgii 
mart.) Byri-i Tamás mr. tanúkat tartozott vezetni a színük elé Apagy-i Péter fi a János 
ellenében, de fogott bírák segítségével a köv. egyezségre jutottak: minden közöttük 
lévő viszályban és perben kölcsönösen nyugtatják egymást. A bírságok (birsagia) két-
harmadát Tamás, egyharmadát pedig János tartozik megfi zetni máj. 10-én (in quind. 
datarum presentium) és a m. nemesei ugyanekkor ügyükben véleményt fognak mon-
dani (super gravamine ipsorum arbitrabunt). D. in Kallo, termino prenotato, a. d. 1354.

E.: Dl. 51 652. (Kállay cs. lt. 1300. 1058.) Papír. Hátlapján 3 természetes színű 
viasz ba nyomott pecsét töredéke.

K: AO. VI. 199–200. (121. szám).
R.: Kállay II. 23–24. (1130. szám); Piti F., Szabolcs m. 126–127. (489. szám).

237. 1354. ápr. 21.

A fehérvári kápt. színe e. megjelenve Sebestyén mr., veszprémi éneklőkanonok be-
mutatta Tamás c. volt országbíró 1353. nov. 29-i (12. die oct. fe. B. Martini conf. 
predictarum, a. d. 1353.) oklevelét annak átírását és megerősítését kérve. A kápt. a 
kérésnek eleget téve a bemutatott oklevelet szóról-szóra átírja és megerősíti. Ezen kí-
vül Sebestyén mr. a kápt. nevében tiltakozva elmondta, hogy noha Tamás c. ország-
bíró ítéletének megfelelően a veszprémvölgyi (de Valle Vesprimiensi) Boldogságos 
Szűz-konv. apátnőjének [1354.] ápr. 23-án (f. IV. prox. p. oct. fe. Passce d.) ki kellett 
szállnia a királyi emberrel és a fehérvári kápt. tanúságtevőjével a Zarberen birtok-
ra – melyben az éneklőkanonok szerint a veszprémi kápt.-nak jussa van és amelyet 
az apácák jogtalanul foglaltak el – és azt miután az apácák részét kihasították, a 
 veszprémi kápt. részére át kellett adnia. A fenti időpontra Erzsébet anyakirályné ki-



207

küldte embereit, Lőrinc fi a László mr.-t és curia-ja notarius-át, Jakab mr.-t. Az apát-
nő azonban nem vezette ki a birtokra a kápt. tanúságtevőjét, hogy a kápt. jussa 
továbbra is titokban maradjon (occultare). Sebestyén mr. ismét kijelentette, hogy a 
birtokrészt az apátnő és az apácák hosszú ideje jogtalanul elfoglalva tartják. D. f. II. 
prox. p. quind. fe. Resurr. d., a. eiusdem 1354.

E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani lt. Veszprémi Székeskápt. m. lt. Okleve-
lek. Sárberén 10. (Df. 200 927.) Papír. Hátlapján külzet (transcriptum tenoris 
litterarum domino quondam Thome iudicis curie regie et protestatoria facta 
contra dominas abatissimam [!] et eius sorores de valle Wesprimiensis super 
facto possessionis Zarberen pro capitulo ecclesie Wesprimiensis), valamint 
természetes színű, mandorla alakú zárópecsét töredékei.

K.: Gutheil, Veszprém 136–139. (88. szám).
R.: Veszp. Reg. 184. (459. szám); Gutheil, Veszprém 318-319. (88. szám).

238. 1354. ápr. 28. Szepesváralja

Mihály, Iuan fi a András mr. Scepus-i alispánja és a szb.-k emlékezetül adják, hogy 
[I.] Lajos király (H) itt átírt 1354. ápr. 15-i (f. III. prox. p. fe. Passce d., a. eiusdem 
1354.) oklevelének (l. 204. szám) megfelelően András mr.-rel [1354.] ápr. 22-én (f. 
III. nunc prox. preterita) a király nevében az egyedül Mihály fi a Istvánt megillető 
birtokrészeket lefoglalták és ua. Mihály fi a Miklóst testvérének rejtegetésével meg-
vádolták (inculpassemus de conservatione), valamint azzal, hogy tudott a testvére 
által elkövetett rablásról és vétkes abban. Szepes m. szb.-inak tanácsa alapján a bir-
tokrészeket megbecsülték, hogy Miklós azokat az ország szokása szerint visszavált-
hassa. Miklós részére esküt ítéltek, hogy magát a vádak alól tisztázhassa. Miklós a 
birtokrészeket jelen oklevél kiadásának napján visszaváltotta András mr.-től és az 
esküt letette. Ezért a m. hatósága a birtokokat visszaadja Miklósnak és a vádak alól 
felmenti. D. apud S. Martinum, f. II. prox. p. quind. fe. Passce d., a. eiusdem 1354.

Á.: Szepesi kápt., 1355. márc. 13. SNA., Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 9. 3. 21. (Df. 
263 084.)

K.: –

239. 1354. ápr. 29.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
emléke zetül adja, hogy Karla fi a István fi a Kun (Cumanus) János megjelenve e. be-
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mutatott 2 oklevelet: (1.) [I.] Lajos 1353. márc. 1-jei (f. VI. prox. p. domin. Oculi, a. d. 
1353.) nyílt levelét, a Kechkemeth nevű birtok mellett fekvő, Agaseghaz nevű föld 
(terra seu possessio) János részére, hűsége okán történt adományozásáról. (2.) a budai 
kápt. [1353.] jún. 1-jei (sabb. die [prox. p.] fe. Corporis Christi) válaszlevelét Agaseghaz 
birtok iktatásáról, mely átiratban tartalmazza a király 1353. márc. 1-jén (f. VI. prox. p. 
domin. Oculi, a. d. 1353.) kelt, a kápt.-hoz intézett parancslevelét és kérte, hogy ezeket 
privilégiumában írja át és erősítse meg. Az uralkodó miután felidézte  János hűséges 
szolgálatait és a kérését jogosnak, a bemutatott okleveleket pedig minden gyanútól 
mentesnek találta, azokat, anyjának, Erzsébet királynénak a beleegyezésével, vala-
mint a főpapok és bárók tanácsára megerősíti, mások jogainak sértetlenül hagyásá-
val. D. Miklós zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1354. III. 
Kal. Mai, uralkodásának 13. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös 
 esztergomi c.-e, Dénes testvér kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Deme-
ter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, […], Mihály váci, János veszprémi, Tamás 
 csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Ba-
lázs testvér knini püspök, Miklós nádor, a kunok bírája, Chykou tárnokmr., Miklós 
erdélyi vajda, Zonok-i c., Miklós c. országbíró, András Machou-i, Miklós Zewrinum-i 
bán, Olivér királynéi udvarbíró, Miklós királynéi tárnokmr., Dénes lovászmr., Leukus 
asztalnokmr., Tamás ajtónállómr.,  Móric fi a Simon pozsonyi c. A.

Á: Kalocsai kápt., 1429. okt. 30. Dl. 59 145. (Forgách cs. lt. 803.)
K.: Gyárfás III. 492–493. (40. szám).

240. 1354. ápr. 29. Vasvár

Solyagh-i János mr., Olivér mr. vasvári c. alispánja és a m. szb.-i emlékezetül adják, 
hogy Eguruar-i Kalmyrus fi a Mihály c. kérésére bírói székükről kiküldték Vnyan-i 
Henrik fi a Péter szb.-t, aki azt jelentette, hogy [1354.] ápr. 28-án (f. II. prox. p. fe. B. 
Georgii mart.) a m. nemeseitől, közrendűitől, valamint minden rendű és rangú embe-
rétől megtudta, hogy Mihály c. Pál nevű jobbágyát a szentgotthárdi apát [1353.] dec. 
24-én (f. III. an. fe. Nat. d., in a. prox. elapso) hatalmaskodva elraboltatta. Az apát 
Bodugazonfolua-i jobbágyai kijelentették, hogy az erőszakos elvitel ügyében Mi-
hály c.-nek elégtételt fi zetnek, de nem tették meg. Péter apát [1354.] ápr. 27-én (die 
domin. prox. p. fe. B. Georgii mart.) Mihály c. Sar folyón lévő malmának gátját 
(clausura) leromboltatta, a vizet az árokból messzire elvezettette, majd saját malmot 
emeltetve Mihály c. malmát tönkretette. Amikor Mihály c. az apát malmának árkát 
ásó jobbágyokat megkérdezte, miért teszik, azt felelték, hogy ők nem szívesen te-
szik, de uruk személyesen volt ott, és erre kényszerítette őket. D. in Castro Ferreo, 
2. die termini supradicti, a. d. 1354.
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E.: Dl. 4427. (NRA. 25. 56.) Papír. Hátlapján 5, természetes színű viaszba nyomott 
pecsét töredékei.

K.: AO. VI. 200–201. (122. szám).

241. 1354. ápr. 30.

Az egri egyház kápt.-ja e. Kyssuran-i (Beregh m.) Samson fi a Jakab c. bemutatta 
 Domonkos papnak, a Thorpa-i egyház volt rector-nak, Beregh m. alesp.-ének 1344. 
júl. 24-i (sabb. prox. an. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1344.) (l. Anjou-oklt. XXVIII. 522. 
szám.) és 1344. júl. 31-i (sabb. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1344.) (l. Anjou-oklt. 
XXVIII. 535. szám) okleveleit, azok átírását és a kápt. pecsétjével való megerősíté-
süket kérve. A kápt. Jakab c. kérésének eleget téve az okleveleket szóról-szóra átírja 
privilegiális, pecsétjével megerősített és chirographált oklevelében. László prépost, 
János olvasó-, Sándor éneklő-, János őrkanonok, János Borsad-i, Domonkos Bor-
sua-i, András Zemplyn-i, Miklós Pankotha-i, másik Miklós Zabouch-i, Benedek 
Heues-i, Imre Ungh-i főesp. jelenlétében. D. f. IV. prox. p. fe. S. Georgii mart., a. d. 
1354., amikor Lajos a király (H), Miklós az esztergomi, Dénes a kalocsai érsek és 
M[iklós] az egri püspök.

E.: Dl. 3708. (NRA. 924. 18.) Hártya, egyszerű iniciálé (O). Felső részén ABCD 
chirographum. Természetes színű pecsétje vörös sodraton függ. Hátlapján más 
középkori kéztől származó tárgymegjelölés.

K.: –

242. 1354. máj. 1. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy Szt. Margit szűz (B. Margaretha virg.) 
iránti remény és tisztelet okán, akinek segítségét nemcsak a földön, hanem az égben 
is reméli, a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák kérésére engedélyezi, hogy a 
kolostor Baranya m.-i Wayzlow ~ Woyzlow birtokán keddenként (f. III.) vásárt (fo-
rum liberum) tartsanak, más vásárok sérelme nélkül. A kereskedőket, kalmárokat és 
piacozókat jelen levelével biztosítja, hogy a Woyzlow birtokon keddenként tartan-
dó hetivásárra javaikkal és áruikkal szabadon eljöhetnek, a vételt és eladást szaba-
don lebonyolíthatják, majd szabadon távozhatnak a király különleges védelme alatt. 
A fentieket a piacokon és a köztereken (in foris et locis publicis) közzé kell tenni. D. 
Bude, in fe. B. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1354.

Á.: I. Mátyás király, 1468. márc. 30. Dl. 4428. (Acta eccl. ordinum et monialium.)
K.: Brüsztle IV/752–753; Hevenessi Tom. V. p. 283; F. IX. 2. 318–319. (156. szám).
Megj.: Á. szerint E.-je nyílt oklevél volt.
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243. 1354. (?) máj. 1.

Az egri kápt. színe e. 13[54.] máj. 1-jén (f. V. prox. p. quind. fe. Resurr. d., a.  videlicet 
Nat. eiusdem 13[54.]) megjelent Miklós fi a Gergely, jelenleg Zentandras-i Lőrinc 
fi a Aproud (dict.) István fi a András mr., az elhunyt Baxa-i Sándor fi a Péter vejé-
nek ( gener) famulus-a és elmondta, hogy ura, András mr. a kápt. színe e., annak 
oklevelével nemrégiben (nuperime) neki és örököseinek adományozta Baxa birto-
kot, mindazokért a szolgálatokért, amelyeket gyermekkorától fogva neki és elhunyt 
fr.-ének, Péternek teljesített. Ezért kijelenti, hogy életében András mr. és utódai szá-
mára, szabad embereként (tamquam liber homo) illő szolgálatokat fog teljesíteni. 
Ha fi ai lesznek, közülük egy mindig András mr. fi ai mellett fog tartózkodni és illő 
szolgálatokat fog teljesíteni, D. die et a. supradictis.

E.: Dl. 82 848. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 256.) Hártya. Jobb oldalon, a hajtásnál, 
egy kivételével az összes sort érintő 2-3 szavas hiány. Hátlapján kerek, rányo-
mott pecsét nyoma.

K.: Z. II. 585–586. (440. szám).
Megj.: K. szerint 1354. körül kelt, az oklevél éves dátumából a köv. látszik tisztán: 

Mo CCCmo q[.....]o, ami alapján a pontos dátum nem dönthető el.

244. 1354. máj. 1. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, hogy megjelent színe e. egyik részről Chlen fi a Sándor fi a János 
mr., csongrádi c. feleségének, Oth c. lányának a nevében Tamás c., volt ország-
bíró megbízólevelével, másik részről Telyesprunnar-i Oth c. fi ai: Wel és Jenslinus 
és előbbi bemutatta Tamás c., volt országbíró oklevelét, mely szerint a felek Tamás 
országbíró színe e. elmondták, hogy fogott bírák segítségével birtokosztály tárgyá-
ban a következőképpen egyeztek meg: az Abaújvár m.-i, őket egyformán megillető 
Somogy birtokot (ahogyan Tamás c. országbíró másik privilégiuma tartalmazta), 
Kazmyr-i Mykocha fi a Péter v. fr.-e, Pál v. Gumur-i Miklós fi a János mr. v. Zuha-i 
Miklós fi a Mihály v. Kata-i Miklós fi a János (az asszony részére küldött), ill. Peder-i 
György v. Kata-i Desew v. Furtus fi a Lukács v. Mochola fi a György v. Gogh-i Mi-
hály fi a Péter (Wel és Jenslinus részére küldött) királyi ember a Jazou-i konv. tanú-
ságtevőjének jelenlétében (akinek kiküldését Tamás c. országbíró oklevélben kérte) 
[1354.] márc. 19-én (in die medii Quadr., f. scil. IV.) felosztják 3 részre, de nem 
örökre, hanem csak használatra. 2 részt tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt 
Wel-nek és Jenslinus-nak, a harmadikat pedig János mr. feleségének tartoznak adni. 
Kikötötték, hogy ha a felek valamelyike nem járul hozzá az osztályhoz, v. azt nem 
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fogadja el, akkor 30 M. perkezdet e. leteendő bírságban marasztaltassék el a másik 
féllel szemben. Az osztályról a felek az országbíró színe e. [1354.] ápr. 20-ra (ad 
oct. fe Pasche d.) tartoznak a Jazou-i konv. oklevelét bemutatni. Időközben azonban 
Tamás országbíró elhunyt és méltósága Miklósra szállt, akinek a színe e. megjelent 
egyik részről Sándor fi a János mr., felesége nevében, Tamás c. volt országbíró meg-
bízólevelével, másik részről Wel (a király megbízólevelével képviselt fr.-e, Jenslinus 
nevében is), és bemutatták a Jazou-i konv. memoriális oklevelét. E szerint Tamás c., 
országbíró kérésére Mykocha fi a Péter királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságu-
kat, Frigyes testvért, akik visszatérve egybehangzóan jelentették, hogy [1354.] márc. 
19-én (in dict. f. IV.) kiszálltak Somogy birtokra, azt 3 egyforma részre felosztották, 
nem örökre, hanem használatra oly módon, hogy a birtok Dé-i része, attól az utcától 
(platea), ahol a tributum-ot szedni szokták, Ke felé egészen a Folkus fi ai Márton és 
Miklós curia-i közötti fél telekig (curiam seu sessionem), összes tartozékával és ha-
szonvételével, továbbá a fél telek harmadrészével és Márton telkével, valamint a bir-
tokon álló egyház, a vár és a tributum harmadrészével együtt Annusé, János felesé-
géé. Neki jutott a Somogy falu közepén álló 2 malom. A Somogy birtok maradék 2/3 
része, a vár és a tributum 2/3-ad részével, összes tartozékukkal és haszonvételükkel 
együtt Wel-re és Jenslinus-ra szállnak. A birtok összes tartozékát és haszonvételét 
(szántóföldek, rétek, erdők, ligetek, halászó vizek) az osztály arányában a felek job-
bágyai közösen használják. Az oklevél bemutatása után az országbíró kérdésére a 
felek azt válaszolták, hogy a fentieket meg akarják tartani. Az országbíró erről au-
tentikus függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 12. die 
oct. fe. Passce d. predictarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 4429. (Acta Jesuitica SCEPUS 4. 78.) Hártya, iniciáléja hiányzik. Termé-
szetes színű pecsétje vörös sodraton függ. Hátlapján későbbi kéztől származó 
latin tárgymegjelölés.

K.: AO. VI. 201–203. (123. szám).

245. 1354. máj. 1. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtoko-
sa emlékezetül adja, hogy amikor [1354.] ápr. 20-án (in oct. fe. Pasche d.) az ország 
báróival és nemeseivel törvényszéket ült, megjelent színe e. Kysfalud-i Salamon fi a 
Farkas (dict.) Mihály és bemutatott 2 oklevelet: (1) Tamás c., volt országbíró bírói 
döntését (modum et formam sue iudiciarie [declaracionis] exprimentem) tartalmazó, 
[1354.] febr. 20-án (12. die oct. fe. Purif. virg. glor. [a. in presenti]) kelt oklevelét (l. 
87. szám) és (2.) az egri kápt. [1354.] ápr. 5-én (sabb. prox. an. domin. Ramis palma-
rum) kelt memoriálisát [Kysfalud] birtok iktatásáról és hj.-áról. (l. 181. szám). Ezek 
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után, mivel a Kysfalud birtokot Farkas (dict.) Mihály Vyliam fi a János mr.-től Tamás 
országbíró színe e. törvényesen visszakérte és a királyi ember az egri kápt. tanúság-
tevőjének jelenlétében, Tamás országbíró ítéletének megfelelően iktatta Salamon fi a 
Farkas (dict.) Mihálynak, ezért az országbíró a vele törvényszéket ülő bárókkal a 
birtokot Farkas (dict.) Mihálynak ítéli, mások jogainak sérelme nélkül. Minderről az 
országbíró autentikus függőpecsétje alatt állíttat ki privilegiális oklevelet. D. Bude, 
12. die oct. fe. Pasce d. predictarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 61 194. (Kisfaludy cs. lt. 82.) Hártya, szakadozott, lyukas. 2 sor mélysé-
gű N-es iniciáléja kissé díszített. Hátlapján középkori kéz által írott tartalmi 
összefoglaló (littere adiudicatorie super Kysfalwd), valamint későbbi kéz által 
írott magyar nyelvű jegyzet. Természetes színű ép pecsétje vörös-lila sodraton 
függ.

K.: AO. VI. 203–209. (124. szám).

246. 1354. máj. 1. Kapornak

Mykch volt bán fi a István zalai c. alispánja, Kauas-i Gergely fi a Miklós, valamint 
Sebythke-i István fi a István és Pelyskemellik-i Péter fi a Mihály a m. szb.-i emléke-
zetül adják, hogy Kapurnuk-on tartott ítélőszékükön megjelent Els asszony, Pál fi a 
András özvegye, Byky ~ Byk-i Farkas fi a László lánya és bemutatta [I.] Lajos király 
(H) oklevelét, mely szerint a kápt. köteles bevezetni az asszonyt apjának Byky-n bírt 
részeibe leánynegyed címén és abban megőrizni, ameddig Bodur fi a Tamás és Oth 
fi a Pál elégtételt nem adnak a leánynegyed ügyében, mivel a férfi ak kizárták őt on-
nét (esset exclusa). A m. hatósága az asszonyt a birtokba be akarta vezetni, amikor 
megjelent a színük e. Tamás és Pál, és ez utóbbi bemutatta a vasvári kápt. nyílt ok-
levelét. E szerint Tamás Byk-en bírt részének harmadrészét, összes tartozékával és 
haszonvételével együtt a mondott László lánya, Katha asszonnynak és az ő fi ának, 
Pálnak adta leánynegyedként. A m. hatósága a vele törvényszéket ülő nemesekkel 
úgy döntött, hogy Tamás a leánynegyed ügyében mentes. Pál a m. másik oklevele 
értelmében a harmadrészt ellentmondás nélkül 2 részre osztani és felét Els asszony-
nak kiadni tartozik. [.........] D. in Kapurnuk, in oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 1354.

E.: Dl. 91 463. (Festetics cs. lt.) Papír, vízfoltos, halvány, utolsó 2-3 sora nehezen 
és hiányosan olvasható. Hátlapján külzet (pro [...] fi lio Stephani de Byky contra 
dominam relictam Andree fi lii Pauli super divisione possessionarie portionis 
Ladislai patris eiusdem domine memorialis) és 2, természetes színű viaszba 
nyomott, kerek zárópecsét maradványai.

K.: –
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247. 1354. máj. 2.

Márton fi a Péter Vyhel-i bíró, Dorgo Pál, Zemlyn-i Pál és az uo. való hospesek em-
lékezetül adják, hogy megjelent e. egyik részről Chulak (dict.) Lőrinc, másik részről 
Miklós, a Szt. Egyed-egyház perjele és előbbi elmondta, hogy a Sulco-ban elhe-
lyezkedő birtokrészét, mely Ivachinus földjétől feljebb (superius) fekszik, amelyet 
Ivanka fi a János a fenti egyháztól a jog rendje szerint szerzett vissza, 6 garasért 
(grossus) eladta a Szt. Egyed-egyháznak, ellentmondás nélkül, úgy, hogy ha a föld 
miatt valaki pert akar indítani, marasztaltasson el patvarkodásban. D. f. VI. prox. p. 
fe. Filipi et Jacobi ap., a. d. 1354.

E.: Dl. 4430. (AP. ÚJHELY 4. 5.) Hártya. Hátlapján felzet alatt rányomott pecsét 
töredékei, középkori kéz által írott tárgymegjelölés (fratrum heremitarum 
super quandam terram arabilem Sulco).

K.: AO. VI. 209. (125. szám).
R.: BLÉ 5 (1985.) 694. (15. szám).

248. 1354. máj. 3. Buda

[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Monuk-i László fi a Mihály az örökösök nél-
kül elhunyt Máté fi a István fi ai: János és Máté birtokait, a király kezére háramlott 
Abaújvár m.-i Goluph-ot és a Zaboulch m.-i Chabey-t a maga és fr.-ei, Simon, László 
és János részére adományul kérte. A király emlékezetébe idézve Mihály hűségét és 
szolgálatait a birtokokat összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, korábbi ha-
táraik mellett új adomány címén (nova donatio) Mihálynak és fr.-einek adományozza 
örök birtoklásra, más jogainak sérelme nélkül. D. Bude, in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1354.

Á.: I. Lajos király, 1355. jún. 28. Dl. 4431. (NRA. 1537. 84.)
K.: AO. VI. 210. (126. szám).

249. 1354. máj. 3.

A veszprémi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy oklevele értelmében Gyely-i 
Budola fi a Ábrahám királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, István mr. dékánt, 
akik visszatérve egyetértőleg elmondták, hogy a királyi ember a kápt. tanúság-
tevőjének jelenlétében [1354.] máj. 1-jén (f. V. prox. an. fe. Inv. S. Crucis) megidézte 
György deákot (litteratus), Vasvár királyi falu falunagyát (villicus), Texse fi a János, 
András fi a János, Zurdach (dict.) Domonkos és Vörös (Rufus) Jakab esküdteket a 
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falu többi hospesével együtt a faluban [1354.] máj. 15-re (ad quind. oct. fe. B. Geor-
gii mart), a király jelenléte elé Péter prépost és a vasvári kápt. ellenében. D. 3. die 
citationis prenotatis, a. d. 1354.

E.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. lt. Székeskápt. m. 
lt., Vasvári kápt.: Rendezett iratok 3. 2. (Df. 279 101.) Néhol foltos. Hátlap-
ján külzet (domino regi pro honorabili capitulo ecclesie Castriferrei contra 
Georgium litteratum villicum ville domini regis de Castro Ferreo et alios 
intrascriptos ad quindenas octavarum festi beati Georgii martiris citatoria), 
valamint kör alakú zárópecsét maradványai.

K.: –
R.: Kóta 46. (115. szám).

250. 1354. máj. 3. Kálló

Bereck c. fi a János fi a László mr., Zabolch-i c. és a 4 szb. emlékezetül adja, hogy ko-
rábbi oklevelüknek megfelelően [1354.] máj. 3-án (sabb. videlicet fe. Inv. S. Crucis) 
Vys-i Domonkos fi a János hatodmagával esküt kellett tegyen Zabolch-i Feldricus 
ellenében színük e., hogy [1354.] febr. 2-án (domin. die an. Septuag.) lovait (equos 
equaciales) nem kergette át Vys [hátlap: Vis] birtokra és közülük egy pey színűt (pey 
coloris) nem fogott be. A fenti időponton Feldricus megjelent, János nevében pedig 
a Lelez-i konv. megbízólevelével fr. uterinus-a, István elmondta, hogy János beteg-
ágyában fekszik. D. in Kallo, termino prenotato, a. d. 1354.

E.: Dl. 31 279. (Csicsery cs. lt. 397.) Papír. Hátlapján külzet (pro Johanne fi lio 
Dominici de Vis contra Feldricum de Zabolch super non depositione iuramenti 
cum capitulo Vaciensis), valamint 3, természetes színű viaszba nyomott, kerek 
zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 211. (127. szám). 
R.: Kárffy Ö., TT. 23 (1900.) 385–410; Piti F.: Szabolcs m. 127. (490. szám).

251. 1354. máj. 4.

Balázs, a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor prépostja és a konv. színe e. megjelentek 
egyik részről Miklós fi ai: Bálint, János, Péter, Bereck és Pál, László fi ai: Benedek 
és Péter, Albert fi ai: Petheu és Máté, Domonkos fi a Donch, Leztemer-i nemesek, 
másik részről Dabou fi a Jakab és Bator (dict.) János Ruzka-i nemesek és előbbiek 
elmondták, hogy mivel Ruzka-i Jakab és János nemrégen az idegen kézen lévő bir-
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tokuk visszaszerzése érdekében 40 ft.-ot (40 fl . denariorum) adtak nekik, ezért ők a 
Beregh m.-i Nogdobron birtokokra vonatkozó okleveleiket és privilégiumaikat ha-
tálytalanítják. D. 2. die fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1354.

E.: Dl. 4432. (NRA. 196. 41.) Hártya, vízfoltos, kissé deformálódott. Hátlapján ke-
rek, természetes színű, rányomott pecsét kis darabkái.

K.: AO. VI. 211–212. (218. szám).

252. 1354. máj. 5.

A csázmai kápt. színe e. megjelent egyik részről Katha asszony, Gorbounok-i Péter 
fi a Mihály özvegye, Olivér fi a Máté lánya, másik részről ua. Péter fi ai: István és Ta-
más és az asszony elmondta, hogy jegyajándéka és az ország szokása szerint, a férje 
birtokaiból őt megillető jussai ügyében, amelyek miatt István és Tamás ellenében 
pert kezdett, v. a jövőben pert akarna kezdeni, panaszát visszavonja (questionem 
reddidit) és őket nyugtatja, mert pénzbeli elégtételt adtak. D. f. II. prox. an. fe. S. 
Johannis an. portam Latinam, a. d. 1354.

E.: Dl. 4433. (NRA. 1697. 4.) Hártya. Hátlapján természetes színű mandorla alakú 
pecsét kis töredékei.

K.: –

253. [1354.] máj. 5. Avignon

István pápai kamarás oklevelével elismeri, hogy Tamás csanádi püspök commune 
servitium, valamint minorum servitium címen 16 kamarai aranyft.-ot fi zetett ...-
i Miklós által az egri egyházban, az oklevél kiadásának napján és a továbbiakat 
[1354.] szept. 29-re (ad fe. S. Michaelis) halasztotta el. D. Avinionense, die 5. mensis 
Mai, a pápa uralkodásának 2. évében. [1354.]

Reg.: ASV. RA. 122. 368v. (Df. 289 430.)
K.: –

254. 1354. máj. 6. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy jóllehet Wgrinus fi a néhai Pangrati-
us-nak kegyesen visszaadta Been birtokot és más, jelenleg a fr.-e kezén lévő birto-
kokat is, azonban azoknak visszaszerzésében, amelyeket v. apja, [I.] Károly király 
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(H) v. pedig ő híveinek adományozott, nem egyezett bele. Ezért megparancsolja a 
nádornak, az országbírónak és a királyság minden bírájának és jogszolgáltatójának, 
hogy ha Pangratius fr.-e v. leszármazottai az óbudai (Vetus Buda) klarissza apácákat 
a színük e. a Pilis m.-i Kandy birtok ügyében perbe vonnák, ne hozzanak az ügy-
ben ítéletet, hanem a birtok uralmában az apácákat őrizzék meg. D. Bude, in fe. B. 
 Johannis an. portam Latinam, a. d. 1354.

E.: Dl. 4434. (Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 24. 7.) Hártya. Hát-
lapján természetes színű pecsét töredékei, valamint későbbi kezektől származó 
tárgymegjelölések.

K.: AO. VI. 214. (131. szám).
R.: Bakács, Pest m. 201. (693. szám).

255. 1354. máj. 6.

[I.] Lajos király (H) [1354.] máj. 6-i (a. in presenti, f. III. prox. p. oct. fe. B. Georgii 
mart.) oklevelében a királyi hadjárat miatt (az országlakosok és különösen) Makua-i 
Beke fi a Beke perét elhalasztja a királyi sereg hadoszlásának tizenötöd napjára. 

Á.: Zala m., 1354. nov. 27. Dl. 41 247. (Múz. Ta. Jankovich.)
K.: –
Megj.: Á. szerint gyűrűspecséttel volt megerősítve

256. 1354. máj. 6. Esztergom

Miklós esztergomi érsek, a m. örökös c.-e emlékezetül adja, hogy az esztergomi 
kápt. Aaz-nak nevezett birtokrészét, ami az egyház Wdward birtoka szomszédságá-
ban fekszik, továbbá 2 Szentpál faluban lévő jobbágy mansio-t neki és egyházának 
adta cserébe Nana falu tizedeiért, amelyek az érseket illették, úgy a gabonatizedért, 
mint a méhek és a bárányok tizedéért. D. Strigonii, in fe. B. Johannis ap. et ew. an. 
Portam Latinam, a. d. 1354.

E.: PML. Esztergomi Székesfőkápt. m. lt. Acta radicalia 31.1.12. (Df. 236 766.) 
Hártya. Függőpecsétre utaló hártyaszalag látszik. Hátlapján középkori kéz által 
írott tárgymegjelölés (capitulum dedit terram Aas in concambium decimarum 
de Nana), valamint újkori latin nyelvű tartalmi kivonat.

K.: F. IX. 2. 330. (164. szám); Eszt. főkápt. okmt. 86-87. (76. szám); Str. IV. 114-
115. (86. szám).



217

257. 1354. máj. 6.

A budai kápt. színe e. megjelent egyik részről Lytoldus fi a Miklós, óbudai (Vetus 
Buda) hospes, másik részről Nemeth (dict.) János, királynéi udvari lovag, Erzsébet 
anyakirályné nevében és előbbi elmondta, hogy Óbudán lévő, az apjától rá háramlott 
telkét, amely Tamás fi a András és Byrow (dict.) György telkei között van, kőből és 
fából készült épületeivel és minden tartozékával együtt eladja Erzsébet királyné-
nak a tőle hiánytalanul átvett 40 budai M.-ért, akarata szerinti rendelkezésre. Er-
ről a kápt. pecsétjével megerősített és chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. 
Dénes olvasókanonok keze által, III. f. prox. an. fe. Translationis S. Nicolai conf., 
a. d. 1354. Péter éneklő-, János őrkanonok, László, Imre, Ugrin fr.-e, László, Péter, 
 Mihály, Kozma, János kanonokok jelenlétében.

E.: Dl. 4436. (Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 18. 12.) Hártya, 
egyszerű iniciálé (C). Felső szélén ABC chirogphum. Természetes színű pe-
csétje kék-vörös sodraton függ. Hátlapján más középkori kéztől származó 
tárgymegjelölés (Super sessione), valamint egy másik tárgymegjelölés, ami 
későbbi kéztől származik.

K.: AO. VI. 212–213. (129. szám).

258. 1354. máj. 6.

A budai kápt. színe e. Erzsébet anyakirályné (H) nevében a királyi kápolnaispán 
megbízólevelével Nemeth (dict.) János mr., királynéi udvari lovag a köv. bevallást 
tette: a királyné Óbudán (Vetus Buda) lévő vásárolt házát, amely egyfelől Tamás 
fi a néhai András, másfelől Byro (dict.) György háza között fekszik, összes tarto-
zékával és haszonvételével – úgymint: telekkel, kerttel és egyebekkel –, bárkinek 
és különösképpen a budai kápt. jogainak sérelme nélkül, a klarisszák óbudai Szt. 
Szűz-monostorára (in monasterio virg. glor.) hagyja végrendeletében örökös birtok-
lásra, halála után. Erről a kápt. pecsétjével megerősített és chirographált privilegiális 
oklevelet ad ki, János mr. vallomása szerint. D. Dénes olvasókanonok keze által, III. 
f. prox. an. fe. Translationis B. Nicolai conf., a. d. 1354.
Péter éneklő-, János őrkanonok, Ugrin fr.-e: László, [egy másik] László, Péter, Mi-
hály, Kozma, János kanonokok jelenlétében.

E.: Dl. 4435. (Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 18. 13.) Hártya, 
egyszerű iniciálé (N). Felső szélén ABC chirographum. Természetes színű, 
ép pecsétje lila-vörös sodraton függ. Hátlapján más középkori kéztől szárma-
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zó tárgymegjelölés (super sessione), valamint több későbbi kéztől származó 
tárgymegjelölések.

K.: AO. VI. 215. (132. szám).
R.: Bártfai Szabó, Óbuda 76. (57. szám).

259. 1354. máj. 6.

Az esztergomi kápt. emlékezetül adja, hogy bizonyos egyházi tizedek fejében, szük-
ségük miatt az esztergomi érseknek átengedik az Oduard falu mellett, Besenew falu 
felől fekvő Az birtokukat, valamint 2 jobbágytelket Szt. Pál-falván (in villa Sancti 
Pauli) összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, örökös birtoklásra. D. in fe. 
B. Johannis ap. et ew. an. portam Latinam, a. d. 1354.

E.: PML. Acta radicalia M. 17. (Df. 248 420.) Hártya, csonka. Kb. egyharma-
da-fele elpusztult. Hátlapján K. szerint [concam]bium ville. Más kézzel: [...] 
Strigoniensis super [...] alem [...]. 

K.: Str. IV. 115. (87. szám).

260. 1354. máj. 6.

A váradi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy az erdélyi fehérvári kápt. javára 
szóló, egy évi időtartamra adott általános (idézésekre, vizsgálatokra, tiltakozásokra, 
a kezükben lévő birtokok hj.-ára és egyebekre vonatkozó) oklevelének megfelelően 
az abban megnevezett Herbord fi a András királyi emberrel kiküldték tanúságtevő-
jüket, István karpapot, akik visszatérve egyetértőleg jelentették, hogy [1354.] ápr. 
27-én (die domin., videlicet in quind. fe. [Passce] d.) kiszálltak az erdélyi kápt. My-
rozlou nevű birtokára, a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben 
azt bejárták. (Hj.: patakmeder egy erdő mellett, Beerch, kaszáló, közút.) A hj. után 
Tamás c. volt országbíró Lapaad falubeli offi cialis-át és az ugyanonnan való hospe-
seket a Myrozlou birtok fenti határain belül fekvő hasznainak és javainak jogtalan 
használatától királyi szóval eltiltották az ország szokása szerint. D. in fe. B. Johan-
nis ap. et ev. an. Portam Latinam, a. d. 1354.

E.: Dl. 30 659. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-kból, GYKOL, centuriae 
M 30.) Papír, vízfoltos, halvány. Hátlapján külzet (domino regi pro honorabili 
capitulo ecclesie Albensis [Transsilvane] contra offi cialem quondam domini 
Thome iudicis curie regie maiestatis de villa Lapaad [et univer]sos hospites 
de eadem super perceptione utilitatum possessionis eiusdem capituli Myrozlou 
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vocate prohibitionalis), későbbi kéztől származó tárgymegjelölés, mandorla 
alakú, természetes színű zárópecsét maradványai.

Á.: Erdélyi kápt., 1786. jún. 9., ue. jelzet alatt.
K.: AO. VI. 213–214. (130. szám); ZW. II. 102–103. (683. szám); Doc. Trans. X. 

263–264. (256. szám) (román ford is).
R.: Erdélyi Okm. III. 276–277. (753. szám).
Megj. a [ ] között szereplő adatok az Á.-ból származnak.

261. 1354. máj. 6. Micske

Warada-i László fi a János mr. bihari alispán és a m. 4 szb.-ja jelenti [I.] Lajos király-
nak (H), hogy itt átírt 1354. márc. 30-i (in domin. Iudica, a. 1354.) parancslevelének 
(l. 167. szám) megfelelően kiküldték maguk közül Demetert, aki visszatérve azt je-
lentette, hogy [1354.] ápr. 29-én (f. III. prox. p. fe. B. Georgii mart.) a m.-ben körbe-
járva (in comitatu undique procedendo) a nemesektől és közrendűektől, a szomszé-
doktól és határosoktól, valamint minden rendű és rangú embertől megtudta, hogy 
minden a királyi oklevélben foglaltak szerint történt. Boch-i Tamás okleveleket mu-
tatott be, amelyeket a királynak is be kíván mutatni. D. in villa Mikse, f. III. prox. p. 
oct. fe. B. Georgii mart., a. supradicto.

E.: Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvtára 12. (Df. 275 803.) Kissé 
foltos. Hátlapján külzet (domino regi pro nobili domina consorte Thome de 
Boch et Johanne fi lio eiusdem inquisitorialis cum prohibitoria), rányomott 
záró pecsét maradványai, valamint későbbi kéz által írott latin nyelvű tartalmi 
össze foglaló.

K.: –

262. 1354. máj. 8.

Az aradi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, 1353. nov. 26-i (2. die 
fe. B. Katherine virg., a. d. 1353.) mandátuma szerint Zombathel-i Péter fi a János 
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Pétert, egyházuk őrkanonokját, akik 
vissza térve egyetértően jelentették, hogy kiszállva [Krassou m.-be], ott mindenki-
től, akitől illőnek látszott, nemesektől és közrendűektől, egyháziaktól és világiaktól 
a királyi parancslevélben foglaltakról megtudták, hogy [Jank-i Tamás fi a Miklós] 
mr. [Zer-i] Powsa fi ai Nezeber és Kuke birtokainak határait [erőszakosan lerombol-
ta] és akarata szerinti helyeken újakat állítva birtokaik egy részét magának [elfoglal-
ta]. D. in quind. fe. B. Georgii mart., a. ut supra. [helyesen: 1354.]
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E: Dl. 91 464. (Festetics cs. lt. KRASSÓ 26.) Vízfoltos és lyukas, ami a jobb 
alsó részén, ék alakban 5 sorban 1-2 betűs, ill. 5-6 szavas hiányt okozott. 
Hátlapján külzet (domino regi pro fi liis Powsa de Zer contra Nicolaum 
fi lium Thome de Jank super destructione metarum possessionum Nezeber 
et Kuke vocatarum inquisitoria), mandorla alakú, természetes színű viaszba 
nyomott zárópecsét.

K.: –
Megj.: az olvashatatlan részen szereplő adatok egy része a királyi mandátumból, ill. 

a külzetből kiegészíthető, ezek [ ] között szerepelnek. 

263. 1354. máj. 8. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy változatlan feltételek mel-
lett, a királyi sereg hadoszlásának 15. napjára (ad quind. residentie presentis exer-
citus regalis) halasztja azt a pert, amely egyik részről Panyla-i János fi a Péter fi ai: 
János, László és Leukus (akik közül János személyesen megjelent meg az egri kápt. 
megbízólevelével képviselve fr.-eit), másik részről Mihály fi a László fi ai: Mihály és 
Tamás, Simon fi ai: Péter és Imre, Egyed fi a Iwan fi ai: László, András és Demeter, 
István fi a István (helyettük Beke fi a István, Péter fi a Gergely, Demeter fi a Miklós és 
Biry-i Péter jelent meg a váradi és egri kápt.-ok, a királyi kápolnaispán, a Lelez-i és 
a Jazou-i konv.-ek megbízóleveleivel), továbbá Lengel (dict.) János fi ai: László, Leu-
kus és Ábrahám között van bizonyos Semyen-i telkek (terra sessionalis) miatt, és 
amelyben előző oklevelének tartalma szerint [1354.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) kellett megjelenniük, mivel Lengel (dict.) János fi ai nevében bemutatták a ki-
rály oklevelét, amelyben az uralkodó János fi ainak minden ügyét a királyi hadjárat 
miatt a sereg hadoszlásának 15. napjára halasztatta bírság nélkül (sine iudicali ho-
nere) és a procurator-ok kijelentették, hogy, János fi ainak távollétében az ügyet nem 
vállalják. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 51 653. (Kállay cs. lt. 1300. 1054.) Papír, néhol vízfoltos. Hátlapján 
külzet (pro fi liis Petri de Panyla contra fi liorum Iwan fi lii Egidii et alios 
intranominatos ad quindenas residentie exercitus regali prorogatoria), signa-
tura (Abram reus non venit comitatus Zabolchiensis (utóbbi két szó sor felett 
beszúrva) et Johannes procurator pro aliis fratribus suis cum Lelez), kör ala-
kú, természetes színű viaszba nyomott zárópecsét töredéke, későbbi kéz által 
írott tárgymegjelölés.

K.: –
R.: Kállay II. 24. (1131. szám).
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264. 1354. máj. 8. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája tudtul adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően 
Varda-i László fi a János mr. (akinek a nevében Dénes fi a Miklós jelent meg a Lelez-i 
konv. megbízólevelével) tartozott a színe e. 1354. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) Pyryske-i Adas (dict.) László fi a István ellen Pette birtok ügyében bizonyíté-
kait bemutatni, valamint e. a királyi bírság (unius iudicii regali) 2 részét a számára, 
mint bírónak lefi zetni. A bizonyítékok bemutatását azonban a felek kérésére elha-
lasztotta a királyi sereg hadoszlásának 15. napjára (ad quind. residentie presentis 
exercitus domini nostri regis) a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 64 918. (Becsky cs. lt. 9. és Becsky cs. lt. 10.) Papír, egy helyen szakadt. 
Hátlapján külzet (pro Stephano fi lio Ladislao dicti Adas contra magistrum 
Johannem fi lium Ladislai de Varda ad quindenas residentie exercitus regalis 
prorogatoria), signatura (Stephanus fi lius Ladislai pro actore, pro Johanne de 
Varda Petrus dictus Zeuke cum Varadiensis), természetes színű viaszba nyo-
mott kerek zárópecsét töredéke és későbbi kéz által írott tárgymegjelölés.

Má.: ua. jelzet alatt. (18. sz.)
K.: –

265. 1354. máj. 8. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtoko-
sa emlékezetül adja, hogy annak a 6 M. bírságnak a megfi zetését (solutio iudicio-
rum sex M.), melyet Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja Tamás c., volt országbíró 
oklevelének megfelelően 1354. máj. 1-jén (in oct. B. Georgii mart.) tartozott két-
harmadrészben neki, egyharmad részben pedig perbeli ellenfeleinek Vegul fi ainak: 
Lórándnak és Miklósnak, valamint Litoldus fi ainak: Litoldusnak és Henclinusnak 
teljesíteni, a király írásbeli parancsa alapján, a korábbi állapot fenntartása mellett 
elhalasztja a most indítandó királyi had oszlásának 15. napjára. (ad quind. residentie 
exercitus regii nunc prox. movendis.) D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 4437. (NRA. 1537. 83.) Papír, vízfoltos, halvány. Hátlapján külzet (pro 
domino Nicolao totius Sclavonie et Croatie bano contra Lorandum et Nicolaum 
fi lios Vegul Litoldum et Henclinum fi lios Litoldii ad quindenas residentie 
exercitus regie prorogatoria), valamint természetes színű, kerek zárópecsét tö-
redéke.

K.: –
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266. 1354. máj. 8. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtoko-
sa emlékezetül adja, hogy azt a pert, melyet Welezd-i János fi a György, valamint 
Laad-i Domonkos unokái (nepotes), Margit és Erzsébet nemes asszonyok, a mondott 
Domonkos fi a János gyermekkorú lányai, Klára és Orsolya ellen Tamás c. ország-
bíró oklevelének megfelelően [1354.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Gerogii mart.) Kapulna 
birtok iktatásának való ellentmondás tárgyában viselt, a király okleveles parancsa 
alapján a királyi sereg oszlásának 15. napjára (ad quind. residentie exercitus regii 
nunc prox. movendi) halasztja el a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 4438. (NRA. 1698. 77.) Papír. Hátlapján külzet (pro Georgio fi lio Johannis 
Welezd et aliis contra nobiles puellas fi lias Johannis fi lii Dominici ad quindenas 
residentie exercitus regii prorogatoria), signatura (pro actore Petheu fi lius 
Mykoch cum Agriensis et Thomas cum Jazou [...] cum Jazou (utóbbi két szó 
beszúrva) pro in causam attractis Johannes fi lius Johannis cum Jazou in 
octavis Penthecostis instrumentum exhibebit. S[...] due ambe sol[verunt]), 
vala mint kerek zárópecsét nyoma.

K.: –

267. 1354. máj. 8. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, hogy a bizonyítékok bemutatását, melyet szentlászlói (S. Ladis-
laus) Bas fi ainak: Basou-nak és Egyednek kellett megtenniük az országbíró színe e. 
Nemeth (dict.) János mr. és fr.-e, Gergely ellen Tamás c. országbíró oklevele szerint 
1354. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) a Bezdred birtok és Sebehogdnogfeul-
de-n fekvő birtokrész ügyében, királyi parancs alapján elhalasztja a királyi sereg 
oszlásának 15. napjára (ad quind. residentie exercitus regii nunc prox. movendi) a 
korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 49 638. (Rumy cs. lt. 42. 15.) Papír, vízfoltos. Hátlapján külzet (pro magistro 
Johanne dicto Nemeth et Gregorio fratre suo contra Basou et Egidium fi lios 
Bas de Sancto Ladislao ad quindenas residentie exercitus regii prorogatoria) 
és kerek zárópecsét nyoma.

Má.: ua. jelzet alatt. (20. sz.)
K.: AO. VI. 215–216. (133. szám).
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268. 1354. máj. 8. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, hogy azt a pert, melyet Valdh (külzet: Valth)-i Box fi a István viselt 
a színe e. Kald-i Imre fi a Imre ellen Tamás c. volt országbíró oklevelének megfele-
lően 1354. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) hozomány, jegyajándék és leány-
negyed ügyében, a király okleveles parancsa alapján a most indítandó királyi sereg 
hadoszlásának 15. napjára (ad quind. residentie exercitus regii nunc prox. movendi) 
halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 
1354.

E.: Dl. 61 195. (Kisfaludy cs. lt. 84.) Papír, vízfoltos, halvány. Hátlapján külzet 
(pro Stephano fi lio Box de Valth contra Emericum fi lium Emerici de Kald 
ad quindenas residentie exercitus regii prorogatoria), signatura (pro actore 
Nicolaus litteratus cum regis ad octavas Jacobi. Due ambo sol[verunt]) és ter-
mészetes színű, kerek zárópecsét maradványai.

K.: –

269. 1354. máj. 8. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, azt a pert, melyet [Heym] fi a Pál fi a Benedek mr. viselt Chab-i 
Myke fi a Miklós ellen Tamás volt országbíró oklevele szerint 1354. máj. 1-jén (in 
oct. fe. B. Georgii) Geurbeu birtok iktatásának való ellentmondás tárgyában a színe 
e., a király parancsa alapján elhalasztja a királyi sereg hadoszlásának 15. napjára (ad 
quind. residentie exercitus regii nunc prox. movendi), a korábbi állapot fenntartása 
mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 103 285. (Batthyány lt., jelzet nélküli oklevelek.) Papír, vízfoltos, halvány. 
Hátlapján külzet (pro magistro Benedicto fi lio Pauli fi lii Heym contra Nicolaum 
fi lium Myke de Chab ad quindenas residentie exercitus regii prorogatoria), sig-
natura (pro actore Nicolaus fi lius Iuan cum capelle pro in causam Petrus fi lius 
Iwahun cum Agriensis ad [octavas beati] G[eorgii martiris]. Due sol[verunt] 
ambo), valamint természetes  színű viaszba nyomott kerek zárópecsét töredé-
kei.

K.: –
Megj.: a [ ] közötti rész a külzet alapján egészíthető ki.
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270. 1354. máj. 9.

A szekszárdi konv. e. Segur-i Pethk fi a István fi a János elmondta, hogy a Tolna 
m.-i Segur birtokon, a Saramas folyón lévő, egyedül őt illető malmának negyed-
részét, továbbá a curia és a kert negyedrészét elzálogosította 5 széles dénár M.-ért 
(promptorum denariorum) (minden M.-t hat pensa-val számolva) Laak-i Salamon 
fi ainak: Péternek, Miklósnak, Sebestyénnek, Harasth-nak és Istvánnak, szavatosság 
vállalásával, kimondva, hogy azokat bármikor visszaválthatja. János bárhol fekvő 
birtokrészeit csak Salamon fi ainak adhatja v. zálogosíthatja el. D. f. VI. prox. p. fe. 
S. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1354.

E.: GYMSML. Soproni lt. Niczky cs. lt. 4664. (62 is). (Df. 209 165.) MOL adat-
bázisa szerint hátlapra nyomott pecséttel erősítették meg.

K.: –

271. 1354. máj. 10. Zágráb

István, egész Sclauonia, Ho. és Da hercege emlékezetül adja, hogy Paris fi a Fülöp 
mr. és ua. Fülöp fi a János, hercegi udvari ifjú a színe e. megjelenve elmondták, hogy 
vásárolt Obroua birtokukból egy részt, amelyen a Mindenszentek tiszteletére emelt 
egyház van, az egyház sarkától (ab angulo) egészen a Chernoka halastóig és az in 
latitudinem fekvő erdőig, összes tartozékával és haszonvételével – Mykudyna nevű 
halastó, szántóföldek, trágyázott és mezei földek (fi mata et campestris), kaszálók, 
legelők és egyebek – együtt a zágrábelőhegyi ágostonos remete atyáknak (fratribus 
Heremitarum ordinis sancti Augustini de promontoria Zagrabiensi) adományozzák 
(dedissent, locassent, donassent et contulissent .... in perpetuam elemosynam), a sa-
ját, szüleik, valamint összes ősük és vérrokonuk lelki üdvéért, a Boldogságos Szűz 
iránt érzett tiszteletből, bízva az atyák könyörgéseiben, virrasztásaiban, böjtölései-
ben és más istenes cselekedeteiben és abban, hogy így könnyebben elnyerik az örök 
üdvösséget. A remete atyák sertései az erdőkben szabadon makkolhatnak, azzal a 
feltétellel, hogy a remete atyák közül egy pap, egy laicus conversus-szal a Min-
denszentek tiszteletére emelt egyházban a szent szolgálatokat (pro divinis offi ciis) 
elvégzi. Ha a remete atyák máshonnan is nyernek birtokot, a kegyúri jog Paris fi a 
Fülöpé, az ő fi áé Jánosé és örököseiké. A herceg az adományozásról autentikus füg-
gőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet állíttat ki. D. Zagrabie, György mr. 
hercegi udvari prothonotarius és Orbaz-i c. keze által, VI. Id. mens. Mai, a. ab In-
carn. d. 1354., hercegségének 2. évében.
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E.: K. szerint: HDA (Doc. Medi aevia 1354.) K. szerint függőpecséttel erősítették 
meg, hátlapján: Super villam Obrouo in prouincia Monoszlo.

K.: Smič. XII. 236–238. (179. szám).
R.: Halász É., Szlavón 234-235. (453. szám).
Megj.: a MOL adatbázisában jelenleg nem található meg.

272. 1354. máj. 10.

A budai kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt 1354. ápr. 24-i okle-
velének (l. 226. szám) megfelelően, az abban foglaltak elvégzésére Domonkos fi a 
András királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Mihályt mr. kanonokot, akik 
visszatérve azt jelentették, hogy [1354.] máj 7.-én (IV. f. prox. p. fe. B. Johannis 
an. portam Latinam) Fejér m.-ben a nemesektől, közrendűektől és minden rendű 
és rangú embertől a köv.-ket tudták meg: Bwd-i Tivadar fi ai: András és Elek Pest 
m.-i igazi nemesek (veri nobiles), a szolgaság minden szégyenfoltja nélkül, ami a 
m. minden lakosa számára ismert és tudott. D. 4. die termini premisse inquisitionis, 
a. d. [1354.]

E.: Dl. 69 679. (Kende cs. lt. 29.) Papír, felső részén ék alakban szakadt 3 helyen, 
ami 5 sorban okozott 1-2 betűstől 2-3 szavasig terjedő hiányt. Hátlapján kül-
zet (domino [regi] pro Andrea et Alexio fi liis [Theodori] de Bwd super facto 
nobilitatis eorundem inquisitoria), természetes színű zárópecsét töredékei és 
későbbi kéz által írott latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: –
R.: Bakács, Pest m. 202. (694. szám); Pest m. 63. (332. szám).

273. 1354. máj. 10.

A garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H), hogy Tamás c. országbírónak a Peel-i Deseu fi a János és Weze-
kyn-i János fi a Imre közötti perben kiadott oklevele értelmében [K.: Ar]ma-i János 
királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Balázs testvért, akik visszatérve egyet-
értőleg elmondták, hogy [1354.] márc. 29-én (sabb. prox. an. domin. Judica me d.) 
Deseu fi a Jánost János fi a Imre Wezekyn birtokába 15 napig ott időzve bevezették. 
Amikor reggeliztek (ibidem prandium habuissent) és János fi a Imrét felszólították, 
hogy minden bírságból és a Koral birtok bírt, 3 ekealjra (aratrum) terjedő részéből 
kétharmad részben a bírónak, egyharmad részben pedig perbeli ellenfelének adjon 
elégtételt, Imre a színük e. kijelentette, hogy a fentiekkel kapcsolatban az országbíró 
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vizsgálata során elégtételt fog adni és őket a birtokról való távozásra kérte. Ezért a 
királyi ember és a konv. tanúságtevője Wezekyn birtokon Imrét Deseu fi a János elle-
nében [1354.] máj. 1.-jére (ad oct. B. Georgii mart.) megidézték a király jelenléte elé. 
D. sabb. prox. p. fe. B. Johannis ap. an. portam Latinam, a. d. 1354. 

E.: Dl. 77 097. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 386.) Papír, vízfoltos. Hátlapján külzet 
(excellentissimo domino suo Lodouico Dei gratia regi Hungarie pro Johanne 
fi lio Deseu de Pel contra Emericum fi lium Johannis de Wezekyn ad octavas 
beati Georgii martiris evocatoria), signatura (Ad quindenas scilicet (?) resi-
dentie. Actor solvit.), természetes színű kerek zárópecsét kis töredékei.

K.: Z. II. 567–568. (426. szám).
R.: Z. VII. 152; Keglevich K., Fons XV. (2008) 282–283. (78. szám).

274. 1354. máj. 10. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy annak a pernek a tárgyalá-
sát, melyet egyik részről Rozgon-i János fi a László és ua. László fi a Péter felperesek 
– akik helyett a Jazou-i egyház konv.-jének megbízólevelével János fi a Demeter jelent 
meg – valamint másik részről Mykch volt bán fi a Lóránd mr. alperes között korábbi 
oklevelének megfelelően 1354. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) az abban foglalt 
ügyben kellett volna tartania, a király okleveles parancsa alapján elhalasztja a királyi 
sereg oszlásának 15. napjára (ad quind. residentie exercitus ... domini nostri regis), a 
korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 4439. (NRA. 1209. 46.) Papír. Hátlapján külzet (pro magistris Ladislao 
fi lio Johannis et Petro fi lio Ladislai contra magistrum Lorandum fi lium 
Mykch condam bani ad quindenas residentie exercitus regalis prorogatoria), 
signatura (részben halvány, nehezen olvasható - pro Petro Stephanus fi lius 
Demetrii cum Jazou ad [octavas] Georgii (ad-tól áthúzva) pro altero (?) 
Ladislaus fi lius Beke cum Sepus ad [octavas] Georgii) és természetes színű 
viaszba nyomott, kerek záró pecsét töredéke.

K.: AO. VI. 216. (134. szám).

275. 1354. máj. 10. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch-i c. emlékezetül adja, 
hogy Scarus-i Miklós fi a Miklós és fi ai: László, Péter és István nevében a Jazou-i 
konv. megbízólevelével Syzlau fi a János [1354.] ápr. 20-tól (ab oct. fe. Pasce d.) 20 
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napon (viginti diebus) keresztül megjelent az országbíró színe e., Tamás c., volt or-
szágbíró oklevelének megfelelően, Potroh (dict.) Pál, valamint Doboz fr.-e, Mihály 
özvegye ellenében, Boruznuk birtok becslése és határainak megmutatása (demonst-
ratio metarum) ügyében, azonban felperesek nem jelentek meg, nem is küldtek ma-
guk helyett senkit, ezért őket az országbíró királyi bírságban elmarasztalja, ha nem 
tudják magukat kimenteni. D. Bude, 21. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt.: Oklevelek 11. 1. 7. (Df. 263 314.) Papír. Rányomott 
zárópecsét nyoma látszik.

K.: F. IX. 7. 133–134. (82. szám).

276. 1354. máj. 12. Villanova

[VI.] Ince pápa {a Csanád egyházm.-i} Miklós [fi a] Jánosnak {Durazzói Róbert ké-
résére} biztosítja üresedés esetén a pécsi egyház kanonokságát teljes joggal és neki 
prebenda-t rezervál, amelyet személyesen v. procurator-a által egy hónapon belül 
kell elfoglalnia azután, hogy hírét vette az üresedésnek. Meghagyja a pécsi püspök-
nek és a pécsi kápt.-nak, akikhez a fenti egyházban a prebenda-k fölötti disponá-
lás tartozik, hogy e prebenda kapcsán ne rendelkezzenek, mert azt érvénytelennek 
fogja tekinteni. János a váci egyházban bírt kanonokságát és prebenda-ját tartja. D. 
apud Villanouam, Auinionensi diocesis, IIII Id. Mai, [pápasága] 2. évében. [1354.]

Reg.: ASV. RA. 126. 316v. (Df. 289 467.)
K.: –
R.: Reg. Suppl. II. 286–287. (48. szám); Áldásy 70. (153. szám); Doc. Trans. X. 265. 

(257. szám) (román nyelvű).
Megj.: a {} között szereplő részek a Reg. Suppl.-ból származnak.

277. [1354. máj. 12. Villanova]

[VI. Ince pápa] meghagyja a bélakúti monostor apátjának (kalocsai egyházm.) és a 
kalocsai prépostnak, hogy Miklós [fi a] Jánost a pécsi egyházban fogadtassa kano-
nokká teljes joggal, biztosítson neki a kórusban stallumot és a kápt.-ban helyet, a 
prebenda és tartozékai tulajdonába vezesse be és védelmezze meg abban. D. ut supra.

Reg.: ASV. RA. 126.316v. (Df. 289 467.)
K.: –
R.: Áldásy 70. (153. szám).
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278. 1354. máj. 12. Villanova

[VI. Ince] pápa {Duracium-i Róbert kérésére Podwina-i} László [fi a] Miklós, a Po-
saga-i Sz. Péter- egyház (pécsi egyházm.) kanonokja részére, aki Róbertnek és test-
véreinek mo.-i fogsága idején barátaival együtt (per se et suos proximos amicos) sok 
szolgálatot tett, a Posaga-i egyházban dignitatum-ot v. personatum-ot rezervál. D. 
apud Villanovam, Avinionensi diocesis, IV. Id. Maii., pápasága 2. évében.

Reg.: A MOL gyűjteményében nem lelhető fel.
K.: Reg. Suppl. 286. (47. szám); Rábik, Reg. Suppl. II/1. 177. (288. szám).
R.: Theiner II. 17. (26. szám).

279. 1354. máj. 12.

A zágrábi kápt. 1354. máj. 12-én (a. d. 1354., f. II. prox. p. quind. fe. S. Georgii mart.) 
a színe e. megjelent Crisium-i Pál fi a Bertalan kérésére átírja és pecsétjével megerő-
síti Jakab mr., volt körösi c., saját pecsétjével megerősített, 1348. szept. 21-i (in fe. B. 
Mathei ap. et ew., a. d. 1348.) nyílt oklevelét.

E.: HDA Plemicka opcina Sv. Jelena Koruska 11. (Df. 286 088.) Néhány helyen 
foltos. Hátlapján rányomott pecsétre utaló bevágások látszanak.

K.: Smič. XII. 238. (180. szám); E. Laszowski, Vjestnik 6. (1904.) 248–249. (11. 
szám).

280. 1354. máj. 12. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirtoko-
sa emlékezetül adja, hogy Kaathl-i Mihály fi ai: Márk Kw-i prépost és Bereck el-
lenében Bach-i Miklós királyi ember a pannonhalmi konv. (conventus S. Martini 
de Sacromonte Pannonie) tanúságtevőjének jelenlétében törvényesen perbe idézte 
Vörös (Rufus) Pétert a Veszprém m.-i Kaathl birtokon fekvő Bankteleke, Zomayn 
és Jakow birtokrészek iktatásának való ellentmondás miatt (ob inhibitionem sta-
tutionis) a királyi jelenléte elé. A feleknek Tamás c. országbíró e. kölcsönösen be 
kellett mutatniuk azokat az okleveleket, amelyek a birtokra vonatkoznak. Többszöri 
halasztás után a pert Tamás országbíró [1354.] márc. 5-re (ad oct. diei Cynerum) 
halasztotta. Ekkor Márk prépost és fr.-e, Bereck Vörös Péter mr. jelenlétében Ta-
más országbíró színe e. bemutatták [I. Lajos] király 1354-ben (a. in presenti) kelt 
nyílt oklevelét, melyben szóról-szóra átírta a győri kápt. 1337-ben (a. d. 1337) kelt, 
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a vitatott birtokrészek iktatásáról szóló oklevelét. E szerint: a Kaathl birtokon el-
helyezkedő birtokrészeket Erzsébet királyné embere, Tury-i Jakab a győri kápt. ta-
núságtevőjének jelenlétében az oklevélben foglalt határok mellett, a szomszédok és 
határosok jelenlétében Márknak és rokonainak iktatta ellentmondás nélkül. A fenti 
oklevél, valamint a Vörös Péter mr. által bemutatott oklevelek megtekintése után 
Márk prépost és fr.-e, Bereck Tamás c. országbíró, valamint a vele törvényszéket ülő 
főpapok, bárók és az ország nemesei színe e. a Kaathl birtokon elhelyezkedő birtok-
részeket, a királyi oklevélben szereplő határokkal, örökség címén (nomine sui iuris 
hereditarii) törvényesen visszavették és uo. Vörös Péter mr.-t a birtokrészek jogta-
lan visszatartása miatt a birtokrészek becsértékében (in estimatione) elmarasztalták. 
Márk és Bereck azt állították, hogy Vörös Péter mr. a királyi oklevelében foglalt 
határokon túl is több birtokrészt bír. Tamás c. országbíró kérésükre engedélyt adott 
a feleknek a Kaathl birtokon fekvő birtokrészek ügyében történő megegyezésre. 
Az országbíró színe e. megjelent egyik részről Márk prépost és fr.-e, Bereck, másik 
részről Vörös Péter mr. és elmondták, hogy az országbíró engedélyével, fogott bírák 
– Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Miklós zágrábi püspök és királyi 
alkancellár; Cykow tárnokmester; Miklós Zeurinum-i bán segítségével a követke-
zőképpen egyeztek meg: Vörös Péter mr. fi a László feleségül veszi Bereck lányát, 
Márk prépost és Bereck az így létrejött rokonság folytán Vörös Péternek és László-
nak, valamint Péter többi fi ának és férfi  leszármazottaiknak adják Kaathl birtokon 
fekvő birtokrészek Dé-i felét, telkeivel, szántóföldjeivel, rétjeivel, malmaival, összes 
tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, kizárva az adományból Vörös Péter mr. 
fr.-eit. Kikötötték, hogy ha Vörös Péter mr. nem köti meg a házassági szerződést 
László nevű fi a és Bereck lánya között, akkor párbajban marasztaltasson el. Ha Vö-
rös Péter mr. meghal, és László fi a nem veszi el Bereck lányát, akkor ugyanabban 
a büntetésben marasztaltasson el. Ha Vörös Péter mr., fi ai v. leszármazottai v. a 
nemzetségébe tartozók a jövőben a fenti megállapodást nem tartják be és a prépost-
tól v. fr.-étől, Berecktől v. leszármazottaiktól a birtokrészek nekik jutó felét perben 
v. peren kívül megpróbálnák elvenni, párbajban marasztaltassanak el, és a fentiek 
szerint nekik jutó részt Márk prépostnak, Berecknek és leszármazottainak adják 
át. Ha Bereck lányai a házasság e. elhunynának, és több lánya nem születne, Vörös 
Péter mr.-nek pedig fi a v. fi ai lennének, akkor a Kaathl birtokon fekvő birtokrészek 
Dé-i fele Vörös Pétert és leszármazottait illesse örökös birtoklásra. Ha Vörös Péter 
fi a László és Bereck lánya között a házasság a felek halála miatt nem jönne létre, 
v. ha a feleknek több fi a és lánya már nem születne, és ezért a házassági szerződést 
nem lehetne létrehozni, akkor a Kaathl birtokon fekvő birtokrész Dé-i felét Vörös 
Péter és felesége életükben tartsák, haláluk után Márk prépostra, fr.-ére, Bereckre 
és leszármazottaikra szálljon. Továbbá ha Péter mr., fi a v. leszármazottaik örökös 
nélkül hunynának el, akkor a birtokrészek fele szintén Márk prépostra, fr.-ére, Be-
reckre, leszármazottaikra és nemzetségükre száll  vissza. A felek kijelentik, hogy ha 
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Bereck lánya és Péter fi a elhunyna és később Péter mr.-nek lánya és Berecknek fi a 
v. fi ai születnének, akkor a házasság közöttük jöjjön létre a fentiek szerint. Mivel a 
felek a Kaathl birtokon fekvő részeik uralmába akartak lépni, Tamás c. országbíró 
felkérte a győri kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Boky-i 
Balázs fi a Gergely a királyi udvarból kiküldött speciális királyi ember (de curia re-
gia ad hoc specialiter transmissum) [1354.] ápr. 7-én (f. II. prox. p. domin. Ramis 
palmarum) kiszáll a Kaathl birtokon fekvő birtokrészekre, azokat a felek v. törvé-
nyes procurator-aik jelenlétében, a szomszédok és határosok összehívása után ösz-
szes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, a királyi oklevélben – melyet Márk 
prépost, Bereck v. procurator-uk eredetiben tartozik bemutatni – foglalt határokkal 
bejárja és 2 egyenlő részre felosztja. Ebből a Dé-i részt Péter mr.-nek, a másikat 
pedig Márk prépostnak és fr.-ének, Berecknek iktatja örökös birtoklásra. Majd a 
Kaathl birtokon a többi, a királyi oklevélben foglalt határokon kívül eső birtokrészt, 
melyeket Péter mr. bír, megszemlélve és királyi mértékkel megmérve (ha megmérni 
nem lehet, szemmel felmérve) megbecsüli és minderről a kápt. a királynak [1354.] 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) tegyen jelentést. Mivel Tamás c. országbíró 
időközben elhunyt és méltósága (honore iudicatus curie) [Drugeth Miklósra] szállt, 
a fenti időponton megjelent színe e. egyik részről Márk prépost és fr.-e, Bereck, má-
sik részről Vörös Péter és bemutatták a győri kápt. királynak címzett válaszlevelét, 
mely szerint a kápt. Tamás c. országbíró oklevelének megtekintése után Balázs fi a 
Gergellyel, a királyi curia-ból kiküldött királyi emberrel (de curia regia ad hoc spe-
cialiter transmisso) tanúbizonyságul küldte Márk prépost részére Győri (de Jaurino) 
Benedek mr. kanonokot, Vörös Péter mr. részére Pál mr. karpapot, akik visszatérve 
jelentették, hogy [1354.] ápr. 7-én (f. II. prox. p. domin. Ramis palmarum) kiszálltak 
a Kaathl birtokon fekvő birtokrészekre, a Márk prépostot is képviselő Bereck mr., 
Vörös Péter mr., valamint a birtokrészek összes szomszédja és határosa jelenlétében 
azokat a Bereck mr. által eredetiben (in specie) bemutatott királyi oklevélben ta-
lálható határok mellett bejárták és utána a királyi ember, a kápt. tanúságtevőinek 
jelenlétében 2 egyenlő részre felosztotta, melyekből a Dé-it összes tartozékával és 
haszonvételével együtt Vörös Péter mr., a másikat, szintén minden tartozékával és 
haszonvételével együtt Márk prépost és Bereck részére iktatta. A feleknek iktatott 
birtokrészeket az ország szokása szerint 20 M.-ra értékelte. Az oklevél bemutatása 
után az országbíró háromszor a felekhez intézett kérdésére, hogy a fenti megegye-
zést meg akarják-e tartani, azok igennel válaszoltak. Minderről az országbíró auten-
tikus függőpecsétjével megerősített oklevelet állíttat ki a feleknek. D. Bude, 12. die 
oct. fe. B. Georgii mart. prenotato, a. d. 1354.

E.: AL. (Erdélyi Múzeum Egyesület egykori lt.). Wass cs. lt. Oklevelek 7. 16. (Df. 
252 901.) Függőpecsétre utaló sodrat. 4 sor mélységű N iniciáléja hiányzik.

K.: –
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R.: Wass 249–250. (107. szám).
Megj.: a regesztagyűjteményben az említésben szereplő oklevelek külön számot 

kaptak, l. 47., 104., 105. és 106. szám.

281. 1354. máj. 13.

A Lelez-i Szt. Kereszt monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt át-
írt, 1354. ápr. 9-i (f. IV. prox. an. fe. Passce d., a. eiusdem 1354.) oklevelének (l. 195. 
szám) megfelelően Petri-i István királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket,  János 
testvért az abban írtak végrehajtására, akik visszatérve egybehangzóan elmond-
ták, hogy akiktől lehetett és különösképpen [külzet: Warada-i] László fi a János mr. 
 Darolch-on fekvő birtokrészeinek szomszédaitól és határosaitól megtudták, hogy 
Darolch-i István fi a János és fi a László Varada-i János mr. birtokrészének szántó-
földjeit – a királyi oklevelében írtaknak megfelelően – elszántatta és a birtokrészhez 
tartozó kaszálót lekaszáltatta (defalcari). D. III. f. prox. p. fe. B. Stanizlay episc. et 
mart., a. supradicto. [1354.]

E.: Dl. 77 098. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 243.) Papír, felső szélén szakadozott. Hát-
lapján külzet (domino regi pro magistro Johanne de Warada contra Johannem 
fi lium Stephani et Ladislaum fi lium suum inquisitoria), természetes színű vi-
aszba nyomott kerek zárópecsét kis töredékei.

K.: Z. II. 568–569. (427. szám).
R.: Z. VII. 152.

282. 1354. máj. 13.

Lelez-i Szt. Kereszt monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy okle-
velének megfelelően – miszerint küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek a jelenlétében 
Baka-i Mihály v. Beke v. Petri-i Petheu v. István v. Leue-i Mihály fi a János v.  Petenye 
fi a László királyi ember kiszáll Varada-i László fi a János mr. birtokára, a szomszé-
dok és határosok összehívása után és jelenlétükben Deseu volt Beregh-i c. fi ai: Já-
nos és Domonkos Gelyanus ~ Gelyenus falubeli hospeseit és mindenki mást Syd 
birtok hasznainak és haszonvételeinek megszerzésétől eltiltja királyi szóval és erről 
jelentés kiállítását kéri – kiküldték Petri-i István királyi emberrel tanúságtevőjüket, 
János testvért, akik visszatérve elmondták, hogy [1354.] ápr. 19-én (sabb. prox. an. 
oct. fe. Pasce d.) kiszálltak Syd birtokra, a szomszédok és határosok összehívása 
után őket, valamint minden rendű és rangú embert, de különösképpen a Gelyenus-i 
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hospeseket a birtok hasznainak és haszonvételeinek további használatától eltiltották 
királyi szóval. D. III. f. prox. p. fe. B. Stanizlai ep. et mart., a. d. 1354.

E.: Dl. 77 099. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 257.) Papír. Hátlapján külzet (domino 
regi pro magistro Johanne de Varada contra Johannem et Dominicum fi lios 
Deseu condam comitis de Beregh super perceptione possessionis Syd vocate 
prohibitoria) és természetes színű viaszba nyomott kerek zárópecsét töredéke.

K.: –

283. 1354. máj. 13.

A váci kápt. színe e. megjelentek Tamás volt erdélyi vajda és országbíró fi ai: Mi-
hály, váci püspök és Konya mr., királyi udvari lovag (miles), gömöri c., Fylek-i és 
Chehte-i várnagy és elmondták, hogy a Thorda m.-i Lapaad birtokukat összes tarto-
zékával és haszonvételével együtt, apjuk, Tamás vajda és anyjuk lelki üdvéért (pro 
remedio animarum) András erdélyi püspöknek és egyházának adományozzák örö-
kös birtoklásra, ahogyan apjuk életében meghagyta. Erről a kápt. Mihály kérésére 
függőpecsétjükkel megerősített oklevelet ad ki. D. Miklós mr. olvasókanonok keze 
által, in oct. fe. B. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1354. Domonkos prépost, [...], 
Miklós váci, László pesti, Bertalan Zolnok-i, László csongrádi, András Zygetfeu-i 
főesp. jelenlétében.

E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt.: Erdélyi kápt.: Oklevelek 1. 156. (BEKE 5. 656.) 
(Df. 277 331.) Hártya, csonka, utolsó két sora hiányos. Alsó szélén ABC-chiro-
graphum. Egyszerű, U iniciálé. Plicára utaló hajtásvonal. Hátlapján közép-
kori kéz által írott tárgymegjelölés (privilegium super collatione possessionis 
Lapaad), valamint későbbi kezek által írott latin nyelvű tárgymegjelölések.

Má.: Dl. 37 225. (Erdélyi kincstári lt., Erdélyi fi scalis lt. 21. 4. O.) (18. sz.)
K.: Doc. Trans. X. 265–266. (258. szám) (román ford. is).
R.: Beke, 511. (656. szám); Erdélyi Okm. III. 277. (754. szám).
Megj.: a Má. szerint a váradi egyház kápt.-jának okleveléről van szó.

284. 1354. máj. 13.

Ylhano-i Péter, utriusque iuris doctor, Agen-i kanonok, pápai káplán és ügyhallgató 
az esztergomi és veszprémi egyházm.-kben a veszprémi prépostnak és főesp.-nek, 
a fehérvári főesp.-nek a veszprémi egyházban, a fehérvári egyház prépostjának és 
éneklőkanonokjának, a pozsonyi egyház prépostjának és őrkanonokjának, az  óbudai 
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Szt. Péter-egyház prépostjának és éneklőkanonokjának. VI. Ince pápa Perusia-i 
 Hugincion-nal, pápai cursor-ral egy commissio-ról v. supplicatio-ról készült feljegy-
zést (cedula) küldött neki, amit az alább írt jegyző és tanúk jelenlétében mutatott 
be Hugoncio, mely szerint: azt kérte a pápától János, veszprémi püspök procura-
tor-a, hogy a püspök pere és fellebbezése – Mátyás komáromi főesp. és az esztergo-
mi vicarius vicegerens-e sérelmes eljárása miatt, abban az ügyben, melyben egyik 
részről a püspök, másik részről Mihály az Vrs-i és Benedek a Sasagh-i egyházak 
(veszprémi egyházm.) rector-ai v. plébánosai érdekeltek, az egyházak részéről a püs-
pök asztalára (ad mensam) adandó tizedek ügyében, amelyeket Mihály és Bene-
dek lefoglaltak (occupare), valamint más engedetlenségek, javak és pénzösszegek 
miatt – bízzassék valakire az ügyhallgatók közül (committere dignemini alicui de 
dominis auditoribus) annak meghallgatása, megvizsgálása és eldöntése. A per nem 
törvényesen (legitime) került a római Curia-ba, hanem mert a püspök a világi ha-
talom miatt (propter laycalem potenciam) a saját részén nem reméli, hogy hozzájut 
a teljes igazsághoz (iusticie complementum). A cédula végén más kézzel és az elő-
zőektől teljesen eltérő betűkkel (scriptum erat de alia manu et littera superiori litte-
re omnino dissimimi) a köv. volt írva: a pápa parancsából hallgassa meg Ylhano-i 
Péter mr., végezze el az idézést és szolgáltasson igazságot. Az alább jelzett napon 
megjelent Péter mr. színe e. Avinium-ban, a szállásán (in hospitio habitacionis nost-
re) Adlochowicz-i Olevo mr., a [veszprémi] püspök procurator-a és kérte, hogy a 
commissio-nak megfelelően  Mihályt, a Vrs-i és Benedeket, a Sasach-i egyházak 
rector-ait v. plébánosait idézze meg. Péter ügyhallgató a feleknek igazságot akarva 
szolgáltatni, felszólítja levelének címzettjeit és fi gyelmezteti őket a kiközösítés terhe 
mellett, hogy Mihályt és Benedeket, ha kényelmesen el tudják fogni (comode appre-
hendere poteritis), egyébként pedig a lakhelyükön (in hospiciis habitacionis suarum 
seu eorum domicilio) a veszprémi egyházban, v. máshol idézzék meg felváltva ket-
ten-ketten 3 napon keresztül. Az idézés után 80 nappal, ha az törvénykező nap lesz 
(si dies ipsa iuridica fuerit) és Péter az igazságszolgáltatás végett reggel (mane hora 
causarum) Avinium-ban, in palacio apostolico causarum a szokott helyén törvényt 
fog ülni, ha nem törvénykező nap lesz, akkor az azt követő törvénykező napon, Péter 
v. távollétében helyettese e., a plébánosok v. procurator-aik választ kell adjanak az 
ügyben a püspöknek v. procurator-ának a jog rendje szerint. Tudósítsák Mihályt és 
Benedeket, hogy az ügyben való igazságszolgáltatásnak távolmaradásuk nem lesz 
akadálya. Az idézés lefolyásáról Péter ügyhallgató a címzettektől pátens oklevelük-
ben (per vestras patentes litteras seu publicum instrumentum) jelentés kiállítását 
kéri, melybe belefoglalták jelen oklevelét is. Meghagyja, hogy Mihály és Benedek 
részére, ha kérik, készíttessék el a kérelmezők költségére a fenti oklevél másolatát. 
A fenti idézést János közjegyző (notarius publicus) és az ügy írnoka (huiusmodi cau-
se scriba) írta és tette közzé (scribi et publicari mandavimus) és a pápai ügyhallgató 
pecsétjével pecsételték meg. D. et actum Avinione, in hospicio habitationis nostre, 
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1354., ind. septima, die 13. mensis Maii, VI. Ince pápa pápaságának 2. évében. San-
tio Qupe presbiter és Germano Trilha, az ügyhallgató famulus-ainak jelenlétében.

E.: Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt. Oklevelek. LITT ADIUNCTATE 15. (Df. 
200 206.) Hártya, egyszerű P (Petrus) iniciáléval. Néhány helyen apróbb, az 
olvasást nem befolyásoló lyuk. Alján közjegyzői jegy és feljegyzés. Hátlapján 
későbbi kéz által írott latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: Mon. Vespr. II. 161.
R.: Bónis-Balogh 130. (1189. szám); Pest m. 63-64. (333. szám); Veszp. Reg. 185. 

(460. szám); Bakács, Pest m. 202. (695. szám).

1354. máj. 15. (1372. máj. 15.) Pontesorgae mellett

[XI. Gergely] pápa Łokietek Erzsébet magyar (U) királynénak (senior regina Ungariae) írott leve-
lében arra kéri a királynét, hogy mindazon ügyekben, melyekről [I.] Lajos [magyar] királynak írt, 
buzdítsa a fi át.

R.: Áldásy 70. (154. szám).
Megj.: az oklevél dátumozásának javítása szerepel Kar. HH.-ban. (98. p. 220. szám).

1354. máj. 15. (1372. máj. 15.) Pontesorgae mellett

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú levelet intéz Erzsébet fi atalabb magyar (U) király-
néhoz (iunior regina Ungariae).

R.: Áldásy 70. (154. szám).
Megj.: az oklevél dátumozásának javítása szerepel Kar. HH.-ban. (98. p. 220. szám).

1354. máj. 15. (1372. máj. 15.) Pontesorgae mellett

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú levelet intéz Duraccium-i Károly szlavón herceghez.

R.: Áldásy 70. (154. szám).
Megj.: az oklevél dátumozásának javítása szerepel Kar. HH.-ban. (98. p. 220. szám).

285. 1354. máj. 15. Ivánc

István egész Sclauonia, Ho. és Da hercegének színe e. megjelent Rathk fi a Mik-
lós, Moroucha-i nemes várjobbágy (nobilis iobagio castri) és a maga, valamint fr. 
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 patruelis-ei, Miklós fi ai: Iwan ~ Iuan és György, mostohaapjuk, Brokon fi a Már-
ton, továbbá Péter fi a Bank ugyanonnan való várnemesek (nobiles castri) nevében 
elmondta, hogy ők mindannyian és őseik is mindig hűségesen szolgáltak Mykch egy-
kori szlavón-horvát bánnal együtt, elhunytak, vérüket hullatták, tagjaik megcson-
kultak és fogságba estek és azt kérte, hogy a herceg őket és birtokaikat mentse fel a 
várjobbágyi állásból (de nobili iobagionatu castri). A herceg fi gyelembe véve a fent 
említettek hűséges szolgálatait utódaikkal együtt felmenti őket a várjobbágyi állás-
ból és a királyság valódi nemesei közé, a királyi serviens-ek sorába iktatja. Továbbá 
megparancsolja a bánnak, a c.-eknek és Moroucha m. szb.-inak, hogy Rathk fi a Mik-
lóst, Iuan-t, Györgyöt, Mártont és Péter fi a Bankot, valamint örököseiket a várjobbá-
gyi állás okán birtokaikba ne zavarják és erről nagyobb pecsétjével megerősített nyílt 
oklevelet állít ki. D. in Iuanch, f. V. prox. p. quind. fe. S. Georgii mart., a. d. 1354.

E.: Dl. 41 241. (Múz. Ta., Jankovich.) Hártya, halvány, szakadozott, egyszerű ini-
ciálé (N). Hátlapján kerek rányomott pecsét vágásai, kancellária jegyzetek 
(Commissio propria presentibus Iuan et Petheu de Kaztanych (a lap felső szé-
lén) és commissio propria presentibus predictis (a pecsét alatt), későbbi kéz 
által írott latin nyelvű regeszta.

K.: F. IX. 6. 286–288 (4. szám); Kukuljevics, Jura regni I/124–125. (94. szám); 
Smič. XII. 238–240. (181. szám).

R.: Halász É., Szlavón 235. (454. szám).

286. 1354. máj. 15. 

A Clusmunustra-i Boldogságos Szűz Mária-monostor konv. színe e. megjelentek 
egyik részről Buch-i Tamás fi a Imre és Mera-i Miklós fi a Kelemen nemesek (a konv. 
megbízólevelével képviselve Mera-i Miklós lánya, Elena asszony lánya, Erzsébet 
nemes puella-t), a másik részről Domonkos fi a János, Swk ~ Suk-i nemes és előb-
biek elmondták, hogy Imre, Buch-i nemes, Erzsébet törvényes procurator-a 1353. 
aug. 1-jén (in oct. B. Jacobi ap., a. d. 1353.), Salamon mr., Torda-i főesp. és András 
erdélyi püspök vicarius generalis-a színe e. a Jara-i Benedek deák (litteratus) által 
megbízólevéllel képviselt Domonkos fi a János, Suk-i nemes ellenében kijelentette, 
hogy János Erzsébetnek tartozik kiadni a Suk, Zoaat, Sarmas és Kethelen birtokok-
ból őt megillető leánynegyedet, továbbá anyja hozományát és jegyajándékát, vala-
mint 16 ménesbeli lovat (equus equatialis), melyeket anyja a házassági szerződés 
megkötésének idején kapott. Azonban fogott bírák segítségével ebben az ügyben a 
köv. megegyezésre jutottak: János a leánynegyed, a hozomány, a jegyajándék és a lo-
vak fejében Erzsébetnek a konv. korábbi oklevele értelmében tartozott fi zetni [1354.] 
márc. 28-án (VI. f. prox. p. domin. medii Quadr. [!]) 3 és fél, és [1354.] máj. 1-jén 8 
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és fél ezüst M.-t, amit készpénzben a konv. e. Erzsébet procurator-ának, Mera-i Mik-
lós fi a Kelemennek megfi zetett. Ezért Kelemen a fentiekkel kapcsolatban nyugtatja 
Jánost. Erről a konv. függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet állíttat ki. 
D. V. f. prox. p. quind. fe. Georgii mart. prenotatas, a. d. 1354. 

E.: AL. Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. Oklevelek C. 1. (Df. 255 198.) Hártya. Két 
sor mélységű C iniciáléja hiányzik. Bal alsó szélén 6 sort érintő folt. Függő-
pecsétre utaló sodrat. Hátlapján 16. sz.-i kéz írásával: Leany agat ky fyzettek. 

K.: Doc. Trans. X. 266–267. (259. szám) (román ford. is).
R.: Petrichevich I/2. 1829. szám; Erdélyi Okm. III. 277. (755. szám).

287. 1354. máj. 15. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy Nogsemien-i Péter fi a Mik-
lós [1354.] máj. 15-én (f. V. prox. an. dies Rogationum) személyesen megidézte Be-
ry-i Tamást harmadnapra [1354. máj. 17-re] (ad 3. die diei f. V. predicte) a jelenléte 
elé. D. Bude, f. V. prenotata, a. d. 1354.

E.: Dl. 51 654. (Kállay cs. lt. 1300. 1060.) Papír. Hátlapján külzet (pro Johanne 
fi lio Petri de Nogsemien contra Thomam de Bery ad tercium diem ferie quinte 
ante dies Rogationum citatoria) és természetes színű, kerek zárópecsét ma-
radványa.

K.: –
R.: Kállay II. 24. (1132. szám).

288. 1354. máj. 15.

Turuch m. alispánja és szb.-i jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, 1354. 
márc. 23-i oklevelének (l. 144. szám) megfelelően kiküldtek egyet maguk közül, 
aki a királyi parancsban foglaltaknak megfelelően minden nemes, közrendű és bár-
milyen állású ember és különösképpen Mezeuhaz birtok szomszédai és határosai 
között lefolytatta a vizsgálatot és megállapította, hogy Balázs fi a Miklós [külzet: 
Pál fi ai András és Beke, Serephel fi a János és ua. János fi ai Miklós, Benedek és Pál] 
Mezeuhaz birtokon található birtokrészét erőszakkal felszántatta. D. f. V. prox. an. 
fe. Rogationum, a. d. supradicto. [1354.]

E.: Dl. 38 810. (Petrovay György gyűjteménye) Papír, egy helyen lyukas, ami 1 
szavas hiányt okoz egy sorban. Hátlapján külzet (pro Andrea et Beke fi liis 
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Pauli ac Johannes fi lii Serephel necnon Nicolai Benedicti et Pauli fi liorum 
eorundem contra Nicolaum fi lium Blasii inquisitoria), 5 zárópecsétre utaló be-
vágások és 2, későbbi kezek által írott latin nyelvű összefoglaló.

K.: –

289. 1354. máj. 16. Buda

[I.] Lajos király (H) a váradi egyház kápt.-jának. Jelentette számára István fi a László 
a saját, valamint Onarch-i Domonkos fi a János nevében, hogy perük során, melyet 
Regun-i Dénes fi a Tamással szemben Benk és Monyoros birtokon lévő birtokré-
szeik ügyében viseltek, mely részeket Dénes fi a Tamástól, azok elfoglalójától már 
visszaszereztek, 30 M.-t adtak ki. Ezért az uralkodó felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki 
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Kysanarch-i Jakab fi a László v. fr.-e, Miklós 
v. Jeke-i István fi a Tamás királyi ember a fentiekről a vizsgálatot lefolytatja, majd 
erről a kápt. tegyen jelentést. D. Bude, f. VI. prox. an. dies Rogationum, a. d. 1354.

Á.: Váradi kápt., 1354. jún. 15. Dl. 96 341. (Vay cs. berkeszi lt.)
K.: –
R.: Piti F., JAMÉ. 2010. 439. (148. szám).

+ 1354. máj. 18. (1364. máj. 18. v. 1365. máj. 18.)

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, C, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) átírja [IV.] Béla ki-
rály 1264. okt. 7-én kelt privilégiumát (l. Reg. Arp. 1410. szám) édesanyja Erzsébet királyné, fr.-e Ist-
ván herceg beleegyezésével, valamint a főpapok és bárók tanácsából. Erről új, autentikus pecsétjével 
megerősített privilegiális oklevelet ad ki, annak ellenére (nihil tamen et penitus), hogy az oklevelet 3 
pecséttel is megerősítették (de appensione trium sigillorum): egyszer [I.] Károly király megsemmisült 
pecsétjével, másodjára ugyancsak [I.] Károlynak Havasalföldön (in Transalpinis) elveszett pecsétjé-
vel és harmadjára a saját Wzura-nál elveszett pecsétjével. D. Miklós esztergomi érsek, főkancellár 
keze által, 15. Kal. Iunii, a. D. 1354., uralkodásának 13. évében.
Méltóságsor: Miklós esztergomi, Dénes testvér kalocsai, Domonkos spalatói érsekek, Miklós egri, 
Demeter váradi, András erdélyi, Miklós pécsi, Gergely csanádi, Kálmán győri, Mihály váci püs-
pökök, János veszprémi, Miklós zágrábi, Peregrinus testvér boszniai, Tamás testvér szerémi, Ist-
ván testvér nyitrai választott püspökök, Miklós nádor, a kunok bírája, István erdélyi vajda, Zonuk-i 
c., Olivér királynéi tárnokmr., Tamás országbíró, Pál tárnokmr., Domonkos macsói bán, Dénes lo-
vászmr., Konth Miklós pozsonyi c.

K.: Kaprinai sub B. nro LXIX. p. 236; F. IX. 2. 316–318. (155. szám) (1354-es dátummal, hiányo-
san); Katona Hist. crit. X/3. 95-97. (részlet.); F. IV. 2. 526. (1365. dátummal); F. IX. 3. 415–417. 
(228. szám) (1364-es dátummal); Densuşianu I/2. 33–34. (26. szám). 
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Megj.: Azon kívül, hogy IV. Béla király átírt oklevele is hamis, I. Lajos oklevelének hitelességét az 
is megkérdőjelezi, hogy István herceg 1354-ben elhunyt, viszont a királyi pecsét csak 1364-ben 
tűnt el Ozoránál. Továbbá az oklevél méltóságsora sem 1354-re mutat, több eltérést is találunk. 
(pl.: 1354-ben Kont Miklós erdélyi vajda és nem pozsonyi ispán).

290. 1354. máj. 18. Eger

László egri prépost, Miklós egri püspök lelki ügyekben (in spiritualibus) általános 
vicarius-a színe e. megjelent egyik részről Gerges fi a István özvegye, Elena asszony 
(a maga, valamint megbízólevéllel képviselt lánya, Margit nevében), másik részről 
Mihály bajvívó (pugil) Cozma Sebus-i pap megbízólevelével képviselve Bubul fi a 
Miklós özvegyét, Elena asszonyt, valamit ua. Miklós fi a Tamást és elmondták, hogy 
abban a perben, amelyet István özvegye és leánya indítottak leánynegyedük miatt 
Bubul fi a Miklós özvegye és fi a, Tamás ellen, fogott bírák segítségével a köv. meg-
egyezésre jutottak, a prépost megegyezésre való engedélyével: Tamás a leánynegyed 
megváltásaképpen az asszonyoknak 5 kassai M.-t fi zet [1354.] okt. 6-án (in oct. fe. 
B. Michaelis arch.), majd [1355.] márc. 18-án (in 8. diei medii Quadr.) szintén 5 M.-t 
a prépost színe e. Ha Miklós fi a Tamás az első időpontot elmulasztja, akkor bírság-
ban, ha a másodikat, akkor dupla bírságban marasztaltassék el. [1354.] okt. 5-én (in 
vig. earundem oct. S. Michaelis) az asszonyoknak 2 ökröt és 1 tehenet tartozik adni 
Cozma Sebus-i és János Cybinium-i papok színe e. Továbbá [1354.] jún. 8-án Coz-
ma és János papok e. 2 iugerum búzát (triticum), 2 iugerum rozsot (siligo), 2 iuge-
rum zabot (avenum) és egy iugerum árpát (hordeum) köteles adni az asszonyoknak. 
Továbbá az asszonyok [1354.] máj. 29-én (in oct. Asc. d.) kapnak 3 teljes és lakott 
jobbágytelket Magyarrazlauicha birtokon, kettőt a pap (sacerdos) házától lejjebb, a 
harmadik a folyó közelében, Mihály bajvívó háza mellett, ezeken kívül 3 lakott job-
bágytelket kapnak a Tothrazlauicha birtokon, ahol az asszonyok szeretnék, azoknak 
összes tartozékaikkal és haszonvételükkel együtt, Cozma és János papok színe e. 
Az asszonyok életükben a telkeket [szabadon] bírják, haláluk után Tamás tulajdoná-
ba kerülnek vissza. Ha Thyba fi a Tamás fi ai Geralthfolua birtokukat visszaváltanák 
és Tothrazlauicha birtok visszaszáll rájuk, akkor Miklós fi a Tamás Geralthfolua bir-
tok rá jutó részéből 3 lakott telket tartozik adni az asszonyoknak, választásuk sze-
rint, a Tothrazlauicha birtokon lévő jobbágytelkekért cserébe. A felek a békebírságot 
közösen fi zetik meg. D. Agrie, in domin. prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 4440. (NRA. 1537. 82.) Papír, bal alsó szélén vízfoltos, ami 4-5 szavas 
 hiányt okoz kb. 20 sorban. Hátlapján külzet (pro nobilibus dominabus relicta 
et fi lia Stephani fi lii Gerges contra nobilem dominam relictam Nicolai fi lii 
Bubul et Thomam fi lium eiusdem super solutione decem marcarum in octavis 
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sancti Mychaelis et in octavis medii XLme coram nobis faciendis et statutione 
sex locorum sessionalium in octavis festi Ascensionis Domini et assignatione 
septem iugeria fruguum in octavis Penthecostes coram Cozma de Sebus et 
Johanne de Cybinio ecclesiarum sacerdotum faciende memorialis), mandorla 
alakú, természetes színű zárópecsét töredéke, valamint későbbi kéz által írott 
tartalmi összefoglaló.

K.: AO. VI. 217–218. (135. szám).

291. 1354. máj. 19.

A nyitrai kápt. színe e. Hrabou-i Tamás fi a Benedek elmondta, hogy a Trencsén 
m.-i Hrabou földjének felét összes tartozékával együtt anyjának, Chakou nemes 
 asszonynak adja az ország szokása szerint neki járó hitbéréért és jegyajándékáért és 
rajta keresztül Mihály fi a Fülöpnek, urának és férjének, nemkülönben az asszonytól 
származó fi ainak, Jánosnak, Gergelynek és Mihálynak, valamint a jövőben szüle-
tendő fr.-eiknek örök joggal és visszavonhatatlanul. D. 2. diei Rogationum, a. d. 
1354.

E.: ŠA. v Nitre (Nyitra). (sídlo v Ivánka pri Nitre). Trencséni oklevélgyűjtemény 
15. (Df. 261 454.) Hátlapján rányomott pecsétet rögzítő szalag látszik.

K.: –

292. 1354. máj. 22.

A Turuch-i Szt. Szűz-egyház konv.-je jelenti Domonkosnak, a Strigonium-i Szt. 
Tamás-egyház prépostjának és Miklós esztergomi érsek lelki ügyekben általános 
vicarius-ának, hogy oklevele értelmében – miszerint küldjék ki tanúságtevőjüket 
Damianfalva ~ Damianfalua birtokra, akinek a jelenlétében szentmiklósi (S. Nico-
laus) Márton, keresztelőszentjánosi (S. Johannes Baptista) Antal és szentpéteri (S. 
Petrus) Pál ( Cozma fi a Jakab, Márk fi a Gergely és Mihály fi a Leopold részére kül-
dött), valamint szentgyörgyi (S. Georgius) Miklós és szentkereszti (S. Crux) Tamás 
(Damian fi a Miklós és Damianfalva-i Mihály fi ai részére küldött) érseki embe-
rek, egyházaik rector-ai [1354.] máj. 14-én (f. IV. prox. p. fe. B. Stanaizlai ep. et 
mart.) kiszállnak Damianfalva birtokra, az összehívott szomszédok és határosok, 
valamint a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében bejárják és felosztják 4 
egyenlő részre, majd egy részt leánynegyedként a felek által odavitt 6 fogott bí-
rával megbecsülnek a föld szokása szerint. A megbecslés után a leánynegyedként 
kiosztott és megbecsült birtokrészt felosztják 4 egyenlő részre, és egyet iktatnak 
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Kozma fi a Jakabnak – kiküldte tanúságtevőjét, aki visszatérve azt jelentette, hogy 
[1354.] máj. 14-én az érsek embereivel kiszálltak Damianfalua birtokra, az összehí-
vott szomszédok és határosok jelenlétében azt bejárták, majd összes tartozékával, 
jobbágytelkeivel, szántóföldjeivel, gyümölcsfáival, rétjeivel, erdeivel, bozótosai-
val, és minden egyébbel 4 egyenlő részre felosztották, melyből egy részt leány-
negyedként megjelöltek és 6, a felek által odavitt fogott bírával 3 M.-ra becsülték, 
annak a földnek a szokása szerint. Továbbá Jakab leánynegyedének iktatásán felül 
a Damianfalva-i nemesek királyi mértékkel 38 iugerumnyi földet az alább írt ha-
tárokkal leánynegyedként Kozma fi a Jakabnak iktattak és kezéhez adtak örökös 
birtoklásra. Hj.: Palugya folyó, földjel, a Ploschin-i népek határa, Hegyesbirio kő, 
hegyek, völgy, Feyerfeniew fa, földjel, Palugya folyó, földjel. A Damianfalvi neme-
sek megengedték, hogy a Liker-en lévő erdőket és legelőket Cozma fi a Jakab velük 
közösen használhassa. D. in die fe. Asc. d., a. d. 1354.

E.: SNA. Kubinyi cs. várgede-nyustyai ágának lt. (Df. 259 247.) Szakadozott, rá-
nyomott zárópecsét szalagja látszik.

Á.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt., Oklevelek MET LIPT ARV 3. 1. 17. (Df. 262 711.) 
(1613. évi Má.-ban.)

Má: Dl. 125. (NRA. 157. 7.) (1740. évi.)
K.: –

293. 1354. máj. 22. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Thuruch m. honorbirtoko-
sa emlékezetül adja, hogy azt a pert, melyet Korogh (külzet: Korowg)-i Simon fi a 
Miklós viselt Nagmartun-i Lőrinc fi a Miklós ellen, a Vasvár m.-i Nagkorough és 
Wrbashanreui birtokok iktatásának való ellentmondás miatt, Tamás c. volt ország-
bíró oklevelének megfelelően 1354. máj. 15-én (in oct. quind. fe. B. Georgii mart.) a 
színe e., királyi parancs alapján elhalasztja a most indítandó királyi hadjárat oszlá-
sának 15. napjára (ad quind. residentie exercitus regii nunc prox. movendi) a korábbi 
állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 98 395. (Sigray cs. lt. 42. 9.) Papír. Hátlapján külzet (pro Nicolao fi lio 
Symonis de Korowg contra Nicolaum fi lium Laurencii ad quindenas residentie 
exercitus regii prorogatoria), signatura (pro actore Benedictus fi lius Thyburcii 
cum Castriferrei pro in causam [attracto] Nicolaus sacredos cum Budensis 
ad octavas G[eorgii]. Due si partes medio. Actor sol[vit]) és természetes színű 
viaszba nyomott, kerek zárópecsét töredéke.

K.: –
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294. 1354. máj. 23.

Az esztergomi kápt. színe e. megjelent egyik részről Imre fi a Wezzeus mr., zólyo-
mi c. a maga és fi ai nevében, másik részről Mykala-i Péter fi a András mr., a maga 
és fi ai nevében és elmondták, hogy különböző ügyek (birtokügyek, károkozások, 
sebesülések és más jogtalanságok) miatt egészen mostanáig perben álltak, azonban 
Miklós esztergomi érsek és más nemesek segítségével a következőképpen egyeztek 
meg: minden egymás ellen elkövetett jogtalanságban és károkozásban kölcsönösen 
nyugtatják egymást, ezekben keresetet (questio) sem fognak indítani egymás el-
len, továbbá az ezekben az ügyekben kiadott oklevelek hatálytalannak nyilvánítják. 
A Mykala és Selez falvak között fekvő vitatott birtokot egymás között felosztották. 
(Hj.: Mindszentmalas (Malas Omnium Sanctorum) birtok határa, 3 határjel, 2 föld-
jel, Nogsar tó mellett 2 határjel, Hosszú (Longum) Byrch (dict.) hegy, 2 határjel a 
szántóföldek között, újabb 2 határjel, 3 régi határjel egy út mellett, Sar nevű tó mel-
lett 2 határjel, kis hegy, 2 földjel, Gron folyó, a folyón lévő révnél 2 határjel, Er folyó, 
2 határjel az út mellett, a Mortund falu melletti liget, 2 földjel, régi határjel, 3 régi 
határjel, Kertum alatt határjel, Pezek határai. A fentiekről a kápt. függőpecsétjével 
megerősített és chirographált oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. p. fe. Asc. d., Bálint mr., 
olvasókanonok keze által, a. eiusdem d., 1354.

E.: Dl. 87 294. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium, 96.2.11.) Hártya, egysze-
rű iniciálé (C). Felső szélén ABCD, alsó szélén EFGH chirographum. Termé-
szetes színű pecsétje vörös-zöld sodraton függ. Hátlapján egykorú tárgymeg-
jelölés (privilegium super concordatione inter magistrum Vesseus et Andream 
de Micola), más középkori kéztől származó tárgymegjelölés (metales Zylis a 
parte Mykola) és későbbi kéztől származó latin nyelvű regeszta.

K.: –

295. 1354. máj. 23.

A veszprémi kápt. e. megjelent Heym fi a Pál fi a Benedek mr., Somlo-i várnagy és 
elmondta, hogy a Vasvár m.-i Kerestwr-i népeket (homines) a király parancsából az-
zal vádolta, hogy a Cracow-i faluhoz tartozó királyi conditionarius-ok és őket abba 
a conditio-ba vissza akarta vezetni. Azonban megtudta, hogy a Kerestwr-i népek 
szabad állapotú (libere conditionis) emberek, a Cracow-i emberek kötöttsége nélkül 
(nulla conditione cognovisset more hominum predictorum de Cracow), ahogyan azt 
a veszprémi és a vasvári kápt., a Jurle-i konv., a Vasvár m.-i c. parochialis és szb.-k 
a fentiek szabadságával kapcsolatos vizsgálati okleveleiben látta, melyeket a bárók-
nak és az ország nemeseinek bemutattak. Ezért a várnagy az oklevelek tartalma 
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szerint a fenti embereket a szabadság élvezetében meghagyja és [I.] Lajos király (H) 
nevében minden szolgálattól menteseknek hagyja a kápt. e. D. 2. die fe. Asc. D., a. 
eiusdem 1354.

E.: Győr M.-i Jogú Város lt. Győr városi középkori oklevelek 4. (Df. 273 871.) 
MOL. adatbázisa szerint zárópecséttel erősítették meg.

K.: –

296. 1354. máj. 23. Buda

Druget Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirtoko-
sa emlékezetül adja, hogy Tamás c., volt országbíró bírói ítéletét tartalmazó ok-
levele értelmében (iuxta continentiam litterarum ...... modum et formam iudicii 
sui exprimentium) Nagshemyen-i István fi a István mr. köteles volt párbajban még 
részt nem vett bajvívót (pugil incongressus) állítani azon állítása igazolására, hogy 
Cantor (dict.) Bereck jún. 7-én, aminek már elmúlt a harmadik évfordulója (f. II. 
prox. an. fe. B. Barnabe ap., cuius nunc prox. 3. preteriisset revolutio annualis), 
Radolch-i jobbágyait, Albunus fi a Jakabot, ua. Jakab fi ait: Jánost és Mihályt a Me-
dyesteleke földrészen kegyetlenül megverette és megsebesítette; Cantor (dict.) Be-
reck pedig annak igazolására volt köteles párbajban még részt nem vett bajvívót 
(pugil incongressus) állítani, hogy ő a fentiekben ártatlan, lovon és hadi fegyver-
zetben, [1354.] máj. 21-én (f. IV. prox. an. fe. B. Urbani pape), a bajvívótéren (in 
area tentaminis duelli) a király szeme e. A közbeeső időben Tamás c. Isten ren-
deléséből elhunyt és az országbírói méltóság honor-ját a király Miklósra ruházta. 
A bajvívás napján a felek a király szeme e. kiállították bajvívóikat, akik lóra száll-
va és lándzsát ragadva készek voltak megküzdeni. Azonban István fi a István mr. 
és Cantor (dict.) Bereck fogott bírák segítségével a köv. megegyezésre jutottak az 
országbíró színe e., annak megegyezésre való engedélyét megkérve (optenta prius 
nostra iudiciaria licencia): Nagshemyen-i István fi a István mr. Cantor (dict.) Bereck 
és fr.-ét,  Lorándot, minden általuk ellene elkövetett tettben mentesnek jelenti ki. 
Viszonzásul Cantor (dict.) Bereck István fi a Istvánnak 45 budai M.-t, részben déná-
rokban, részben becsértékben tartozik fi zetni, ti. 15 M.-t [1354.] jún. 8-án (in oct. fe. 
Penth.), 15 M.-t [1354.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) és 15. M.-t [1354.] 
dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) az országbíró színe e., azzal a feltétellel, hogy 
ha Cantor (dict.) Bereck az első időpontot elmulasztaná, akkor 3 M. bírságban, ha 
a másodikat, akkor a duplájában, ha a harmadikat, akkor párbajban vesztesként (in 
succubitu duelli facti potencialis) marasztaltasson el. D. Bude, 3. die dimicationis 
duelli prenotati, a. d. 1354.
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E.: K. szerint a Czirbus cs. lt.-ban, a MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.
Tá.: 1.  Drugeth Miklós országbíró, 1354. dec. 14. Dl. 39 469. (Petróczy cs. lt. C. 13.)
 2.  Drugeth Miklós országbíró, 1354. dec. 14. Dl. 39 470. (Petróczy cs. lt. C. 14.)
K.: F. IX. 2. 356–358. (172. szám).
R.: Fekete Nagy, Petróczy (2. közlemény) 59. (10. szám).

297. 1354. máj. 25.

A pozsonyi kápt. színe e. Leukus mr. jobbágya, Péter fi a Jakab személyesen a maga 
és fr.-ei, László, András, Bereck és János, valamint nővérei, Erzsébet és Nesta, to-
vábbá rokonai (proximi et cognati) nevében Alsó (Inferior) Januk-i András fi a Ist-
vánt és örököseit nyugtatja fr.-ük, Dénes meggyilkolása miatt, miután átvett tőlük 6 
libra széles bécsi dénárt, minden librát hat [...] számolva. D. die domin. prox. p. fe. 
Asc. d., a. eiusdem 1354.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt.: Oklevelek 65. 2. 4. (Df. 273 848.) Kissé foltos, hát-
lapján rányomott pecsét nyoma látszik.

K.: –
R.: Püspöki Nagy, Boldogfa 144. (5. szám).

298. 1354. máj. 25.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. a Mártonfalva (villa Marti) közelében 
fekvő Gyankfolua-i Mykes fi a Miklós fi a Péter elmondta, hogy a Gyankfolua-n el-
helyezkedő birtokrészeit, melyek apját vásárlás, őt pedig örökség címén illetik meg 
– vagyis 4 egész (integer) curia-t, (quarum due in linea ipsius a parte silve [in] supe-
riori parte ecclesie, una in linea a parte semptemtrionis in superiori fi ne, et quarta 
curia inferius collocantur) – korábban a kápt. oklevele szerint Peren-i Miklós c. lá-
nyának, márkfalvi (Villa Marti) István fi a Marios[?] feleségének: Ilonch asszonynak 
10 M.-ért (M. grossorum denariorum), amelyet az asszony írószekrényben (in scri-
nio suo) vitt magával, elzálogosította, összes tartozékával és haszonvételével együtt. 
A birtokrészeket most a fenti 10 M.-ért és az asszony által az írószekrényében magá-
val hozott további 40 M.-ért (aliis quadraginta marcis similiter grossorum denario-
rum) eladja az asszonynak és örököseinek örök birtoklásra és visszavonhatatlanul. 
Péter kijelentette továbbá, hogy egy másik, a többi négyhez hasonlóan Gyanfolua-n 
fekvő curia-jának a negyedrészét szintén eladta az asszonynak és örököseinek a fen-
ti összegért. D. die domin. prox. an. fe. Penth., a. d. 1354.
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E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt.: Oklevelek 9. 6. 13. (Df. 263 105.) Egy helyen lyukas. 
A MOL. adatbázisa szerint hátlapjára nyomott pecséttel erősítették meg.

K.: –

299. 1354. máj. 26.

A pécsi kápt. jelenti Miklós nádornak (H), hogy itt átírt, 1354. ápr. 9-i mandátumának 
(l. 199. szám) megfelelően Aufalu-i Jakab fi a Péter nádori emberrel kiküldték tanúság-
tevőjüket, Mihály prebendarius presbiter-t, a Szt. Kereszt-oltár mr.-ét, akik vissza-
térve egyetértőleg jelentették, hogy a nádori ember a kápt. tanúságtevőjének jelen-
létében [1354.] máj 17-én (sabb. prox. an. fe. Asc. d.) a m.-beli nemesektől és minden 
más, bármilyen állapotú embertől a köv.-ket tudta meg: [külzet: Patha ~ Pata-i] Weche 
(dict.) Miklós fi ai: László, Renoldus és János mr.-ek jobbágyai (populi seu iobagio-
nes) Patha faluból [1354.] márc. 30-án (in domin. Iudica) fegyveresen hatalmaskodva 
[külzet: almamelléki (de iuxta Alma)] Beke fi ainak Habey falujára törtek és ott Beke 
fi ainak egy jobbágyát megölték. D. f. II. prox. p. fe. Assc. d. supradictum, a. prenotato.

E.: PML. Esztergomi Székesfőkápt. m. lt., Acta radicalia 76. 7. (Df. 264 676.) 
Papír. Hátlapján mandorla alakú rányomott pecsét töredékei látszanak, vala-
mint külzet (domino palatino pro fi liis Beke de iuxta Alma contra populos seu 
iobagiones fi liorum Nicolai dicti Weche de Pata super interfectione iobagionis 
eorum inquisitoria) és későbbi kéz által írott tartalmi kivonat.

K.: Str. IV. 116. (88. szám).

300. 1354. máj. 26. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, hogy annak a békebírságnak a harmadrészét, amit Nogsemyen-i 
István fi a István tartozott neki fi zetni, mint a közte és Janusy-i Kantur (dict.) Miklós 
fi a Bereck között vívott párbaj ügyében létrejött megegyezés bírájának, István ké-
résére neki elengedi és jelen oklevelével Istvánt mentesnek jelenti ki. D. Bude, f. II. 
prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 51 655. (Kállay cs. lt. 1300. 1066.) Papír. Hátlapján külzet (pro Stephano 
fi lio Stephani de Nogsemyen super iudiciis interius expressis expeditoria), ter-
mészetes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét töredékei.

K.: –
R.: Kállay II. 24. (1133. szám).
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301. 1354. máj. 28. Zuchchan falu

Miklós c., [I. Lajos] király országbírája és [Turóc] m. honorbirtokosa ua. m. alispán-
jával és szb.-ival tudatja, hogy néhai Tamás c. országbíró perhalasztó oklevelével a 
Tamás fi a Miklós és István fi a Myke felperesek (actores), ill. Balázs fi a Miklós al-
peres (in causam attractum) közötti pert, az oklevelében megnevezett földrész ügyé-
ben 1353. [....]-ról elhalasztotta a m.-be való megérkezésére (ad adventum eiusdem in 
predictum comitatum fi endum). Mivel időközben Tamás c. országbíró elhunyt és az 
országbírói méltóságának és Turuch m. ispánságának honorját a király Miklósra ru-
házta, ezért egyik részről Tamás fi a Miklós és István fi a Myke, másik részről Balázs 
fi a Miklós Turuch m.-ben megjelent színe e. 1354. máj. 22. környékén (in a. d. 1354. 
circa oct. fe. Asc. d.) és bemutatták a Zubur-i konv. 1352. júl. 6-i (a. d. 1352., f. VI. 
prox. p. oct. fe. B. Johannis Bapt.) válaszlevelét, mely szerint Tamás c. országbíró ok-
levele értelmében [1352.] júl. 2-án (II. f. prox. p. oct. B. Johannis Bapt.) Rachowch-i 
Demeter és Károly fi a Lőrinc királyi emberek, ill. a konv. tanúságtevője Rachowch 
földre kiszálltak, azt a szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben 
bejárták igazi és biztos (certa) határai mentén, melyek [IV.?] Béla király Miklós 
és Myke felperesek (actor-ok) által eredetiben bemutatott privilégiumában vannak 
rögzítve, a Pál [...]-i prépostnál és Sach (?) Mihálynál lévő részt, miután annak hasz-
nosságát, minőségét és mennyiségét királyi mértékkel megmérték, 41  iugerumra 
(quadraginta unum iugerum) és minden iugerumot egy M.-ra becsültek. (?) A mara-
dék, Miklósnál lévő részt, amelyet propter scenobitatem megmérni nem lehetett, de 
szemmel egy ekealjra (aratrum) becsülték. Azonban Miklós és Mike a földből többet 
bírnak, mint ami [IV.?] Béla király privilégiumában van, ezért Balázs fi a Miklós 
Miklóst és Myke-t a feles rész elfoglalásától eltiltotta. Ezek után Balázs fi a Miklós 
azt állította, hogy a közöttük vitatott földrész hatályos (roborosus) oklevelek erejé-
nél fogva hozzá tartozik, ezért a kettejük között vitatott földrészt újra be kell járni 
és meg kell becsülni. Ezért az országbíró felkéri a m. hatóságát, hogy [1354.] jún. 
5-én (f. V. prox. p. fe. Penth.) a vitatott földre szálljanak ki, a szomszédok és határo-
sok összehívása után, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében járják be azt 
[IV.?] Béla király privilégiumában foglalt határok szerint, melyet Miklós és Myke 
felperesek (actores) eredetiben fognak bemutatni, majd miután bejárták és a többi 
birtoktól elválasztották, értékét, mennyiségét és minőségét megnézték, más nemes 
fogott bírákkal az ország szokása szerint becsüljék meg és erről a m. [1354.] júl. 
1-jére (ad oct. B. Johannis Bapt.) Budára tegyen jelentést, amikor Balázs fi a Miklós 
tartozik a vitatott földről szóló bizonyítékát bemutatni színe e. D. in villa Zuchchan, 
f. IV. prox. an. oct. Asc. d., a. eiusdem 1354.

Á.: Turóc m., 1354. jún. 26. Dl. 98 280. (Tabula provincialis, acta post advocatos 
19. 32. 6.)

K.: –
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302. 1354. máj. 29.

A Kw-i kápt. 1354. máj. 29-i (in oct. fe. Asc. d., in a. eiusdem 1354.) privilegiális 
oklevelében – melyet [I.] Lajos király (Tá. 1.: U, Tá. 2.: H) okleveles parancsa alap-
ján a kápt. sekrestyéjéből kerestek elő – átírja [IV.] László király (Tá. 1.: U, Tá. 2.: 
H) 1284. márc. 10-i (f. VI. prox. an. domin. Oculi mei, a. d. 1284.) oklevelét (l. Reg. 
Arp. 3298. szám).

Tá.: 1.  Kői kápt., 1360. júl. 3. > Bebek Imre országbíró, 1391. jún 5. > leleszi konv., 
1391. aug. 5. Dl. 38 132. (Ujhelyi cs. lt.)

 2.  Kői kápt., 1360. júl. 3. > Bebek Imre országbíró, 1391. jún 5. > leleszi konv., 
1391. aug. 5. SNA. Leleszi konv. hh. lt. Metales UGOCSA 8. (Df. 209 667.)

303. 1354. máj. 29.

A pozsonyi kápt. színe e. Salamon özvegye, Elena, Zop-i Bálint özvegye, Erzsébet, 
Iwan fi a László lánya, egy másik Elena, nemes asszonyok, valamint Cheufolua-i 
Egyed fi ai: András és Péter személyesen megjelenve Vzur-i Péter fi a Domonkos c.-t 
és utódait, Vzur-i Benedek fi a János özvegye, Venis asszony hitbére és jegyajándéka 
ügyében (melyet Domonkos c. egykor Benedek fi a János Pozsony m.-i Vzur, Chur-
le, Reche és Akolfeu nevű, őt örökség jogán megillető birtokaiból kellett kiadnia 
és amely miatt a fentiek Miklós esztergomi érsek e. indítottak keresetet), miután 
Domonkos c.-től átvettek 25 széles bécsi M.-t, (a M.-t 10 pensa-val számolva) men-
tesnek jelentik ki szavatosság vállalásával. Erről a kápt. függőpecsétjével ellátott 
privilégiumot állít ki. D. in oct. Asc. d., a. eiusdem 1354.

E.: PML. Pozsonyi kápt. országos lt. 16. 5. (Df. 261 271.) Hártya. Díszes, 2 sor 
mélységű iniciálé. Felső szélén ABC-chirographum. Természetes színű pecsét-
je vörös-fehér sodraton függ. Hátlapján későbbi kéz által írott, latin nyelvű tar-
talmi összefoglaló.

K.: Str. IV. 117. (89. szám).

304. 1354. máj. 31.

Az erdélyi kápt. színe e. szentegyedi (S. Egidius) Wos (dict.) Miklós a saját, valamint 
fr.-ei, János és László nevében tiltakozott a köv.-k ellen: Thorda-i Takács (textor) Be-
nedek, Mihály Zeek-i királyi kamarás offi cialis-a a Zenthegyd birtok határain belül, 
a Fizeez és Zeneketeu nevű helyen 200 juhot, 2 lovat, 2 ökröt és 36 sertést Krisz-
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tián nevű oláh (olachus) jobbágyuktól elragadott, ami miatt Benedeket [1354.] máj. 
18-án (a. in presenti, die domin. prox. an. fe. Asc. d.) Thorda-n, a nemesek egyeteme 
(universitas nobilium) részére tartott általános gyűlésen (congregatio generalis) be-
panaszolta. Benedek azonban azt válaszolta, hogy az állatokat nem a Zenthegyd bir-
tokról, hanem Zeek-ről hajtotta el. Az erdélyi részek nemeseinek egyeteme azonban 
egyhangúlag kijelentette, hogy Fizeez és Zeneketeu soha nem tartoztak Zeek-hez, 
mindig a szentegyedi nemeseké voltak és ahhoz a birtokhoz tartoznak. A gyűlésen 
a nemesek által tett bevallást Mihály mr., Doboka-i főesp., az erdélyi egyház kano-
nokja, akit a kápt. küldött ki a saját nevében a közgyűlésre, és Jakab fi a György, a 
király oklevelében megnevezett arbiter-ek egyike erősítette meg a kápt. e. A fenti 
tiltakozásról Miklós kérésére a kápt. oklevelet ad ki. D. in vig. fe. Penth., a. d. 1354.

E.: AL. Wass cs. lt. Oklevelek 3. 38. (Df. 252 766.) Papír. Hátlapján külzet (pro 
Nicolao dicto Wos contra Benedictum textorem protestatoria), későbbi kéz által 
írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló, valamint rányomott zárópecsét nyoma.

Á.: Erdélyi kápt., 1358. aug. 3. AL. Wass cs. lt. Oklevelek 2. 4. (Df. 252 711.)
K.: Şincai. I. 490–491; ZW. II. 103–104. (684. szám); Doc. Trans. X. 269–270. (260. 

szám) (román ford. is).
R.: Wass 250–251. (108. szám); Erdélyi Okm. III. 277–278. (756. szám).

305. 1354. jún. 1. Szentimre

István erdélyi alvajda az erdélyi kápt.-nak. Vivianus fi a János jelentette számára, 
hogy őseitől örökölt, Waradia birtoka most idegen kézen van, noha tanúságtétellel 
(testimonia viva) és írásbeli bizonyítékokkal tudja igazolni, hogy az övé. A birtokot 
az ország szokása szerint vissza szeretné kapni, amihez szükséges a kápt. tanú-
ságtevője. Ezért az alvajda felkéri a kápt.-t, hogy jelen oklevelének megtekintése 
után jegyzőjével (notarius), Mihály mr.-el, speciális kiküldöttjével küldje ki tanú-
ságtevőjét, akinek a jelenlétében Mihály mr. a birtokot a szomszédok és határosok 
össze hívása után és jelenlétükben visszaveszi, elfoglalja (occupet) és a jog rendje 
szerint iktatja Vivianus fi a Jánosnak, ha nem lesz ellentmondás. Az esetleges ellent-
mondókat pedig megidézi Konth Miklós erdélyi vajda színe elé és erről a kápt. te-
gyen jelentést. D. in S. Emerico, in fe. Penth., a. d. 1354.

E.: AL. Törzsgyűjtemény, oklevelek és iratok 22. (Df. 253 651.) Papír, néhol fol-
tos, zárópecsét nyoma látszik. Erdélyi Okm. szerint hátlapján külzet. (discretis 
viris et honestis capitulo ecclesie Transsilvane amicis suis honorandis.)

K.: Doc. Trans. X. 270–271. (261. szám) (román ford. is).
R.: Szabó K., TT. 12. (1889.) 543. (98. szám); Erdélyi Okm. III. 278. (757. szám).
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306. 1354. jún. 2. Villanova

[VI.] Ince pápa Péter [fi a] Péternek biztosítja a pécsi egyház kanonokságát és pre-
benda-ját, amelyet Miklós [fi a] János viselt és Bernard, a Szt. Eustachius diaconus-
bíborosa kezébe resignált. Meghagyja a pécsi püspöknek és a pécsi kápt.-nak, akik-
hez a fenti egyházban a prebenda-k fölötti rendelkezés tartozik, hogy e  prebenda 
kapcsán ne intézkedjenek, mert azt érvénytelennek fogja tekinteni. D. apud 
Villaunouam, Avinionensis diocesis, IV. Non. Junii, pápasága 2. évében [1354.]

Reg.: ASV. RA. 127. 243r. (Df. 289 474.)
K.: Klieman II. 110. (263. szám).
R.: Theiner II. 17. (26. szám.) (jún. 29-i dátummal); Áldásy 155. (70. szám) (máj. 

20-i dátummal).

307. [1354. jún. 2. Villanova]

[VI. Ince pápa] meghagyja a boszniai püspöknek és a Posaga-i prépostnak (pécsi 
egyházm.), hogy Péter [fi a] Pétert vezessék be a [pécsi] egyház kanonokságának 
birtokába (in corporalem possessionem), valamint jogaiba és tartozékaiba. Fogad-
tassák [a pécsi egyházban] kanonokká, biztosítsanak neki a kórusban stallumot és a 
kápt.-ban helyet, a kanonokság és a prebenda jövedelmeit hiánytalanul biztosítsák 
részére. D. ut supra.

Reg.: ASV. RA. 127. 243r. (Df. 289 474.)
K.: –
R.: Áldásy 155. (70. szám).

308. 1354. jún. 6. Buda

[I.] Lajos király (H) a színe e. megjelent István testvér, Sagh-i prépost kérésére nyílt 
oklevelében átírja és megerősíti Domonkos mr. és a Strigonium-i keresztes konv. 
(conventus Cruciferorum domus hospitalis S. Regis Stephani) 1300. ápr. 17-i (in oct. 
Passce, a. d. 1300.) nyílt oklevelét. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. Penth., a. d. 1354.

E.: Dl. 4405. (Acta eccl. 31. 59.) Hártya. Hátlapján rányomott pecsét nyoma, alatta 
jegyzet (commissio regine per magistrum Johannem fi lium Alexii), későbbi kéz 
által írt összefoglaló.

K.: –



249

309. 1354. jún. 6.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. Sowar ~ Souar-i Soos (dict.) Péter fi a Já-
nos mr. eltiltotta fr. carnalis-ait, Miklóst és Györgyöt, a saját és fr.-ei procurator-ait, 
Petew fi a Lászlót és Safar (dict.) Andrást, továbbá mindenki mást a Sarus m.-i Souar 
birtokon, tartozékain és a Sowar-i sókútban lévő, őt és fr.-eit megillető részek bármi-
lyen módon való elidegenítésétől, új határokkal való megújításától, Synka fi a Péter-
nek, fi ainak és bárki másnak való zálogba tételétől és elörökítésétől. Továbbá eltiltotta 
őket attól, hogy a sókútból és a birtokokból eredő jövedelmekből (de proventibus) 
bárkinek adjanak. Miklós, György, procurator-aik és bárki más a [só]kút és birtokok 
ügyében kelt okleveleket – melyek őseik és Synka fi a Péter között lett kiállítva – ne 
hatálytalaníthassák, és őt Synka fi a Péterrel v. bárki mással szemben semmilyen mó-
don ne terheljék és zaklassák (honerare et aggravare) és soha semmilyen módon a 
birtokokban, személyében v. javaiban ne köthessék le (obligare). D. f. VI. prox. p. fe. 
Penth., a. d. 1354.

E.: Dl. 57 338. (Soós cs. lt. 139. A.) Papír, két részre szakadt, egy helyen lyukas, 
ami 4 sorban okoz 1-2 betűs hiányt. Hátlapján természetes színű, rányomott 
pecsét darabkái, későbbi kéztől származó tárgymegjelölés.

K.: AO. VI. 218–219. (136. szám).

310. 1354. jún. 6. Pelyvás

Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirtokosa emlékeze-
tül adja, hogy a Kwnchka ~ Konchka falu falunagyságát (villicatio seu advocatia) 
Helbrandus fi a Miklósnak adta, Byztriche földdel (terra) együtt, amit István fi a Pé-
ter veszített el, fr. carnalis-ának meggyilkolása miatt. A falunagy egy szabad telket 
(laneum liberum), malmot, halastavat (pistor), mészárost (carnifex), vargát (sutor), 
kocsmát (taberna) és a német jog (ius teutonicale) szerint egyebeket fog bírni. Aki 
oda a megtelepedés szándékával érkezik, jövetelének napjától számítva 16 évig sza-
bad legyen. Megparancsolja, hogy az ott letelepedni szándékozókat az országbíró 
tributum szedő helyein ne zaklassák. A falu jobbágyai a házakhoz és az épületek-
hez a fát az országbíró területén szabadon vághatnak. Ha lehetőségük van rá, kőből 
készült egyházat emeljenek, de legalább fából készültet. A Kwnchka ~ Konchka 
faluhoz csatolt Byztriche földdel kapcsolatban Péterre örökös hallgatást parancsol. 
A jelentés után privilégium kiállítását ígéri. D. in villa Pleunuk, f. VI. prox. an. fe. 
S. Trinitatis, a. eiusdem 1354.
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Á.: Drugeth Miklós országbíró, 1354. júl. 19. Štátny archív v Nitre (Nyitra). (sídlo 
v Ivánka pri Nitre). Trencséni oklevélgyűjtemény 38. (Df. 261 459.)

Má.: ue. jelzet alatt. (18. sz.)
K.: –
Megj.: Á. szerint az országbíró gyűrűspecsétjével megerősített pátens volt.

311. 1354. jún. 7.

A budai kápt. színe e. megjelent egyik részről Gussul fi a Seydul kocsikészítő,  óbudai 
hospes, Imre mr., királynéi kocsikészítő veje és ugyanonnan való Helmigh fi a  István 
(Imre fr. patruelis-e), másik részről Péter fi a Tamás, királyi ajtónállómr., Erzsé-
bet anyakirályné (H) nevében és előbbiek elmondták, hogy Óbudán, Imre özve-
gye szomszédságában álló kőházukat (domus lapidea), mely egykor Zakalus (dict.) 
Györgyé volt, és amelyet a budai kápt. korábbi oklevele értelmében Seydul fr.-e, 
Simon kocsikészítő vásárolt Hekkul zsidótól és feleségétől, Saba-tól, így örökség-
képpen szállt rájuk, összes tartozékával, épületével és haszonvételével – a budai 
egyház és mások jogainak sértetlenül hagyásával – eladják a királynénak negyven 
ft.-ért örök jogon és visszavonhatatlanul., minden jogot átruházva. A királyné a há-
zat és tartozékait annak adja, adományozza v. végrendeletileg hagyja, akinek akarja. 
A budai kápt. korábbi privilegiális oklevelét a ház megvásárlásáról, annak biztosabb 
megőrzése érdekében a királyné nevében megjelent Tamás mr. kezeibe adták át. 
 Erről a kápt. privilegiális, függőpecsétjével megerősített és chirographált oklevelet 
ad ki. Kelt Dénes mr., olvasókanonok keze által, sabb. prox. an. fe. S. Trinitatis, a. d. 
1354.  Péter éneklő-, János őrkanonok, Imre, Mihály, Ugrin fr.-e: László, egy másik 
László, Kozma kanonokok jelenlétében. A.

E: Dl. 4441. (Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 18. 11.) Hártya, ini-
ciáléja hiányzik. Felső szélén ABC chirographum, természetes színű pecsétje 
vörös-zöld sodraton függ. Hátlapján egykorú tárgymegjelölés (super sessione, 
quam vendit Seydul).

K.: –

312. 1354. jún. 7.

A budai kápt. színe e. megjelentek egyik részről Fulseuprebul-i Móric fi a Mihály 
és fi a János (Mihály a fi ai: György, István, Móric, Miklós, lányai, Klára, Chala, 
Erzsébet, Choka és felesége, Sebe asszony képviseletében is), valamint Márton fi a 
Mihály, Móric nővérének fi a, Pomoch-i nemesek, másik részről Alsuprebul-i Bene-
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dek fi a Liptou-i (dict.) Miklós (anyja, Klára nevében is) és előbbiek elmondták, hogy 
Fulseuprebul-i birtokrészüket összes tartozékával és haszonvételével – trágyázott és 
legelőnek használt (campestres) földekkel, erdőkkel, ligetekkel, rétekkel, vizekkel, 
vízfolyásokkal, jobbágytelkekkel, valamint Sebe asszony hitbére és jegyajándéka, 
valamint Mihály lányai leánynegyede miatti jussával – eladták Lyptou-i (dict.) Mik-
lósnak és anyjának, Klára asszonynak örökös birtoklásra 160 ft.-ért, amiből 80 ft.-ot 
már kifi zettek, a maradék 80 ft.-ot [1354.] aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap.) kell 
megfi zetniük. Ha ennek nem tesznek eleget, az összeg duplájában marasztaltassanak 
el. Az eladók szavatosságot vállalnak a birtokkal kapcsolatban és kötelezik magukat, 
hogy [1354.] aug. 1-jén Miklóst és anyját a királyi emberrel, a kápt. tanúságtevőjének 
jelenlétében bevezettetik a birtokba. D. sabb. prox. an. oct. fe. Penth., a. d. 1354.

Á.: Budai kápt., 1355. márc. 22. Dl. 4442. (NRA. 630. 19.) Az oklevél szövege több 
helyen nehezen olvasható, elmosódott.

K.: –

313. 1354. jún. 8. Buda

[I.] Lajos király (H) a Jazow-i konv.-nek. Monuk-i Mihály a színe e. elmondta, hogy 
a király korábbi oklevele alapján adományba kapott Abaújvár m.-i Golup és  Zabolch 
m.-i Chobay birtokokba be kellene őt vezetni. Ezért a király megparancsolja a 
konv.-nek, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Fily-i Cozma fi a Ist-
ván királyi ember a szomszédok és határosok jelenlétében Mihályt bevezeti a birto-
kokba és neki iktatja, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte 
elé és erről a konv. tegyen jelentést. D. Bude, in oct. fe. Penth., a. d. 1354.

Á.: Jászói konv., 1354. jún. 24. 1. Dl. 4431. (NRA. 1537. 84.)
K.: –

314. 1354. jún. 8.

Domonkos, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, Miklós 
esztergomi érsek lelki ügyekben általános vicarius-a bíró színe e., korábbi okleve-
lének megfelelően megjelent Cosma fi a Jakab [1354.] febr. 9-én (in oct. fe. Purif. 
B. virg.) Mihály fi ai: Miklós, Gergely, János, Márk és István, valamint Damyan fi a 
Miklós ellenében és elmondta, hogy nagyanyja (aua) a közrendű (homo popularis) 
Sathk felesége, Paznan lánya volt és az ország szokása szerint őt leánynegyed ille-
ti meg Damyanfolwa ~ Damyanfolua birtokból. Damyan fi a Miklós – Mihály fi ait 
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a Turuch-i konv. megbízólevelével képviselve – előadta, hogy Cosma fi a Jakabnak 
nem tartoznak leánynegyedet adni Damyanfolua birtokból, mert nagyanyja nem 
Paznan lánya, hanem nővére (soror uterina) volt. Damyanfolwa birtok nővérének 
házassága után került Paznan-hoz királyi adományként. A prépost a kápt. tagjaival 
úgy döntött, hogy felkéri Márton szentmiklósi (S. Nicolaus), Antal szentjánosi (S. 
Johannes), Ferenc szentandrási (S. Andreas), Pál szentpéteri (S. Petrus) plébáno-
sokat, hogy [1354.] márc. 19-én (in die medii Quadr.) szálljanak ki Damyanfolua 
birtokra és a szomszédoktól, határosoktól, valamint mindenki mástól tudják meg, 
hogy Sathk felesége, Jakab nagyanyja Paznan nővére (soror uterina) v. lánya volt-e 
és erről [1354.] márc. 26-ra (ad oct. diei medii Quadr.) írásban (in litteris) tegye-
nek jelentést. Ekkor Cosma fi a Jakab bemutatta a plébánosok válaszlevelét, melyből 
kiderült, hogy nagyanyja, Sathk felesége, Paznan lánya volt. A prépost társaival 
együtt Kozma fi a Jakab keresetét jóváhagyta és Damyanfolua birtokból kiadandó 
leánynegyed negyedrészét neki ítélte, amennyi Sathk feleségének járt – ahogyan az 
a Turuch-i konv. válaszlevelében áll – 38 iugerumot az asszony fi ainak, Cosmának 
és Charnaknak, valamint fr.-eiknek, Radun, Geber és István leszármazottainak és 
az asszony férje leszármazottainak ítél a prépost azzal a joggal, amivel hozzájuk 
tartozik, örökös birtoklásra. A Turuch-i konv. válaszlevele szerint a leánynegyed ne-
gyedrészének határai: Paludya folyó, földjel, Ploscheu-i népek határai, Feyerku kő, 
hegyek, völgy, feyerfenye fa, Paludya folyó. Erről a prépost pecsétjével megerősített 
oklevelet ad ki. D. Strigonii, in oct. fe. Penth., a. d. 1354.

E.: SNA Kubinyi cs. várgede-nyustai ágának lt. 1. 4 (Df. 259 248.) Hártya, néhol 
foltos, iniciáléja hiányzik. Függőpecsétre utaló sodrat.

K.: –

315. 1354. jún. 9.

A budai kápt. színe e. Péter fi a Tamás, királyi ajtónállómr., Erzsébet anyakirályné 
(H) nevében, annak megbízólevelével a köv. mondta: a királyné egy óbudai házhe-
lyet kőházzal (domus lapidea), Imre özvegye házának szomszédságában, mely ko-
rábban Zakalus (dict.) Györgyé volt és a királyné Gussul fi a Seydel kocsikészítőtől, 
óbudai hospestől, Imre mr., királynéi kocsikészítő vejétől (gener) és ugyanonnan 
való Helmyg fi a Istvántól, Imre fr. patruelis-ától a kápt. korábbi privilegiális okleve-
le értelmében vásárolt meg, élete tartamára magának megőrizve, halála után összes 
tartozékával és haszonvételével az általa Óbudán alapított Boldogságos Szűz-kolos-
torra és a nővérekre hagyományozza, melyet Tamás mr. a királyné nevében procura-
tor-i auctoritas-ánál fogva megerősített. Erről a kápt. függőpecsétjével megerősített 
és chirographált privilegiális oklevelet ad ki. Kelt Dénes mr., olvasókanonok keze 
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által, 2. die fe. S. Trinitatis, a. d. 1354. Méltóságsor: Péter éneklő-, János őrkanonok, 
Imre, Mihály, Ugrin fr.-e: László, egy másik László, Kozma kanonokok. A.

E.: Dl. 5175. (Acta eccl. ordinum et monialium VETUS BUDA 18. 23.) Pergamen, 
iniciáléja hiányzik. Felső szélén ABC chirographum. Pecsétje zöld-vörös sod-
raton függ. Hátlapján egykorú (super sessione quondam Seydul ipsa domina 
regina [....] [..]dus) és későbbi kéz által írott tárgymegjelölések.

K.: AO. VI. 219–220. (137. szám).

316. 1354. jún. 9. Győr

Bereck győri prépost jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapta oklevelét, mely 
szerint a soproni polgárok (cives) és Herric soproni plébános közötti vita van, ezért 
idézze meg a feleket, és ha képes, békítse össze őket. Ha nem tudja őket összebékíteni, 
akkor a vita okát hallgassa meg, majd annak lényegét megértve küldje tovább a ki-
rály jelenléte elé a pert. A prépost ennek megfelelően megidézte a feleket a jelenléte 
elé, de nem tudta őket összebékíteni, mivel a plébános az esküdtekkel szemben azt 
állította, hogy statutum-ot hoztak, mely szerint egy polgár sem adhat neki semmit, 
sem végrendeletileg nem hagyományozhat. Továbbá, nagypénteken (magna VI. f.) a 
kereszt e., ahogyan szokás, senki nem tett felajánlást. Az egyházra végrendeletileg 
hagyott javakat az esküdtek szerezték meg. Sok polgár a plébános és az egyház adósa 
( debitores) volt, akikkel kapcsolatban nem szolgáltattak neki igazságot az esküdtek. 
Ezzel szemben a bíró és az esküdtek azt állították, hogy az egyháznak tartozó polgá-
rokkal kapcsolatban teljes igazságot szolgáltattak. A plébános ellenében elmondták, 
hogy az a király, Sopron városa és a polgárok kárára bort rejtegetett a győri egyház 
pincéiben, hogy a királyi census-t és a győri egyház tizedét elcsalhassa (defraudere). 
Nem fi zette meg az egyház iskolamesterének (scolasticus) és szolgálattevőinek (mi-
nistri) fi zetésüket (debita solaria). 19 szőlőt (3 kivételével) sok év óta nem metszettet 
meg és nem kapáltatott meg, így azok teljesen tönkrementek, semmilyen jövedelem 
(fructus) nem származik belőlük. Az egyház allódium-át és házát hagyta elpusztulni. 
Több kelyhet és más egyházi ékességeket a zsidóknál (inter iudices) elzálogosított, 
egy kelyhet, decretalis könyveket, egy legendagyűjteményt (nova legenda) és Bibliát 
idegenített el az egyháztól. Pénzért eladott több olyan jövedelmet és birtokot (redditus 
et census), amit az elhunyt polgárok végrendeletükben az egyházra hagyományoztak, 
aztán a pénzt az egyháztól elidegenítette. Őket nyíltan eretnekeknek (hereticus) ne-
vezte és megüzente, hogy nem akar békében élni velük, hanem tehetsége szerint min-
den rosszat el akar követni ellenük. Famulus-ai parancsára egy polgárt a saját házá ban 
súlyosan meg sebesítettek. Nyilvánosan együtt lakott asszonyokkal és az egyház jö-
vedelmeit haszontalanul elköltötte rájuk. Megszegte a polgárokkal kötött egyezségét 
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(concordia), amit korábban esküvel és írásban is megerősített (fi de et litteris plebani). 
Az elődje, Servatius plébános végrendeletében a Szt. Dorottya-kápolna felépítésére 
hagyott ruhákat és öltözeteket a saját céljaira használta. Ezek után a prépost a feleknek 
időpontot adott a fentiek bizonyítására, azonban a plébános állításait sem vallomás-
sal, sem tanúkkal, sem más módon nem tudta bizonyítani, hanem engedély nélkül 
(illicenciatus) eltávozott. Az esküdtek saját állításaikat több más szavahihető tanún 
kívül 4 olyan pappal bizonyították, akik a plébános káplánjai voltak, Gywke mosoni 
főesp.-sel,  János győri éneklőkanonokkal és másokkal azt, hogy őket eretnekeknek 
nevezte. Erről a prépost pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. Jaurini, II. f. p. oct. 
fe. Penh., a. d. 1354.

Á.: Győri kápt., 1354. jún. 16. GYMSML Soproni lt., Sopron város (Diplomata-
rium) 152. (Df. 201 786.)

Eml.: Magyar-zsidó oklt. IX. 28. (3. szám) (az elzálogosításról szóló részt idézi).
K.: Házi I. 1. 102–104. (168. szám).

317. 1354. jún. 9. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király országbírója és Thuruch m. honorbirtokosa emléke-
zetül adja, hogy amikor [1354.] máj. 29-én (in oct. fe. Asc. d.) az ország nemeseivel 
törvényszéket ült, megjelent színe e. Egyed testvér, Bazouk ~ Bozouk-i prépost és be-
mutatta Tamás c., volt országbíró több, bírói ítéletét tartalmazó (formam iudicii sui 
exprimentium) oklevelét, valamint az esztergomi és a budai kápt.-ok királyhoz intézett, 
több időpontban kelt és különféle formában kiállított válaszleveleit. Ezek szerint egyik 
részről Egyed testvér, Bozouk-i prépost, másik részről János testvér, Pilis ~  Pylis-i apát 
között, Tamás c. országbíró színe e. hosszú ideig per folyt egy bizonyos földrész ügyé-
ben, mely Hont m.-ben, a Pylis-i Boldogságos Szűz-egyház Marouch és a Bozouk-i Szt. 
István király-monostor szintén Marouch nevű birtokai között fekszik. Az országbíró 
bírói döntése értelmében végül kiküldte Zoard fi a  Domonkos c. (Egyed prépost részé-
re), ill. Miklós, Somogy-i plébános (János Pilis-i apát részére) speciális királyi embere-
ket, hogy a budai kápt. tanúságtevőjének jelenlétében 1353. ápr. 25-én (2 die fe. S. Geor-
gii mart., in a. d. 1353.) szálljanak ki a 2 Marouch birtokra, majd a szomszédok és 
határosok összehívása után és azok, valamint a felek, ill. törvényes procurator-aik jelen-
létében a [IV.?] Béla király privilégiumában foglalt határok alapján járják be a birtoko-
kat. Ha a határok helyesnek bizonyulnak és a felek a bejárásban meg tudnak egyezni, 
akkor mindegyiknek hagyják meg a saját birtokát. Ha nem tudnak megegyezni, akkor 
a királyi emberek és a budai kápt. tanúságtevője fontolják meg a határokat és utána a 2 
Marouch birtok határait állítsák fel, a régi határjelek mellett emeljenek újakat és vezes-
sék be azok birtokába a feleket, ellentmondásukkal nem törődve. Minderről a budai 
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kápt. [1353.] máj. 1-jére (ad oct. fe. S. Georgii mart.) tartozott jelentést tenni. Ekkor 
megjelent az ország bíró színe e. egyik részről Egyed testvér, Bozouk-i prépost, másik 
részről a Pilys-i apát nevében, annak megbízólevelével  Somogy-i (dict.) István deák 
( litteratus) és bemutatták a budai kápt. oklevelét, mely szerint Zoard fi a Domonkos c. 
és Miklós, Somogy-i plébános a kápt. tanúságtevője, Miklós pap, a Szt. Miklós hit-
valló-oltár rector-a jelenlétében 1353. ápr. 25-én kiszálltak a Marouch birtokokra, a 
szomszédok és határosok összehívása után, János, Pilis-i apát és Egyed, Bozouk-i pré-
post jelenlétében azokat [IV.?] Béla király privilégiumában foglalt határok mellett be-
járták, először Egyed prépost mutatása alapján: Marouch falu melletti  Veprech folyó, 
ami Roh c. és Leustachius fi a Bogud földjeitől választja el a birtokot, itt a felek egyet-
értettek. [IV.?] Béla király privilégiuma szerint a Bozouk-i prépost rétje mellett, fűzfa 
alatt határjel van, de nem volt. A folyó mellett tovább haladva Egyed prépost azt állítot-
ta, hogy fűzfa alatt újabb határjel van, de még fűzfát sem találtak. A prépost azt állítot-
ta, hogy a Pylis-i apát azt kivágatta. A folyó mellett volt egy jól látható határjel, amiről 
az apát procurator-a azt állította, hogy Gekminus gyógyszerész (apothecarius) állította, 
ami mellett a királyi emberek újabb határjelet emeltek. Szántóföldek, völgy, Mogyorod 
völgyön keresztül haladó út. Egyed prépost azt állította, hogy az út mellett, annak bal 
oldalán, gyümölcsfa alatt határjel van, de ott gyümölcsfát sem találtak. A prépost azt 
állította, hogy a gyümölcsfát a Pilis-i apát vágatta ki. Az úton továbbhaladva a prépost 
több határjelet mutatott, amelyek mellett újakat állítottak. Mathkachelegh ~ Machkach-
welgh völgyben volt 4 határjel. Ezután az apát procurator-a mutatta meg a határokat, azt 
állítva, hogy a prépost által mutatottakat Gekminus jogtalanul emelte. Hj.: a Marouch 
birtok melletti Veprech folyó választja el a birtokot, valamint egyik részről Roh c. és 
Bogod birtokát, másik részről pedig a kérdéses birtokokat, ahogyan az [IV.?] Béla ki-
rály privilégiumában áll. A  Bozouk-i prépost földje, 2 új földjel, a prépost rétje. A rét 
mellett egy fűzfa alatt 2 új földjel. A bemutatott privilégium szerint egy másik folyó 
mellett, egy fűzfa alatt van egy határjel, de nem találták meg a fát. Azonban volt 2, újó-
lag emelt határjel. Magyarad faluba tartó út. A völgyben nem volt víz, csak nádas és 
füvek (erbe). A prépost azt állította, hogy a privilégiumban nem ez a völgy szerepel, 
hanem az, amit ő mutatott meg. Új határjel az út jobb oldalán, holott a privilégium a bal 
oldalon, egy gyümölcsfa alatt lévő határjelet említ. Az út mellett kicsit távolabb két új 
határjel. Új határjelek a Machkachwelgh völgyig, ahol 4 határjel volt. A felek a határje-
lek megmutatásában nem tudtak megegyezni, ezért a királyi emberek, a szomszédok-
kal és határosokkal együtt a következőképpen határoztak: a Bozouk-i prépost régi ha-
tárjeleket, míg az apát procurator-a csak új határjeleket tudott mutatni, ezért a birtokrészt 
a prépostnak és egyházának iktatják, jóllehet az apát  procurator-a azt ellentmondásával 
többször félbeszakította. Mivel a Marouch birtok határainak bejárásában a felek nem 
tudtak megegyezni és a birtokrészt még nem becsülték meg, és becslés nélkül az or-
szágbíró nem tud a felek között igazságot tenni, ezért oklevelével felkérte a budai 
kápt.-t. hogy küldje ki tanúbizonyságait, akiknek a jelenlétében Palasth-i Lyptou ~ 
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Lyptow fi a  István v. Worbou ~ Vorbou-i  Lukács v. Péter fi a Pál v. Dersenew-i Lypoldus 
(a  Bozouk-i prépost részére küldött), ill.  Zanthou-i János fi a Miklós v. fr.-e, Pál v. Nyek-i 
Balázs fi a János v. fr.-e, György v. Baarath-i Balázs fi a Lőrinc (a Pilis-i apát részére kül-
dött) királyi emberek [1353.] júl. 28-án (4 die fe. B. Jacobi ap.) a vitatott, a Bozouk-i 
prépost által mutatott határok által körülzárt földre kiszállva, a szomszédok és határok 
összehívása után, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében, a vitatott földrészt 
tartozékaival és haszonvételeivel, más fogott bírákkal együtt királyi mértékkel mérjék 
meg, v. ha megmérni nem lehet, akkor szemre becsüljék meg. Minderről a kápt. [1353.] 
aug. 1-jére (ad oct. dict. fe. S. Jacobi ap.) a királynak tegyen jelentést. Ekkor Egyed 
 Bozouk-i prépost, valamint a Pylis-i apát nevében, annak megbízólevelével Somogy-i 
(dict.) István deák (litteratus) Tamás c. színe e. bemutatták a budai kápt. oklevelét, mely 
szerint a kápt. Péter fi a Pál (Egyed prépost részére küldött) királyi emberrel kiküldte 
tanúbizonyságait, Péter mr. éneklőkanonokot és Cosma mr. kanonokot, akik visszatér-
ve a köv.-ket jelentették: jóllehet a Pylis-i apát nem vezetett ki királyi embert, azonban 
ők júl. 28-án a birtokrészt a szomszédok és határosok összehívása után, Egyed prépost 
és a Pilis-i apát nevében megjelent procurator jelenlétében, más fogott bírákkal együtt, 
szemre 2 ekealjra (aratrum) v. az ország szokása szerint 6 M.-ra becsülték. Az oklevelek 
bemutatása után, mivel Tamás c., országbíró és a vele törvényszéket ülő bárók és neme-
sek számára úgy tűnt fel, hogy a 6 M.-ra becsült földrész ügyében a Bozouk-i prépost 
részére, az ország szokásának megfelelően esküt kell ítélniük, ezért úgy határoztak, 
hogy a Bazouk-i prépost hatodmagával, nemes eskütársaival, akik közül legalább egy 
legközelebbi határosa legyen, [1353.] szept. 18-án (4 die oct. fe. Nat. virg. glor.) Palasth-i 
Lyptow fi a István v. Vorbou-i Lukács v. Péter fi a Pál v. Dersenew-i Lypoldus v. 
 Worbouch-i Tamás (a Bozouk-i prépost részére küldött), továbbá Zanthou-i János fi a 
Miklós v. fr.-e, Pál v. Nyek-i Balázs fi a György v. Balasius fi a Lőrinc (a Pilis-i apát ré-
szére küldött) királyi emberek jelenlétében, a budai kápt. tanúságtétele mellett – akinek 
a kiküldését oklevelével kérte az országbíró a kápt.-tól – szálljanak ki a vitatott földre, 
ahol Egyed prépost ornátusában (in vestibus sui ordinis), eskütársai pedig mezítelen 
lábbal, övüket megoldva és földet a fejük felé tartva leteszik a földesküt, hogy a vitatott 
földrész a Bozouk-i Szt. István király-egyházhoz és így Marouch birtokhoz tartozott és 
tartozik. Ha az esküt leteszik, akkor a birtok a Bozouk-i egyház Marouch birtokához 
tartozik, ha nem teszik le az esküt, akkor azt a Pilis-i apátnak és egyházának kell iktat-
ni, örökös birtoklásra, mások jogainak sérelme nélkül. Tamás c. országbíró akarata 
szerint a budai kápt. az eskü látására és hallására kiküldött tanúságtevőjének kell a 
Bozouk-i prépost és eskü társai számára szóról-szóra az esküt elmondania, majd utána 
az eskütársak nevével együtt a kápt. [1353.] nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS.) tegyen jelen-
tést. Miklós országbírónak bemutatták a budai kápt. jelentését, mely szerint kiküldték 
Worbouch-i  Tamás (a Bozouk-i prépost részére küldött) királyi emberrel Péter mr. ka-
nonokot, akik visszatérve a köv.-ket jelentették: [1353.]szept. 18-án a Pylis-i apát nem 
szállt ki a vitatott földdarabra és nem is küldött maga helyett senkit, míg a Bozouk-i 
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prépost, hatodmagával (a Saagh-i préposttal, Preznolch-i Kelemen fi a Miklóssal, Pyri-i 
Péter fi a Pállal, Pomagh-i Mátyás fi a Miklóssal, Nenye-i István fi a Lászlóval) együtt, a 
fentebb leírt módon letette a földesküt. Ezek után a vitatott földrészt a királyi embereke 
a Bozouk-i Szt. István király-egyház Marouch birtokához csatolták örökös birtoklásra. 
A fentiek megismerése után az országbíró úgy határozott, hogy a vitatott földrészt a 
Bozouk-i egyház Marouch birtokához csatolta örökös birtoklásra és vissza vonhatatlanul, 
a Pilis-i apátra pedig örökös hallgatást parancsolt vele kapcsolatban, a birtok becsérté-
kének kétharmada az országbírót, egyharmada pedig perbeli ellenfelét illeti meg. A fen-
tiekről az országbíró autentikus függőpecsétje alatt állíttat ki privilegiális oklevelet. D. 
Bude, 12. die oct. fe. Asc. d. predict., a. d. 1354.

E.: Dl. 25 821. (Acta eccl. 39. 14.) Hártya. 2 sor mélységű N iniciáléja hiányzik. 
Hátlapján más középkori kéz írásával tárgymegjelölés (contra abbatem de 
Pilys), valamint későbbi kezek által írott tárgymegjelölés és tartalmi összefog-
laló. Természetes színű pecsétje vörös sodraton függ.

Má.: Dl. 8806. (AP. PEST 1. 1.) (1733. évi Má.-ban.)
K.: Hevenessi TOM. LXV. Sub SS. p. 393; F. IX. 2. 343–355. (171. szám).
R.: Békefi , Pilis 339. (64. szám).

318. 1354. jún. 9. Buda

Drugeth Miklós, [I.] Lajos király országbírájának Budán, 1354. jún. 9-én (Bude, 
predicta f. II. prox. an. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1354.) kelt nyílt oklevele 
(littere compositionales) szerint Erzsébet anyakirályné (H) annak a pernek a tár-
gyalását, melyet Abiczk (Tá. 2.: Ebeczk)-i Jakab fi a János a maga és lánya, Dorottya 
nevében Benedek fi a Lypthou (Tá. 2.: Lipthou)-i (dict.) Miklós ellen, többek között 
Dorottya leánynegyede, valamint anyjának hitbére és jegyajándéka miatt indított, 
az ő, valamint az ország bárói és nemesei jelenléte elé áttette. Ennek megfelelően 
az országbíró színe e. megjelenve egyik részről Lypthou (Tá. 2.: Liptov)-i Miklós 
(dict.), másik részről Jakab fi a János (Dorottya terhét magára vállalva) elmondták, 
hogy a köv. megegyezésre jutottak: minden egymás közötti perükben, de különö-
sen a hitbér, jegyajándék és leánynegyed miatt indítottakban egymást nyugtatják. 
Lypthou (Tá. 2.: Liphov)-i (dict.) Miklós a maga részéről nyugtatja Jakab fi a Jánost 
a hamis bizonyítékok bemutatásában, amiben Jánost elmarasztalták. Jakab fi a János 
Abiczk (Tá. 2.: Ebeczk) birtokon bírt, perben kezére került részét a királyi ember és 
az esztergomi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében 2 egyforma részre felosztják az 
oklevélben írt feltételekkel. A megállapodást be nem tartó fél párbajban vesztesként 
(in facto succubitus duelli facti potencialis) marasztaltasson el.
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Tá.: 1. I. Mátyás király, 1486. nov. 23. Dl. 72 328. (Madách cs. lt. Palojtai per)
 2. I. Mátyás király, 1486. nov. 23. Dl. 67 564. (Tihanyi cs. lt. 34.)
 3. I. Mátyás király, 1486. nov. 23. Dl. 67 569.)
K.: –

319. 1354. jún. 11.

Az egri kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, 1354. ápr. 2-i (f. IV. prox. 
an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1354.) parancslevelének (l. 175. szám) megfele-
lően Ayka-i Péter fi a István királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Mihályt, 
a Szt. Imre-oltár mr.-ét az abban foglaltak végrehajtására, akik visszatérve elmond-
ták, hogy [1354.] máj. 17-én (sabb. prox. an. fe. Asc. d.) kiszálltak Dehter birtokra, 
azt a törvényesen összehívott szomszédai és határosai jelenlétében igazi és régi ha-
tárai mellett bejárták, majd miután a királyi ember a szomszédos és határos birto-
koktól, különösképpen a Sarusbolch birtoktól 2 régi határjellel – amelyeket Lőrinc 
a Beregyo folyó mellett, a folyóból kilépő patak (rivulum) kanyarulatában és egy 
tüskés bozótban, a Szt. Dénes vértanú-egyházzal szemben, a folyó másik partján és 
a Valinttheleke nevű telki helyen (locus sessionalis) mutatott, Buhch ~ Bolch-i Ta-
más Bolch-i villicus és az uo. való hospesek jelenlétében – elválasztotta, [külzeten: 
Zaz-i] Lőrincnek hagyta örökös birtoklásra. A kápt. tanúbizonysága a kápt. e. ezeket 
megerősítette. D. in die fe. S. Barnabe ap., a. d. prenotato. [1354.]

E.: Dl. 28 732. (Erdélyi országos kormányhatósági lt., KKOL, Metales D. 5.) Papír. 
Hátlapján külzet (domino regi super facto statutionis cuiusdam possessionis 
Dehter vocate et metarum erectionis eiusdem pro Laurencio fi lio Stephani de 
Zaz)), későbbi kéz által készített feljegyzés Deter hollétéről, természetes színű, 
kerek zárópecsét töredéke.

Á.: Kolozsmonostori konv., 1757. aug. 15. Dl. 4419. (NRA. 1686. 3.)
K.: AO. VI. 220–222. (138. szám).

320. 1354. jún. 11.

A pécsi kápt. emlékezetül adja, hogy az elhunyt Theutheus ~ Theuteus (E. 2.: 
Thew thus ~ Thewtheus) mr., királyi ajtónállómr. fi ai: Miklós és László mr.-ek kö-
telesek voltak apjuk özvegyének, Suklous-i Pál mr. leányának, Anych asszonynak 
hitbére és jegyajándéka fejében, amelyek őt apjuk birtokaiból az ország szokásai 
szerint, az uralkodó oklevele értelmében megilletik, becsértékben (cum estimat-
ione condigna) 50 budai M.-t fi zetni [1354.] jún. 8-án (in oct. fe. Penth.) és az öz-
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vegynek erről a kápt. oklevelével Miklósnak és Lászlónak felmentvényt kellett ad-
nia. Ekkor  Herbord fi a Márk Thewthus Theutheus ~ Theuteus (E. 2.: Thewthus ~ 
Thewtheus) mr. fi ai: Miklós és László mr.-ek famulus-a és offi cialis-a urai nevében 
a királyi kápolna ispán megbízólevelével megjelent a kápt. színe e. és az 50 budai 
M.-t a személyesen megjelent asszonynak teljesen kifi zette, aki a fentiekkel kap-
csolatban Miklós és László mr.-eket nyugtatja. D. 4. die oct. fe. Penth. supradicta-
rum, a. d.1354.

E.: 1.  Dl. 87 295. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32. E. 241.) Hártya, 
felső szélén szakadt, két sorban kb. 1 szónyi hiánnyal. Hátlapján természe-
tes színű, mandorla alakú pecsét kis töredéke, későbbi kéz által írott latin 
regeszta.

 2.  Dl. 87 295. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32. E. 241.) Hártya, ép. 
Hátlapján mandorla alakú rányomott pecsét nyoma, későbbi kéz által írott 
latin regeszta és latin nyelvű tárgymegjelölések.

K.: –

321. 1354. jún. 12. Zemplén

[I.] Lajos király (H) megfontolva és emlékezetébe idézve hű lovagja (miles), Mochk 
fi a Domonkos mr. az országnak és neki teljesített állandó, hű szolgálatait, ezek-
nek viszonzásául az örökösök nélkül elhunyt Sándor fi a Péter fi a Sándor Bars m.-i, 
a  Goron folyó mellett fekvő 2 Zechen, Warad és Perlep, valamint a Nyitra m.-i 
 Wezekyn birtokokat, melyeket Péter fi a Sándor életében háborítatlanul bírt és me-
lyek örökös nélküli halála után az ország szokása szerint a király kezére háramlottak, 
Domonkos mr.-nek és örököseinek adja összes tartozékaikkal és haszonvételeikkel, 
igazi és régi határaik mellett, azzal a joggal, mellyel a király kezéhez háramlottak, 
új adomány címén (titulo nove donationis), mások jogainak sértetlenül hagyásával 
és erről a jelentés után privilégium kiállítását ígéri. D. in Zemlinio, in fe. Corporis 
Christi, a. eiusdem 1354.

Á.: I. Lajos király, 1363. máj. 13. Dl. 4443. (NRA. 795. 8.)
K.: AO. VI. 222–223. (139. szám).

322. 1354. jún. 12. Tolnavár

Imre mr. tolnai alispán, Dada-i Péter deák (litteratus), Thengelych-i András fi a 
Lőrinc, Solyagh-i István fi a János és Adach-i Domonkos fi a Imre szb.-k jelen-
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tik [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapták autentikus pecsétjével megerősített 
általános (idézésekre, vizsgálatokra és eltiltásokra vonatkozó), nyílt oklevelét 
 Wezzeus mr., zólyomi c. érdekében, és annak megfelelően kiküldték Imre mr. al-
ispán famulus-át, Demeter m.-i embert, aki azt jelentette, hogy [1354.] jún. 10-én 
(f. III. prox. p. fe. SS. Trinitatis) Miklós pécsi püspök Zegefalua birtokára kiszállt 
és a püspököt Wezzeus mr. Mareuize nevű folyója felének használatától és külö-
nösképpen a wlgo Gath-nak nevezett malomgát (clausura molendini) építésétől 
eltiltotta az ország szokásainak megfelelően. D. in Tholnauar f. V. prox. p. fe. pre-
notatum, a. d. 1354.

E.: Dl. 87 296. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32. C. 132.) Papír. Hát-
lapján külzet (domino regi pro magistro Wezzeus comite Zoliensis contra 
venerabilem in Christo patrem ac dominum dominum[!] Nicolaum episcopum 
ecclesie Quinqeeclesiensis prohibitoria), 2 természetes színű viaszba nyomott, 
kerek záró pecsét kis töredékei, valamint későbbi kéz által írott tartalmi össze-
foglaló.

K.: –
R.: Szakály F., Tolna 104–105. (21. szám).

323. 1354. jún. 13.

Az egri kápt. színe e. Puthnuk-i Weche (dict.) Miklós fi a László mr. bemutatta a 
kápt. saját, 1338. jún. 7-i (in oct. fe. Penth., a. d. 1338.) (l. Anjou-oklt. XXII. 279. 
szám) nyílt oklevelét és kérte, hogy privilégiumukban írják át és autentikus pecsét-
jükkel erősítsék meg. A kápt. a kérésnek eleget tesz és autentikus függőpecsétjével 
megerősített és chirografált privilégiumában átírja a kérdéses oklevelet. D. in cras-
tino fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1354, amikor Lajos a király, Miklós az esz-
tergomi, Dénes a kalocsai érsek és M[iklós] az egri püspök. László prépost, János 
olvasó-, Sándor éneklő-, János őrkanonok, Domonkos Borsua-i, András Zemlyn-i, 
János Borsod-i, Miklós  Zabouch-i, Miklós Pankata-i, Imre Ungh-i, Benedek  Heues-i 
főesp. jelenlétében.

E.: Dl. 89 317. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 2. 13.) Pergamen, hajtásvonalnál ne-
hezen olvasható, iniciáléja hiányzik, alján ABC chirographum. Természetes 
színű pecsétje zöld sodraton függ.

K.: –
R.: F. IX. 6. 68. (72. szám) (latin nyelvű).
Megj.: R. szerint a Rathoti cs. lt.-ból.
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324. 1354. jún. 13.

A győri kápt. 1354. jún. 13-i (f. VI. prox. p. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1354.) 
oklevele szerint színük e. Hegyn fi a Benedek lánya, Klára (Pousa fi a János özvegye) 
Janok nevű birtokát – melyet férje, János adott neki jegyajándékként (pro dotalium) 
– összes tartozékával és haszonvételével együtt Feuldwar-i (dict.) Miklóstól, utolsó 
férjétől született gyermekeire, Jakabra és Katalinra, valamint Tamás fi a Andrásra és 
Beke fi a Jánosra, Feuldwar-i Miklós fr.-einek fi aira és örököseire hagyja örök bir-
toklásra.

Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1368. szept. 5. Dl. 37 370. (Szüllő cs. lt.) (7. oldal.)
 2.  Szentgyörgyi Péter országbíró és erdélyi vajda, 1504. nov. 14. Dl. 105 081. 

(Batthyány lt. Illésházy cs. lt. 19.15.2)
K.: –

325. 1354. jún. 13.

A váradi kápt. emlékezetül adja, hogy korábbi oklevele értelmében egyik részről 
Rosal-i Gergely fi a György mr., Atya-i Tyba fi a Péter mr. és Gathal-i Elleus fi a Burch 
~ Borch mr. nemesek, másik részről Kerali-i Chepanus fi a Zovard és Vyhel-i Miklós 
fi a István v. procurator-aik [1354.] jún. 8-án (in oct. fe. Penth.) a kápt. tanúságtevőjét 
tartoztak kivezetni (adducere) az Ugacha m.-i Lipou peres földre (terra), mely a Ze-
merdek folyó mellett fekszik, Vruzy birtok szomszédságában. Ott a szomszédok és 
határosok – kivéve a Lapy-i nemesek – összehívása után Gergely fi a György, Tyba 
fi a Péter és Elleus fi a Borch hatodmagukkal – akik közül egynek határosuknak kell 
lenni – a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében az ország szokása szerint tartoznak 
esküt tenni, miszerint Lipou föld az ő öröklött birtokuk, nagyapjuktól (ab awo) há-
ramlott rájuk. Az eskü letétele után a vitatott föld határjeleit ott állítják fel, ahol 
akarják és Chepanus fi a Zovard és Miklós fi a István, valamint fr. patruelis-eik és 
fr. uterinus-aik azt nekik hagyják örökös birtoklásra. A kápt. a felek kérésére ki-
küldte tanúságtevőjét, Pál karpapot, a Szt. János ap. és evangélista-oltár rector-át, 
aki vissza térve elmondták, hogy a felekkel kiszállt a mondott földre, a szomszédok 
és határosok összehívása után bejárták, majd Gergely fi a György, Tyba fi a Péter és 
Elleus fi a Borch hatodmagukkal, nemes eskütársaikkal – mindegyikük másodma-
gával – közöttük a szomszédos birtokos Vruzy-i Deseu fi a Rophayus-sal az ország 
szokása szerint sarutlan lábbal, övüket megoldva, földet a fejük felé tartva meges-
küdtek. D. in crastino fe. pretiosissimi Corporis Christi, a. eiusdem 1354.
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E.: Dl. 70 633. (Perényi cs. lt. 46.) Hártya. Hátlapján mandorla alakú pecsét töredé-
ke és későbbi kezek által írott tartalmi összefoglalók.

K.: AO. VI. 223–224. (140. szám).
R.: Doc. Trans. X. 271–272. (262. szám) (román); Tringli, Perényi 65. (85. szám).

326. 1354. jún. 15.

A váradi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt 1354. máj. 16-i (f. VI. 
prox. an. dies Rogationum, a. d. 1354.) mandátumának (l. 289. szám) megfelelően 
 Kysanarch-i Jakab fi a László királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Miklós 
karpapot az abban foglaltak elvégzésére, akik elmondták, hogy Zabouch m.-ben kör-
bejárva (undique procedendo) a nemesektől, közrendűektől, egyháziaktól és világi-
aktól, a m. minden rendű és rangú lakosától, különösen István fi a László és Anarch-i 
Domonkos fi a János útitársaitól, akik saját költségükön tartottak velük (cum eisdem 
per vias creberrimas fatigari extitissent laboribus et expensis), és másoktól, akiktől 
illett és lehetett, nyíltan és titokban, egyesével és együttesen megtudták, hogy István 
fi a László és Anarch-i Domonkos fi a János a Regun-i Dénes fi a Tamás mr. ellenében 
(a tőle visszaszerzett birtokrészeik tárgyában) viselt perük során sok pénzt adtak ki, 
de az összeget nem tudták kideríteni. D. domin. die prox. p. fe. Corporis Christi, a. 
prenotato. [1354.]

E.: –. Fk.: Dl. 96 341. (Vay cs. berkeszi lt. 335.) Fk.-en mandorla alakú zárópecsét 
nyoma vehető ki.

K.: –
R.: Piti F., JAMÉ. 2010. 439–440. (149. szám).

327. 1354. jún. 15. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, hogy azt a pert, melyet Kuchyn-i Gallus fi a Mihály – aki helyett 
Kumlous-i Miklós jelent meg a Jazou-i konv. megbízólevelével – Trechan-i Tyuador, 
valamint Mykloushaza-i Miklós fi ai: György, András és Péter ellen – akik helyett 
assumptores-ek jelentek meg – indított a Jazou-i konv. idézőlevelének megfelelően 
[1354.] jún. 8-án (in oct. fe. Penth.) a színe e. az időpont közelsége miatt (ratione 
prioritatis termini) a királyi sereg oszlásának 15. napjára (ad quind. residentie exer-
citus regii) halasztja el, a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1354.
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E.: –. Fk.: Dl. 95 927. (Tivadar cs. trocsányi lt. 4.) Kerek zárópecsét nyoma azono-
sítható.

K.: –

328. 1354. jún. 16. Visegrád

[I.] Lajos király (H) a szepesi kápt.-nak. Jelentette neki Leuche-i Miklós mr., esz-
tergomi kanonok, hogy Leuche-i Geublinus c. lánya, Gertrud asszony, a nagyanyja 
(auia) volt. Ezért a király felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a 
jelenlétében Lőrinc fi a Tamás v. Mathiasfalua-i Conrad v. Kazmerfalua-i Miklós fi a 
János v. Aranyaz-i Hank v. Gebulfalua-i Miklós fi a Miklós királyi ember a fentiek-
ről mindenkitől megtudja az igazságot és erről a kápt. tegyen jelentést. D. in Visseg-
rad, f. II. prox. p. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1354.

Á.: Szepesi kápt., 1354. júl. 30. (A MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.)
K.: F. IX. 2. 336–337. (167. szám).

329. 1354. jún. 16.

A győri kápt. színe e. személyesen megjelentek Sopron város (Supruniensis civitas) 
bírája, Gowr (dict.) Miklós, volt bírája, Pál és jegyzője, Sewfridus mr. és azt kérték, 
hogy Bereck győri prépost 1354. jún. 9-i (II. f. prox. p. oct. fe. Penth., a. d. 1354.) ok-
levelét (l. 316. szám), mely a prépost döntését tartalmazza, írják át és erősítsék meg, 
mely kérésnek a kápt. eleget tesz. D. f. II. prox. p. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 
supradicto.[1354.]

E.: GYMSML. Soproni lt., Sopron város (Diplomatarium) 152. (Df. 201 786.) Hát-
lapjára nyomott pecsétet rögzítő szalag látszik.

K.: Házi I. 1. 104. (169. szám).

330. 1354. jún. 19.

A győri kápt. 1354. jún. 19-i (in oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1354.) okle-
vele szerint e. megjelenve János mr., a veszprémi kanonok és dékán a kápt. nevé-
ben tiltakozott, hogy Konth Miklós vajda és Zolnuk-i c., valamint fr.-e, Leukus 
mr. a kápt. Premorton nevű birtokának határai között a kápt. földjéből egy elég 
nagy területet (satis magnum spatium), valamint a kápt. Tuzukteleke és Kalozd 
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nevű földjeit elfoglalták és a saját Pech birtokukhoz csatolták, továbbá Pech birto-
kon a kápt.-t illető 3 malmot szintén elfoglalták. A tiltakozás után Miklós vajdát, 
 Leukus mr.-t, fi aikat és bárki mást a birtokok és azok tartozékainak elfoglalásától 
eltiltotta.

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1383. máj. 16. Veszprémi Érseki és Főkápt. lt. Veszp-
rémi kápt. m. lt. Oklevelek, Kálozd 9. (Df. 201 040.)

K.: –
Megj.: megegyezik a pannonhalmi konv. ue. a napon kelt oklevelével.

331. 1354. jún. 19.

A Szt. Márton egyház-konv. 1354. jún. 19-i (in oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 
1354.) oklevele. Tartalma megegyezik a győri kápt. ugyenezen napon kelt oklevelé-
vel. (Peeth névalakkal.)

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1383. máj. 16. Veszprémi Érseki és Főkápt. Lt. 
Veszprémi Kápt. m. lt. Oklevelek, Kálozd 9. (Df. 201 040.)

K.: Dreska G., Pannonhalmi konv. I. 76–77. (68. szám).
R.: Veszp. Reg. 185. (461. szám).
Megj.: megegyezik a győri kápt. ue. a napon kelt oklevelével (Peeth névalakkal).

332. 1354. jún. 22. Avignon

[VI. Ince pápa] a minoriták provincialis-ainak, custos-ainak és guardian-jainak 
meghagyja, hogy ne akadályozzák azokat a testvéreket, akik Boszniába akarnak 
menni a hitetlenek megtérítése céljából. D. Avin[ione]. X. kl. Julii, pápasága 2. évé-
ben [1354.]

K.: –
R.: Áldásy, 70. (156. szám).

333. 1354. jún. 24.

Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-konv. jelenti [I.] Lajos király-
nak (H), hogy itt átirt, 1354. jún. 8-i oklevelének (l. 313. szám) megfelelően kiküld-
ték tanúságtevőjüket: János testvért Fay-i Kozma fi a István királyi emberrel, akik 
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vissza térve elmondták, hogy [1354.] jún. 10-én (in vig. fe. B. Barnabe ap.) kiszálltak 
 Golup és Chobey birtokokra, a szomszédok és határosok jelenlétében a királyi em-
ber ellentmondás nélkül bevezette azokba [Monak-i István fi a] Mihályt. D. f. III. 
prox. an. oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. prenotato [1354.]

Á.: I. Lajos király, 1355. jún. 28. Dl. 4431. (NRA. 1537. 84.)
K.: –

334. 1354. jún. 25.

Az aradi kápt. színe e. Iwanka fi a Domonkos, Zeer-i Powsa fi a István Byke-i offi cia-
lis-a, ura nevében tiltakozott a köv.-k ellen: bizonyos, a jelenlegi királyi hadjáratba 
menő nemesek [1354.] jún. 24-én (in fe. Nat. B. Johannis Bapt.) István mr. Ma-
ros folyón, Zeudy birtoka közelében lévő révjében álló hajóját hajósaitól erőszakkal 
elragadták, Zeudy birtokon 6 jobbágyot és 2 asszonyt megöltek, István több más 
jobbágyát súlyos sebekkel megsebesítve félholtan hagyták hátra, Zeudy-i curia-já-
nak udvarbíráját (iudex curie), aki István mr. házánál, a curia-ban volt, fegyveresen 
megkergették és megölték volna, ha nem tud a házba bemenekülni. D. 2. die fe. Nat. 
B. Johannis Bapt., a. d. 1354.

E.: Dl. 91 465. (Festetics cs. lt. ARAD 19.) Papír, felső szélén, három helyen hiányos. 
Hátlapján külzet (pro magistro Stephano fi lio Powsa de Zeer contra quosdam 
nobiles ad presentem exercitum domini regis profi cisscentes super mortem sex 
hominium et duarum feminarum et aliorum intrascriptorum protestoria) és ter-
mészetes színű viaszba nyomott, mandorla alakú zárópecsét töredéke.

K.: –

335. 1354. jún. 25. Kálló

Rechk-i László fi a Miklós mr., Chyko mr. borsodi alispánja és a 4 Bursud-i szb. 
a színük e. megjelent Hangunfyw-i Mihály fi a Miklós c. kérésére kiküldték em-
berüket, Márk c.-t, aki Lampert fi ait: Gergely c., Lázárt, Domonkost és Miklóst, 
valamint ua. Gergely fi a Tamást és ua. Lázár fi a Sebestyént eltiltotta Sumprak fi a 
Miklós földjének használatától és hasznainak beszedésétől, mely a Szt. Miklós hit-
valló-egyház oltárának sarkától (ab angulo altaris ecclesie sancte Nicolai conf.) egé-
szen a Hangunpataka ~ Hangunpathaka [~ külzet: Hangunpotoka] folyóig terjed és 
ua. Hangun-ban helyezkedik el. D. in villa Karlow, f. IV. prox. an. fe. B. Petri ap. 
a. d. 1354.
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E.: Dl. 56 872. (Hanvay cs. lt. 62.) Papír, vízfoltos, halvány. Hátlapján kül-
zet (prohibitoria pro comitem Nicolaum fi lium Michaelis contra comitem 
Gregorium, Lazarum, Dominicum et Nicolaum fi lios Lamperti et Thomam 
fi lium Gregorii et Sabastinum fi lium eiusdem Lazarii ab usu et perceptione 
omnium utilitatum terre Nicolai fi lii Sumpak usque ad Hangunpatoka) és ter-
mészetes színű viaszba nyomott, 5 zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 224–225. (141. szám).
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 105. (74. szám).

336. 1354. jún. 26.

A garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) konv. színe e. megjelent 
egyik részről Egyed testvér, a Bozouk-i Szt. István premontrei rendi monostor 
prépostja, másik részről Imre fi a Wezzeus mr. és előbbi tiltakozva elmondta, 
hogy a monostor 3 ekealjra (aratrum) terjedő, a Szt. Lőrinc vértanú-egyház mel-
lett fekvő (ahogyan az [IV.?] Béla király privilégiumában áll, amit Egyed testvér 
mutatott be) Paldi predium-át, kaszálókkal, ligetekkel, egy malomhellyel (fundus 
unius molendini) a szomszédok és határosok igaztalanul elfoglalták és jogtalanul 
a hatalmukban tartják, ezért annak hasznaihoz jelenleg nincs lehetőségük hozzá-
férni. A prépost a predium-ot összes tartozékával, haszonvételével és a malom-
hellyel együtt Wezzeus mr.-nek, a monostor király által állított protector-ának és 
defensor-ának, valamint örököseinek adja a jelen oklevél dátumától számított 25 
évre birtoklásra, megvédelmezésre és hasznainak beszedésére 25 dénár M.-ért (a 
M.-t 10 pensa-val számolva). Egyed prépost kijelentette, hogy a pénzt Wezzeus 
mr.-től teljesen megkapta, ezért Wezzeus mr.-re és örököseire ruházta Paldi pre-
dium elfoglalásának, megvédésének, megtartásának és bírásának teljes hatalmát 
(plena auctoritas), és minden olyat, mellyel ilyen ügyekben az ország szokásai-
nak megfelelően a defensor-ok és procurator-ok élni szoktak. A 25 év leteltével 
Wezzeus mr. és örökösei kötelesek a predium-ot összes tartozékával és haszon-
vételével együtt visszaadni a Bozouk-i Szt. István-monostornak. Erről a konv. 
autentikus pecsétjével megerősített oklevelet állíttat ki. D. in fe. BB. Johannis et 
Pauli mart., a. d. 1354.

E.: Dl. 77 100. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 387.) Hártya. Hátlapján kerek, termé-
szetes színű rányomott pecsét töredéke és későbbi kéz által írott latin nyelvű 
összefoglaló.

K.: Z. II. 569–570. (428. szám).
R.: Z. VII. 152., Keglevich K., Fons XV. (2008.) 283. (79. szám). 
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337. 1354. jún. 26. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja a zágrábi polgárokat (cives et hospites Gre-
chensis de Zagrabie) képviselő Péter, zágrábi bíró kérésére függőpecsétjével ellátott 
oklevelében átírja és megerősíti Lőrinc királynéi tárnokmr. 1346. márc. 22-i (a. d. 
1346., in die medii Quadr.) oklevelét. D. Zagrabie, f. V. prox. p. fe. B. Johannis Bapt., 
a. d. 1354.

E.: A.HAZU D-IV/35 (Df. 230 406.) Hártya, néhány helyen szakadt, foltos. Füg-
gőpecsétre utaló sodrat látszik.

Eml.: Miklós nádor fi a János tárnokmr., 1361. márc. 8. (Smič. XIII. 113–122., 79. 
szám.)

K.: Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 183. szám.
R.: Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 207. (229. szám); Stipišić, 308. (622. szám), Halász 

É., Szlavón 133. (212. szám).
Megj.: az említő oklevél a MOL. gyűjteményében nem lelhető fel. 

338. 1354. jún. 26.

Turuch m. alispánja és szb.-i jelentik Miklós c.-nek, [I. Lajos] király országbírójának, 
Turuch m. honorbirtokosának, hogy itt átírt, 1354. máj. 28-i (f. IV. prox. an. oct. Asc. 
d., a. eiusdem 1354.) oklevelének (l. 301. szám) megfelelően [1354.] jún. 5-én (f. V. 
prox. p. fe. Penth.) az abban megnevezett földre kiszálltak, a szomszédok és határo-
sok, valamint más fogott bírák összehívása után azt a [IV.] Béla király oklevelében 
(melyet Miklós és Myke eredetiben mutattak be) (l. Reg. Arp. 784. szám) foglalt igazi 
és biztos (certa) határai mellett bejárták. Hj.: a Rachowch föld felé (inter terram) fo-
lyó folyó (rivulus), mocsár, Celnekew jobbágyokkal közös határ (cum villanis Cel-
nekew) földjelekkel, cserjés (frutecta), Kechlon földje (usque terram Kechlonis?), út, 
kaszáló, Turuch (?) folyó, fűzfa, amit a határjárók nem találtak meg, de találtak egy 
fatörzset (stipes). Balázs fi a Miklós [II.?] András király (H) privilégiumát mutatta 
be, melyben a határok voltak rögzítve. Miklós és Myke elmondták, hogy a vitatott 
föld Miklós kezénél van és a határként szolgáló fűzfát elpusztította. A m. hatósága 
a panaszok mellett az országbíró embereivel, a szomszédokkal és más nemes fogott 
bírákkal kiszállva a vitatott földre, úgy találták, hogy a vitatott rész egy királyi ekealj 
harmadrésze (tertiam partem unius regalis aratri). Ezért [......] A m. hatósága a feleket 
az országbíró elé idézte [....]-ra. D. f. V. prox. p. fe. B. Johannis Bapt. [1354.]

E.: Dl. 98 280. (Tabula provincialis, acta post adv. 19. 32. 6.) Papír, vízfoltos, szaka-
dozott. Hátlapján külzet (comiti Nicolao iudici curie domini regis pro Nicolao 
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fi lio Thome et Myke fi lio Stephani contra Nicolaum fi lium Blasii super facti 
estimationis cuiusdam particule terre litigiose nec non partibus ad octavas 
sancti Jacobi apostoli coram vobis comparendi) és 6 természetes színű záró-
pecsét maradványa.

K.: –

339. 1354. (?) jún. 27.

Miklós egri püspök tudatja Miklós nádorral, a kunok bírájával, hogy abban a per-
ben, amit a joghatósága alá és egyházm.-jébe tartozó Zykzou-i Imre fi a Péter ellen 
leánynegyed ügyében már régen indítottak a színe e. Pous fi a Leukus mr. és Mihály 
fi a Herke, Kendy-i nemesek, nem tud igazságot tenni. Péter az egyházi hatalmat ma-
kacsul semmibe vette, amiért már kiközösítették (existit sententia excommunicatio-
nis) a hozzá tartozókkal együtt. Mivel az egyházi és a világi hatalom és joghatóság 
kölcsönösen tartozik egymást segíteni, ezért a püspök a pert átteszi a nádor jelenléte 
elé, fenntartva az egyház szabadságait. D. Agrie, in fe. S. regis Ladislai.

E.: Dl. 4444. (NRA. 1537. 90.) 2 helyen elmosódott, nehezen olvasható. Hátlapján 
külzet (magnifi co viro et [nobili domino] Nicolao regni Hungarie [palatino et] 
iudici comanorum [... ... ...] honoris), valamint későbbi kezek által írott tárgy-
megjelölések.

K.: AO. VI. 225–226. (142. szám).
R.: Bónis-Balogh 130. (1190. szám).
Megj.: K. szerint 1354 körül kelt. Az E.-ben a kiadás évét nem, csak a hónapot-na-

pot tüntették fel.

340. 1354. jún. 28.

Az egri kápt. 1354. jún. 28-i (in vig. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1354.), zárt 
(clause) oklevele szerint Kouachy-i Tamás fi a János királyi ember – a király írás-
beli parancsa (de litteratorio mandato) alapján kiküldött kápt.-i tanúságtevő, Lukács 
mr., az egri egyház subnotarius-a jelenlétében – [1354.] jún. 24.-én (in die fe. Nat. 
S. Johannis Bapt.) kiszállt Horuati-i Miklós fi a János Torna m.-i Horuati birtokára, 
azt az otthon talált (quos tunc domi reperire potuissent) szomszédok és határosok, 
különösen az Ordou-i és Wendegy-i királyi falvak hospeseinek tudtával és jelenlété-
ben, alábbi határai mentén bejárta, Ordou és Wendegy birtokoktól, valamint Torna-i 
László fi a János fi ainak Wyfalu birtokától elválasztotta, majd összes tartozékával és 
haszonvételével együtt, azzal a joggal, mellyel Lorand fi a Miklós fi a Jánoshoz tarto-
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zik, neki iktatta örök birtoklásra. A királyi ember és kápt.-i tanúbizonyság jelentése 
alapján a határok: a Boldua víz (aqua) mellett 2 nagy kő, Orduo birtok, Tornai János 
fi ainak 2 földjele.

Tá.: Kont Miklós nádor, 1360. nov. 23. Dl. 16 109. (Keglevich cs. lt. AM. 21.)
Á.: ua. jelzet alatt, 2 darab. (pozsonyi kápt, 1636. és pozsonyi kápt, 1759.)
K.: –

341. 1354. jún. 28. Kálló

Bereck c. fi a János fi a László mr., Zabolch m. c.-e és a 4 szb. színe e. [Vybogat-i 
Mátyás mr.] Ezlar-i Péterrel tiltakozott, hogy Bogat-i Mikós fi ai: Mihály és Jakab 45 
kepe szénáját (fenum quadraginta quinque equecias) elvették tőle. D. in Kallo, sabb. 
prox. an. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1354.

E.: Dl. 41 242. (Múz. Ta. POKOLY.) Papír, vízfoltos, szakadozott, az oklevél 
csonka, kb. 1/3-ad része hiányzik. Hátlapján külzet (pro magistro Mathio de 
Vybogat contra Michaelem et Jacobum de Bogat prohibitionales) és 2, ter-
mészetes színű viaszba nyomott zárópecsét töredéke, valamint egy zárópecsét 
hártyaszalagja.

K.: –
R.: Piti F., Szabolcs m. 127. (491. szám).
Megj.: A [ ] közötti rész a hátlapról származó kiegészítés.

342. 1354. jún. 29. Villanova

[VI.] Ince pápa [I.] Lajos királynak (U). A kalocsai érsek elpanaszolta, hogy néhány 
szakadár világi (laici scismatici) a neki járó tized megfi zetését megtagadta és az 
érsek által ellenük indított eljárást semmibe veszik. Kéri [I.] Lajost, hogy a tized be-
hajtásában legyen az érsek segítségére. D. apud Villanovam, Avinionensis diocesis, 
III. Kal. Julii, pápasága 2. évében [1354.]

K.: Theiner II. 7. (13. szám), Gasnault II. 112. (1004. szám).
R.: Áldásy 71. (158. szám); Bónis-Balogh 130. (1191. szám).
Megj.: Áldásy 70. (157. szám) tartalma ua., a jelzetelése azonban eltér. K. által kö-

zölt eredeti jelzet megegyezik az Áldásy 71. (158. szám) által közölt eredeti 
jelzettel.
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343. 1354. jún. 29. Villanova

Az előző számmal megegyező tartalmú levelet intéz [VI.] Ince pápa [Erzsébet] ma-
gyar (U) királynéhez.

K.: Theiner II. 7. (13. szám), Gasnault II. 112. (1004. szám).
R.: Áldásy 70. (157. szám); Bónis-Balogh 130. (1191. szám).
Megj.: Áldásy 70. (157. szám) tartalma ua., a jelzetelése azonban eltér. K. által kö-

zölt eredeti jelzet megegyezik az Áldásy 71. (158. szám) által közölt eredeti 
jelzettel.

344. 1354. jún. 29. Buda

[I.] Lajos király (H) Sarus m. c.-ének, alispánjának és a szb.-knak. Jelentette neki 
Trochan-i Teodor a saját, valamint Péter fi a Miklós, ua. Miklós fi ai: Gergely,  János, 
András és Péter, valamint felesége, Anna és lányai, Sebe és Margit nevében, hogy 
Kuchyn-i Gál fi ai: Mihály és Imre, Komlous-i Simon fi ai: Miklós és János jobbá-
gyaikkal és famulus-aikkal [1354.] ápr. 17-én (f. V. prox. p. fe. Pasce d.) Mihály és 
Imre Kuchyn birtokáról hatalmaskodva, felfegyverkezve Péter fi a Miklós Kystorno-
chyana-n lévő házához (ad domum) mentek, és ott curia-ját lerombolták. Teodort és 
Miklós feleségét lándzsával (cum lancea) hátukon és fejükön súlyosan megsebesítet-
ték, Miklós fi ait: Gergelyt, Jánost, Andrást és Pétert, valamint Hannus-t, Teodor sol-
tészát (scultetus) megsebesítették és ütlegelték, Miklós lányait, Sebe asszonyt (János 
özvegyét) és Margit puella-t lovaikkal megtiportatták és dorongokkal megverették. 
Ezért az uralkodó felkéri a m. hatóságát, hogy a fentieket vizsgálja ki és tegyen neki 
jelentést. D. Bude, in fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 95 928. (Tivadar cs. trocsányi lt. 3.) Kerek zárópecsét nyoma ismer-
hető fel. Szöveg alatt középen, alul jegyzet: relatio baronum.

K.: –

345. 1354. jún. 29.

Erzsébet anyakirályné (H) a Lelez-i monostor konv.-jének. Jelentették neki István 
fi a István nevében, hogy azt a pénzösszeget, amit a királyné Wary-i jobbágyai a ki-
rályné parancsa szerint és Morochokou királynéi lovászmr., Bereg-i c. v. Miklós mr., 
a királyné udvari [jegyzője] közreműködésével az általuk Istvánnak okozott kárért 
a Moroch[okou] és Miklós deák (litteratus) oklevelében számukra kijelölt időpont-
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ban [fi zetni tartoztak], nem fi zették meg. Ezért a királyné felkéri a konv.-et, hogy 
Kerechy-i Miklós v. Tykud-i Deseu v. Takus-i György királyi emberrel küldjék ki 
tanúságtevőjüket, akik a királyné Wary-i jobbágyait felszólítják a királyné nevében, 
hogy azt a pénzösszeget, amivel Istvánnak tartoznak, neki v. emberének fi zessék 
meg. Ha nem teszik, a falunagyot és Wary falu 4 esküdtjét István ellenében idézzék 
meg a királyné jelenléte elé és erről a konv. tegyen jelentést. D. Bude, in fe. BB. Petri 
et Pauli ap., a. d. 1354.

Á.: Leleszi konv., 1354. szept. 1. Dl. 77 102. (Zichy cs. zsélyi lt. MISC 13.) Az ok-
levél közepének alsó részén kb 12 sorban 2-3 szavas hiány van.

K.: Z. XII. 28–29. (27. szám).
Megj.: a [ ] között szereplő részek az átíró oklevélből származnak.

346. 1354. jún. 30. Nándorfehérvár

[I.] Lajos király (H) e. megjelent egyik részről Losonch-i Dénes fi a Tamás fi a István 
mr., másik részről Kallow-i Iwan fi a András mr. és előbbi elmondta, hogy a Zaboch 
m.-i, egyedül őt megillető Hene birtok felét összes tartozékával és haszonvételével 
együtt elzálogosította András mr.-nek 100 arany ft.-ért [1355.] máj. 6-ig (usque oct. 
fe. B. Georgii mart.), fr.-eivel, rokonaival és nemzetségtársaival szembeni szavatos-
ság vállalásával. Ha István mr. Andrást a visszaváltásig nem tudja szavatolni v. a 
Lelez-i konv. e. nem fi zeti meg a 100 ft-ot, akkor annak kétszeresében marasztaltas-
son el. D. in Alba-Nandur, 2. die fe. BB. Petri et Pauli ap., a. f. 1354.

E.: –. (K. szerint papír, hátlapjára nyomott nagypecsét töredékeivel. 2 példányban.)
K.: Bánffy I. 198. (160. szám).
Megj.: a regeszta a K. alapján készült. (K. alapján jelzetük: Gr. Erdődy lt. Galgóc. 

Lad 97. fasc. 12. no. 10 és 11.)

347. 1354. júl. 1. Nándorfehérvár

[I.] Lajos király (H) Zudar (dict.) Péter mr. Sarus-i c.-nek. Elmondták neki Chel fi ai: 
András, László és István, valamint Jakch kiskorú leányai (puella), Anich és Rusinch 
nevében, hogy ők és az elhunyt Dénes fi a Jakab fr. patruelis-ek voltak és ezért Ja-
kabnak a Sarus m.-i Dukafalua, Salamonuagasa, Estsanuagasa és Dyenusfolua, je-
lenleg a király részére lefoglalt birtokai őket illetik meg és kérték, hogy azokat nekik 
adja vissza. Az uralkodó megtudva, hogy a birtokok ténylegesen hozzájuk tartoznak 
és az országlakosok jogait csökkenteni nem akarva, azokat nekik visszaadja, mások 
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jogainak sérelme nélkül. Ezért felszólítja a Sarus-i c.-t, hogy a birtokokat Chel fi ai-
nak és Jakch lányainak adja vissza és azokba őket vezettesse be. D. in Alba Nandur, 
in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1354.

E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum, MISCELLANEA 12. (Df. 269 954.) 
Hátlapján kerek, rányomott pecsét nyoma, valamint későbbi kéztől származó 
latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: –

348. 1354. júl. 1.

Raydel János bíró és Chungsperg város esküdtjei (tota iuratorum pluralitas) tudtul 
adják, hogy Clarinfunt (dict.) Cristanus a garamszentbenedeki (S. Benedictus de 
iuxta Gron) konv. nevében Tamás fi a Miklóstól, a város esküdtjétől antiquus colerius 
malmának a Gron folyón lévő 2 kerekét 6 arany M.-ért (12 karáttal számolva), va-
lamint Marsilius fi a Miklóstól a házát, mely az elhunyt Pesthinus fi a Miklós szom-
szédságában áll, 3 és fél arany M.-ért (12 karáttal számolva) a város joga és szokása 
szerint megvásárolta, azzal a joggal, amivel eddigi tulajdonosai bírták. Az adásvé-
telről Chungsperg város pecsétjével megerősített oklevelet állítanak ki. Actum et d. 
in oct. B. Johannis Bapt., a. d. 1354.

E.: Dl. 4445. (Acta eccl. 24. 31.) Hártya. Természetes színű fészekben lévő vörös 
pecsétje vörös-zöld sodraton függ. Hátlapján későbbi kéz által írott tárgymeg-
jelölés.

K.: AO. VI. 226. (143. szám).

349. 1354. júl. 1. után

Az esztergomi kápt. 1354-ben (in dicto a. d. 1354) kelt privilegiális oklevele sze-
rint, mely átiratban tartalmazta Drugeth Miklós országbíró [1354. jún. 9-i] com-
positionalis oklevelét, az országbírói oklevélben megnevezett királyi emberrel ki-
küldték tanúságtevőjüket a felek között létrejövő birtokosztály megtekintésére és 
végrehajtására (ad videndam et exequendam), akik [1354.] júl. 1-jén (in oct. fe. B. 
Johannis Bapt.) Abiczk (Tá. 2.: Ebeczk) birtok szomszédai és határosai, valamint a 
felek jelenlétében a birtokra kiszálltak. Jakab fi a János az országbíró oklevelének 
megfelelően az Abiczk (Tá. 2.: Ebeczk) birtokon lévő részeit (Felicián fi a Tamás 
részeinek kivételével) a következőképpen osztotta fel: egy sessio-t hosszában és 
széltében (per longitudinem et latitudinem) 3 részre felosztva egy részt választással 
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(elective) Miklós nak (a Ke felőlit határokkal elválasztva), 2 részt Jánosnak és örö-
köseinek hagyott. Abiczk (Tá. 2.: Ebeczk) faluhoz leereszkedve 2 lakott ( populata) 
terület van, melyeket a faluban lévő malomnak az árka (fossata molendini) egy-
mástól elválaszt. Ezek közül a Ny-i Lypthou (Tá. 2.: Lipthov)-i (dict.) Miklósé, a 
másik Jánosé és lányáé, Dorottyáé összes tartozékukkal együtt, egymástól hatá-
rokkal kölcsönösen elválasztva. A faluban (in ordine eiusdem ville) lévő curia min-
den első és hátsó (ante et retro) tartozékával együtt, határokkal elválasztva Jánosé 
és lányáé, Jánosnak a faluban lévő maradék része, Felicián fi a Tamás része mellett 
 Miklósé. A malmot már korábban 2 részre osztották, melynek felét Miklós Felicián 
fi a Tamás része okán bírta, a másik felét pedig szintén 2 részre osztják, melynek 
fele Miklósé, a másik fele Jánosé összes tartozékával és haszonvételével együtt. 
A faluból az úton Bakopataka (Tá. 2.: Balópataka) felé haladva és annak mentén 
Pribelyi (Tá. 2.: Pribély, Tá. 3.: Prybely) birtok határáig, a Kürtzhes (Tá. 2.: Kür-
tös, Tá. 3.: Keürthes) folyó melletti rétig a Ke-i rész Jánosé és lányáé, a Ny-i pedig 
Miklósé. A rétet 2 részre osztják, melynek egyik fele Ke-ről, a Palatha (Palytha) 
birtok felől Jánosé és lányáé, a másik pedig Miklósé összes tartozékával és haszon-
vételével együtt. 

Tá.: 1. I. Mátyás király, 1486. nov. 23. Dl. 72 328. (Madách cs. lt. Palojtai per.)
 2. I. Mátyás király, 1486. nov. 23. Dl. 67 564. (Tihanyi cs. lt. 34.)
 3. I. Mátyás király, 1486. nov. 23. Dl. 67 569.)
K.: –
Megj.: az oklevél valószínűleg a birtokosztály után kelt. Mind a 3 Tá. 18. sz.-i má-

solatban maradt fenn.

350. [1354.] júl. 2. Villanova

[VI. Ince pápa] a váradi püspöknek meghagyja, hogy Beuch (dict.) Pál fi a Pál, egri 
egyházm.-i presbiter-t, amennyiben alkalmasnak (idoneus) találja, iktassa be az egri 
kanonokságba, melyet Pálnak személyesen v. procurator-a által egy hónapon belül 
kell elfoglalnia azután, hogy hírét vette az üresedésnek. Meghagyja egyúttal az egri 
püspöknek és a kápt.-nak, akikhez a fenti egyházban a prebenda-k fölötti rendelke-
zés tartozik, hogy e prebenda kapcsán ne intézkedjenek, mert azt érvénytelennek 
fogja tekinteni. D. apud Villanouam, Avinionsem diocesis, VI. Non. Julii, pápasága 
2. évében [1354.]

Reg.: ASV. RA. 126. 354v. (Df. 289 468.)
K.: –
R.: Áldásy 71. (159. szám).
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351. 1354. júl. 3.

A [pécs]váradi konv. emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelének (memorialium seu 
obligatorialium) megfelelően, az abban foglalt ügyben György testvérnek, a Nyulak 
szigeti (Insula Leporum) apácák Chele-i offi cialis-ának és procurator-ának igazságot 
kellett szolgáltatnia Mátyás, Szláv (Sclavus) István, Kis (Parvus) Kelemen,  Ernye fi a 
Miklós, Chorba (dict.) Imre és Kapas (dict.) Tamás az apácák famulus-ai és társaik, 
Chele birtokról való hospesek részéről Miklós pécsi püspöknek és a  hozzá tarto-
zóknak, [1354.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Chele faluban a királyi 
ember és a konv. tanúságtevőjének jelenlétében. Ekkor a konv. Mendzenth-i Bacha 
királyi emberrel kiküldte tanúságtevőjét, Mihályt, Babarch-i papot, akik vissza térve 
egybehangzóan elmondták, hogy [1354.] júl. 1-jén kiszálltak Chele birtokra, ott a 
királyi ember a konv. tanúságtevőjének jelenlétében a király parancsára azt kérte, 
hogy György testvér a konv. korábbi oklevelében foglaltaknak megfelelően szolgál-
tasson igazságot. György testvér azonban kijelentette, hogy először (prius) a püspök 
tegye ezt meg a hozzá tartozók által véghezvitt jogtalanságok ügyében az apácák 
jobbágyainak és neki, utána (postmodum) ő is kész erre. A püspök procurator-a 
kijelentette, hogy a püspöknek a Nyulak szigeti apácákkal viselt perében a per bí-
rájának kell igazságot szolgáltatni és ezért kérte, hogy György testvér szolgáltasson 
igazságot, aki ezt nem tette meg. D. 3. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 4446. (Acta eccl. ordinum et monialium POSON. 43. 12.) Papír. Hátlapján 
külzet (pro fratre Georgio offi ciali et procuratore religiosarum dominarum 
scrinialium de insula Leporum de Chele contra dominum Nicolaum episcopum 
Quinqueeclesiensis super non impositione iudicum satisfactione ex parte 
famulorum suarum et aliorum fi ende memorialis), természetes színű, kerek 
záró pecsét maradványai.

K.: AO. VI. 226–228. (144. szám).
R.: Kőfalvi T., Pécsvárad 115–116. (225. szám); Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 154. 

(236. szám).

352. 1354. júl. 3.

A vasvári kápt. e. Halastou-i Markalphus fi a Markalphus személyesen megjelenve 
elmondta, hogy Ozkou, más néven (alio nomine) Markusfeulde birtokon bírt részeit, 
tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt elzálogosította László fi a János fi ainak: 
Benedeknek és Dénesnek, valamint István fi a Lőrinc mr.-nek, Nadasd-i nemesek-
nek 4 széles bécsi dénár M.-ért – a M.-t 10 pensa-val számolva – oly módon, hogy a 
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zálogösszeg visszafi zetése mellett bármikor visszaválthatja, ellentmondás nélkül. D. 
f. V. prox. p. fe. ap. Petri et Pauli BB. a. d. 1354.

E.: ZML. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. ZALAI KONV. OL. 2529. 
(Df. 253 837.) Hátlapján külzet (pro Markalpho fi lio Markalphi de Halastou 
contra magistrum Ladislaum fi lium Stephani et fi lios Johannis de Nadasd 
super impignoratione cuiusdam particule terre in possessione Ozkou habite 
memorialis), valamint kerek zárópecsét maradványai.

K.: –

353. 1354. júl. 4.

[VI.] Ince pápa Magyar (Ungarus) (dict.) Péternek, a pápa alá tartozó (ad Romanam 
ecclesiam nullo medio pertinentis) Beel-i (veszprémi egyházm.) bencés Szt. Mó-
ric-monostor apátjának. Mivel a monostor György apát halála után pásztor nélkül 
maradt, ezért a pápa az apáti méltóságra Pétert nevezi ki, a monostor testvéreivel 
való tanácskozás után. D. apud Villanovam, Avinionensis diocesis, IV. Non. Iulii, 
pápasága 2. évében. [1354.] 

Reg.: ASV. RA. 126. 69v. (Df. 289 461.)
K.: Theiner II. 7–8 (14. szám); P. VIII. 331–332. (68. szám).
R.: Vespr. II. 164. (189. szám).

354. (1354. júl. 4. Villanova)

[VI.] Ince pápa a Veszprém egyházm.-i Beel-i Szt. Móric bencés monostor szerze-
teseit inti, hogy Péter apátot, mint atyjukat és házuk pásztorát (tamquam patrem et 
pastorem curiarum vestrarum) fogadják. D. ut supra.

Reg.: ASV. RA. 126. 69v. (Df. 289 461.)
K.: Theiner II. 7–8 (14. szám).

355. 1354. júl. 4. Pozsony

Balázs, az Esztergom egyházm.-i pozsonyi Szt. Üdvözítő v. Szt. Márton egyház 
prépostja Péternek, ua. egyház őrkanonokjának, Krisztusban kedves testvérének. 
Az egyház Keresztelő Szt. János magistralis prebenda-ja, melytől Suatonis Jánost 
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a kápt. megfosztotta (per destitutionem et privationem per nos de ipso de consilio 
et consensu fratrum nostrorum canonicorum et capituli ecclesie nostre predicte), 
üresedésben van. Mivel a prépost és a kanonokok a megüresedett prebenda sorsá-
ról gondoskodni akarnak, azt Szűz Mária, Isten anyja dicsőségére (ad laudem et 
honorem) naponként hajnalban in cantu et nota mondandó offi ciumhoz (offi cium 
seu missa) csatolják, mivel bevétele (fructus, redditus és proventus) annyira csekély, 
hogy Péter annak terhét (onera) súlyos károk nélkül (absque gravi tuo preiudicio) 
nem képes vállalni és így a prebenda-t (prebenda seu magistratum) Péternek adják 
élete végéig kormányzásra. Reméli, hogy az oly nagyon tönkretettnek tűnő preben-
da a régi bevételeihez (ad fructus pristionos) Péter által újra hozzá fog jutni és a Szt. 
Szűz tiszteletére in nota et cantu mondandó misét (missa) v. Péter v. egy alkalmas 
presbiter v. káplán teljesíteni fogja. A fentiekről a prépost és a testvérek függőpe-
csétjeikkel megerősített oklevelet adnak ki. D. Posonii, in sacristia dicte ecclesie, f. 
VI. infra oct. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1354.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. H. 1. 3. (Df. 273 026.) Hártya, egyszer, 2 sor mély-
ségű B iniciálé. Függőpecsétet rögzítő hártyaszalag látszik.

Á.: Pozsonyi kápt., 1699. jún. 15. SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. F. 2. 48. (Df. 273 016.)
K.: F. IX. 2. 341-342. (170. szám).

356. 1354. júl. 5. Kálló

Bereck c. fi a János fi a László mr., Zabolch-i c. és a 4 szb. emlékezetül adja, hogy 
színük e. Kallou-i István fi a István mr. tiltakozott, hogy [1354.] júl. 4-én (f. VI. prox. 
p. fe. BB. Petri et Pauli ap.) a vásáron Kallou-i Iwan fi a Demeter mr. famulus-át, 
Zakach (dict.) Lőrincet megverette és egy sebet ejtett rajta, ezzel 3 M. kárt okozva 
neki, mert Lőrinc a tributum-ot nem tudta beszedni. D. in Kallo, sabb. prox. p. fe. 
BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1354.

E.: Dl. 51 656. (Kállay cs. lt. 1300. 1220.) Papír, hátlapján külzet (pro magistro 
Stephano fi lio Stephani de Kallou contra magistrum Demetrium fi lium Iwan 
super verberatione Laurencii dicti Zakach protestatoria), 3 természetes színű, 
kerek zárópecsét maradványa.

K.: AO. VI. 228. (145. szám).
R.: Kállay II. 24. (1134. szám); Piti F., Szabolcs m. 127. (492. szám).
Megj.: a hátlapon az oklevél intitulatioja olvasható.
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357. 1354. júl. 6. Nándorfehérvár

[I.] Lajos király (H) e. Losunch-i Tamás fi a Tamás tiltakozott a köv. ellen: fr.-e, 
István Hene birtokuk felét Callow-i Iwan fi a Andrásnak elzálogosította. Tamás az 
uralkodó jelen oklevelével fr.-ét, Istvánt a birtok eladásától, zálogba tételétől v. bár-
milyen módon magától való elidegenítésétől, István fi a Andrást és mindenki mást 
annak megvételétől, zálogként való elfogadásától és bármilyen módon magukat 
abba való bevezetésétől v. jövőbeli bevezettetésétől eltiltja. D. in Alba Nandur, in 
oct. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1354.

E.: AL. Bánffy cs. nemzetségi lt., oklevelek 51. (Df. 260 630.) K. szerint papír, hát-
lapján a királyi nagypecsét töredékei, valamint külzet (pro Thoma fi lio Thome 
fi lii Dyonisii de Lusunch contra Stephanum fratrem suum super impignoratione 
dimidietatis possessionis Hene vocatae Andre fi lio Iwan facineda, prohibitoria).

K.: Bánffy I. 198–199. (161. szám).

358. 1354. júl. 11. után

Vasvár m. szb.-inak 1354-ben (in a. d. 1354.) kelt pátens oklevele szerint az alispán 
és a szb.-k Lőrinc kérésére maguk közül kiküldték Jekkul c.-t, aki visszatérve azt 
jelentette, hogy [1354.] júl. 11-én (f. VI. prox. an. fe. B. Margarete virg. et mart.) ki-
szállt Vgh birtokra, ahol eltiltotta Dorugd-i István fi ait: Pált és Istvánt, valamint a 
hozzájuk tartozókat attól, hogy elvigyék azt a gabonát, amelyet Lőrinc azon birtok-
részén vetettek el, amelyet az nem zálogosított el részükre (in possessionaria port-
ione ipsius Laurencii ipsis non obligata), továbbá a Kauas nevű kaszálón lévő széna 
lekaszálásától, valamint Lőrinc és Ugh-i Tamás fi a János birtokrészei hasznainak és 
haszonvételeinek erőszakos megszerzésétől.

Tá.: Kont Miklós nádor, 1356. nov. 19. Dl. 91 490. (Festetics cs. lt. Veszprém 5.)
K.: –

359. 1354. júl. 12. Buda

Gylethus fi a Miklós nádor 1354. júl. 12-én, Budán (12. die oct. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt., a. d. 1354., Bude) kelt nyílt oklevelével tanúsítja, hogy a Butka-i Miklós fi ai-
ra: Pálra és Miklósra, hatalmaskodás és patvarkodás miatt kirótt büntetés számára 
megfi zetendő bírói részét 250 ft.-ra engedte le, amiből Miklós fi ai először 180 ft.-ot, 
majd más alkalommal Pál és fi ai: István és János 70 ft.-ot megfi zettek. Ezért a nádor 
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Miklós fi ait a bírságban nyugtatja és egyúttal visszaadja nekik a Zabouch m.-ben 
fekvő Gawa birtokukat, melyet a bírság fejében neki elzálogosítottak.

Tá.: Bebek István országbíró, 1366. okt. 17. Dl. 66 822. (Dessewffy cs. margonyai 
lt. 41.)

K.: –

360. 1354. júl. 12. Somogyvár

Nagy (Magnus) Pál, Leusták mr. somogyi c. alispánja és a m. 4 szb.-ja a somogyi 
konv.-nek. Elmondták nekik Patha-i Weche (dict.) Miklós fi ainak: Lászlónak, Re-
noldus-nak és Jánosnak, valamint ugyanonnan való István fi a Lászlónak a nevében, 
hogy Almamellyk-i Lanthretus fi a Beke fi a Kozma famulus-aival, Pesny-i Pállal, 
Kelemen fi a Jánosssal és Cousa-val, valamint Gonas-i népeivel (populi) [1354.] jún. 
27-én (in fe. S. Ladislai regis) hatalmaskodva Hozyothoty birtokukra tört, ottani 
népeiket ruháiktól és dénáraiktól megfosztotta, 8 jobbágyukat életveszélyesen meg-
sebesítette. Továbbá a Pata birtokhoz tartozó földeket idén (a. in presenti) Gonach-i 
jobbágyaival felszántatta. A m. hatósága felkéri a konv.-et, hogy küldje ki tanúság-
tevőjüket, akinek a jelenlétében Ezpete-i Balázs v. Fyles-i Egyed fi a Mihály m.-i 
ember a fentiekről lefolytatja a vizsgálatot és erről a konv. tegyen jelentést. D. in 
Sumugwar ~ Sumuguar, sabb. prox. an. fe. S. Margarete virg. et mart., a. d. 1354.

Á.: Somogyi konv., 1354. júl. 19. Dl. 89 319. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 18 és 19.)
K.: –
Megj.: két példányban maradt fönn, a datatio-ban eltérő névalakkal.

361. 1354. júl. 13.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, C, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
megfontolva Nogymortun-i Lőrinc fi a Nyklinus mr. hűségét és érdemeit, amelyek-
kel folyamatosan neki és országának használni igyekezett, kérésére engedélyezi, 
hogy Sopron m.-i Nogymortun birtokán évenként, Szt. Jakab ünnepén vásárt (nun-
dina seu forum annuale liberum) tartsanak, úgy, ahogyan az ország többi vásárát 
tartani szokták. A kereskedőket jelen oklevelével biztosítja, hogy a vásárra áruikkal 
szabadon és biztonságban, a király védelme alatt elmehetnek, majd a kereskedés 
után a lakhelyükre, v. bárhová máshová szabadon távozhatnak. Minderről autenti-
kus, kettős függőpecsétje alatt állíttat ki privilegiális oklevelet. D. Miklós, zágrábi 
püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1354. III. Id. Jul., uralkodása 13. 
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évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Dénes test-
vér kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András er-
délyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, 
Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs 
testvér knini püspök, Miklós nádor, a kunok bírája, Miklós erdélyi vajda, Cykow 
tárnokmr., Miklós c. országbíró, András Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Miklós 
királynéi tárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Tamás ajtónállómr., Si-
mon pozsonyi c. A.

E.: HHStA. REP. HUNG. SIEB. 13. (Df. 258 203.) Hártya, egyszerű L iniciálé. 
Függőpecsétre utaló bevágások. Hátlapján más középkori kéz által írott tárgy-
megjelölés (super nundinas).

K.: F. IX. 2. 311–313. (150. szám).
R.: Werner, Grafen von Mattersdorf 54.

362. 1354. júl. 13. Zágráb

István egész Sclauonia, Ho. és Da. hercege Beke fi a Leontius, hercegi udvari ifjú 
(aule nostre iuvenis) hűséges szolgálataiért privilegiális oklevelével engedélyezi, 
hogy a Körös m.-i Crechen birtokon minden hétfőn hetivásárt tarthasson. Továbbá 
Crechen birtokon a vásárnapon v. az azt követő napokon se a hercegi kamaraispán, 
se annak offi cialis-ai új dénárokat (denarius novarum monetarum) ne helyezhesse-
nek ki. Továbbá Leontius és utódai minden gonosztevőt a Körös m.-i Crechen és 
Breztouch és a Verőce m.-i (in comitatu Vereuche) Chernech birtokokon elfoghat-
nak és megbüntethetnek. A herceg minderről titkos pecsétje alatt kelt oklevelet állít-
tat ki. D. Zagrabie, in fe. B. Margarete virg., a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 94 424. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 1. 24.) A Fk.-en függőpecsét sod-
rata látszik.

K.: –
R.: Karácsonyi J., TT. 19. (1896.) 505–528., Halász É., Szlavón 235–236. (455. 

szám).

363. 1354. júl. 14. Gömör falu

Drenchen-i Péter fi a Miklós mr., Konia mr. gömöri alispánja és az ugyanonnan való 
4 szb. e. Miklós fi a László Putnuk-i nemes személyesen megjelenve elmondta, hogy 
famulus-a, László fi a János Zentkyral-i nemes [1354.] máj. 1-jén (a. in presenti, in 
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oct. fe. B. Georgii mart.) megbízólevelét és más, peres ügyeiben keletkezett okleve-
leit hanyagságból elvesztette. László mr. mindenkit, aki megtalálja az okleveleket, 
eltilt attól, hogy a megbízólevéllel a m. hatósága v. bármely más bíró e. procurator-t 
állítson. D. in villa Gumur, f. II. prox. an. fe. Divisionis ap. a. d. 1354.

E.: Dl. 89 318. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 4. 5.) Hártya, néhány apró lyukkal. 
Hátlapján külzet (pro magistro Ladislao fi lio Nicolai nobili de Putnuk contra 
quemlibet qui amissas litteras suas procuratorias inveniret prohibitoria ne 
coram quovis iudice procuratorem possit facere cum eisdem), valamint 3 ter-
mészetes színű viaszba nyomott zárópecsét.

K.: F. IX. 6. 69. (74. szám).

364. 1354. júl. 16. Nándorfehérvár

[I.] Lajos király (H) e. megjelenve Symon bán fi a Miklós, Mihály fi a Simon, Tamás 
fi a Balad és ua. Symon bán fi a György fi a Moris elmondták, hogy Heuesvyuar m.-i 
Tyzazalok és Egurzalok birtokokon fekvő, őket megillető birtokrészeiket összes tar-
tozékukkal és jövedelmükkel együtt Bu-i Lóránd fi a Andrásnak és Péter fi a Jakab-
nak adják, remélve, hogy azokat be tudják népesíteni, azzal a feltétellel, hogy ha a 
birtokrészeket bármikor vissza szeretnék kapni, András és Jakab tartoznak vissza-
adni. D. in Alba Nandur, f. IV. prox. p. fe. B. Margarete virg., a. d. 1354.

E.: Dl. 77 101. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. 19.) Hártya. Hátlapján rányomott pecsétre uta-
ló vágások látszanak.

K.: Z. II. 570–571. (429. szám). 
R.: Z. VII. 152.; Benedek-Zádorné 250.
Ford.: Benedek Gyula: Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye volt hevesi részei-
nek 14. századi történetéből (1301–1400). In.: Zonuk 11. (1996.) 313. (20. szám).

365. 1354. júl. 19.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti Nagy (Magnus) Pál somogyi al-
ispánnak és a 4 szb.-nak, hogy itt átírt 1354. júl. 12-i oklevelüknek (l. 360. szám) meg-
felelően Ezpete-i Balázs m.-i emberrel kiküldték tanúságukat, Péter deákot (littera-
tus), helyettes jegyzőt (vicenotarius), akik visszatérve egyetértőleg elmondták, hogy 
[1354.] júl. 14-én (f. II. prox. an. fe. Divisionis ap.) mindenkitől, akitől illet és lehetett, 
egyháziaktól, világiaktól, nemesektől és közrendűektől megtudták, hogy Lancretus 
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fi a Beke fi a Kozma famulus-aival, Pesny-i Pállal, Kelemen fi a Jánossal és Cousa-val, 
valamint Gonach-i jobbágyaival (populi et iobagiones), továbbá más társaival [1354.] 
jún. 27-én (in fe. S. Ladislai regis) hatalmaskodva a Pata-i nemesek  Huzyothoty bir-
tokára tört. Ott a jobbágyokat megvesszőztette, nyolcukat –  Demetert, Miklóst, Péter 
villicus-t, Pethy-t, Ambrosius-t, Thot (dict.) Miklóst,  Vörös ( Rufus) Miklóst és Balug 
(dict.) Jánost – életveszélyesen megsebesítette, a jobbágyok sok javát elrabolta. To-
vábbá a Pata birtokhoz tartozó Bosal birtokrészüket  Gonach-i  népeivel felszántatta. 
D. sabb. prox. an. fe. B. Marie Magdalene, a. d. 1354.

E.: Dl. 89 319. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 18. és 19.) 2 eredeti példánya van, mind-
kettő papír, kisebb lyukakkal. Hátlapon külzet (mindkettő ua.: nobilibus viris et 
honestis Paulo magno vicecomiti et iudicibus nobilium comitatus Symigiensis 
pro Ladislao et Renoldo ac Johanne fi liis Nicolai dicti Weche et Ladislao fi lio 
Stephani de Patha contra Cosmam fi lium Beke fi lii Lancreti inquisitoria) és 
mindkettőn természetes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét.

K.: –
R.: Borsa I., SMM. 29. (1998.) (243. szám).

366. 1354. júl. 19. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirtokosa e. 
Helbrandus fi a Miklós, Konchka falu villicus-a és advocatus-a bemutatta az ország-
bíró gyűrűspecsétjével megerősített, 1354. jún. 6-i (l. 310. szám) nyílt oklevelét és 
kérte, hogy azt ígéretének megfelelően privilegiális oklevelében írja át. Az ország-
bíró, miután a bemutatott oklevelet hiba nélkülinek találta, a kérésnek eleget téve 
privilegiális oklevelében átírja. D. Bude, sabb. prox. p. fe. Divisionis ap., a. d. 1354.

E.: ŠA v Nitre (Nyitra). (sídlo v Ivánka pri Nitre). Trencséni oklevélgyűjtemény 
37. (Df. 261 459.) Hártya, 2 sor mélységű N iniciáléja hiányzik. Függőpecsétre 
utaló bevágások látszanak. (Átírt oklevélben Kwnchka névalak.)

Má.: ue. jelzet alatt. (18. sz.)
K.: –

367. 1354. júl. 21.

A vasvári kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Drugeth Miklós c. országbíró 
oklevelének megfelelően, az abban foglaltak elvégzésére Folk fi a Miklós fi a Fábián 
királyi emberrel kiküldték tanúságukat, János karpapot, akik visszatérve egyetér-
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tően elmondták, hogy a királyi ember a kápt. tanúságának jelenlétében [1354.] júl. 
19-én (sabb. die prox. an. fe. B. Marie Magdalene) Iwanch-i Ayakas (dict.) Miklós 
fi ait: Miklóst, Domonkost és Jánost Iwanch birtokon Péter szentgotthárdi apát elle-
nében megidézte a király jelenléte elé [1354.] aug. 8-ra (ad quind. fe. B. Jacobi ap.). 
D. 3. die citationis prenotate, a. d. 1354.

E.: Dl. 91 466. (Festetics cs. lt. VAS. 37. A.) Papír. Hátlapján külzet (domino regi 
pro Dominico, Johanne et Nicolao fi liis Nicolai de Iwanch contra dominum 
abbatem de sancto Gothardo ad quindenas festi beati Jacobi apostoli par 
citatoria), signatura (Thomas fi lius Johannis cum Castriferrei pro causam 
attractis Nicolaus fi lius Martelli cum similter cum Castriferrei ad quindenas. 
Új sorban: sol[vit] ambo), természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: AO. VI. 229. (146. szám).

368. 1354. júl. 24.

Az esztergomi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy az uralkodó általános 
(vizsgálatokra, eltiltásokra és idézésekre vonatkozó) oklevelének megfelelően, me-
lyet István, Saagh-i prépost nevében mutatott be nekik, az abban megnevezett kirá-
lyi emberrel, Tuur-i Demeter fi a Jánossal kiküldték tanúságukat, László mr. kanono-
kot, akik visszatérve egyetértőleg azt jelentették, hogy [1354.] júl. 12-én (sabb. prox. 
an. fe. B. Margaretis virg.) Kyalhyfi a birtokon az uo. való Saah fi a Egyedet, Vesen 
fi a Miklóst és Bálint fi a Jánost a prépost nevében eltiltották a Saagh-i Szt. Szűz egy-
ház Egegh-nek nevezett földjének használatától és hasznai beszedésétől, valamint 
attól, hogy az Egegh-i népek vetésein át utakat csináljanak (per sata populi de Egegh 
semitas facerent). D. in vig. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1354.

E.: Dl. 4447. (Acta eccl. 31. 60.) Papír. Hátlapján külzet (domino regi pro domino 
Stephano preposito ecclesie de Saag contra Egidium fi lium Saah Nicolaum 
fi lium Vesen et Johannem fi lium Valentini de Kyralhyfi a super usu et utilitatum 
perceptiones possessionis Egegh et semitarum factione per sata prohibitoria), 
valamint természetes színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: AO. 229–230. (147. szám).

369. 1354. júl. 25. k.

A pozsonyi kápt. színe e. megjelenve Waras nb. János fi a Péter, Simon fi a Márton, 
András fi a Péter, Finta fi a Péter, Endre fi a Domonkos, Pál fi a Péter, Jakab fi a János, 
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valamint Fylzaz-i Nolcha nb. Jakab fi a Mihály, Chule fi a Balázs, Tamás fi a András, 
Jakab fi a Miklós, Balázs fi a Miklós, Péter fi a Pál, Anda fi a Mihály, János fi a Mihály, 
Jakab fi a Mihály, Sebe asszony (Tamás fi a Miklós özvegye) és Wolker fi a Pál neme-
sek elmondták, hogy a Cholloukuz-i Alzaz birtokon őket örökségképpen megillető 2 
részt Guthkeled nb. Lothardus fi a János fi ai: Omodeus, Lothardus, Miklós és István 
mr.-ek Warkun és Beus birtokainak szomszédságában, régi határaik mellett, eladták 
a mondott Omodeus, Lothardus és István mr.-eknek 14 széles bécsi dénár M.-ért – a 
M.-t 10 pensa-val számolva –, örökös birtoklásra, szavatosság vállalásával. Erről a 
kápt. autentikus függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. [.....] B. Jacobi ap., 
a. d. 1354.

E.: Dl. 41 244. (Múz. Ta. 1924. 53.) Hártya, iniciáléja hiányzik, a plica alatt ABC 
chirographum. Függőpecsétje kiszakadt, ez 2 sorban 1-2 szónyi hiányt okoz. 
A datatio egy része is hiányzik. Természetes színű viaszba nyomott, ép pecsét-
je vörös-lila sodraton függ. Hátlapján későbbi kéz által írott tárgymegjelölés.

K.: Wertner Mór, TT. 31. (1908.) 511–512. (22. szám).

370. 1354. júl. 28. [Székes]fehérvár

[I.] Lajos király Fehérvárott, 1354. jún. 28-án (Alba, f. II. prox. p. fe. B. Jacobi ap., 
a. d. 1354.) kelt oklevele értelmében, mivel Kysmod-i Péter fi a András és az ugyan-
onnan való Jakab fi a János a most folyó (instaturato) királyi hadjáratban szolgálnak, 
ezért őket az uralkodó szolgálatuk miatt nyugtatja, hozzátéve, hogy senki nem mer-
je őket háborgatni v. kárt okozni nekik a hadjárat okán.

Tá.: 1. Ilosvai Lesták nádor, 1394. jún. 5. Dl. 70 397. (Bogyay cs. lt. 35.)
 2.  Ilosvai Lesták nádor, 1394. jún. 5. Dl. 70 402. (Bogyay cs. lt. 40.) Nagyon 

elmosódott, alig olvasható.
K.: –

371. 1354. júl. 30. Chezyn vár

1354. júl. 31-én (a. a Nativitate eiusdem MCCCLIV, Ind. VII., die penultima mensis 
Jul.), VI. Ince pápaságának második évében Radozlaus [fi a] János zágrábi kanonok 
és császári közjegyző, Péter traui alesp., Vanucius Jakab Firma egyházm.-i clericus, 
András és Péter laikusok jelenlétében Balázs knini püspök a maga és egyháza ne-
vében procurator-ként és specialis követül (veros et legitimos procuratores, actores, 
factores ac nuncios speciales) vallja Ungarus (dict.) Novolacus-i Domonkos testvért, 
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a pápa penitenciarius-át, továbbá Cseho.-i (de Boemia) Olenust és Lombos (dict.) 
Jánost. Acta in castro Chezyn Tiniensis dyocesis, a. indictione, die, mense et pontifi -
catu quibus supra. Péter traui alesp., Vanucius Jakab Firmane-i egyházm.-i klerikus, 
valamint András és Péter világi tanúk jelenlétében.

K.: Theiner, Mon. Slav. I. 228–229. (307. szám).
R.: Klieman II. 113. (272. szám).
Megj.: Radozlaus [fi a] János, zágrábi kanonok, közjegyző záradékával.

372. 1354. júl. 30.

A szepesi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt [1354.] jún. 16-i pa-
rancsának (l. 328. szám) megfelelően Aranyas-i Hank királyi emberrel kiküldték 
tanúbizonyságukat, Lőrinc karpapot (presbiter chori nostri), az abban foglaltak 
teljesítésére, akik visszatérve egybehangzóan elmondták, hogy [1354.] júl. 24-én 
(f. V. prox. an. fe. S. Jacobi) Szepes m.-be kiszállva, a királyi ember minden ne-
mestől és közrendűtől, Gertrud és Miklós mr. szomszédosaitól és rokonaitól (pro-
ximus et consanguineus) megtudta, hogy Leuche-i Gublinus c. lánya, Gertrud 
Miklós mr. nagyanyja (auia) volt. D. 6. die fe. S. Jacobi supradicti, a. d. prenotato 
[1354.]

E.: K. szerint a Máriássy cs. lt.-ból. A MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.
K.: F. IX. 2. 336–337. (167. szám).

373. 1354. aug. 1. Visegrád

[I.] Lajos király (H) Kachy-i István mr. közbenjárására (ex intercessibili petitio-
ne) a Mechihradna folyó 2 partján fekvő, 6 ekealja (6 aratrorum mensura regali) 
terjedelmű királyi erdőt Arwa-i Alman fi a Jánosnak adományozza hűséges szol-
gálataiért, igaz és valódi nemesség címén (sub vere et sincere nobilitatis titulo). 
Erről a jelentés után privilégium kiállítását ígéri. D. in Vyssegrad, in oct. B. Jacobi 
ap., a. d. 1354.

Á.: Turóci konv., 1355. jan. 6. ŠA. v Bytči (Biccse). Gyűjtemények: Oklevelek 8. 
(Df. 266 617.)

K.: –
Megj.: Á. szerint gyűrűspecséttel volt megerősítve (anulleo sigillo).
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374. 1354. aug. 1.

A pozsonyi kápt. e. megjelenve egyik részről Luche-i András fi a Péter, másik rész-
ről Dyaky-i Dok fi a János, valamint Karcha Omodei-i Zancha (dict.) Péter fi a Jakab 
előadják, hogy közöttük Bykas birtok miatt Miklós mr., Challukuz-i udvarnokis-
pán (c. udvarnicorum) színe e. régtől per folyik, de fogott bírák segítségével a köv. 
megegyezésre jutottak: András fi a Péter mentesnek jelenti ki Jánost és Jakabot ab-
ban a főbenjáró büntetésben (capitalis sententia), melyben Miklós mr. színe e. ma-
rasztaltattak el. Cserében János és Jakab Bykas birtokrészüket András fi a Péternek 
és utódainak adják örök birtoklásra és visszavonhatatlanul, azzal a feltétellel, hogy 
ha János, Jakab v. utódaik Bykas birtok ügyében pert kezdenek András fi a Péter v. 
utódai ellen, akkor ezért 20 széles bécsi dénár M. – a M.-t 10 pensa-val számolva 
– perkezdet e. lefi zetendő bírságban marasztaltassanak el. D. in oct. B. Jacobi ap., 
a. d. 1354.

E.: ŠA v Bratislave (Pozsony). Kondé cs. balázsfai lt. 23. (Df. 251 813.) Hátlapjára 
nyomott pecsétet rögzítő szalag látszik.

K.: –

375. 1354. aug. 4.

A budai kápt. emlékezetül adja, hogy korábbi, az egyik részről Jekul fi a Móric fi a 
Mihály, fi ai és lányai, továbbá Pomoch-i Márton fi a Mihály, másik részről Olsoup-
rebul-i Benedek fi a Lyptou-i (dict.) Miklós és anyja, Klára között létrejött egyez-
ségről kiadott nyílt oklevelüknek megfelelően kiküldték Mihály mr.-t, kanonoktár-
sukat az abban foglaltak elvégzésére, aki visszatérve elmondta, hogy [1354.] aug. 
1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap.) kiszállt a felekkel a Felseuprebul-i birtokrészre, 
melyet Móric fi a Mihály, fi ai és lányai, valamint Pomoch-i Márton fi a Mihály el-
adtak Benedek fi a Miklósnak és anyjának 160 ft.-ért. A szomszédok és határosok 
összehívása után és jelenlétükben, először Liptouar-i (dict.) Miklós és anyja, Klára 
kijelentették, hogy Móric fi a Mihálynak, fi ainak, lányainak és Márton fi a Miklós-
nak 80 ft.-ot megfi zettek. Móric fi a Mihály, fi ai: János, István, Móric és Miklós, 
valamint lányai, Klára, Clala, Erzsébet és Chaka, felesége, Sebe asszony és Márton 
fi a Mihály – Móric nővérének fi a – kijelentették, hogy Felseuprebul-i birtokrészü-
ket összes tartozékával és haszonvételével, Sebe asszony hitbére és jegyajándéka, 
valamint Móric fi a Mihály lányainak leánynegyede címén, régi és biztos határai 
mellett Benedek fi a Mihálynak és anyjának, Klára asszonynak eladták 160 ft.-ért és 
annak teljes uralmába bevezetették őket, Mihály fi a György terhét magukra vállal-
va. A felek az ügyben eddig kiállított okleveleiket, a [....] kivételével hatálytalannak 
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jelentik ki. Móric fi a Mihály, fi ai, lányai és Márton fi a Mihály a fenti birtok miatt 
Benedek fi a Miklós és anyja részére szavatosságot vállalnak. D. in fe. B. Dominici 
conf., a. d. 1354.

Á.: Budai kápt., 1355. márc. 22. Dl. 4442. (NRA. 630. 19.)
K.: AO. VI. 230–231. (148. szám).

376. 1354. aug. 5. után

A pécsváradi konv. oklevele szerint az abban megnevezett királyi ember és a konv. 
tanúságtevője 1354. aug. 5-én (f. III. prox. an. fe. B Laurencii mart, a. in eodem 
[1354.]) minden nemestől és mindenki mástól megtudták, hogy az előző évben 
[1353.] Teuteus fi ai: Miklós és László offi cialis-ukkal, Márkkal Miklós pécsi püspök 
Mihály nevű, Mohac-i jobbágyának termését learattatták, Laak (Dl. 77 389 Lak) 
birtokukra vitették és a püspök ismételt kéréseire sem adták vissza.

Tá.: 1.   Bebek István országbíró, 1367. máj. 17. Dl. 77 389. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 
B. 479.)

 2.  Bebek István országbíró, 1367. jún. 2. Dl. 87 421. (Esterházy cs. hercegi ága, 
Repositorium, 32. D. 178.)

K.: Z. III. 329. (230. szám) (Tá. 1. alapján).
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 154. (237. szám).

377. 1354. aug. 6.

A Symigium-i Szt. Egyed monostor-konv.-je színe e. megjelent egyik részről Me-
rey-i Mihály fi a Deseu, másik részről [Merey-i] Gábor fi a István fi a Péter (képvisel-
ve fr.-eit, Lőrinc plébánost és Jánost is) és előbbi elmondta, hogy a Somogy m.-ben, 
Keurusheg mellett fekvő [...] birtokon egyedül őt illető [részét], rokonainak, Péter-
nek, Bekének, valamint fr.-ei fi ainak és nemzetségének (generatio) részével együtt 
összes tartozékukkal és haszonvételükkel – [........], jobbágytelkek, rétek, kaszálók, 
ligetek és mások, melyek a Merey birtokon helyezkednek el – és egy malommal [...] 
évre 10 nehéz dénár M.-ért – a M.-t 10 pensa-val számolva – István fi ainak: Péter-
nek, Lőrincnek és Jánosnak elzálogosította. Kijelentette, hogy maga, fi ai v. fr.-ei a 
konv. színe e. visszaválthatják az [..] év letelte után – korábban nem – a zálogösszeg 
megfi zetése mellett. Ha akkor nem tudják visszaváltani, csak a zálogösszeg kétsze-
reséért válthatják vissza. D. in fe. B. Sixti pape, a. d. [1354.]
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E.: Dl. 49 263. (Mérey cs. lt. 44.) Hártya, jobb oldalának kb. 1/3-ad része hiányzik, 
hiányos a datatio is. Hátlapján rányomott pecsétet tartó szalag, későbbi kéz ál-
tal írott tárgymegjelölés, benne 1354-es évszám.

K.: –
R.: Borsa I., SMM 1992. 26. (56. szám).
Megj.: Az évszám a hátlap alapján pótolva.

378. 1354. aug. 8. Buda

[I.] Lajos király (H, Da etc.) emlékezetül adja, hogy a Zlieho (Á.3.: Zliecho)-i (Tren-
csén m.), a szkalkai (de Rupibus) Szt. Benedek-kolostorhoz tartozó colonus-ok azt 
kérték tőle, hogy mentesítse őket az adók és a kivetett munka (prestatio laborum) 
alól. Az uralkodó azt akarva, hogy a legutóbbi idők viszontagságai miatt bekövet-
kezett tönkremenetelük megszűnjék, minden munka és adófi zetés alól felmenti a 
colonus-okat 10 évre. Továbbá megadja nekik a jogot, hogy bárhol fát vághassa-
nak és legeltethessenek határaikon túl egy mérföld távolságig (ultra spatium unius 
miliarum) és ebben senki ne akadályozza őket. D. Bude, f. VI. prox. an. fe. Asc. glor. 
virg. Marie, a. d. 1354.

Á.: 1.  Nyitrai kápt., 1364. jún. 12. Egyházm.-i lt., Győr. Győri Székeskápt. m. lt., 
győri kápt. hh. lt. 30. 547. (Df. 273 889.) (Nem teljes átírás.)

 2.  Nyitrai kápt., 1631. szept. 3. Dl. 4448. (Acta Jesuitica TRENCHIN 18. 3.)
 3.  Rákóczi Pál országbíró, 1635. nov. 16. Dl. 4449. (Acta Jesuitica TRENCHIN 

12. 33.)
K.: AO. VI. 232. (149. szám) (Á3. alapján).
Megj.: a király címe az átiratokban rövidítve szerepel.

379. 1354. aug. 10.

A Kw-i kápt. e. megjelent Emech fi a János fi a Tamás mr., Cherevgh ~ Chereugh ~ 
Chereug-i várnagy és bemutatta a Clusmonustura-i Szűz Mária-egyház konv.-jének 
1352. dec. 21-én (VI. f. prox. in fe. B. Thome ap., a. d. 1352.) kelt nyílt oklevelét 
és annak átírását kérte, mivel eredetiben az utak veszélyei miatt (propter viarum 
eventus varios) nem meri magával vinni, amikor szükséges. A kápt. a bemutatott 
oklevelet minden gyanútól mentesnek találva a kérésnek eleget tesz és pecsétjével 
megerősített oklevelében átírja. D. in fe. B. Laurencii mart., a. d. 1354.



288

E.: AL. Wass cs. lt. Oklevelek 1. 17. (Df. 252 707.) Hártya. Egyszerű N iniciá-
lé. Hátlapjára nyomott pecsétet rögzítő szalag látszik. Hátlapján Erdélyi Okm. 
szerint 16. századi írással: Valet ad genealogiam.

K.: Doc. Trans. X. 272–273. (263. szám) (román ford. is).
R.: Wass 251. (109. szám); Erdélyi Okm. III. 278. (760. szám).

380. 1354. aug. 10. után

Vasvár m. szb.-inak 1354-ben (in a. d. 1354.) kiadott pátens oklevele szerint Lőrinc 
c. kérésére ítélőszékükről (de sede ipsorum iudiciaria) kiküldték maguk közül Jek-
kul c.-t, aki visszatérve azt jelentette, hogy [1354.] aug. 10-én (in f. B. Laurencii 
mart.) a m. lakosaitól, nemesektől és közrendűektől megtudta, hogy a szénával 
megrakott kocsit húzó két ökröt, melyeket Durugd-i István fi ainak: Pál és István 
mr.-eknek a famulus-ai és offi cialis-ai, Tevtus-i Márton fi a Pál, Feyes (dict.)  Péter 
társaikkal együtt [1354.] aug. 7-én (f. V. prox. an. fe. B. Laurencii mart.) Feyes 
(dict.) Petev ~ Pethev-től elraboltak és Levkus mr., alispánnak hatalmaskodva (in 
facto potentie) átadtak, maga Lőrinc c. adta el Pethev-nek Kauas nevű kaszáló-
járól.

Tá.: Kont Miklós nádor, 1356. nov. 19. Dl. 91 490. (Festetics cs. lt. Veszprém 5.)
K.: –

381. 1354. aug. 12. után

A szekszárdi konv. oklevele szerint az abban megnevezett királyi ember és a 
konv. tanúságtevője 1354. aug. 12-én (f. III. prox. P. fe. B. Laurencii mart, a. d. 
1354.) minden m.-beli nemestől, közrendűtől, bármilyen status-ú és állású em-
bertől a vizsgálatot lefolytatva megtudták, hogy az elhunyt Teutus (Tá.2.: Teu-
teus) fi ai: Miklós és László mr.-ek Miklós pécsi püspök Kulked és Narad (Tá.2.: 
Nyarrad) birtokának földjeit Loca ~ Locha-i és Laak-i jobbágyaikkal elfoglalták 
és hasznaikat élvezik, valamint a szénát learattatták és Locha ~ Loca birtokukra 
vitették.

Tá.: 1.  Bebek István országbíró, 1367. máj. 17. Dl. 77 389. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 
B. 479.)

 2.  Bebek István országbíró, 1367. jún. 2. Dl. 87 421. (Esterházy cs. hercegi ága, 
Repositorium, 32. D. 178.)

K.: Z. III. 328–329. (230. szám) (Tá. 1. alapján).
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382. 1354. aug. 13.

[VI. Ince] pápa Lajos magyar (H) királynak ajánlja a Szentszéknél érdemeket szer-
zett Catelmus fi a János „cives Bininensis”-t, aki most bizonyos ügyeiben Lajoshoz 
akar fordulni. D. Avin[ione], id. Aug, pápasága 2. évében [1354.].

Reg.: –
R.: Áldásy 71. (160. szám).

383. 1354. aug. 17. Villanova

[VI.] Ince pápa kéri [I.] Lajos királyt (U)., hogy a Kálmán győri püspök ellen elkö-
vetett jogtalanságokat (inuria) tegye jóvá és a püspököt engedje szabadon. D. apud 
Villanovam, Avinionensis diocesis, XVI. Kal. Sept., pápasága 2. évében [1354.] 

K.: Theiner II. 8. (15. szám).
R.: Bónis-Balogh 130. (1192. szám).

384. 1354. aug. 17. Villanova

A fentivel megegyező tartalmú levelet intéz [VI.] Ince pápa [Erzsébet] magyar ki-
rálynénak.

K.: Theiner II. 8. (15. szám).

385. 1354. aug. 17. Villanova

A fentivel megegyező tartalmú levelet intéz [VI.] Ince pápa a kalocsai érsekhez.

K.: Theiner II. 8. (15. szám).

386. 1354. aug. 18. Buda

[I.] Lajos király (H) megfontolva udvari familiaris-a, Jakab fi a Miklós hűséges szol-
gálatait, melyekkel saját és országa kedvező és kedvezőtlen ügyeiben szolgálni igye-
kezett, új adomány címén (nove donationis nostre titulo) neki és örököseinek adomá-



290

nyozza az üres és lakatlan Bors m.-i Velkypolya királyi birtokot összes tartozékával 
és haszonvételével együtt, amelyek régtől hozzá tartoznak, azzal a joggal, mellyel a 
király adományozási jogköréhez tartozik, mások jogainak sértetlenül hagyásával. D. 
Bude, f. II. prox. p. fe. Ass. B. virg., a. d. 1354.

E.: Dl. 4450. (AP. ELEFÁNT 11. 1.) Hártya, vízfoltos, iniciáléja hiányzik. Hátlap-
ján rányomott pecsét nyoma, alatta jegyzet (relatio Petri dicti Zudar), közép-
kori (super Velkypolia), valamint későbbi kezek által írott tárgymegjelölések.

K.: AO. VI. 232–233. (150. szám).

387. 1354. aug. 18. Nagyfalu

András, Machou-i bán és Barana-i c. helyettese, Domonkos mr., és a 4 ugyanonnan 
való szb. tudtul adja, hogy Nogwagh-i Miklós fi a Péter kérésére kiküldték emberü-
ket, Gergely fi a Pétert, aki visszatérve elmondta, hogy [1354.] júl. 18-án (f. VI. prox. 
an. fe. B. Jacobi ap.) 2 köteg gabonát és Gurk fi a Mihályt törvényesen eltiltotta (duos 
acervos frugum ac Mychaelem fi lium Gurk legitime fecisset prohiberi) és a feleket 
megidézte [1354.] aug. 18-ra (f. II. prox. an. fe. S. regis Stephani) a m. hatósága elé. 
Ekkor a m. hatósága e. Péter előadta, hogy Mihály [1353.] jún. 24-én (in fe. Nat. B. 
Johannis Bapt. cuius nunc annua preterisset revolutio) Wagh-on lévő házába be-
tört azért, hogy ott tartózkodjon (moraturus), másik 2, uo. lévő házát felégette és a 
földeket bevetette. Ezekre Mihály azt válaszolta, hogy nem hatolt be Péter házába, 
a földeket nem szántatta fel, nem vetette be és erről bizonyítékokkal rendelkezik. 
Ezek után a m. a köv. döntést hozta: emberük Péter és Nogwagh-i [...] fi a István jelen 
oklevél kiadásától számított 15. napjára, vagyis [1354.] szept. 1-jére (f. II. prox. p. fe. 
Decoll. S. Johannis Bapt.) a fentiekről tudják meg az igazságot, tegyenek jelentést 
a felek jelenlétében a m.-nek, Mihály pedig a bizonyítékait köteles bemutatni. D. in 
Nogfalu, termino prenotato, a. d. 1354.

E.: KML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 1. 3. 10. (Df. 208 465.) Papír. K. sze-
rint hátlapján 2 pecsét (egy záró, egy rányomott) maradványai, valamint külzet 
(pro Petro fi lio Nicolai de Nogwagh contra Mychaelem fi lium Gurk ad feriam 
secundam proximam post festum Decollationis Sancti Johannis Baptiste nunc 
venturam prorogatoria), valamint későbbi kéz által írott tartalmi összefoglaló.

K.: Str. IV. 118. (90. szám).
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388. 1354. aug. 19. Buda

[I.] Lajos király (H) a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) konv.-nek. 
Emlékezetébe idézve Jakab fi a Miklós, udvari familiaris-a hűséges szolgálatait, azok 
viszonzásaképpen az üres és lakatlan Welkypolya királyi birtokot (Bors m.) tarto-
zékaival és haszonvételeivel együtt, azzal a joggal, amellyel a király adományozási 
jogköréhez tartozik, neki és örököseinek adta új adomány címén (nove donationis 
nostre titulo), örökös birtoklásra, mások jogainak sértetlenül hagyásával. Ezért fel-
kéri a konv.-et, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek a jelenlétében Bese-i Bese v. 
Borouch-i Mihály v. Kolta-i László király ember Welkypolya birtokot a szomszédok 
és határosok jelenlétében bejárja és iktatja Miklós mr.-nek új adomány címén, ha 
nem lesz ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat pedig megidézi Miklós ellené-
ben a király jelenléte elé és erről a konv. tegyen jelentést. D. Bude, f. III. prox. p. fe. 
Ass. B. virg., a. d. 1354.

Á.: Garamszentbenedeki konv., 1354. szept. 19. Dl. 4451. (AP. ELEFÁNT 11. 2.)
Má.: ue. jelzet alatt (Besse, Velikapola, Velkipola névalakokkal). (18. sz.-i.)
K.: Keglevich K., Fons XV. (2008.) 283–284. (80. szám) (átíró oklevélben).

389. 1354. aug. 20. Buda

[I.] Lajos király] Budán, 1354. aug. 20-án (Bude, in fe. B. regis Stephani, in a. d. 
1354.) kiadott nyílt oklevele szerint miután [Kallou-i] Iwan fi a András örökös nélkül 
elhunyt, Dersyk nevű birtokát – melyeket az más birtokokkal együtt az uralkodótól 
kapott – hűséges és sokszori szolgálataiért Zudar Péter mr.-nek adományozza.

Tá.: Bebek István országbíró, 1361. júl. 21. Dl. 5024. (NRA. 1539. 33.)
K.: –
R.: Erdélyi Okm. III. 279. (761. szám).

390. [1354.] aug. 23.

[VI.] Ince pápa a zágrábi egyház kanonokságára nevezi ki Miklóst, a pécsi egyház 
éneklőkanonokját. [D.] X. Kal. Sept. pápasága 2. évében [1354.] 

Tá.: VI. Ince pápa, 1358. máj. 5. ASV. RA. 138. 444r. (Df. 289 592.)
K.: –
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391. 1354. aug. 23.

A zágrábi kápt. színe e. Maryasowcz-i (Varasd m.) Péter fi ai: Lach és Miklós, Tibur-
cius fi ai: Egyed és Demeter, András fi a György, Egyed fi a Gergely bemutatták [I.] 
Lajos király (H) okleveles parancsát, mely szerint a nevezettek Maryassowczzentger 
(Á. 2.: Maryassowczzenthgeor Á. 3.: Maryasowchzenthgur) birtoka a fából készült 
határjelek rothadása miatt (propter putrefactionem) néhány részen határjelekben hi-
ányt szenved, ezért küldjék ki emberüket Wrbanowch (Á. 2.: Wrbanouch, Á. 3.: 
Vrbanowcz)-i László fi a János királyi emberrel a birtokra, hogy azt meghatárolják, 
és a határjeleket megújítsák. A kápt. a király okleveles parancsa szerint kiküldte 
tanúságtevőjét, aki a királyi emberrel [1354.] aug 12-én (f. III. prox. an. fe. Ass. 
virg. glor.) kiszállt a birtokra, a szomszédok és határosok összehívása után és jelen-
létükben bejárták azt, a régi határjeleket a jog szerint megújították, mivel a régi ha-
tárjelek helyei feltűntek és miképpen a nevezettek ősei a mondott birtok uralmában 
mindig békében voltak, Péter fi ai: Lach és Miklós, Tiburcius fi ai: Egyed és Deme-
ter, András fi a György és Egyed fi a Gergely részére hagyták örökös birtoklásra, a 
szomszédok és határosok közül nem lépett fel ellentmondó, hanem egyetértően a 
határmegújítást jogosnak mondták. Hj.: Mlaka (Á. 3.: Mlaca) víz, Warosd felé tartó 
közút, Greda föld melletti határjel, földjel a Mlaka (Á. 3.: Mlaca) folyó partján, Gre-
da falu, nagy út, Greda falu feletti hegy, a hegy csúcsa, földjellel körülvett tölgyfa, 
földjel, Plythwycha víz, Lwkawech (Á. 2.: Lwkaueech) víz, Bela föld, Grogosyn-
pothok (Á. 2.: Grogosypoth), hasfa fa, Dragosynpothoch, domb, földjellel körülvett 
hasfa, hegy, Wynnychkypoth (Á. 2.: Vynychkypot)-nak nevezett nagy út, kereszttel 
jelölt bykfa fa, Markowzkypoth (Á. 2.: Markouczkypoth) nevű út, Cerya (Á. 2.: Che-
nye), kereszttel jelölt tölgyfa, Zawycham víz, Drwskowch föld, hegy, út, földjellel 
körbevett tölgyfa, Drwskowch föld, kis völgy, 2 kis víz, kis folyó, kis hegy, folyó, 
földjel, hegy, Kamenzky (Á. 2.: Kamonsky) út, árok, Jurnouch föld, Plythwycha (Á. 
2.: Plythwycza) folyó medre, földjel ahol a Lwkawech belép a Plythwycha folyóba, 
Mátyás fi a Jakab földje mellett földjellel jelölt cer fa, hegy, út mellett kereszttel jelölt 
cer fa, Ztrasnak (Á. 2.: Zthrasaak) folyó, tölgyfa, kis völgy, útkereszteződésnél (bi-
vium) földjel, a Szt. György-egyház, folyó, tölgyfa, a Chalnych (Á. 2.: Chalnich)-ről 
jövő út, a Szt. György-egyház temetője, tölgyfa, vulgo ialsa-nak nevezett bokor, 
a Chalinsky forrással szemben, hegy, a Szt. György-egyház közelében lévő út, a 
Warosd-ra menő út, hegy, Mlaca, hasfa fa, a Warosd-ra menő útnál földjel, Mlaca, 
földjel, földjel, földjel, Erről a kápt. a nevezetteknek függőpecsétjével megerősített 
privilégiumot állíttat ki. D. sabb. prox. an. fe. Decoll. B. Johannis, a. d. 1354.

Á.: 1. Dl. 33 037. (1572) (NRA. 204. 27. és 204. 30.)
 2. Dl. 33 057. (1589) (NRA. 205. 13. és 205. 12.)
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 3.  Zágrábi kápt., 1457. ápr. 6. A. HAZU D-V/3. (Df. 230 466.) Fk. másolata ne-
hezen olvasható.

K.: Smič. XII. 250–252. (190. szám) (Á. 3. alapján).

392. 1354. aug. 23. Körös

Peteuch fi a János mr. körösi c. a m. szb.-inak tudtára adja, hogy György fi a Már-
ton elmondta neki, hogy amikor [1354.] aug. 20-án (f. IV. prox. p. fe. Ass. B. virg.) 
a mezőn 3 ökröt zálogként (pro vagio) elfogadott (recepisset), a szentmihályi (de 
Zentmihal) falunagy (villicus) és hospesek erőszakkal rátörtek és meg akarták ölni, 
valamint a 3 ökröt visszakapni, aztán egészen a házáig üldözték. Ezért a c. felszólítja 
a m. szb.-it, hogy egyet v. kettőt küldjenek ki maguk közül, aki mindenkitől, akitől 
lehet és kell, igyekszik megtudni az igazságot és erről tegyenek jelentést. D. in Cri-
sio, sabb. prox. p. oct. dicti fe. Ass. B. virg., a. d. 1354.

E.: Istorijski Arhiv Varaždin, Arhiv časmanskog Kaptola AA. 16. (Df. 282 335.) 
Zárópecsét szalagja látszik.

K.: –

393. 1354. aug. 27. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, hogy Zeleste-i Jakab fi a János Tamás c. országbíró perhalasztó 
oklevelének megfelelően 1354. aug. 8-tól (a quind. fe. B. Jacobi ap.) 19 napig várta 
a színe e. Keueskuth-i Pál fi a Miklóst, nagyanyja leánynegyede ügyében, azonban 
Miklós nem ment el és nem is küldött senkit, ezért az országbíró őt megbírságolja, 
ha magát ésszerű okokkal nem tudja kimenteni. D. Bude, 20. die termini prenotati, 
a. d. 1354.

E.: VAML. Szelstey cs. lt. 12. (Df. 261 533.) Hátlapján külzet (pro Johanne fi lio 
Jacobi de Zeleste contra Nicolaum fi lium Pauli de Keueskuth iudicialis), vala-
mint középen, alul jegyzet (comitatus Castriferrei sol[vit]), valamint természe-
tes színű, kerek zárópecsét nyoma.

Má.: ue. jelzet alatt. (18. sz.)
K.: –
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394. 1354. aug. 27 után

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirto-
kosa emlékezetül adja, hogy Thatamer fehérvári prépost törvényesen megidézve 
perbe hívta Hon[..]-i Moyus fi a Mihályt a Sarusd folyón elhelyezkedő, Nogmolun 
(dict.) malom ügyében. A pert többször elhalasztották, végül [1354.] aug. 27-re 
(ad presentes oct. fe. S. regis Stephani). Ekkor az országbíró e. megjelenve egyik 
részről Német (Theutunicus) István mr. a fehérvári egyház kanonokja, Thatamer 
prépost és a fehérvári kápt. nevében és megbízólevelükkel, másik részről Moyus 
fi a Mihály elmondták, hogy az országbíró megegyezésre való engedélye mellett, 
fogott bírák segítségével Nogmolun (dict.) malom ügyében megegyezésre jutottak. 
E szerint a prépost és a kápt. elismeri, hogy a malom Moyus fi a Mihályé örökség 
címén (iure hereditario) és neki hagyják, mint jussát (tanquam ius suus) örökös 
birtoklásra és visszavonhatatlanul. A békebírságot (de iudico habite pacis) a pré-
post és a kápt. tartozik megfi zetni az országbírónak, mint bírónak, ahogyan azt 
procurator-uk, István elismerte. Erről az országbíró autentikus függőpecsétjével 
megerősített privilégiumot ad ki. D. [...] die oct. fe. S. regis Stephani predictarum, 
a. d. 1354.

E.: Dl. 41 245. (Mú. Ta. Neuhoffer.) Hártya, vízfoltos, halvány, hiányos. Függő-
pecsétje kiszakadt. Közepén minden sorban 2-3 szó olvashatatlan. 

K.: Zala I. 552–553. (350. szám) (szept. 15. körülre dátumozva); AO. VI. 239–240. 
(155. szám) (szept. 24 körülre dátumozva).

395. 1354. aug. 27. Szentimre

István erdélyi alvajda emlékezetül adja, hogy Felapold-i János c. a saját és az ugyan-
onnan való népek (populi) nevében bemutatta a [gyula-]fehérvári kápt. oklevelét, 
mely szerint Miklós mr., alvajdai jegyző (notarius) a kápt. tanúságtevője, Péter mr., 
Kyzd-i főesp. jelenlétében [1354.] márc. 18-án (f. III. prox. p. domin. Oculi) a Fela-
pold-i népek földjét, melyet Tumpa (dict.) János elfoglalt, a király parancsa szerint, 
az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében bejárta és a szebeni szék sza-
badságainak megfelelően (iuxta libertatem sedis Cybiniensis) visszaiktatta részük-
re. A kápt. oklevele szerint a hj.: az Omlas, Echelleu ~ Echellew és Felapold birtokot 
elválasztó határ, berch, út, a Nogfalu, Echellew és Felapold birtokokat elválasztó 11 
új határjel, nagy berch. Az alvajda a vitás földet a Felapold-i népeknek hagyja és er-
ről nyílt oklevelet ad ki. D. in S. Emerico, f. IV. prox. p. fe. B. Bartholomei ap., a. d. 
1354.
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Á.: Gyulafehérvári kápt., 1354. aug. 28. R. szerint korábban az Arhiv d. ev. Landes-
kirche Bischofsurkunden fondjában. A MOL. állományában nem lelhető fel.

K.: ZW. II. 104–105. (685. szám); Doc. Trans. X. 273–274. (264. szám) (román ford. 
is).

R.: Erdélyi Okm. III. 279. (762. szám).

396. 1354. aug. 28.

Az erdélyi kápt. színe e. Apoldia-i János c., a saját és az Apoldia-i népek (hospites 
seu populi) nevében bemutatta István erdélyi alvajda 1354. aug. 27-i nyílt okleve-
lét (l. 395. szám) és annak privilegiális formában való átírását kérte. A kápt. a ké-
résnek eleget tesz és a kérdéses oklevelet függőpecséttel megerősített oklevelében 
szóról-szóra átírja. D. V. f. prox. p. fe. B. Bartholomei ap., a. prenotato [1354.]. Mél-
tóságsor: Domonkos prépost, Benedek éneklőkanonok és dékán, Lóránd őrkanonok.

E.: – (K. szerint a hátlapján 17. sz.-i írással: Hattert brieff zwischen Hamlesch, 
Tetschlen vnd Oberst Apolden Anno 1354.)

K.: ZW. II. 105. (686. szám); Doc. Trans. X. 274–275. (265. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi Okm. 279. (763. szám).

397. 1354. aug. 29. Buda

[I.] Lajos király (H) a pozsonyi kápt.-nak. Kyssagh-i Tamás fi a Ábrahám elmondta 
a saját, ill. atyafi ai (fr. patrueles) Kyssaagh-i Moka fi ai: András és Gergely, János 
fi ai: László és Miklós nevében, hogy Noghsaagh-i Imre fi a Miklós aug. 25-én (in 
crastino fe. B. Bartholomei ap.) Kyssagh birtokukról jobbágyaik 5 lovát elragadta, 
az uo. található szántóföldjüket júl. 25-től (a fe. B. Jacobi ap.) tiltakozásuk ellenében 
elfoglalva tartja és felszántatta. Ezért a király felkéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanú-
ságtevőjét, akinek a jelenlétében Eghazaszylai-i Danach fi a Danach v. ua. Danach fi a 
Miklós v. Bulchan-i Miklós fi a Bodok királyi ember lefolytatja a vizsgálatot és erről 
jelentés kiállítását kéri. D. Bude, f. VI. prox. p. [...] fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1354.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 8. 1. 6. (Df. 226 252.) Papír, néhol sza-
kadozott, foltos. Előlapon, alul középen jegyzet (commissio regine propria). 
Hátlapon külzet (fi delibus suis capitulo ecclesie Posoniensis pro Abraam fi lio 
Thome de Kyssaagh et aliis interius nominatis inquisitoria) és későbbi kéztől 
származó levéltári jelzet, valamint rányomott zárópecsét maradványa.

K.: –
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398. 1354. aug. 29. Kapornak

Mykch egykori bán fi a István mr., zalai c. alispánja, Miklós és a m. szb.-i a Zala-i 
konv.-nek. Beych-i István fi a Mátyás elmondta nekik, hogy [1354.] aug. 25-én (f. II. 
prox. p. fe. B. Bartholomei ap.) Isabor-i Dénes fi a János mr. famulus-ai, Ilwagh-i 
Olivér fi a Jakab és Nagy (Magnus) János Beych-i Mátyás közúton haladó jobbágyai-
nak, Péter fi a Jánosnak és Pál fi a Gergelynek 2 kocsiját és a kocsikat húzó 6 ökröt 
elrabolták és a jobbágyokat kegyetlenül megverték. Tovább [1354.] aug. 26-án (p. 
hec f. III.), amikor Mátyás Letenya faluba ment Jakabhoz és Jánoshoz a kocsik és az 
ökrök visszaszerzése céljából, akkor ők meg akarták ölni, de elfutva megmenekült. 
Továbbá [1354.] aug. 28-án (f. V.), amikor Mátyás a Bekchunhel-en tartott vásárra 
(ad forum generalem) a saját ügyeiben ment, Jakab és János rátörtek és meg akarták 
gyilkolni, egészen a Beych-en lévő házáig üldözték nyilakkal és kivont kardokkal. 
Mivel a tervüket, hogy Mátyást megölik, nem tudták véghezvinni, az azon a birto-
kon lévő férfi akat, nőket és hajadon leányokat (fl ore virginale nitentes) kegyetlenül 
megverték. Ezért a m. hatósága felkéri a konv.-et, hogy küldje ki tanúságtevőjét, 
akinek a jelenlétében Bachk-i Gergely fi a Gegeu v. Gergely fi a András m.-i ember a 
vizsgálatot lefolytatja és erről a konv. tegyen jelentést. D. in Kapurnuk, f. [VI.] scil. 
in die fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1354.

Á.: Zalai konv., 1354. szept. 17. Dl. 100 059. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua BÉC. 2. 
8. 61. 1.)

K.: Zala I. 550–551. (349. szám).

399. 1354. aug. 30.

Az egri kápt. színe e. Bulch-i Domonkos fi a Chudar (dict.) Péter mr., Sarus-i és 
Scepes-i c. és várnagy 1354. aug. 30-án (sabb. prox. p. fe. Decoll. B. Johannis Bapt., 
a. Nat. d. 1354.), nagybátyjai (avunculi), Kallo-i Iván fi ai: László és Demeter mr.-ek 
jelenlétében elmondta, hogy mivel nagybátyjai a Balkan, Guth, Beltuk, Banhazo, 
Kurthueles és Dersyk birtokok ügyében vele és fr.-eivel a kápt. más oklevelének 
tanúsága szerint megegyeztek és a kívánságát teljesítették, ezért vállalja, hogy ha 
elhunyt fr.-üknek, Andrásnak a felesége férjének a birtokaiból az ország szokása 
szerint hitbérét és jegyajándékát vissza akarja kapni, akkor nagybátyjai helyett saját 
pénzéből 25 M.-t fi zet neki. A birtokrészéről, ahogyan tud, megegyezik az asszony-
nyal, ha nem tud megegyezni, akkor tartozását (principale debitum) nagybátyjainak 
perkezdet e. duplán tartozik megfi zetni. D. die et loco supradicto.



297

E.: Dl. 4452. (NRA. 1766. 9.) Papír, néhol vízfoltos. Hátlapján rányomott pecsétre 
utaló vágások.

K.: AO. VI. 233–234. (151. szám).

400. 1354. aug. 30.

Az egri kápt. színe e. megjelentek egyik részről Kallo-i Egyed fi a Iwan fi ai: Lász-
ló és Demeter (képviselve Demeter fi ait: Jánost és Stanizlaus-t is), a másik rész-
ről Bwlch-i Dénes fi a Domonkos fi a Zwdar (dict.) Péter Sarus-i és Scepus-i c. és 
várnagy (képviselve fr. uterinus-ait: Istvánt, Mihályt, Simont, Györgyöt, János és 
Imrét) és előbbiek elmondták, hogy nemrégiben (nuperrime) a király szolgálatában 
(in serviciis domini nostri regis) elhunyt fr.-ük, András mr. Balkan, Guth (Szabolcs 
m.), Belthewk, Banhaza, Kewrthweles (Szatmár m.) és Dersyk (Carazma m.) nevű 
birtokait nem tudták a maguk részére megszerezni. Zwdar (dict.) Péter mr., unoka-
öccsük (fi lius sororis ipsorum uterine), királyi udvari ifjú a birtokokat adományul 
kérte a királytól. Azonban a rokonság okán megegyezett nagybátyjaival, hogy a 
fenti birtokok fele, tartozékaikkal és haszonvételeikkel az övék, fele pedig övé és 
fr.-eié legyen. Ha valamely fél örökös nélkül hunyna el, a részét a másik fél örökölje. 
Az elhunyt András felesége, Kathus asszony leánynegyede ügyében Péter mr. a saját 
és fr.-ei nevében nyugtatja Iwan fi ait. A kápt. a jelentés után privilégium kiadását 
ígéri. D. sabb. prox. p. fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1354.

Tá.: II. Lajos király, 1520. máj. 28. Dl. 62 433. (Ibrányi cs. lt. 272.)
Má.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 1354. 30. (Df. 219 466.) (1354–1379. közöt-

ti.)
K.: –

401. 1354. szept. 1.

Tamás prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je jelenti Erzsébet anyaki-
rálynének (H), hogy itt átírt 1354. jún. 29-i (in fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1354.) 
mandátumának (l. 345. szám) megfelelően Takus-i Gergely királynéi emberrel ki-
küldték tanúságukat, Domonkos testvért, akik egyhangúlag a köv.-ket jelentették: 
[1354.] aug. 26-án (f. III. prox. [p. fe.] B. Bartholomei ap.) a Wary-i jobbágyokat kirá-
lyi szóval felszólították, hogy István fi a István mr.-nek adják meg tartozásukat. Erre 
7 napot vártak, de a pénzt a jobbágyok nem fi zették meg, ezért [Sorus] (dict.) Jakab 
falunagyot (villicus) és a 4 Wary falubeli esküdtet megidézték a királyné jelenléte 
elé István fi a István ellenében tartozásuk meg nem fi zetése miatt [1354.] szept. 22-re. 
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(quind. fe. Nat. virg. Marie). D. f. II. prox. p. fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. [supra]
dicto. [1354.]

E.: Dl. 77 102. (Zichy cs. zsélyi lt. MISC. 13.) Hártya, középső hajtásvonalnál az 
egész oklevelet érintően hiányos (2-3 szó), ill. elmosódott. Hátlapján külzet 
(domine regine Hungarie pro magistro Stephano fi lio Stephani contra Jacobum 
dictum Sorus villicum et quattuor iudices iuratos de villa Wary ad quindenas 
festi Nativitatis Virginis Marie evocatoria) és természetes színű, kerek záró-
pecsét töredékei.

K.: Z. XII. 28–30. (27. szám).
Megj.: a vizsgálat időpontjának egy része az eredetiben kiszakadt, K. alapján sze-

repel a regesztában.

402. 1354. szept. 2.

Az egri kápt. színe e. megjelent egyik részről Kallo-i Egyed fi a Iuuan fi a Deme-
ter (képviselve fi ait: Jánost és Stanizlaus-t, valamint fr.-ét, Lászlót), másik részről 
Bulch-i Dénes fi a Domonkos fi a Zudar (dict.) Péter mr. Sarus-i és Scepus-i c. és vár-
nagy (képviselve fr. uterinus-ait, Istvánt, Mihályt, Simont, Györgyöt, Jánost és Im-
rét) és utóbbi előadta, hogy egy szőlejüket, mely Iuuan halálával örökség jogán szállt 
rájuk és a Scingan területen (territorium) helyezkedik el, Pál fi a István és Dénes fi a 
Miklós szőlejének szomszédságában, eladták Domonkos fi ainak örökös birtoklásra, 
szavatosság vállalásával, 50 ft.-ért (pro quinquaginta fl .). D. f. III. prox. p. fe. B. Egi-
dii abb. conf., a. d. 1354.

E.: Dl. 4453. (NRA. 1537. 85). Hártya. Hátlapján rányomott pecsétre utaló vágások 
és későbbi kéz által írott tárgymegjelölés.

K.: –

403. 1354. szept. 8.

A váradi kápt. színe e. megjelenve egyik részről az elhunyt Olazy-i Péter fi a Ma-
rouch mr. nővéreinek leszármazottai, Kereky-i Pousa fi ai: Mihály és Miklós, Da-
rah-i Chaak fi a Domonkos (a maga és fi atalabb fr.-e, Miklós nevében), másik részről 
pedig Olazy-i Cyne (dict.) Beke fi ai: István, András és Domonkos előadják, hogy 
amikor Isten rendeléséből Marouch mr., Beke fi ainak fr. patruelis-e örökösök nélkül 
elhunyt, összes birtokát Beke fi ainak kellett volna örökölniük, de Marouch mr. el-
titkolt végrendeletében (condens suum testamentum) birtokrészeit nővéreinek fi aira 
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hagyta az ország szokásaival ellentétesen. A köztük ez ügyben folyó perben Deme-
ter váradi püspök és más fogott bírák segítségével a következőképpen egyeztek meg 
és egyúttal érvénytelennek tekintik Marouch mr. végrendeletét (a váradi egyház 
jogainak sértetlenül hagyásával), valamint bármely hh. (loci conventuales seu col-
legiati) Marouch mr. végrendeletét tartalmazó oklevelét: Pousa fi ai: Mihály és Mik-
lós és Chaak fi ai: Miklós és Domonkos – Marouch mr. nővéreinek leszármazottai 
– nagyanyjuk (ava) hozományát és jegyajándékát, valamint anyáik (matres) leány-
negyedét Beke fi ainak: Istvánnak, Andrásnak és Domonkosnak hagyják, lemondva 
minden jussukról, amely a Byhor m.-i Olazy, Mariamagdalena és Marouchlaka és 
egyéb, akár zálog, akár öröklés címén kezüknél lévő birtokokban őket megilletik. 
Cserében Beke fi ai Pousa fi ainak: Mihálynak és Miklósnak, valamint Chaak fi ainak: 
Domonkosnak és Miklósnak adják a Byhor m.-i, Olazy birtok szomszédságában 
fekvő Falkamar birtokot, ahogy az Marouch mr.-t megillette, abba őket bevezettetve 
és nekik iktattatva azt jogaival, telkeivel, szántóföldjeivel, erdeivel, rétjeivel, kaszá-
lóival, ligeteivel és egyéb tartozékaival. Beke fi ai Pousa fi ainak és Chaak fi ainak 
Marouch mr. méneséből 26 nyereg alá (equiciales) lovat adnak lószerszámmal (cum 
poledris), valamint Marouch mr. pénzéből 16 M.-t – a M.-t 56 garassal számolva –, 
és Marouch mr. Váradon (in territorio Waradiensi) lévő szőlejét összes tartozékával 
és haszonvételével. Lemondanak a Marouch mr.-nek elzálogosított Apaty birtokban 
bírt jogaikról, kijelentik, hogy ha abban Marouch mr.-nek akár zálog, akár más cí-
men jussa van, akkor azt Marouch mr. nővérei fi ainak hagyják. A kápt. a jelentés 
után privilégium kiállítását ígéri és a fentiekről pecsétjével megerősített nyílt okle-
velet állít ki. D. in fe. Nat. B. Marie virg., a. d. 1354.

E: Dl. 99 426. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. lt. Z. 45.) Hártya. Hátlapján 
természetes színű, mandorla alakú pecsét töredékei.

Má.: ue. jelzet alatt. (Újkori.)
K.: Károlyi I. 224–226. (144. szám); Doc. Trans. X. 275–278. (266. szám) (román 

ford. is).

404. 1354. szept. 10.

A csázmai kápt. tudtul adja, hogy Juachinus ~ Jvachinus fi a Pál, Garyg kerületbeli 
(de districtu) nemes különleges követe által (per nuncium suum specialem) azt kér-
te tőlük, hogy küldjenek ki maguk közül valakit végrendeletének meghallgatására, 
mert gyengesége miatt nem tud személyesen megjelenni színük e. A kápt. kiküldte 
Pál mr. kanonokot, aki visszatérve elmondta, hogy Pál testben erőtlenül, de lélek-
ben épen az ő, valamint rokona, Miklós deák (litteratus) és mások jelenlétében 3 
jobbágytelket a Garyg folyó mellett fekvő öröklött birtokán, amelyeken Pál, Iwko 
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és Lukács nevű jobbágyai laknak, a telkekhez tartozó szántófölddel és kaszálóval, 
valamint a Fayanch nevű jobbágya által bírt szőlővel, unokaöccsének (nepos), Móric 
fi a Pálnak adományozta leánynegyed címén (ratione) örök jogon és visszavonhatat-
lanul. Erről a kápt. Jvachinus fi a Pál kérésére pecsétjével megerősített oklevelet ad 
ki. D. f. IV. prox. p. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1354.

Á.: Csázmai kápt., 1366. jan. 7. Dl. 35 237. (AP. Garig. 2.15.)
K.: Smič. XII. 253. (191. szám).
Megj.: az átírt oklevél nem szerepel a MOL. adatbázisában.

405. 1354. szept. 12.

A zágrábi kápt. színe e. megjelenve egyik részről Losan-i Imre fi a Egyed és az ál-
tala képviselt fr.-e, Mihály, másik részről Benedek fi a Beke özvegye, Genich és fi a 
János, valamint a zágrábi kápt. megbízólevelével képviselt lányai, Erzsébet és Anna, 
továbbá Beke fi a István özvegye, Chala kijelentették, hogy fogott bírák segítségével 
közöttük a köv. egyezség jött létre Genich és Chala hitbére és jegyajándéka, vala-
mint Erzsébet és Anna leánynegyede ügyében: Mihály Erzsébet nevű lányát Genich 
fi a Jánoshoz adják feleségül és vele a Semouch nevű birtok felét összes tartozékával 
és haszonvételével együtt, azzal a kikötéssel, hogy ha akár férfi , akár női örökö-
seik születnek, akkor a birtok felét örökre megtarthatják. Ha Erzsébet örökös nélkül 
halna meg, János a birtok felét életében anyjával, Genich-hel együtt megtarthatja. 
Genich a fentiekhez lányai és Chala nevében is hozzájárult. Egyed a maga és fr.-e, 
Mihály nevében, valamint János kijelentették, hogy ha Genich lányai és Chala ké-
sőbb a leánynegyed, a hozomány és a hitbér miatt pert indítanak ellenük, akkor azt 
közösen viselik. D. f. VI. prox. p. fe. Nat. B. Marie virg., a. d. 1354.

E.: Dl. 103 286. (Batthyány lt. Jelzet nélküli oklevelek.) Hártya. Hátlapján mandor-
la alakú, természetes színű viaszba nyomott pecsét töredékei.

K.: –

406. 1354. szept. 17.

A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-je jelenti Miklós mr.-nek, Mykch volt (quon-
dam) bán fi a István mr. zalai c. alispánjának és a m. szb.-inak, hogy itt átírt 1354. 
aug. 29-i parancsuknak (l. 398. szám) megfelelően emberükkel, [Bachk-i] Gergely 
fi a Gegeu-vel kiküldték tanúságukat, Miklós testvér presbiter-t, akik a köv.-ket je-
lentették: a m. embere Miklós presbiter jelenlétében [1354.] szept. 16-án (f. III. prox. 
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p. fe. Exalt. S. Crucis) a Beych faluval határos, szomszédos és m.-beli falvakban kör-
bejárva, a nemesektől, közrendűektől, egyháziaktól és világiaktól, minden rendű és 
rangú embertől megtudta, hogy Dénes fi a János mr. famulus-ai, Ilwagh-i Olivér fi a 
Jakab és Nagy (Magnus) János [1354.] aug. 25-én (f. II. prox. p. fe. B. Bartholomei 
ap.) Beych-i Mátyás közúton haladó jobbágyainak, Péter fi a János és Pál fi a Gergely 
2 szekerét és az azokat húzó 6 ökröt elrabolták és őket kegyetlenül megverték, majd 
aug. 26-án (p. hec f. III.) Mátyást, aki Letenya faluba ment Jakabhoz és Jánoshoz 
a kocsik és az ökrök visszaszerzése céljából, meg akarták ölni, de elfutva meg-
menekült, majd aug. 28-án (f. V.), amikor Mátyás a Bekchunhel-en tartott vásárra 
(ad forum generalem) a saját ügyeiben ment, Jakab és János rátörtek, meg akarták 
gyilkolni, Beych-en lévő házáig üldözték nyilakkal és kivont kardokkal. D. 2. die 
inquisitionis prenotate, a. d. superius expresso. [1354.]

E.: Dl. 100 059. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua BÉC. 2. 9. 61. 1.) Papír, helyenként 
vízfoltos. Hátlapján külzet (magistro Nicolao vicecomiti et iudicibus nobilium 
comitatus Zaladiensis pro Mathia fi lio Stephani de Beych inquisitoria), termé-
szetes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét kis töredékei és későbbi kéz 
által írott tárgymegjelölés.

K.: –

407. 1354. szept. 18. Buda

[I.] Lajos király (H) Szentgyörgy-i Sebus fr.-ének: Péter mr.-nek. A Posonium-i pol-
gárok (cives et hospites) levelükben tudomására adták, hogy Péter mr. jogaik és 
járandósága (circa solutionem) ellenében, melyet már őseinek és neki is fi zettek, 
az őseitől kapott privilégiumaikkal szemben kitalált büntetésekkel (per quasdam 
cautiones adinventas) arra kényszeríti őket, hogy birtokán (in montis et territoriis) 
telepített szőleik után több adót (exactiones) fi zessenek. Ezért az uralkodó felszólítja 
Péter mr.-t, hogy a polgároktól csak annyit követeljen, amit szabadságuk szerint ed-
dig is fi zettek és ne kényszerítse őket szokatlan, újólag bevezetett adók (per insolitas 
et superfl uas exactiones de novo adinventas) fi zetésére. D. Bude, f. V. prox. p. fe. 
Exalt. S. Crucis, a. d. 1354.

E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa: Középkori oklevelek és le-
velek 116. (Df. 238 741.) Hátlapjára nyomott kerek pecsét töredékei, alatta rész-
ben takarva: [relatio?] Cykow. Ua. előlapon, középen. Hátlapon későbbi kéz 
által írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: –
R.: AMB. Inventár 25. (123. szám) (cseh nyelvű).
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408. 1354. szept. 18. Buda

[I.] Lajos király (H) Márton mr., dömösi prépostnak. A Posonium-i polgárok (cives 
et hospites) leveléből megtudta, hogy sem a saját, sem pedig fr.-einek, az elhunyt 
Jakab c., volt pozsonyi bíró örököseinek, a város területén (in territoriis) lévő javai 
után a collecta-t nem akarják megfi zetni. Azonban fr.-eivel a város census-ának, jö-
vedelmeinek, szőleinek, házainak és más haszonvételeinek csaknem egyharmadát 
kezükben tartják. Ezenkívül a polgárok minden kerestükben teljes igazságot szol-
gáltattak nekik. Ezzel szemben ők a polgárok kereseteire nem adtak választ, Jakab 
bíró halála után a város védműveit elvitték (defendicula eiusdem civitatis abstulisse-
tis) és maguknál tartják. Az uralkodó ezért megparancsolja, hogy a fentiektől a to-
vábbiakban tartózkodjanak, a város collecta-ját és minden más terhét a polgárokkal 
közösen viseljék, ne vonják ki magukat a közösségből és a védműveket adják vissza. 
D. Bude, f. V. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1354.

E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa: Középkori oklevelek és le-
velek 117. (Df. 238 742.) Előlap jobb felső sarkában jegyzet (relatio Chykow). 
Hátlapjára nyomott pecsétet rögzítő szalag látszik.

K.: F. IX. 7. 127–128. (78. szám).
R.: AMB. Inventár 25. (124. szám) (cseh nyelvű).

409. 1354. szept. 18.

A Clusmonostra-i Szűz Mária-monostor konv.-jének színe e. egyik részről András 
erdélyi püspök nevében és megbízólevelével káplánja, Benedek mr., az erdélyi fe-
hérvári egyház (ecclesie Albensis Transilvanie) kanonokja, másik részről Zelemer 
(dict.) Jakab fi a Miklós előadják, hogy a püspök és Miklós között folyó birtokperben 
a következőképpen egyeztek meg: András püspök Jakab fi a Miklósnak adja összes 
tartozékával és haszonvételével együtt azt a Keczel birtokon fekvő birtokrészt, me-
lyet Pech fi a Lőrinc özvegye, valamint az asszony fr. avunculus-ai, Mike és Péter 
engedetek át neki. Miklós pedig a Zylah hegy v. falu területén (in territorio montis 
seu ville) fekvő vásárolt szőlejét engedi át a püspöknek, melyet az Miklós akarata 
ellenére foglalt el. Kijelentik, hogy a fentiekről tulajdonukban lévő oklevelek hatály-
talanok. A konv. az oklevél visszavitele után privilégium kiadását ígéri. D. 4. die oct. 
fe. Nat. virg. glor., a. d. 1354.

E.: Beke, Kolozsmonostor szerint hártya, hátlapjára nyomott kerek pecsét töredé-
keivel, Jelzete megegyezik Á. jelzetével. (Com. Küküllő E. 3.) A MOL. gyűjte-
ményében csak Á. található.
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Á.: Kolozsmonostori konv., 1783. márc. 8. Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozs-
monostori konv. Oklevelek. COM. KÜKÜLLŐ. E. 3. (Df. 275 172.)

K.: Doc. Trans. X. 278–279. (267. szám) (román ford. is).
R.: Beke, Kolozsmonostor 23. (22. szám); Erdélyi Okm. III. 279. (764. szám).
Megj.: Á. szerint az oklevél nyílt alakú volt, hártyára készült, hátlapjára nyomott 

pecséttel erősítették meg.

410. 1354. szept. 19.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
e. megjelent Péter fi a Tamás, királyi ajtónállómr. és bemutatta [I.] Károly király (H) 
harmadik, egyben utolsó pecsétjével megerősített, 1339. dec. 20-i (l. Anjou-oklt. 
XXIII. 747. szám.), az elhunyt Syrimia-i János deák (litteratus), királyi udvari jegy-
ző összes birtokának és birtokrészének Tamás részére történő iktatásáról szóló nyílt 
oklevelét és annak átírását, valamint megerősítését kérte. A király, felidézve Péter 
fi a Tamás mr. szolgálatait, melyeket először apjának, majd neki teljesített, a bemu-
tatott oklevelet szóról-szóra átírja és megerősíti, Erzsébet anyakirályné (H) bele-
egyezésével, a főpapok és bárók tanácsából, mások jogainak sértetlenül hagyásával 
és erről autentikus függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet állíttat ki. 
D. Miklós zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1354, 13. Kal. 
Oct., uralkodásának 14. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Dénes testvér ka-
locsai, Domonkos spalatói érsekek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, 
Tamás csanádi, János veszprémi, Kálmán győri, Mihály váci, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai püspök, Miklós nádor, a kunok 
bírája, Miklós c. országbíró, Kont Miklós erdélyi vajda, Miklós  Zeurinum-i, András 
Machou-i bán, Chykou tárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Simon 
pozsonyi c. A.

E.: Dl. 58 534. (Forgách cs. lt. 170.) Hártya, iniciáléja hiányzik. Néhol vízfoltos, 
lyukas. Hátlapján egykorú tárgymegjelölés (confi rmatio super possessionis de 
Syrmia Johannis litterati) és későbbi kéz által írott összefoglaló. 2 természetes 
színű pecsétje piros-vörös, ill. lila sodraton függ. I. Lajos király 1364. ápr. 9-i 
megerősítő záradékával.

K.: F. IX. 2. 303–306. (148. szám); Smič. XII. 254–255. (192. szám).
R.: Doc. Trans. 279. (268. szám) (román nyelvű).
Megj.: Noha 1354 I. Lajos 13. és nem 14. uralkodási éve volt, az oklevelet hitelesnek 

tarthatjuk.
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411. 1354. szept. 19.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal. mont. S. Angeli 
dom.) emlékezetül adja, hogy megjelent e. Péter fi a Tamás c., királyi ajtónállómr., 
 Choukakeu-i, valamint óbudai várnagy és bemutatta [I.] Károly király (H) harma-
dik, egyben utolsó pecsétjével megpecsételt 1341. ápr. 15-i (l.:  Anjou-oklt. XXV. 
(1341) 211. szám.) nyílt oklevelét, melyben megerősítette a pozsonyi kápt. 1336. aug. 
1-jei (in die ad vincula B. Petri ap., f. V., a. d. 1336.) oklevelét a Pozsony m.-ben, 
Challoukuz districtus-ban fekvő, Poukafeulde birtok hj.-áról és iktatásáról, mely 
korábban a pozsonyi vár conditionarius-áé, az örökösök nélkül elhunyt Pouka fi a 
Kelemené volt. [I.] Lajos király a bemutatott oklevelet átírja és megerősíti, mások 
jogainak sértetlenül hagyásával és erről auten tikus kettős pecsétje alatt állítat ki ok-
levelet. D. Miklós zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1354., 
13. Kal. Oct. a. d. 1354. uralkodásának 13. évében. Méltóságsor: Miklós esztergo-
mi, Dénes testvér kalocsai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, 
András erdélyi, János veszprémi, Kálmán győri,  Tamás csanádi, Mihály váci, István 
testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai püspök, Miklós 
nádor, a kunok bírája, Miklós c., országbíró, Kont Miklós erdélyi vajda, Chykou 
tárnokmr., András Machou-i, Miklós Zeurinum-i bánok, Dénes lovászmr., Leukus 
asztalnokmr., Péter fi a Tamás ajtónállómr., Móric fi a Simon pozsonyi c. A.

E.: ŠA. Bratislave (Pozsony). Kondé cs. balázsfai lt. 24. (Df. 251 814.) Hártya, he-
lyenként szakadozott. 4 sor mélységű L iniciáléja hiányzik. Függőpecsétre uta-
ló bevágások.

Á.: I. Lajos király, 1379. jún. 4. ŠA. Bratislave (Pozsony). Kondé cs. balázsfai lt. 24. 
(Df. 251 825.)

Má.: ue. jelzetek alatt (Df. 251 814.: 18. sz.-i hiteles má., Df. 251 825.: újkori, egysze-
rű Má.)

K.: F. IX. 2. 320–322. (158. szám).

412. 1354. szept. 19.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Bu, Co, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
emlékezetül adja, hogy Tamás c., országbíró és Turuch m. honorbirtokosának közel-
múltban bekövetkezett halála után özvegye, Anna (László Ossuet-i herceg lánya, az 
uralkodó rokona), valamint Tamás országbíró más anyától született fi ai: Mihály váci 
püspök, Konya mr., gömöri c. és Fylek-i várnagy között Tamás összes vára, falva 
és egyéb birtoka (úgy az [I.] Károly egykori királytól, v. [I.] Lajos királytól ado-
mányul kapottak, mint a vásároltak) miatt viszály támadt. A birtokok feléről Anna 
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azt állította, hogy férje még életében neki és azóta elhunyt Anna nevű leányának 
adta a király privilégiumával és az esztergomi, a fehérvári és az óbudai kápt.-ok 
nyílt okleveleivel. A királyhoz mindkét fél részéről panasz érkezett, de bíróság elé 
(in iudicium) nem került az ügy. A király az ügyet fogott bírák segítségével akarta 
lezárni, ezért a felek egyetértésével annak eldöntését a főpapokra és a bárókra bíz-
ta. A felek a főpapok és bárók közvetítésével a köv. megegyezésre jutottak: Mihály 
püspök és Konya mr. az asszonynak a várak, falvak és birtokok feléért, hitbéréért és 
jegyajándékáért, árvái utáni javaiért (res sue per orphanalium) és más egyéb, a férje 
adományából őt megillető jussok, valamint az általuk és a hozzájuk tartozók által 
neki okozott jogtalanságok és hatalmaskodások miatt fi zetnek 6 ezer ft.-ot (6 milia 
fl . boni et iusti ponderis), valamint 150 ménesbeli kancát (eque equiciales), továbbá 
adnak neki és örököseinek 2 házhelyet (fundus seu curia) Budán, egyiket a királyi 
curia szomszédságában, a másikat a domonkosok Szt. Miklós-egyháza szomszéd-
ságában, továbbá egy harmadikat Buda külvárosában, a felhévízi keresztesek Szt. 
Háromság-egyháza szomszédságában, átadva az ezekre vonatkozó okleveleket is, 
Miklós zágrábi püspök és királyi udvari alkancellár; Miklós nádor, a kunok bírája, 
valamint Cykou tárnokmr. jelenlétében. Cserében Anna a maga és örökösei nevében 
a fentiekkel kapcsolatban nyugtatja a püspököt és Konya mr.-t, visszaadva a király 
privilegiális és nyílt okleveleit, valamint a 3 kápt.-i oklevelet, a király megegyezésre 
szóló engedélyéről és a férje adományairól, valamint az összes privilegiális, nyílt 
és zárt, királyi, királynéi, kápt.-i, konv.-i, egyházi és világi bírói oklevelet Tamás 
c. várairól, falvairól, birtokairól és jussairól, melyek időközben a bárók pecsétjé-
vel lezárva voltak eltéve (posite fuerant ... in sequestrum). Az asszony kijelentette, 
hogy ha az oklevelekből valamit eltitkol, azok veszítsék el erejüket. Az uralkodó a 
fenti egyezséget elismeri, a főpapok és bárók tanácsából privilégiumában megerő-
síti. D. Miklós zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1354., 13. 
Kal. Oct., uralkodásának, 13. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Dénes kalo-
csai, Domonkos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, János 
veszprémi, Kálmán győri, Tamás csanádi, Mihály váci, István testvér nyitrai, Tamás 
testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, Balázs testvér knini püspök, Miklós 
nádor, a kunok bírája, Miklós c., országbíró, Kont Miklós erdélyi vajda, Chykou tár-
nokmr., András Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Dénes lovászmr., Leukus asz-
talnokmr., Péter fi a Tamás ajtónállómr., Móric fi a Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 4454. (NRA. 434. 29.) Hártya, iniciáléja hiányzik. Természetes színű pe-
csétje vörös sodraton függ. Hátlapján tárgymegjelölés és későbbi kéz által írott 
összefoglaló.

K.: AO. VI. 234–237. (152. szám).
R.: Sprawozdanie 13. (19. szám) (lengyel nyelvű).
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413. 1354. szept. 19.

A garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H), hogy itt átírt [1354.] aug. 19-i, Barakcha-i Jakab fi a Miklós 
érdekében írott statutoria-jának (l. 388. szám) megfelelően Bese-i Bese királyi em-
berrel kiküldték tanúságukat, György testvér papot az iktatás elvégzésére, akik a 
köv.-ket jelentették: [1354.] szept. 5-én (f. VI. prox. an. fe. Nativ. B. virg.) Welky-
polya birtokra kiszállva a szomszédok és határosok összehívása után azt a királyi 
ember a konv. tanúságának jelenlétében Jakab fi a Miklósnak iktatta örökös bir-
toklásra, ellentmondás nélkül. Az iktatástól kezdve 15 napot vártak az esetleges 
ellentmondókra. D. f. VI. prox. p. oct. supradicti fe. Nativ. B. virg., a. d. antedicto 
[1354.]

E.: Dl. 4451. (AP. ELEFÁNT 11. 2.) Hártya. Hátlapján természetes színű, ke-
rek pecsét töredékei, középkori (super possessione Velika Polya statutoria és 
statutoria super Velika Polya) és későbbi kezek által írott tárgymegjelölések.

Má.: ue. jelzet alatt, 18. sz.-i egyszerű Má.
K.: Keglevich K., Fons XV (2008) 283–284. (80. szám).

414. 1354. szept. 19.

Miklós prépost és a Jazo-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelent egyik részről Paharus ~ Poharus (dict.) Péter mr. abaújvári c., másrészről 
Katalin nemes asszony, Homorogd-i Márk lánya, Saap-i, más néven Cympohaza-i 
Domonkos fi a Cympo (dict.) Miklós özvegye, Sasa-i Sasa (dict.) Damian felesége 
és utóbbi kijelentette, hogy ínsége miatt (pro iuribus suis necessitatibus) hitbérét 
és jegyajándékát, valamint a Saap, más néven Cympohaza-n őt az ország szokásai 
szerint megillető részeket, melyeket Péter mr. királyi adományként kapott (titulo 
donationis regie), mint örökös nélkül elhunyt ember javait, eladja Poharus Péternek 
saját akaratából 4 kassai M.-ért (pro 4 M. conputi Cassensis), örökös birtoklásra, 
magának és örököseinek abban semmi jogot fenn nem tartva. Erről a konv. chirog-
raphált és függőpecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. p. fe. Exalt. S. 
Crucis, a. d. 1354.

E.: Dl. 64 046. (Kapy cs. lt. 38.) Hártya, iniciáléja hiányzik (O). A plicán ABC chi-
rographum. Természetes színű pecsétje vörös sodraton függ. Hátlapján későbbi 
kéz által írott tárgymegjelölés.

K.: AO. VI. 237–238. (153. szám).
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415. 1354. szept. 20.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.), 
emlékezetül adja, hogy Zyman-i Beke fi a Istvánt hűségéért és szolgálataiért, és fr. 
patruelis-eit, Zyman-i Izaad fi a Benedeket és Miklós fi a Jánost, valamint örökösei-
ket Zyman nevű birtokukkal és minden egyéb öröklött és más jogcímen hozzájuk 
tartozó birtokokkal együtt az igazi nemesség címével megajándékozva (predotan-
tes), a várjobbágyok sorából (a popularitate et consortio iobagionum castrensium) 
királyi keggyel kiemelve az ország igazi nemesei sorába (in ceterum numerum col-
legium et catervam verorum nobilium regni) iktatja jelen, autentikus, függő, kettős-
pecsétje alatt kiállított oklevelével. D. Miklós, zágrábi püspök, királyi udvari alkan-
cellár keze által, a. d. 1354., 12. Kal. Oct., uralkodásának 13. évében. Méltóságsor: 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Dénes kalocsai, Domonkos spalatói 
érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Mihály váci, 
Tamás csanádi, János veszprémi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér bosz-
niai, István testvér nyitrai, Balázs testvér knini püspök, Miklós nádor, a kunok bí-
rája, Miklós c., országbíró, Kont Miklós erdélyi vajda, Chykou tárnokmr., András 
Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Dénes lovászmr., Leukus asztalnokmr., Tamás 
ajtónállómr., Móric fi a Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 4455. (NRA. 901. 1.) Hártya, helyenként vízfoltos. Hátlapján későbbi kéz 
által írott összefoglaló. Függőpecsétre utaló bevágások.

K.: AO. VI. 238–239. (155. szám).

416. 1354. szept. 22. Buda

[I.] Lajos király (H) emlékezetül adja, hogy Vethes-i Zongo (dict.) Péter fi ait: Pált, 
Miklóst és Lőrincet, valamint Bogas-i János fi a Simont kérésükre – az országbíró 
joghatóságát kivéve – kiveszi az egyházi és világi bírák, a megyék c.-ei és szb.-i, 
valamint a városok joghatósága alól, tekintetbe véve Pál és Miklós tengerparti ré-
szeken (iuxta partes maritimas), Strauicha királyi váránál, valamint Simon tenge-
rentúlon (ultra easdem partes transmarinas) az ország ellenségei ellen teljesített 
szolgálatait. Az uralkodó megparancsolja az ország jogszolgáltatóinak, hogy Zongo 
(dict.) Péter fi ait: Pál, Miklós és Lőrinc mr.-eket, János fi a Simont, valamint utódai-
kat, jobbágyaikat, birtoktalan (inpossessionatus) famulus-aikat és a hozzájuk tarto-
zókat ne ítéljék el és ne állítsák bíróságuk elé. Továbbá, ha idegenből (ab extraneis) 
odatévedt gonosztevőket fognak el a fenti nemesek birtokain, akkor azok felett ők és 
offi cialis-aik ítéletet hozhatnak. A király erről a jelentés után privilégium kiállítását 
ígéri. D. Bude, 2. die fe. B. Mathei ap. et ew., a. d. 1354.
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Á.: Zsigmond király, 1395. dec. 10. > ua., 1409. okt. 25. AL. Székely Nemzeti Mú-
zeum: Barabás Samu gyűjteményének elpusztult okleveleiről készült mikro-
fi lmek 11. (Df. 247 887.)

K.: –

417. 1354. szept. 22. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konv.-nek. Elmondták neki Buchka-i 
Miklós fi ai: Pál és Miklós, valamint ua. Pál fi ai: István és János nevében, hogy a 
Zabolch m.-i, kezüknél lévő (apud manus ipsorum habita) Gaua birtokot hj. és a 
határjelek felállítása után a királyi emberrel, a konv. tanúságának jelenlétében ma-
guknak iktattatni akarják, ha nem lesz ellentmondás. A nádor felkéri a konv.-et, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek a jelenlétében [...] fi a Péter v. Cheb-i [Lőrinc fi a 
Pál] v. Chegze fi a István v. Bethlev-i István fi a Jakab királyi emberek valamelyike a 
szomszédok és határosok összehívása után és jelenlétükben kiszáll Gaua birtokra, 
azt régi és igaz határai mentén bejárja, új határjeleket emel a régiek mellett a szük-
séges helyeken, majd Buchka-i Miklós fi ainak és Pál fi ainak iktatja örök birtoklásra, 
ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg a fentiek ellenében 
a nádor jelenléte elé, majd erről a konv. tegyen jelentést. D. Bude, 2. die fe. B. Mat-
hey ap. et ew., a. [d. 1354.]

Á.: Leleszi konv., 1354. nov. 19. SNA. Leleszi konv. hh. lt. Metales. SZABOLCS 
18. (Df. 209 577.)

K.: –

418. 1354. szept. 26.

A Jazou-i konv. 1354. szept. 26-i (f. VI. prox. an. fe. BB. Cosme et Damiani mart., 
a. d. 1354.) privilegiális oklevele szerint Olkazmer-i Mykocha fi ai: Dénes és Pál 
egyrészről, másrészről Hangon-i Máté fi a László személyesen megjelentek e. és 
a köv. bevallást tették: László Fulredmech birtokát, melyet apja, Máté elidegení-
tett, Vrmos (dict.) Lőrinctől nem a saját pénzén, hanem Mykocha fi ainak  javain 
(res) szerezte vissza és a pénzt nem tudja visszafi zetni. Ezért a Fulredmech birto-
kon lévő birtokrészének felét (Kazmer birtok felől) összes tartozékával és haszon-
vételével, a birtokra vonatkozó oklevelekkel együtt (melyek alapján Vrmos (dict.) 
Lőrinc bírta) együtt, magának és örököseinek abban semmi jogot fenn nem tartva 
Mykocha fi ainak: Dénesnek, Péternek és Pálnak adja örökös birtoklásra, cserébe 
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Mykocha fi a Péter Borsod m.-i, vásárolt Sennye birtokáért, amelyre vonatkozó ok-
leveleket átvette. A felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak a cserebirtokokra.

Tá.: Bebek István országbíró, 1366. márc. 18. Dl. 4456. (NRA. 861. 25.)
K.: AO. VI. 240–241. (156. szám).

419. 1354. szept. 29. Lampertszásza

[I.] Lajos király (H) a Lelez-i konv.-nek. A gyakori viták elkerülése miatt szüksé-
ges, hogy Erzsébet anyakirályné (H) Bereg m.-i birtokai és libera villa-i, valamint 
más nemesek uo. fekvő birtokai között a határokat a királyné parancsából (ex com-
missione) kiigazítsák és megújítsák, aminek elvégzésére kiküldte embereit. Ezért 
az uralkodó utasítja a konv.-et, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek a jelenlétében 
Miklós, királynéi prothonotarius, János Lupprechzaza-i plébános, a királyné káp-
lánja, Debrew-i Miklós mr. és Bagonya fi a János mr., Bereg m. alispánja, speciális 
királyi emberek a fentieket végezzék el. Az esetleges ellentmondókat pedig idézzék 
meg a király jelenléte elé, bizonyítékaikkal együtt, majd a konv. tegyen jelentést. D. 
in Lupprechzaza, in fe. B. Michaelis arch., a. d. 1354.

Á.: Leleszi konv., 1354. okt. 21. Dl. 71 867. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 35. 13. 5.)
K.: –

420. 1354. szept. 29.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
emlékezetül adja, hogy megjelent e. Rokonok-i László fi a Márton fi a Péter és azt 
kérte a saját, valamint fr. uterinus-a, Miklós, továbbá fr. patruelis-ei, Miklós fi ai: 
János és Miklós, Ábrahám fi ai: Miklós és István nevében, hogy a király írja át és 
erősítse meg a saját, 1342. okt. 9-én kelt pátens oklevelét (l. Anjou-oklt. XXVI. 528. 
sz.), [melyben átírta] atyjának, Károly királynak a Zágráb m.-i, a Zawa folyó mellett 
fekvő Chehy birtok iktatásáról szóló oklevelét. Az uralkodó a bemutatott okleve-
let hiba nélkülinek találva, a kérésnek eleget téve szóról-szóra átírja és megerősíti, 
kettős, autentikus függőpecsétjével megerősített oklevelében. Kelt Miklós zágrábi 
püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1354, III. Kal. Oct., uralkodása 14. 
évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Dénes kalocsai, Domonkos spalatói érse-
kek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, János veszprémi, Kálmán győri, 
Tamás csanádi, Mihály váci, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, Pereg-
rinus testvér boszniai püspökök, Miklós nádor, a kunok bírája, Miklós országbíró, 
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Kont Miklós erdélyi vajda, Chykou tárnokmr., András Machou-i bán, Miklós Zeu-
rinum-i bán, Dénes lovászmr., Leukus asztalnokmr., Móric fi a: Simon pozsonyi c.

E.: HDA Obitelj Draskovic: Archivum maius 12. 14. (Df. 233 098.) Hártya, he-
lyenként foltos. L iniciáléja hiányzik. Függőpecsétre utaló sodrat látható. I. La-
jos király 1364. febr. 26-án kelt megerősítő záradékával.

Má.: GYMSML. 2. 5640. Csornai konv. mlt. Copie litt. fol. 161. (Df. 286 775.)
K.: Smič. XII. 256–257. (193. szám); Laszlowski. I. 70–71. (69. szám).
R.: Doc. Trans. X. 279–280. (269. szám) (román).
Megj.: Noha a datatióban a 13. helyett a 14. uralkodási év szerepel, az oklevelet hi-

telesnek tarthatjuk.

421. 1354. szept. 29. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja 
Kunculin ~ Kuncilyn c., volt budai bíró és polgár kérésére Zekeres-i Mihály kirá-
lyi emberrel kiküldte tanúságát, Pétert, akik egybehangzóan a köv.-ket jelentették: 
e.-ük [1354.] szept. 29-én (in fe. B. Michaelis arch.) Kuncilyn c. kijelentette, hogy 
ahogyan minden évben, idén is okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) egy ft.-ot (1 
fl .) a Buda városa és Nyek falu között elhelyezkedő majorjának (maierio seu allo-
dio) tizede és haszna (ratione decimarum eiusdem et utilitatum ipsius) fejében kész 
fi zetni Pelros János mr.-nek, Orodi főesp.-nek, Gwylleremus bíboros, a fel hévízi 
(Caldie Aque) Szt. Háromság keresztes-egyház mr.-e vicarius-ának és általános pro-
curator-ának. Pelros János mr. az egy ft.-ot az idei tizedként nem fogadta el. Az ok-
levél kiadásának napján (tempore autem dationis et confectionis presentium) Kun-
cilyn c. több oklevelet mutatott be a kápolnaispán színe e. bizonyítékként, melyek 
szerint a fenti összeget eddig minden évben megfi zette tizedként és a keresztesek 
mr.-ei erről nyugtatták. D. Bude, in fe. B. Mich. arch., a. d. 1354.

E.: PML. Esztergomi Székesfőkápt. m. lt., Acta radicalia 53. 2. 1. (Df. 238 052.) 
Hártya. Hátlapján I. Lajos király [középpecsétjének] maradványa, valamint ké-
sőbbi kéztől származó tartalmi kivonat. (A pecsét azonosítása K. alapján.)

K.: Str. IV. 119. (91. szám).
R.: Pest m. 62–63. (327. szám).

422. 1354. szept. 29. Vasvár

János fi a Leukus mr., Olivér mr. vasvári c. alispánja és a m. szb.-i tudtul adják, hogy 
Byr-i Beke fi ai: Pál és Beke kérésére kiküldték társukat, Vnyan-i Henrik fi a Péter 
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c.-t bírói székükről az alábbi írtak elvégzésére, aki [1354.] szept. 22-én (f. II. prox. p. 
oct. fe. Exalt. S. Crucis) a m. (provincie) minden nemesétől, közrendűjétől, valamint 
minden rendű és rangú emberétől megtudta, hogy [...] fi ai: Benedek és János, […] fi a 
János, Zala-i […] fi a István és Bálint Chehy falubeli hospesek rokonaikkal (cum eo-
rum proximis) Chehy faluból Húsvétkor, aminek már elmúlt a harmadik évfordulója 
(in fe. Pasche d. cuius iam tertia preterisset revolucio annualis), hatalmaskodva Byr 
birtokra törtek és a felpereseket meg akarták ölni. Továbbá Jakab […] Chehy faluból 
rokonaival (cum suis proximis) hatalmaskodva újra Byr birtokra tört júl. 26-án (in 
fe. B. Anne) [...] és Pált életveszélyes sebekkel megsebesítették. Továbbá Perunger, 
Chehy falubeli hospes rokonaival (cum suis proximis) hatalmaskodva Beke-t szept. 
14-én (in oct. fe. Exalt. Crucis) a saját házában életveszélyesen megsebesítette. D. in 
Castriferrei, f. II. subsequenti […] termini inquisitionis predicte, a. d. 1354.

E.: AL. Sennyey cs. lt. Oklevelek 28. 15. (Df. 253 153.) Papír, szakadozott, foltos. 
Hátlapjára nyomott pecsét szalagja látszik.

K.: –

423. 1354. okt. 1.

A Jazou-i konv. 1354. okt. 1-jei (3. die fe. B. Mychaelis arch. a. d. 1354.) zárt (clause) 
oklevele szerint megjelent e. egyik részről Hangon-i Máté fi a László, másik részről 
Mykocha fi ai: Dénes, Pál és Péter és előbbi elmondta, hogy sürgető ínsége miatt 
(pro necessitatibus) a Fulredmech birtokon fekvő, őt megillető birtokrészét összes 
tartozékával és haszonvételével együtt, a kápt. színe e. megkapott 6 M.-ért (pro 6 M. 
promptorum grossorum) elzálogosította Mykocha fi ainak úgy, hogy a birtokrészt a 
zálogösszegért a kápt. e. bármikor visszaválthatja és Mykocha fi ai azt bármiféle ha-
lasztás nélkül tartoznak visszaadni.

Tá.: Bebek István országbíró, 1366. márc. 18. Dl. 4456. (NRA. 861. 25.)
K.: –

424. 1354. okt. 1.

A Jazou-i konv. 1354. okt. 1-jei (3. die fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1354.) oklevele 
értelmében [Redmech-i János fi a] Mátyás Máté fi a Lászlót a Redmech birtokon lévő 
birtokrészei eladásától, zálogba tételétől és bármilyen módon való elidegenítésétől, 
Mykocha fi ait pedig annak megvételétől, zálogba vételétől v. magukat abba bármi-
lyen címen való bevezetésétől eltiltotta.



312

Tá.: Bebek István országbíró, 1366. márc. 18. Dl. 4456. (NRA. 861. 25.)
K.: –
Megj.: a [ ] közötti rész a tartalmilag átíró oklevélből származik.

1354. okt. 3. Vizsoly (1356-1366. okt. 3.)

[I.] Lajos király tudatja Kont Miklós nádorral, hogy az eperjesiek vámmentességet élveznek a tölt-
széki vámsorompónál. D. [Dénes napján, 1354.]

E.: A MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.
K.: –
R.: Lasztókay, Eperjes 4. p.
Megj.: a datatiót a R. magyarul adja meg. Az okmány nem kelhetett 1354-ben, mivel 1342-56 között 

Zsámboki Gilétfi  Miklós volt a nádor, Kont Miklós pedig 1356-67 között.

425. 1354. okt. 3.

A Zubur-i Szt. Ypolit vértanú-monostor konv.-je színe e. megjelent egyik részről Já-
nos testvér prépost (Syffridus apát és a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta 
fl uvium Goron) konv. képviseletében), másik részről Tayna-i János fi a Benedek a 
maga nevében (képviselve Endred-i Jakab fi a Jánost, valamint Sary-i Sanka fi a Ta-
mást) és előbbi elmondta, hogy a Szt. Benedek-monostor Tayna-i birtokrészét, mely 
régtől (ex antiquo tempore) fogva hozzá tartozik, összes tartozékával és haszon-
vételével együtt János fi a Benedeknek, Jakab fi a Jánosnak és Sanka fi a Tamásnak 
évi census-ért bérbe adták szept. 29-től 4 évre (a fe. B. Michaelis arch. in autumni 
prox. preterito usque ad quartam revolutionem annualem) a köv. feltétellel: minden 
évben okt. 6-án (in singulis oct. fe. ipsius B. Michaelis arch.) tartoznak a monostor-
nak fi zetni 14 széles bécsi dénár pensa-t együtt, v. mindenki a saját részét külön-kü-
lön és erről a monostor tartozik részükre oklevelet adni. Ha fi zetést együttesen v. 
külön-külön a saját részüket elmulasztanák és erről a Szt. Benedek-monostor apátja 
és konv.-je a Zubur-i konv. oklevelét (tesimoniales) kiállítatja, akkor 1 (10 pensa-val 
számolt) M. bírói rész nélküli, perkezdet e. leteendő büntetésben és a bíró részére 
100 garasban (grossus) marasztaltassanak el. Szt. Mihály ünnepének negyedik év-
fordulóján a Tayna-i földrészt (portio terre) a monostornak tartoznak visszaadni 
minden ellentmondás nélkül. Ellenkező esetben szintén 1 M. büntetésben marasz-
taltassanak el. D. f. VI. prox. p. fe. B. Michaelis arch. predictarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 41 246. (Múz. Ta. Horvát István gyűjteménye). Hártya. Egyszerű iniciálé. 
(N). Hátlapján természetes színű viaszba nyomott kerek pecsét kis darabkái.
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Má.: 1.  ue. jelzet alatt. (19-20. sz.)
 2. Dl. 90 655. (Tajnay cs. lt. 1. 13.) (19. sz.-i.)
K.: AO. VI. 241–242. (157. szám) (E. alapján).

426. 1354. okt. 3.

A Zubur-i Szt. Ypolitus-monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy megjelent színük 
e. egyik részről János testvér, prépost (Syffridus apát és a garamszentbenedeki (S. 
Benedictus de iuxta fl uvium Goron) monostor konv.-je képviseletében), másik részé-
ről Tamás fi a Tamás, valamint László fi a János Fyus-i nemesek és előbbi elmondta, 
hogy a monostor Fyus-i földrészét, ami már régtől fogva (ex antiquo tempore) hozzá 
tartozik, összes tartozékával és haszonvételével együtt 10 évre bérbe adják Tamás-
nak és Jánosnak évi census fi zetéséért, azzal a feltétellel, hogy jelen oklevél kiadásá-
tól kezdve minden évben szept. 29-én (in singulis fe. B. Michaelis arch.) fi zessenek 
3 széles bécsi dénár pensa-t a monostornak, az apátnak és a konv.-nek, akik erről 
nyugtát (littere expeditorie) tartoznak adni. Ha a fi zetést elmulasztják, akkor két-
szeres büntetést tartoznak fi zetni. Ha az elmaradt bért és a kétszeres büntetést nem 
rendezik okt. 13-ig (infra quind. ipsius fe. B. Michaelis arch.), akkor egészében per-
kezdet e. kell megfi zetniük és a földrészt összes hasznával és haszonvételével együtt 
visszabocsátani a monostor tulajdonába. D. f. VI. prox. p. fe. B. Remigii conf., a. d. 
1354.

E.: EPL. Ipolyi-féle gyűjtemény 23. (Df. 248 885.) Hártya. Hátlapján kerek rá-
nyomott pecsét maradványai, középkori tárgymegjelölés (super terre in Fys 
habita), valamint újkori feljegyzések.

Má.: Dl. 72 809. (Odescalchi cs. lt.)
K.: Str. IV. 120. (92. szám).

427. 1354. okt. 4. Avignon

[VI. Ince pápa] Nouociuitate-i Miklósnak, a Corona-i Sz. Mária-egyház plébánosá-
nak (esztergomi egyházm.) a szokott gyóntatói kegyelmet adja, Brossacum-i Helie 
kérésére. D. Auinione, IIII. Non. Oct., pápasága 2. évében [1354.] 

Reg.: ASV. RA. 128. 630r. (Df. 289 486.)
K.: –
R.: Áldásy 71. (161. szám); Erdélyi Okm. III. 280 (765. szám).
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428. 1354. okt. 4.

A [Scepus]-i Szt. Márton egyház kápt.-jának színe e. megjelent Bálint fi a Márton 
presbiter, Márk fi a András és Jakab fi a Balázs, Lypche (Zólyom m.) polgárai (cives 
et hospites), a város összes polgára nevében és bemutatták [I.] Lajos király (H) 1347. 
jún. 3-i (l. Anjou-oklt. XXXI. 504. szám) oklevelét (melyben átírta és megerősítette 
[I.] Károly király (H) 1341. nov. 11-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIV. 652. szám) 
és annak átírását kérték a kápt. pecsétjével megerősített oklevélben. A kápt. a kérés-
nek eleget téve a kérdéses oklevelet szóról-szóra átírja és megerősíti. D. sabb. prox. 
p. fe. S. Mychaelis arch. a. d. 1354.

E.: ŠA v Banskej Bystrici Pobočka Banská Bystrica (Besztercebánya). Zólyomlip-
cse város lt. Oklevelek 3. (Df. 269 042.) Néhol lyukas, elmosódott. Egyszerű, 
két sor mélységű N iniciálé, függőpecsétre utaló bevágások.

K.: –
R.: Opočenská-Jeršová 19.

429. 1354. okt. 6. Avignon

[VI. Ince pápa] az esztergomi érseknek, a veszprémi és görci püspöknek. Azt je-
lentik folyamatosan a Calabromaria-i apátról és a monostor konv.-jéről, hogy a de-
canatus bevételeivel, más ingó és ingatlan javaival, az egyháziakkal és világiakkal 
kapcsolatban a dékánt folyamatosan zaklatják és zavarják (multuplices molestias 
inferunt et iacturas). A dékán ennek megszüntetését kérte a pápától. A pápa megpa-
rancsolja az érseknek és a püspököknek, hogy ne engedjék, hogy a bírák a fentiekkel 
v. a decanatus-hoz tartozó egyéb javakkal és jogokkal kapcsolatban a dékánt zaklas-
sák v. bármilyen nehézséget és kárt okozzanak neki. D. Avinionense, II. Non. Oct., 
pápasága 2. évében [1354.]

Reg.: ASV. RA. 128. 452r. (Df. 289 480.)
K.: –

430. 1354. okt. 6. Avignon

[VI. Ince pápa] Kadoldo Perkmann domicellus (esztergomi egyházm.) részére a szo-
kott gyóntatói kegyelmet engedélyezi, Brossacum-i Helie kérésére. D. Auinione, II. 
Non. Oct., pápasága 2. évében. [1354.]
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Reg: ASV. RA. 128. 629V. (Df. 289 486.)
K.: –

431. 1354. okt. 6. Buda

Margit, Sclauonia, Ho. és Da. hercegnője Gergely fi a Nemeth (dict.) Jánost, és fr.-ét, 
Gergelyt, valamint fr. patrueles-eit, Dorozlou fi ait: Jánost, Dorozlou-t és Imrét fel-
menti a Dorozloch – más néven Kaniska – és Obakua nevű birtokaikon ülő 40 job-
bágy után a neki járó nyestbőradó megfi zetése alól és parancsot intéz a nyestbőr-
adó-beszedőkhöz, hogy ebben az ügyben a fent nevezetteket ne háborgassák. D. 
Bude, in oct. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1354.

E.: ZML Mohács előtti oklevelek gyűjteménye, 338. (Df. 254 164.) Hártya, egy-
szerű nagyított N iniciálé. Hátlapján kerek rányomott pecsét nyoma, vala-
mint a pecsét alatt, részben takarva és a hátlap felső szélén, középen jegy-
zet (commissio propria domine ducisse) Későbbi kéz által írott magyar nyelvű 
tárgymegjelölés.

K.: –
R.: Halász É., Szlavón 236. (457. szám).

432. 1354. okt. 6. 

Miklós prépost és a Jazow-i Szt. János-monostor konv.-je a színe e. megjelent Máté 
fi a Lőrinc mr. deák (litteratus) kérésére függőpecséttel ellátott privilégiumban átírja 
és megerősíti a saját, 1342. júl. 22-i (l. Anjou-oklt. XXVI. 676. szám. Tá. alapján) 
nyílt oklevelét. D. in oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1354.

E.: Dl. 84 788. (Semsey cs. lt. 1. 20.) Hártya. Egyszerű iniciálé, nagyított és vasta-
gított O betű. Vörös sodraton függő, természetes színű viaszba nyomott, ép ke-
rek pecsét. A hártya alján, a plica által takarva ABCD chirographum talál ható, 
a betűk felső fele. Hátoldalán későbbi kéz által írott tartalmi összefoglaló.

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1358. aug. 12. Dl. 84 789. (Semsey cs. lt. 1/23.)
K.: –

433. 1354. okt. 6.

A pozsonyi kápt. e. a személyesen megjelent Fábián fi a Pál, Péter fi a János, Warou 
fi a Benedek, Thurke fi a Barthal, Gergely fi a János, Chete fi a György, Péter fi a Mik-
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lós, Pál fi a János, Miklós fi a Jakab és András fi a János Fyl Zaz-i nemesek az őket 
örökség jogán (iure hereditario) megillető Olzaz nevű, a Cholloukuz-ben elhelyez-
kedő birtokrészük harmadrészét eladják Guthkeleed nb. Lothardus fi a Lothardus c. 
fi ainak: Omodeus, Lothardus, Miklós és István mr.-eknek, Warkun-i nemeseknek a 
tőlük teljesen megkapott 7 dénár M.-ért (a M.-t 10 dénárpenzával számolva) örökös 
birtoklásra, szavatosság vállalásával és erről a kápt. autentikus pecsétjével megerő-
sített privilégiumot ad ki. D. in oct. B. Mychaelis arch., a. d. 1354.

E.: MTA. Kvt. Oklevélgyűjtemény 125. (Df. 243 770.) Hártya, néhol vízfoltos. 2 
sor mélységű U iniciálé. Függőpecsét sodrata látszik. Alsó szélén ABC-chirog-
raphum.

K.: –

434. 1354. okt. 6.

A váradi kápt. színe e. Regun-i Dénes fi a Tamás mr. tiltakozott a köv.-k ellen: tudo-
mására jutott, hogy fi ai: Tamás és István mr.-ek megkérdezése és egyetértése nél-
kül, teljes ellentmondásával, arra törekednek, hogy a birtokosztály megtétele után 
rájuk jutó birtokokból bizonyos részeket idegeneknek (extranei) adjanak el, tegye-
nek zálogba és idegenítsenek el, familiaris-aiknak szolgálataikért elörökítsenek. 
A tiltakozással eltiltja fi ait: Tamás és István mr.-eket a birtokok elidegenítésétől és 
elörökítésétől, bárki mást azok zálogban való elfogadásától és bármilyen módon 
való elfoglalásától. Kijelentette a kápt. színe e., hogy ő a maga részére azokat kész 
megváltani jogos értékükön (pro suo iusto pretio), nehogy bárki idegent – amíg ő 
él – azokba bevezessenek. A kápt. kérésére tiltakozásáról oklevelet állít ki számára. 
D. in oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1354.

E.: AL. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 52. (Df. 260 631.) Hártya. Erdélyi 
Okm. szerint hátlapján zárópecsét töredékei és külzet (pro nobili viro magistro 
Thoma fi lio Dyonisii de Regun contra magistros Thomam et Stephanum fi lios 
suos super alienatione possessionum suarum protestationalis et prohibitoria.)

K.: Bánffy I. 200–201. (163. szám).
R.: Doc. Trans. X. 280. (271. szám) (román); Erdélyi Okm. III. 280. (767. szám).

435. 1354. okt. 6.

A váradi kápt. színe e. Regun-i Dénes fi a Tamás mr. tiltakozott, hogy 9 év óta Wa-
rada-i László fi a János mr.-rel perben áll, az őt és fr.-e, Desev mr. fi ait illető birtok 
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ügyében és ez idő alatt mostanáig a saját pénzéből 200 M.-t elköltött, fr.-ének fi ai 
azonban számára semmilyen segítséget nem adtak, sem a per folyamán egy dénárt 
nem költöttek el, de a birtok éppúgy megilleti őket is, mint őt. Ezért a kápt.-tól a 
fentiek ről oklevél kiadását kérte. D. in oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1354.

E.: AL. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 53. (Df. 260 632.) Hártya. K. szerint 
hátlapján zárópecsét töredékeivel, valamint külzet (pro nobili viro magistro 
Thoma fi lio Dyonisii de Regun contra fi lios magistri Desev fratris sui super 
facto expensarum in prosecutione cause cuiusdam possessionis consumptarum 
protestationalis.

K.: Bánfy I. 199–200. (162. szám).
R.: Doc. Trans. X., 280. (270. szám) (román); Erdélyi Okm. III. 280. (766. szám).

436. 1354. okt. 6. Nagyfalu

Domonkos mr., András Machou-i bán és Barana-i c. helyettese és ua. m. szb.-i tud-
tul adják, hogy azt a pert, melyet korábbi oklevelüknek megfelelően a személye-
sen megjelent [Cito]-i Miklós fi a Péter viselt a színük e. ugyanonnan való, szintén 
személyesen megjelent Gurk fi a Mihály ellen [1354.] okt. 6-án (f. II. prox. p. fe. B. 
Mychaelis arch.), a felek kérésére elhalasztják [1354.] okt. 20-ra (ad f. II. prox. p. fe. 
B. Galli conf.), a korábbi állapot fenntartása mellett, amikor a felek kötelesek bizo-
nyítékaikat és vizsgálati okleveleiket (instrumenta et littere inquisitionales) a színük 
e. bemutatni, hogy azokat megtekintve igazságot tudjanak szolgáltatni a jog rendje 
szerint. D. in Nogfalu, f. II. prenotata, a. d. 1354.

E.: KML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 8. 5. 7. (Df. 208 593.) Hártya. Hátlapon 
külzet (K. szerint: pro Petro fi lio Nicolai de Nogwagh contra Mychaelem fi lium 
Gurk ad feriam secundam proximam post festum beati Galli confessoris nunc 
venturam prorogatoria.), valamint zárópecsét maradványai.

K.: Str. IV. 121. (93. szám).

437. 1354. okt. 6. Nagyfalu

[Domonkos] mr., András Machou-i bán és Barana-i c. alispánja és a m. szb.-i em-
lékezetül adják, hogy bírói ítéletüknek megfelelően (iuxta nostram adiudicationem 
et sententiam diffi nitionem) [..]-i Jakab fi a Miklós mr. és fi ai: Jakab és Mihály 3 
[eskütársukkal] [1354.] okt. 6-án (f. II. prox. p. fe. B. Mychaelis arch.) tartoztak es-
küt tenni Budmer-i István fi a János ellenében, miszerint Jakab [fi aival] [..........] János 
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Somogy Péter nevű jobbágyát és annak feleségét [1354.] szept. 19-én (f. VI. prox. 
an. fe. B. Mathei ap. et ew.) nem verte meg és nem okozott neki 20 M. kárt. A jelzett 
időponton Miklós mr., valamint fi ai: Jakab és Mihály mr.-ek István fi a János elle-
nében eskütársaikkal együtt letették az esküt a m. hatósága e. D. in Nogfalu, f. II. 
prenotata, a. d. 1354.

E.: SNA. Révay cs. központi lt. Oklevelek, GYULAY 4. 23. (Df. 259 855.). Né-
hol vízfoltos, szakadt, nehezen olvasható. Hátlapján külzet (super prestito 
iuramento pro magistro Nicolao fi lio Jacobi de [...] et Jacobo et Nicolao fi liis 
suis contra Johannem fi lium Stephani de Budmer expeditoria), valamint kerek 
zárópecsét maradványai.

K.: AO. VI. 242–243. (158. szám).
Megj.: Jakab fi a Miklós egyik fi a a törzsszövegben Mihályként, míg a hátlapon 

Miklósként jelenik meg. Ue. szám alatt későbbi kéz által írott, latin nyelvű tar-
talmi kivonata.

438. 1354. okt. 10. Várad

[I.] Lajos király Váradon, 1354. okt. 10-én (d. in Waradini, f. III. prox. p. oct. fe. B. 
Mychaelis arch., a. in eodem [1354.]) kelt oklevele értelmében Cymba (dict.) Ist-
ván fi a Petheu örökös nélküli halála miatt összes birtokát és birtokrészét (a Posoga 
m.-i Orboua, a hasonlóan Orboua nevű vár, Dobolch és a Walkou m.-i Wylak) a 
király Gara-i András fi ainak: Miklós és Pál mr.-eknek adja örök birtoklásra Petheu 
fr. carnalis-ának és másoknak sérelme nélkül. Ha Petheu fr. carnalis-a örökös nél-
kül hunyna el, akkor a király a birtokokat és birtokrészeket teljesen és egészükben, 
 összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt Gara-i András fi ainak és örökö-
seiknek adja örök birtoklásra.

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1382. aug. 23. Dl. 33 726. (NRA. 1511. 19.)
K.: –

439. 1354. okt. 11.

Toldi-i Miklós mr. pozsonyi alispán felkéri a pozsonyi kápt.-t, hogy küldje ki tanú-
ságtevőjét, akinek a jelenlétében a m. szb.-i közül Enid-i Egyed v. ugyanonnan való 
Beke és Miklós, Toldi-i Miklós Zirdahel-i offi cialis-a kiszállnak Peten birtokra és a 
szomszédok és határosok jelenlétében Peten-i Buchtus fi a Péter összes birtokrészét 
tartozékaival együtt Teberjti-i Bachou fi ainak Jakabnak, Andrásnak és Miklósnak 
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iktatják örök birtoklásra, ha nem lesz ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
pedig megidézik az alispán színe elé és erről a kápt. tegyen jelentést. D. sabb. prox. 
p. oct. B. Michaelis arch., a. d, 1354.

E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 5. 2. 5. (Df. 225 996.) Hátlapján külzet 
(discretis viris et honestis capitulo ecclesie Posoniensis), valamint későbbi kéz 
által írott latin nyelvű tárgymegjelölés. Zárópecsétre utaló pergamenszalag.

K.: –

440. 1354. okt. 13. Dubica

Elyas testvér Dubycha-i [Á. 3.: Dubicha] preceptor és Márk fi a Fülöp Dubycha-i c. 
terrestris emlékezetül adják, hogy az elhunyt Kosucha-i Odolenus c. fi ai: Miklós és 
István c.-ek e.-ük és ua. m. nemesei e. kijelentették, hogy a szent atyák (sancti pat-
res) példáját követve és lelkük üdvéért Otok birtokon lévő öröklött részüket, az ok-
levélben foglalt határokkal, összes tartozékával és haszonvételével (erdők, kaszálók, 
ligetek, malomhelyek) együtt, a preceptor és a c. terrestris engedélyével, nemzet-
ségük tagjainak egyetértésével, szomszédaik és határosaik beleegyezésével a Du-
bycha-i Sz. Szűz pálos kolostornak adományozzák örök birtoklásra, ellentmondás 
nélkül. Hj. a felek jelentése szerint, ahogyan a szomszédok és határosok jelenlétében 
bejárták a földrészt: a Kosucha [Á. 3.: Kosnycha] folyón lévő régi rév, 2, földjellel 
körülvett harazth fa egy erdő mellett; az erdőn túl földjellel körülvett harazt fa, a 
Szt. György egyház, Olma folyó, a keresztesek földjének határai (mete terre domi-
norum Cruciferorum ordinis S. Johanni Jerosolimitani), hegy, Dubica szabad falu 
földjének határai, Radomer forrás, ahol egy kereszttel jelölt hársfa van, árok, ame-
lyet wlgo Wertacha-nak [Á. 3.: Werkacha] neveznek az országút mellett. D. in eadem 
Dubycha [Á. 3.: Dubicha], f. II. prox. an. fe. B. Galli conf., a. d. 1354.

Á.: 1.  Zágrábi kápt., 1358. máj. 1. Dl. 35 212. (AP. DUBICA 3.)
 2.  Zágrábi kápt., 1358. máj. 1. > I. Lajos, 1363. márc. 21. Dl. 35 214. (AP. DU-

BICA 5.)
 3.  Zágrábi kápt., 1358. máj. 1. > ua., 1380. jún. 14. Dl. 35 213. (AP. DUBICA 3.)
K.: Alsószlavónia 53–55. (39. szám) (Á. 3. alapján); Smič. XII. 257–258. (194. szám).

441. 1353. okt. 13.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja emlékezetül adja, hogy előző oklevele sze-
rint 1344. szept. 29-től (a fe. S. Mychaelis arch. de a. d. 1344.) számított 10 év eltelté-
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vel Szt. Mihály arkangyal ünnepének másnapján (in crastino ipsius fe. S. Mychaelis 
arch.) a Szepes m.-i Gargow ~ Gargou-i Gyula fi a Pál, v. fi ai, v. örökösei, v. Pál fr. 
uterinus-ai, Hank, Péter pap, v. Tamás, v. vérrokonaik, v. hozzátartozóik tartoznak 
visszaváltani Pál Gargou-ban fekvő birtokrészét a zálogösszegért, melyet tartozéka-
ival és haszonvételeivel együtt, házhelyekben (in fundis curiarum), művelt és műve-
letlen szántóföldekben, erdőkben, rétekben, legelőkben és cserjésekben Pál 20 fi nom 
ezüst M.-ért Miklós fi a István Leuche-i polgárnak elzálogosított, Hank, Péter pap 
és Tamás egyetértésével. Ha a birtokrészt szept. 30-án (in ipso crastino) nem vált-
ják vissza, akkor a kápt. ugyanakkor Pál és társai távollétével nem törődve a birtok 
elörökítéséről privilégiumot tartozik adni Istvánnak és fi ainak. Ha a fenti időponton 
Gyula fi ai megjelennek a kápt. e., és kijelentik, hogy a zálogösszeget az aranyadó 
nemesek szokása szerint (more et ritu nobilium auridatorum) visszafi zették, akkor 
István és örökösei a birtokrészt összes tartozékával és haszonvételével tartoznak 
visszaadni, és Gyula fi ai a záloggal kapcsolatban István és örökösei felé szavatossá-
got vállalnak. A fenti időpontig azonban Pál elhunyt és mivel fi ai, fr.-ei, örököseik 
és vérrokonaik a birtokrészt Istvántól és fi aitól nem váltották vissza, ezért a kápt. azt 
visszavonhatatlanul, a korábbi oklevelében foglaltaknak megfelelően, Gyula fi ainak 
távollétével nem törődve, Istvánnak és fi ainak iktatja jelen, függőpecsétjével meg-
erősített oklevelében. D. in quind. dict. fe. S. Mychaelis arch., a. d. 1354. A.

E.: Dl. 63 683. (Görgey cs. görgői lt. 84.) Hártya, C iniciáléja hiányzik. Felső szélén 
ABC chirographum látható. Hátlapján későbbi kéz által írott tárgymegjelölés. 
Természetes színű pecsétje zöld sodraton függ.

K.: –

442. 1354. okt. 13. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch-i m. honorbirtoko-
sa emlékezetül adja, hogy annak a 15 M.-nak a megfi zetését, amelyet Cantor (dict.) 
Bereck – aki helyett Pál fi a Imre jelent meg a váradi kápt. megbízólevelével – tarto-
zott teljesíteni korábbi nyílt egyeztető (littere patentes et compositionales) levelének 
megfelelően [1354.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) Nogsemyen-i István fi a 
István mr. részére – aki helyett Imre fi a Egyed jelent meg a váradi kápt. megbízóle-
velével – a színe e., a felek procurator-ainak kérésére elhalasztja [1354.] dec. 7-re (ad 
oct. fe. B. Andree ap.), a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 51 657. (Kállay cs. lt. 1300.1445). Papír. Signatura, előlapon, lap alján, más 
középkori kéz írásával: cum Varadiensis ad octavas Penthecostes Demetrius 
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magnus fi lius Oliverii cum comite capelle Emericus fi lius Pauli. Signatura, 
hátlapon, más középkori kéz írásával: ad octavas festi Penthecostes viginti 
quinque marcas quamlibet marcam cum quinquginta grossis bonis [.......]. 
Külzet: pro magistro Stephano fi lio Stephani de Nogsemyen contra Briccium 
dictum Cantor ad octavas festi beati Andree apostoli prorogatoria. Természe-
tes színű viaszba nyomott, kerek zárópecsét nyomai.

K.: –
R.: Kállay II. 25. (1135. szám).

443. [1354.] okt. 14. Avignon

[VI.] Ince pápa Zowath-i Mihály [fi a] Jánosnak, aki a padovai egyetemen egyház-
jogot tanul, biztosítja üresedés esetén az esztergomi egyház kanonokságát teljes 
joggal és neki prebenda-t rezervál, amelyet személyesen v. procurator-a által egy 
hónapon belül kell elfoglalnia azután, hogy hírét vette az üresedésnek. Meghagy-
ja az esztergomi érseknek és az esztergomi kápt.-nak, akikhez a fenti egyházban a 
prebenda-k fölötti rendelkezés tartozik, hogy e prebenda kapcsán ne intézkedjenek, 
mert azt érvénytelennek fogja tekinteni. János a váradi kisebbik Szűz Mária-társas-
kápt.-ban (in minori ecclesia {collegiata} beate Marie Waradiensis) bírt kanonoksá-
gát kész letenni. D. Auinionensi, II Idus Oct., [pápasága] 2. évében. [1354.]

Reg.: ASV. RA. 126. 356r. (Df. 289 469.)
K.: Theiner II. 17. (26. szám); Reg. Suppl. II. 287. (49. szám); Rábik, Reg. Suppl. 

II/1. 177. (287. és 289. szám).
R.: Áldásy 71. (162. szám); Doc. Trans. X. 280. (272. szám) (román); Erdélyi Okm. 

III. 280. (768. szám).
Megj.: a { } között szereplő részek a Reg. Suppl.-ból származnak. Rábik, Reg. Suppl. 

II/1. 177. oldalán a folyamodvány kétszer szerepel, egyszer a 287-es szám alatt, 
1354. ápr. 16-i kelettel és Reg. Suppl. Vol. 27. fol. 91r. eredeti jelzettel, másod-
szor a 289-es szám alatt, Reg. Suppl. Vol. 27. fol. 96r eredeti jelzettel. A 287-es 
szám alatt felvett oklevél eredetije a MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.

444. [1354. okt. 14. Avignon]

[VI. Ince pápa] meghagyja a veszprémi püspöknek és az egri prépostnak, hogy Zo-
wach-i Mihály [fi a] Jánost az esztergomi egyházban fogadtassák kanonokká minden 
joggal, biztosítsanak neki a kórusban stallumot és a kápt.-ban helyet, a prebenda és 
tartozékai tulajdonába vezessék be és védelmezzék meg abban. D. ut supra.
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Reg.: ASV. RA. 126. 356r. (Df. 289 469.)
K.: –
R.: Áldásy 71. (162. szám); Erdélyi Okm. III. 280. (768. szám).

445. 1354. okt. 14.

[VI. Ince] pápa Pál nándorfehérvári püspöknek a maga és az általa megnevezendő 5 
személy részére egyszeri teljes feloldozást ad haláluk idején (in mortis articulo). D. 
Avinione, II. Idus Oct., pápasága 2. évében. 

Reg.: A MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.
K.: Rábik, Reg. Suppl. II./1. 178. (291. szám).

446. 1354. okt. 16.

A váradi kápt. színe e. megjelenve egyik részről Kusal-i Tamás fi a Jakch mr. (kis-
korú fi ai: György, István, László és András képviseletében is), másik részről  Kusal-i 
Domonkos fi ai: Jakab és János, Jakch mr. fr. patruelis-ei (Jakab kiskorú fi ai: Miklós, 
Egyed és László képviseletében; Domonkos fi a János azóta elhunyt örökös nélkül) 
elmondták, hogy egymás között a következő birtokosztályt tették örökös érvénnyel: 
a Zonuk m.-i Kusal birtok felét, melyet a Zathmar m.-i P[or]telek birtokukért cserél-
tek, (Kusal másik felét pedig, É és az Erkud birtok felől Jakch mr. vétel címén bírja) 
a következőképpen osztották meg: Ny és Mochola birtok felől elhelyezkedő egyso-
ros utca Jakch mr. telkétől (a fundo seu curia) Deg erdőig a curia-val együtt Tamás 
fi a Jakch-é. Cserébe 2 egysoros utca (egyik Deg erdő felé megy a Jakch mr.-hez ke-
rült utca felől, a másik pedig a Degpataka medrén (alveus) túl, Ke felől) Domonkos 
fi aié: Jakabé és Jánosé telkeikkel együtt (cum locis sessionum). Kusal birtok másik 
felét Domonkos fi ai Tamás fi a Jakch mr.-nek hagyják örökös birtoklásra. A használt 
földeket (terre usuales), erdőket, ligeteket, réteket, legelőket, a kegyúri jogot és a 
szerdánként (f. IV. singules septimanes) tartani szokott hetivásárt (melyet [I.] La-
jos király (H) adományozott Jakch mr.-nek hűséges szolgálataiért), valamint Kusal 
birtok más haszonvételeit a felek közös használatban hagyják, azzal a kikötéssel, 
hogy a vásárt egyik héten a közös utcán (in communi platea), a másikon Jakch mr. 
vásárolt részén kell megtartani. A Zonuk m.-i Isakerwaya birtok felét, melyet Jakch 
mr. szerzett és melyet fr.-eitől elkülönülten bír, 2 egyenlő részre osztják fel, melyek 
közül az egyik Domonkos fi aié, a másik Jakch mr.-é. Minden más, bármely m.-ben 
fekvő, most Jakch mr. tulajdonában lévő birtokot és birtokrészt és azokat, melyeket 
a jövőben fog szerezni, Domonkos fi ai neki hagyják örökös birtoklásra, ugyanígy 
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Jakch mr. sem formál jogot Domonkos fi ainak jövőben szerzett v. vásárolt birtokai-
ra. A többi (idegen kézen lévő) birtokot közös költségen szerezzék vissza, majd osz-
szák fel egymás között. Jakch mr. testvéri szeretetből a Kusal birtokon elhunyt fr.-e. 
Leukus telkét és mellette D. felől egy másik telket a saját részéből Domonkos fi a Ja-
kabnak és örököseinek hagyja összes tartozékával és haszonvételével: 3 jobbággyal, 
curia-val, kerttel és gyümölcsössel. Erről a kápt. függőpecsétjével megerősített pri-
vilegiális oklevelet ad ki. D. in fe. B. Galli conf., a. d. 1354. Amikor Fülöp a prépost, 
Benedek az olvasó-, László az éneklő-, Gergely az őrkanonok.

E.: –. Fk.: Dl. 96 342. (Vay cs. berkeszi lt. 334.) Vízfoltos, nehezen látható. Függőpe-
csétre utaló bevágások és sodrat. A plicatura takarja a legalsó sor középső részét.

Má.: Dl. 105 446. (Wesselényi cs. lt.) (18. sz.)
K.: Doc. Trans. X. 281–284. (273. szám) (román ford. is).
R.: Erdélyi Okm. III. 280–281. (769. szám); Piti F., JAMÉ. 2010., 440. (150. szám).

447. 1354. okt. 17.

A budai kápt. színe e. megjelent egyik részről Péter fi a Tamás mr., Chokaku-i és 
óbudai (Vetus Buda) várnagy, királyi ajtónállómr., másik részről Tamás mr. famu-
lus-a, Zumur fi a Miklós és előbbi fi ai: János, Péter és Mihály jelenlétében, tudtukkal 
és beleegyezésükkel elmondta, hogy famulus-a, Miklós hűsége és hűséges szolgála-
tai ellentételezéseképpen a Pozsony m.-i, Chollokuz districtus-ban fekvő Poka folde 
birtokát, melyet [I.] Károly király (H) oklevele szerint (amelyet [I.] Lajos király (H) 
is megerősített) az uralkodótól kapott hűséges szolgálataiért örökös birtoklásra, ösz-
szes tartozékával és haszonvételével együtt – trágyázott szántóföldek és mezei föl-
dek (terre campestres), erdők, ligetek, vizek, vízfolyások, jobbágytelkek és ahhoz 
jogszerűen tartozó minden egyéb –, régi határai mellett, átvéve tőle 60 széles bécsi 
M.-t (a M.-t 10 pensa-val számolva) Zumur fi a Miklósnak és örököseinek adja örök 
birtoklásra és visszavonhatatlanul. Tamás a királyi okleveleket is átadta Miklós ke-
zeihez. Minderről a kápt. pecsétjével megerősített és chirographált privilegiális ok-
levelet ad ki. D. Dénes olvasókanonok keze által, 2. die fe. B. Galli conf., a. d. 1354. 
Péter éneklő-, János őrkanonok, László, Imre, Péter, Mihály, [Kozma], János kano-
nokok jelenlétében.

E.: ŠA v Bratislave (Pozsony). Kondé cs. balázsfai lt. 25. (Df. 251 815.). Hártya. 
Egyszerű, 2 sor mélységű C iniciálé. Függőpecsétre utaló bevágások. Felső 
szélén ABC-chirographum.

K.: F. IX. 2. 339–341. (169. szám); Knauz N., MTT. XX. (1875.) 254–255. (10. 
szám). 



324

448. 1354. okt. 17.

A váradi kápt. színe e. Zakachy-i Gergely fi a Erdely (dict.) Jakab személyesen eltil-
totta Imre fi a Chugy (dict.) Pétert a Chug birtok saját neve alatt (sub nomine sui) való 
elfoglalásától, megőrzésétől (conservatio) és elörökítésétől (perpetuatio), valamint 
fr. patruelis-eit, Zenhmichlos-i László fi ait: Miklóst és Lászlót, János fi ait: Mihályt 
és Jánost, továbbá Zenkiral-i Mihály fi a Jakabot a Zakachy birtokon elhelyezkedő, 
bármilyen néven nevezett birtokok, telkek (locus sessionalis) használatától, elfogla-
lásától, megőrzésétől és elörökítésétől, és a maguk, v. Elek fi a Lóránd v. más által 
Zakachy birtok határain belül a határok kiigazításától és a birtokok elörökítésétől. 
Továbbá Jakabot, [Poch-ot], Jánost és Chama fi a Mártont a földek elfoglalásától és 
az általuk v. apjuk által elfoglalt és kiigazított határok kiigazításától. [Bakow] fi a Já-
nost, Synka fi a Pétert, Chure fi a Pétert, Péter fi ait: Mátyást és Domonkost, Zupur-i 
Dénes fi a Jánost, valamint Márton fi a Jánost, ua. János fi ait: Lászlót, Jakabot, Pétert, 
Jánost, Andrást és Mihályt, Simon fi ait: Lőrincet és Jánost és ua. Lőrinc fi a Pált és 
mindenki mást Kege birtok saját neve alatt való elfoglalásától, megszerzésétől, [....], 
megőrzésétől és elörökítésétől és az azon való megtelepedéstől (residitione super 
[eandem]), valamint a Zakachy és Gyure birtokok határai között lévő birtokok és 
telkek elfoglalásától, valamint az kápt. korábbi oklevelében foglalt határok kiigazí-
tásától. A bíróságon is készül ellenük fellépni. A kápt. Jakab kérésére a tiltakozá-
sáról nyílt oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. p. quind. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1354.

E.: Arhivele Statului Bihor (Bihar). Colecetia de pergamenta 12. (Df. 278 629.) 
Hátlapjára nyomott pecsétet rögzítő szalag látszik

K.: AO. VI. 243–244. (159. szám); Doc. Trans. X. 284-.285. (274. szám) (román 
ford. is).

R.: Erdélyi Okm. III. 281. (770. szám).

449. 1354. okt. 18. Lampertszásza

Pál fi a Tamás mr., Morochuck mr. Bereg-i alispánja és a m. 4 szb.-ja színe e. meg-
jelent Mark-i László fi a János offi cialis-a, Lukács és tiltakozva előadta, hogy a Thor-
pa-i népek (populi) idén okt. 14-én (a. in presenti, III. f, prox. an. fe. B. Luce ew.) ura 
erdejében urának Mark falubeli jobbágyait, úgy a férfi akat, mint a nőket kirabolták 
és ennek kivizsgálására a m.-i ember kiküldését kérte. A m. az igazság kiderítése 
végett kiküldte emberét, Kis (Parvus) Suran-i Sámson fi a Jakabot, aki visszatérve 
elmondta, hogy kiszállt arra a földre, ahol a rablás történt és látta, hogy János mr. 
földjén jobbágyait a Thorpa falubeli emberek teljesen kirabolták. D. in Lopprechza-
za, sabb. videlicet in fe. supradict., a. d. 1354.
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E.: Dl. 77 103. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 240.) Papír. Hátlapján külzet (protestatoria 
pro magistro Johanne fi lio Ladislai nobile de Mark contra populos de Thorpa 
super spolia iobagionum suorum) és 3 természetes színű zárópecsét marad ványa. 

K.: Z. II. 571. (430. szám).
R.: Z. VII. 153. p.; Neumann T., Bereg m. 42. (48. szám).

450. 1354. okt. 18. körül

[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Crisius c. fi a Péter mr., Olivér királyi tár-
nokmr. volt prothonotarius-a bemutatta a budai kápt. 1352. máj. 3-i (in fe. Inv. S. 
Crucis, a. d. supradicto [1352.]) pátens levelét a köv. Pest m.-i birtokok, mint örökös 
nélkül elhunytak birtokainak hj.-áról és részére való iktatásáról – Jakab fi a And-
rás fi a András és fr.-ei, Felkezew-i Pál fi ai: ifjabb Pál (Paulus novus), András és 
Peterke Felkezew birtokon lévő részei, továbbá Jakab fi a Jakab, valamint Nandur 
Nandurfeulde birtokon, továbbá Zakalus István Pechel-en lévő Lomb nevű része és 
a Tywadarfeulde nevű birtok – és a fenti oklevél királyi pátensben való átírását és 
megerősítését kérte. A király a kérésnek eleget téve a bemutatott oklevelet pátens 
oklevelében átírja és megerősíti Péter mr. és örökösei részére, mások jogainak sér-
tetlenül hagyásával. D. [....] B. Luce [....] [13]54.

E.: Dl. 75 366. (Patay cs. lt. 14. 10.) Hártya, egy helyen egy sorban 1-2 szavas hi-
ányt okozó lyuk, jobb alsó részén 2 sort érintő hiánnyal, datatiója majdnem 
teljesen hiányzik. Előlapon jobb felső sarokban és hátlapon, a lepergett nagy-
pecsét alatt jegyzet (iustitia de communi). Hátlapján későbbi kéz által írott latin 
nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: –
R: Bakács, Pest m. 202. (696. szám). (Dl 76 366. jelzettel szerepel.)

451. 1354. okt. 19. után

A fehérvári kápt. [I.] Lajos királynak írott válaszlevele szerint, mely szóról szóra 
tartalmazta a király parancslevelét, Kezw birtokot a szomszédok és határosok ösz-
szehívása után, 1354. okt. 19-én (die domin. prox. p. fe. B. Luce ew., in a. d. 1354.) az 
oklevélben megnevezett királyi ember és a kápt. tanúságtevője, miután régi és igazi 
határai mellett bejárták, összes tartozékával együtt Was-i Ponya fi ainak: Imrének, 
Lászlónak, Andrásnak, Istvánnak és Pálnak iktatták ellentmondás nélkül.

Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1374. máj. 12. Dl. 41 940. (Múz. Ta. Wégh.)
K.: –
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452. 1354. okt. 20.

A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-je jelenti Kauas-i Gergely fi a Miklós mr.-nek, 
István Zala-i c. alispánjának és a m. szb.-inak, hogy oklevelüknek megfelelően 
Gyurkefolua-i Miklós fi a János m.-i emberrel kiküldték Chaz-i familiaris-ukat, Pál 
fi a Pétert az abban foglaltak elvégzésére, akik visszatérve egyetértőleg azt jelentet-
ték, hogy [1354.] okt. 18-án (sabb. prox. p. fe. B. Galli conf.) Makua-i Beke fi a Beke 
fi át Lewo-nek nevezett zálogbirtokán Rez[nuk]-i Gergely fi a Domonkos és Mihály 
fi a Miklós ellenében megidézték [1354.] okt. 30-ra (ad quind. fe. B. Galli conf.) a m. 
hatósága elé. D. 3. die diei citationis antedictis, a. d. 1354.

E.: Dl. 4458. (NRA. 1698. 76.) Szakadozott, vízfoltos. Hátlapján külzet (pro 
Dominico fi lio Gregorii et Nicolao fi lio Mychaelis de Reznuk contra Beke 
fi lium Beke de Makua ad quindenas festi beati Galli citatoria) és természetes 
színű, kerek zárópecsét töredékei.

K.: –
R.: Köblös J., Zalai Gyűjt. 30. (1990.) 8. (49. szám).

453. 1354. okt. 21.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 
emlékezetül adja, hogy megjelent színe e. Péter fi a Tamás királyi ajtónállómr., 
 Chokakw-i várnagy és bemutatta atyja, [I.] Károly király 1335. máj. 19-én, uralko-
dása 35. évében kelt, harmadik és utolsó pecsétjével megerősített privilégiumát (l. 
Anjou-oklt. XIX. 276. szám), annak átírását és megerősítését kérve. Az uralkodó a 
kérésnek eleget téve a kérdéses oklevelet átírja és megerősíti Tamás mr. és utódai ré-
szére, mások jogainak sértetlenül hagyásával. D. Miklós, zágrábi püspök, királyi ud-
vari alkancellár keze által, a. d. 1354., XII. Kal. Nov., uralkodása 13. évében. Méltó-
ságsor: Miklós esztergomi, Domonkos spalatói, Dénes testvér kalocsai érsek, Miklós 
egri, Demeter váradi, András erdélyi, Tamás csanádi, Miklós pécsi, János veszprémi, 
Kálmán győri, Mihály váci, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, Peregrinus 
testvér boszniai püspök, Miklós nádor, a kunok bírája, Miklós c., országbíró, Kont 
Miklós erdélyi vajda, András Machow-i bán, Miklós Zeurinum-i bán, Chykow tár-
nokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Móric fi a Simon pozsonyi c. A.

E.: Dl. 58 535. (Forgách cs. lt. 169.) Hártya, L iniciáléja hiányzik. I. Lajos király 
1364. ápr. 9-én kelt megerősítő záradékával. Hátlapján egykorú tárgymegjelö-
lés (super possessionibus Chente et Pardan) és későbbi kezek által írt jegyze-
tek. 2, természetes színű pecsétje vörös sodraton függ.
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K.: F. IX. 2. 306–311. (149. szám); Densuşianu I/2. 34–36. (27. szám).
R.: Doc. Trans. X. 285–286. (275. szám) (román); Erdélyi Okm. III. 282. (771. 

szám). 

454. 1354. okt. 21.

Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy 
[I.] Lajos király (H) itt átírt, 1354. szept. 29-i oklevelének (l. 419. szám) megfele-
lően Miklós mr., királynéi prothonotarius, János Lwpprechzaza-i plébános, Deb-
rew-i Miklós mr. és Bagonya fi a János királyi emberekkel kiküldték tanúságtevő-
jüket, János testvért az abban foglaltak elvégzésére, akik visszatérve elmondták, 
hogy [1354.] okt. 13-án (in quind. fe. B. Michaelis arch.) kiszálltak Ordo királynéi 
birtokra, azt a szomszédok és határosok jelenlétében a következőképpen határolták 
meg: földjel a Deuechtork nevű helyen, Zaptholyatsak folyó, wlgariter nyarffa-nak 
nevezett fa alatt földjel, Iwanosy birtok, földjel, földjel, Iwanosy falu felé tartó út, 
földjel, liget (nemus), út, nagy út, az utak között 2 földjel, Baatus királynéi birtok. 
Az erdőket és ligeteket, ahogyan addig is voltak, közös használatban hagyják. Ordo 
birtok és Kygyos falu közötti határ: Kygyospathaka víz, földjel, 5 határjel, nagy út, 
földjel. Erről a konv. függőpecsétje alatt állíttat ki privilegiális oklevelet. D. in fe. 
Undecim millium virg., a. d. 1354.

Á.: Leleszi konv., 1551. Dl. 71 867. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 35. 1. 3. 5.)
K.: –

455. 1354. okt. 22. után

A fehérvári kápt. oklevele szerint a királyi ember és a kápt. tanúságtevője 1354. 
okt. 22-én (f. IV. prox. p. fe. Undecim milium virg., in dicto a. [1354.]) Miklós pécsi 
püspök Narad és Kulked birtokainak szomszédos és m.-beli falvaiban a nemesektől 
és a falvak minden rendű és rangú emberétől megtudták, hogy Teuteus fi ai Miklós 
és László Lota-i és Laak-i jobbágyaikkal a püspök Narad és Kulked birtokait erő-
szakosan elfoglalták és hasznait élvezik.

Tá.: 1.  Bebek István országbíró, 1367. máj. 17. Dl. 77 389. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 
B. 479.)

 2.  Bebek István országbíró, 1367. jún. 2. Dl. 87 421. (Esterházy cs. hercegi ága, 
Repositorium, 32. D. 178.)

K.: Z. III. 329. (230. szám). (Tá 1. alapján.)
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456. 1354. okt. 25. Avignon

[VI.] Ince pápa Lajos magyar (U) királynak. Tudomására jutott, hogy néhány offi -
ciális-a (offi ciales et ministri) az Esztergom egyházm.-i Brassho dékánját és a de-
canatus alá tartozó egyházak (parochialium ecclesiarum) rectora-it illető tizedeket, 
amelyeket eddig békésen beszedtek, jogtalanul elfoglalták. Elragadták továbbá az 
elhunyt rector-ok javait is. Ezért kéri Lajost, hogy az egyháziakat oltalmazza meg a 
jogtalanságoktól és az erőszaktól, a rablást ne tűrje el. D. Avinione, VIII. Kal. Nov., 
pápasága 2. évében [1354.]

K.: Theiner, II. 9. (17. szám); ZW. II. 105–106. (687. szám); Doc. Trans. X. 286–287. 
(276. szám) (román ford. is.)

R.: Gasnault II. 177. (1161. szám); Erdélyi Okm. III. 282. (772. szám).

457. 1354. okt. 25. Buda

Miklós, nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy a Zemlen és Hung 
m.-k nemesei (universitas nobilium) számára, 1350. júl. 19-én (f. II. prox. an. fe. 
B.  Jacobi ap., sub a. d. 1350.) Patak város mellett tartott közgyűlésén Kystarkan-i 
 Tamás fi a Domonkos személyesen elmondta – ahogyan a közgyűlésen kiállított ná-
dori oklevelében áll –, hogy apja, Tamás a Maraz és Tarkan nevű öröklött birtokai-
ból kihasított földrészt elzálogosította Zech-i László fi ainak: Tamásnak,  Lászlónak 
és Mihálynak, akik azt ismét elzálogosították ott nem szomszédos idegeneknek 
(extranei). Ezek Domonkos öröklött birtokaiból több részt hozzácsatoltak az apja 
által László fi ainak elzálogosított részhez. Ha László fi ai az őket zálogként v. egyéb 
 címen megillető birtokokat maguknak megőrizték, akkor a földrész ügyében sem-
mitől sem tilalmazza, ha viszont ott nem határosoknak elzálogosították v. elörö-
kítették, akkor eltiltja őket annak eladásától v. zálogba tételétől. Zech-i  László fi a 
Tamás a maga, valamint Ewr (dict.) János és Miklós szabó a Lelez-i konv. megbízó-
levelével fr.-ei, László és Mihály nevében elmondták, hogy az a földrészt, amiről 
Tamás fi a Domonkos azt állította, hogy zálog címén van náluk, valójában Domon-
kos apja, Tamás örökítette el számukra és erről szóló okleveleiket készek bemu-
tatni. Erre  Tamás fi a Domonkos a bizonyítékok bemutatását kérte. A nádor a m.-k 
alispánjaival, szb.-ival, esküdtjeivel és nemeseivel együtt úgy döntött, hogy László 
fi ai a földrész elörökítésének tárgyában kiadott bizonyítékaikat Zabolch m. neme-
sei (universitatis nobilium) számára [1351.] júl. 25-én (f. II. videlicet in fe. B. Jacobi 
ap.) Karaz faluban tartott közgyűlésen mutassák be Tamás fi a Domonkos ellené-
ben. A pert innét a nádor okleveleivel többször elhalasztották, végül [1353.] okt. 
6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch., in a. prox. nunc preterito) került. Ekkor  Tamás 
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fi a Domonkos kérésére a nádor színe e. László fi ai: Tamás és Mihály, vala mint 
fr.-ük, László képviseletében, a Lelez-i konv. megbízólevelével Ewr (dict.)  János 
bemutatták az egri kápt. 1342. szept. 22-i (l. Anjou-oklt. XXVI. 501. szám) okle-
velét, melyben átírták a saját, 1324. okt. 14-i (l. Anjou-oklt. VIII. 442. szám) okle-
velüket. Az oklevél megtekintése után Domonkos megismételte a közgyűlésen tett 
előterjesztését, és azzal a birtokrésszel kapcsolatban, melyről azt állította, hogy 
idegenek kezén és nem László fi ainál van, igazságot kért a nádortól. László fi ai: 
Tamás és Mihály, valamint fr-ük László procurator-a Agolch-i Gergely fi a Dénes 
deákot (litteratus) előállítva azt válaszolták, hogy a birtokrészt Máté fi a Lászlónak 
(Domonkos fr. patruelis-ának) 5 évre elzálogosították. Azonban Dénes deák a zá-
logba tételtől őket a rokonság, a zálogba vételtől Máté fi a Lászlót a szomszédság 
okán eltiltotta. László a tiltakozás ellenére a birtokrészt 12 kassai M.-ért zálog-
ként megszerezte. Ezért Dénes deák Lászlót az országbíró e. perbe hívta. A per 
hosszú ideig húzódott, végül az országbíró a birtokrészt, ahogyan korábban Máté 
fi a  Lászlónak volt elzálogosítva, Dénes deáknak adta 5 évre zálogba, ahogyan azt 
 Dénes megvallotta a nádor színe e. A nádor az egri kápt. oklevele alapján úgy talál-
ta, hogy a Maraz és Tarkan birtokokból kihasított birtokrészt egyebek között Tamás 
(Domonkos apja) adta a kápt. oklevelében foglaltak jóvátételeképpen.  Domonkos 
elismételve, amit a közgyűlésen mondott, kijelentette, hogy ha László fi ai a föld-
részt maguknak tartották meg, nem tiltja őket semmitől, de ha nem határos idege-
neknek elzálogosították v. elörökítették, akkor őket a birtokrész elzálogosításától v. 
elörökítésétől eltiltja. A nádor és a vele törvényszéket ülő nemesek úgy döntöttek, 
hogy mivel a birtokrész Domonkos öröklött Tarkan és Maraz birtokaiból lett ki-
hasítva, és azt apja adta többek között Donch mr.-nek és Lászlónak (Tamás, László 
és Mihály apjának), ezért, ha László fi ai azt nem akarják a maguk részére megtar-
tani, akkor Domonkosnak kell átadniuk. A nádor megkérdezte László fi ait, hogy a 
földrészt maguknak akarják-e megváltani, v. zálogként való megváltását átengedik 
Domonkosnak. Erre Tamás, Mihály és László procurator-a azt válaszolták, hogy a 
maguk részére kívánják megváltani. A nádor és a vele törvényszéket ülő nemesek 
úgy döntöttek, hogy a birtokrészt László fi ai 12 kassai M.-ért a Lelez-i konv. színe 
e. 1354. szept. 29-én (in fe. B. Michaelis arc., in a. d. 1354.) Dénes deáktól tartoznak 
megváltani, aztán szabadon birtokolják. Ha nem akarják megtartani, akkor zálog 
címén Tamás fi a Domonkosnak kell átadniuk. A felek a Lelez-i konv. oklevelét a 
birtok visszaváltásról 1354. okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) tartoznak a ná-
dor e. bemutatni. Ekkor megjelent a nádor színe e. egyik részről Tamás fi a Domon-
kos, másik részről Zech-i László fi ai Tamás és Mihály, a maguk, valamint a Lelez-i 
konv. megbízólevelével képviselt fr.-ük, László nevében és utóbbiak bemutatták a 
Lelez-i konv. memorialis (memorialiter sive clause emanatas) oklevelét a birtok-
visszaváltásról. E szerint a konv. színe e. Zech-i László fi ai a földrészt 12 kassai 
M.-ért a  Dénes deáktól visszaváltották, aki helyett felnőtt (adultus) fr.-e, Demeter 
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jelent meg, a konv. megbízólevelével. A fentiek alapján a nádor a birtokrészt László 
fi ainak ítéli, örökös birtoklásra. Ha el akarnák idegeníteni, akkor csak Domonkos-
nak v. örököseinek tehetik meg, ugyanis azok öröklött birtokaiból került hozzájuk. 
D. Bude, 20. die oct. fe. B. Michaelis arch. predictarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 4459. (NRA 861. 20.) Hátlapjára nyomott pecsét nyomai látszanak. Hátlap-
ján későbbi kezek által írt tárgymegjelölések és tartalmi összefoglaló.

K.: –

458. 1354. okt. 28.

A váradi kápt. színe e. megjelenve egyik részről Warada-i László fi a János mr., 
másik részről Ayak-i Magyar (dict.) Pál elmondták, hogy Pál János mr. Warada 
és Pop birtokain fekvő erdejeit Ayak-i jobbágyaival kivágatta és hatalmaskodva 
elpusztítatta, melyről János mr. tiltakozó és eltiltó leveleket állítatott ki. Nehogy 
az elkövetett jogtalanság megtorlatlanul és jóvátétel nélkül maradjon, ezért úgy 
egyeztek meg, hogy László fi a János mr. az erdők elpusztítása során okozott ká-
rokban nyugtatja Magyar (dict.) Pál mr.-t. A fentiekről kiállított tiltakozó és el-
tiltó leveleket átadja Pálnak, az át nem adottakat hatálytalanítják. Cserébe Pál a 
 Zabouch m.-i Ayak birtokából egy kihasított földrészt (particula terre excisa) ösz-
szes tartozékával és haszonvételével együtt János mr.-nek és örököseinek ad örök 
birtoklásra, János mr. Varada birtokához csatolva. Hj. a felek elmondása alapján: 
3 régi határjel egy szántóföldön, amelyek Anarch és Ayak birtokokat választják 
el, wulgariter rakatye-nek mondott liget, 2 határjel, völgy, határjel, 2 határjel, út 
melletti határjel, völgy, fűzfák (dumi salicum), fűzfák (nemus salicum) között egy 
körtefa, a liget mellett 2 határjel. A Ny-i rész Ayak birtokhoz tartozik a továbbiak-
ban is, a Ke-i részt Warada birtokhoz csatolják. Továbbá a Warada birtokra menő 
nagy út mellett 2 határjel, völgyben 2 határjel, föld sarka (ad terram angularem), 
szederbokornál földjel, a föld másik sarkán 2 határjel, mocsár (pratum paludosum), 
2 határjel, Kubuldek-nek nevezett mocsaras helyen (locus lutosus) lévő, kiemelkedő 
bozótos (dumus viminus), amit Humuk-nak neveznek; egy másik kiemelkedő he-
lyen, amit wulgariter dumb-nak neveznek, 2 határjel; a Warada-ról jövő út mellett, 
az Ige nevű föld mellett, Berench faluban határjel, 3 régi határjel, amelyek Berench 
és Ayak birtokokat választják el. Itt ér véget Ayak birtok és kezdődik Berench és 
Ayak birtokok határa. László fi a János elmondta, hogy beleegyezésével Magyar 
(dict.) Pál Ayak birtokának egy részét István fi a Miklósnak adta, ellentmondás nél-
kül. Erről a kápt. a jelentés után privilégium kiállítását ígéri. A fentiekről a kápt. 
autentikus pecsétjével megerősített, nyílt oklevelet ad ki. D. in fe. ap. Symonis et 
Iude BB., a. d. 1354.
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E.: Dl. 77 104. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 253.) Hártya. Hátlapján mandorla alakú, 
természetes színű pecsét maradványai, valamint későbbi kéz által írott tárgy-
megjelölés.

Á.: Zsigmond király, 1417. júl. 28. AL. (Erdélyi Múzeum Egyesület egykori lt.). 
Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 141. (Df. 260 720.)

Tá.: Zsigmond király, 1425. márc. 3. Dl. 79 953. (Zichy cs. zsélyi lt. 2. 926.)
K.: Z. II. 527–574. (431. szám); Z. VIII. 214–228. (149. szám) (Tá. alapján).
R.: Z. VII. 153.

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa Erzsébet ifjabb magyar (H) királynéhez intézett levelében arra kéri a királynét, 
hogy ajánlja [I. Lajos] királynak Agapit lisszaboni püspököt, akit Szicíliára vonatkozó ügyekben kül-
dött hozzá. D. Avin. IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71. (163. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz István kalocsai érsekhez. D. Avin. 
IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Vilmos pécsi püspökhöz. D. Avin. 
IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz László nyitrai püspökhöz. D. Avin. 
IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).
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1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz János váci püspökhöz. D. Avin. IV. 
Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Péter boszniai püspökhöz. D. Avin. 
IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Mihály egri püspökhöz. D. Avin. 
IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Demeter szerémi püspökhöz. D. 
Avin. IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz a knini püspökhöz. D. Avin. IV. Kal. 
Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).
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1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz István zágrábi püspökhöz. D. Avin. 
IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Demeter erdélyi püspökhöz. D. 
Avin. IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Domonkos csanádi püspökhöz. D. 
Avin. IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz László veszprémi püspökhöz. D. 
Avin. IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Oppelni László nádorhoz. D. Avin. 
IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).
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1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Bebek István országbíróhoz. D. 
Avin. IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám). Bebek István 1360 és 

1369 között viselte az országbírói tisztséget. Valószínűleg mint volt országbírói szerepelhetett 
az eredeti szövegben.

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Imre erdélyi vajdához. D. Avin. IV. 
Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Deehec-i Miklós c. curiae-hez. D. 
Avin. IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám). Deehec névalak mö-

gött elképzelhető, hogy Szécsi Miklóst kell keresnünk, aki 1369 és 1372 között volt másodízben 
országbíró.

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Zudar Péterhez. D. Avin. IV. Kal. 
Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).
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1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Garai Miklós macsói bánhoz. D. 
Avin. IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Bebek György és János tárnok-
mesterekhez és pozsonyi c.-ekhez. D. Avin. IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám). 

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Mihály bán fi a Istvánhoz. D. Avin. 
IV. Kal. Nov. a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 71–72. (164. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának javítása szerepel Kar. HH.-ban (98. p. 111. szám).

1354. okt. 29. (1372. okt. 29.) Avignon

[XI. Gergely] pápa útlevelet állít ki Agapit lisszaboni püspök részére, akit No.- és Mo.-ra küldött kö-
vetként.

K.: –
Reg.: Áldásy 72. (165. szám).
Megj.: az oklevél dátumának helyesbítése megtalálható Kar. HH-ban. (98. p. 223. szám).

459. 1354. okt. 29.

A váradi kápt. színe e. megjelenve Warada-i László fi a János mr. fi a Domonkos 
képviseletében Ibrun-i Albert fi a Pál tiltakozott, hogy János mr., Domonkos apja fi a 
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megkérdezése és egyetértése nélkül Magyar (dict.) Pál mr.-rel rá nézve káros szerző-
dést és megegyezést kötött, melyben nyugtatta Pált a Warada és Pop birtokokon fek-
vő erdők Ayak falubeli jobbágyai által hatalmaskodva történt elpusztítása felől, ami 
miatt a birtokok teljesen elnéptelenedtek. A tiltakozás után Domonkos nevében és 
helyett eltiltotta annak apját, János mr.-t a fenti szerződéstől, továbbá Magyar (dict.) 
Pál mr.-t az Ayak birtokon fekvő birtokrész elidegenítésétől Miklós fi a Istvánnak és 
eltiltotta apját János mr.-t ua. birtokrész elidegenítéséhez való hozzájárulásától. D. 
2. die fe. ap. Symonis et Iude BB., a. d. 1354.

E.: Dl. 77 105. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 242.) Papír, néhol halvány. Hátlapján kül-
zet (pro Dominico fi lio Johannis de Warada contra eundem patrem suum et 
magistrum Paulum dictum Magyar super quibusdam factis protestacionalis et 
prohibitoria), természetes színű, mandorla alakú pecsét töredékei.

K.: Z. I. 574- 575. (432. szám).
R.: Z. VII. 153.

460. 1354. nov. 2. Avignon

[VI.] Ince pápa Pál [nándor]fehérvári püspöknek. Már [VI]. Kelemen pápát is ér-
tesítették arról, hogy a [nándor]fehérvári egyház Mo. határain a hitetlenek miatt 
folyamatosan károkat szenved, oly mértékben, hogy a püspök sem püspöki állását 
(status episcopalis) nem tudja tartani, sem feladatait végrehajtani, sem szükségletei-
ről gondoskodni. [IV.] Kelemen pápa ezen a helyzeten segíteni akarva a püspök szá-
mára oklevelével az egri egyház kanonokságát és prebenda-ját, valamint az Ung-i 
főesp.-séget, melyek zalai Sixtus halálával üresedésben voltak, rezerválta összes jo-
gukkal és tartozékukkal együtt. [VI.] Ince pápa azonban bizonyos okok folytán (ex 
certis causis) elődei minden, bárki részére tett kinevezéseit (omnes commende de 
canonicatibus et prebendis ac dignitatibus, personatibus, offi ciis aliisque benefi ciis 
ecclesiasticis) visszavonta, kivéve a kardinálisi és pátriarkai kinevezéseket. A kine-
vezésről szóló oklevelek István touluse-i érsek, pápai kamarás kezéhez visszakerül-
tek, az üresedésben lévő tisztségekről csak a pápa dönthet, így a fenti kanonokságot, 
prebenda-t és főesp.-séget 2 évre Pál püspöknek adta. Ha a 2 év végén a püspök még 
mindig szükséget szenved, nehogy a főpapi méltóság gyalázatára koldulni kény-
szerüljön, a pápa különleges keggyel újabb 2 évre neki adja a tisztségek haszon-
élvezetét, melynek végéig az azokból befolyt jövedelmekkel szabadon rendelkezhet, 
mint az azokat korábban viselő személyek. Ugyanakkor a kanonokság, prebenda és 
főesp.-ség ingatlanjainak és ingóságainak értékesítését a pápa megtiltotta. D. Avi-
nione, IIII. Non. Nov. a pápa uralkodásának 2. évében [1354.]
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Reg.: ASV RA 126. 559r. (Df. 289 473.)
K.: Tăutu X. 94–96. (34. szám). 
R.: Áldásy 72. (166. szám).
Megj.: Pál püspök kérvényének regesztáját l. Reg. Sup. II. 287–288. (50. szám) és 

Rábik, Reg. Suppl. II/1. 178. (290. szám) (okt. 14-i dátummal). A kérvény a 
hitetlenek helyett a szerb uralkodót (rex Racie) említi a püspökség birtokainak 
elfoglalójaként.

461. 1354. nov. 4. Buda

[I.] Lajos király (H, Da, C etc.) emlékezetül adja, hogy megjelentek színe e. 
 Kwuagowrs-i Mihály fi a Miklós mr., valamint Myke fi ai: Pál és Jakab mr.-ek,  nemes 
férfi ak (nobiles viri) és a neki, valamint az országnak tett szolgálataik miatt azt 
kérték, hogy ha Isten rendeléséből valamelyikük férfi  örökösök nélkül hunyna el, 
akkor összes birtokát és birtokrészét, úgy az öröklötteket, mint a vásároltakat v. 
zálogként bírtakat, az életben maradók kapják örökség címén (ius hereditarium). 
Az uralkodó megfontolva a nevezettek kérését, abban a kegyben részesíti őket (gra-
tia specialis), hogy ha valamelyikük férfi  örökös nélkül hunyna el, akkor az életben 
maradók öröklik összes – öröklött, vásárolt, zálogban lévő – birtokát és birtokrészét, 
melyek az ország határain belül fekszenek (intra ambitum regni nostri existentes), 
mint  osztályos atyafi ak (tanquam in fratrem condivisonalem). D. Bude, f. III. prox. 
p. fe. OO. SS., a. d. 1354.

E.: K. szerint a körmendi Batthyány lt.-ban.
K.: Zala I. 553–554. (351. szám).
Megj.: a regeszta K. alapján készült, a kiadásban a király címét rövidítetten tüntet-

ték fel.

462. 1354. nov. 6.

A fehérvári kápt. színe e. megjelent egyik részről István mr., veszprémi kanonok 
és dékán a kápt. nevében, másik részről pedig Dénes fi a Miklós, Mihály fi a Péter, 
Gervasius fi a Pál, Péter fi a István, Thyba fi a István, Jutas-i nemesek a maguk, va-
lamint Onth fi a Bakou, Dénes fi a László, Tamás fi ai: András, János és Domonkos, 
valamint ue. Tamás apja, továbbá Demeter fi ai: János és Tamás, Egyed fi a László, 
Gervasius fi a Pethew, Miklós fi a István, János fi a Miklós, Jutas-i nemesek nevé-
ben és elmondták, hogy János, veszprémi püspök és más nemesek közreműködé-
sével, a veszprémi egyház határai között fekvő, 2 ekealjnyi (aratrum) szántóföld 
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és más földek ügyében – miután a veszprémi kápt. és a nemesek között miattuk 
régtől fogva pereskedés van – megegyezésre jutottak. E szerint a nemesek a 2 
ekealjra (aratrum) terjedő szántóföldet – amelyet korában jogtalanul elfoglaltak 
és hasznait szedték és melynek elfoglalásáról, hasznainak szedéséről, valamint 
más ügyekről Lampert mr., volt országbíró adott ki oklevelet, amely a nemesek 
ősei közül egyeseknek a főbenjáró büntetését is tartalmazta és amelyet Drugeth 
Miklós országbíró e. is bemutattak – visszaadják a veszprémi kápt.-nak. Továbbá 
kötelesek visszaadni bizonyos földeket a nagy folyó mellett, mely Jutas birtokhoz 
közel folyik, minden olyan földet, amelyek a folyó mellett Dé-ről helyezkednek 
el és amelyek a veszprémi kápt. Bagarfelde földjével határosak. Ezekből semmit 
nem tarthatnak meg maguknak. Továbbá egymással összefüggő kaszálókat, egy 
kivételével (amelyet Pál fi a János bírt egykor és most a kápt.-é és amely miatt 
soha nem indult per a kápt. ellen) a nemesek a maguk és procurator-i auctori-
tas-sal képviselt társaik nevében a veszprémi kápt.-nak adták. A kápt. – jóllehet a 
nemeseket úgy a földek elfoglalása miatt, mint pedig a Lampert mr. oklevelében 
lévő bírságok megfi zetésének ürügyén (pretextu), amelyekben a nemesek ősei a 
kápt.-nal szemben elmarasztaltattak, méltán zaklathatta volna – a földeket jóaka-
rattal elfogadta a nemesektől, megelégedve azzal, mint jóvátétellel. Ugyanakkor 
a kápt. a nemesek irányába kegyet gyakorolva a fenti mezei- és szántóföldeket, 
valamint bozótosokat, melyek a kápt. határai között fekszenek, a lenti határokkal 
kettéosztotta maga és a nemesek között a fehérvári kápt. e. A földeknek a határai, 
ahogyan Bálint mr. kanonok – akit a János püspök és veszprémi kápt. érdekében 
az idézésekre, a vizsgálatokra és egyebekre kiadott általános oklevél megtekin-
tése után Vrs-i Mihály fi a Miklós (az általános oklevélben mások mellett meg-
nevezett) királyi emberrel a kápt. tanúságtevőjéül, István mr. kérésére küldött ki 
– [1354.] nov. 6-án (f. V. prox. an. fe. B. Martini conf.) reg.-ban (in registro cursus 
metarum) megvitt, és ahogyan a királyi emberrrel jelentették: a Band faluból 
Fehér várra (in Albam Regiam) menő közút, földjel, Vesprimium felé halad, kicsi 
(tenella) (vulgariter tulfa-nak nevezett) fa alatt földjel, egy másik kicsi (tenella) 
tulfa fa alatt földjel, cserjével benőtt kaszáló mellett (prope fenetum rubeti) tulfa 
földjellel körülvett fa, tüskebokor (ad dumos rubeti), hegycsúcson lévő földjel, 
földjellel körbevett erdei körtefa, a veszprémi kápt. határai között, egy völgyben 
lévő szántóföldek, földjel, szántóföld közepén földjel, földjellel körbevett erdei 
körtefa, borókabozót közepén (in medio dumorum iuniperiorum) földjel, köves 
hegycsúcson földjel, egy új és egy régi út, az új út 2 oldalán földjelek, Jutas bir-
tok vége, mocsár mellett földjel, fűzfák, nagy fa, Myske molna nevű malomhely, 
a veszprémi kápt. és a Jutas-i nemesek Jutas birtokának közös határa, út, Onth-
molna nevű malomhely, földjel, a folyó régi medre (ad metaum seu alveum), ami 
a kápt. és a nemesek között határként szolgál és a Kapornuk-i egyház földjeiig 
megy, Dé-ről a kápt, É-ról a Jutas-i nemesek határa van. A kaszálók határai: folyó 
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mellett egy kőhajításnyira földjel, erdei körtefa gyökerénél lévő kő, a fa mellett 
földjel, földjel, egy szögletben földjel, a veszprémi kápt. kaszálója, mellyel János 
kanonok és volt al-olvasókanonok él. D. Benedek olvasókanonok keze által, 8. Id. 
Nov., a. d. 1354. Amikor Tatamerius prépost, Demeter az őr-, János az éneklő-
kanonok, másik Torda-i János a dékán.

E.: 1.  Veszprémi Érseki és Főkápt.-i lt. Veszprémi Székeskápt. m. lt., Oklevelek. 
JUTAS. 13. A. (Df. 200 928.) Hártya, 4 sor mélységű iniciáléja hiányzik. 
Függő pecsétre utaló sodrat és bevágások látszanak.

 2.  Veszprémi Érseki és Főkápt.-i lt. Veszprémi Székeskápt. mlt., Oklevelek. 
JUTAS. 13. B. (Df. 200 929.) Hártya, 4 sor mélységű, egyszerű C iniciálé. 
Vörös sodraton függő pecsétje elveszett. Hátlapján más középkori kéz írá-
sával: contra nobiles de Jutos, valamint latin nyelvű, későbbi kéz által írott 
tartalmi összefoglaló.

Á.: Fehérvári kápt., 1462. máj. 10. Dl. 15 680. (Acta Jesuitica.) Datatiója: f. II. prox. 
an. fe. B. Martini conf., a. d. 1354. Ezen kívül az oklevél szövege megegyezik 
E. 1 és E. 2-vel.

Tá.: 1.  Szécsi Miklós országbíró, 1372. máj. 16. Veszprémi Érseki és Főkápt.-i lt. 
Veszprémi Székeskápt. m. lt. Oklevelek. BOGÁRFÖLDE 4. (Df. 201 007.) 
Datatiója: V. Id. Nov., a. d. 1354.

 2.  Fehérvári kápt., 1374. jan. 1. Veszprémi Érseki és Főkápt.-i lt. Veszprémi 
Székeskápt. m. lt., Oklevelek. BOGÁRFÖLDE 5. (Df. 201 008.)

 3.  Fehérvári kápt., 1374. jan. 11. Veszprémi Érseki és Főkápt.-i lt. Veszprémi 
Székeskápt. m. lt., Oklevelek BOGÁRFÖLDE 5. A. (Df. 201 010.)

K.: AO. VI. 244–249. (160. szám) (Á. alapján).
R.: Veszp. Reg. 185–186. (462. szám).

463. 1354. nov. 7. Avignon

[VI. Ince pápa] azt kéri a német lovagrend mr.-től (mr. Hospitalis S. Mariae Theu-
tonicorum Jerosolimitani), hogy Lacaucina-i Arnold, krakkói scholasticus, aposto-
li nuncius familiaris-ainak, akik Bruges-be (ad villam de Brugis) pénzt és javakat 
szállítanak, securum conductum-ot adjon, D. Avinione, VII Id. Nov., pápasága 2. 
évében [1354.]

R.: Gasnault II. 183. (1183. szám).
Megj.: La Caucina-i Arnold apostoli nuncius egyúttal titeli dékán és szepesi kano-

nok volt.
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464. 1354. nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] Lacaucina-i Arnold krakkói skolasztikusnak, apostoli nuncius-nak 
megparancsolja, hogy az általa az Apostoli Kamarát illető összegyűjtött pénzből 
és abból, amit a jövőben össze fog gyűjteni vásároljon árut (in rebus et mercibus 
convertat) és azokat vigye Bruges-be (ad villam de Brugis) (Tournai egyházm.). D. 
Avinione, VI. id. Nov., pápasága 2. évében [1354.].

K.: Gasnault II. 184. (1186. szám).

465. 1354. nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] azt kéri Arnest prágai érsektől, hogy Lacaucina-i Arnold krakkói 
skolasztikus, szentszéki nuntius követei részére, akik Bruges-be (ad villam de Bru-
gis) (Tournai egyházm.) javakat (res et bona) szállítanak, securum conductum-ot 
adjon. D. ut supra. [Avinione, VI. id. Nov., pápasága 2. évében [1354.].

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).

466. 1354 nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Jarsolav, gneznói ér-
sekhez.

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).

467. 1354 nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Bozet testvér, krakkói 
érsekhez.

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).

468. 1354 nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Pretzlav boroszlói 
püspökhöz.

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).
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469. 1354 nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Mátyás Wladislavien-
sis püspöknek.

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).

470. 1354 nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Albert testvér, pozna-
ni püspökhöz.

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).

471. 1354 nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Kelemen testvér Plo-
censis püspökhöz.

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).

472. 1354 nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz Hynconus testvér Lu-
bucensis püspökhöz.

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).

473. 1354 nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz János testvér, olmützi 
püspökhöz.

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).
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474. 1354 nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] a fentivel megegyező tartalmú oklevelet intéz János testvér Luto-
mislensis püspökhöz.

R.: Gasnault II. 184. (1187. szám).

475. 1354. nov. 8. Avignon

[VI. Ince pápa] [IV.] Károly római császárnak ajánlja Lacaucina-i Raymundot, akit 
Lacaucina-i Arnold krakkói skolasztikus-hoz, szenmtszéki nuntius-hoz küldött. D. 
Avinione, VI. Id. Nov., pápasága 2. évében [1354.].

R.: Gasnault II. 184–185. (1188. szám)

1354. nov. 8. (1372. nov. 8.) Avignon

[XI. Gergely] pápa felhatalmazza Vodronium-i Helie-t (cantor ecclesie Xanctonensis, apostolice sedis 
nuntius, clericus camerae nostrae), akit No.-ba, Mo.-ra, Cseho.-ba és Lo.-ba, valamint más államok-
ba küldött tizedszedőként, hogy a tized beszolgáltatása kitűzött határidőket meghosszabbíthassa. D. 
Avin. VI. Idus Nov., a. secundo.

K.: –
R.: Áldásy 72. (167. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának helyesbítése megtalálható Kar. HH.-ba. (98. p. 224. szám).

476. 1354. nov. 9.

A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-je emlékezetül adja, hogy [I.] Lajos király (H) 
oklevelének (littere consonales et iuramentales) megfelelően, […]-i Miklós fi a Lő-
rincnek e.-ük esküt kellett tennie Moroch-i Domonkos fi a Péter mr. ellenében 25 ne-
mes eskütársával együtt [1354.] nov. 1-jén (in fe. OO. SS.), miszerint Balázs fi a Va-
guch (dict.) Miklós meggyilkolásában, Ba[...]-i Miklós fi a János és szentgyörgyi (S. 
Georgius) Miklós fi a János, [Péter famulusa-i] megsebesítésében ártatlan. A konv. 
kiküldte tanúságtevőjét, Miklós testvér presbiter-t az eskütétel meghallgatására és 
megnézésére, aki visszatérve azt jelentette, hogy Lőrinc mr. a mondott helyen és 
időben Péter mr.-rel szemben 25 nemes eskütársával együtt az esküt letette. Péter a 
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király oklevelének megfelelően a fentiekkel kapcsolatban Lőrinc számára szavatos-
ságot vállal. D. 2. die predictarum oct. fe. OO. SS., a. d. 1354.

E.: Dl. 91 467. (Festetics cs. lt. MISC. 79.) Hártya, 5 sorra (2-6. sorok) kiterjedő, 
2-3 szavas hiányt okozó lyuk. Hátlapján kerek, természetes színű pecsét kis tö-
redékei.

K.: –

477. 1354. nov. 10. Avignon

[VI.] Ince pápa a gneznói érseknek, a krakkói és a boroszlói püspököknek. [III.] Káz-
mér lengyel király folyamatosan panaszkodik a miatt, hogy Lo.-t a tatárok, litvánok 
és más hitetlenek támadják. Ezért meghagyja a címzetteknek, hogy a szomszédos 
országokat - köztük Mo.-t - bírják rá, hogy Lo. támadói ellen fegyvert ragadjanak.

E.: A MOL. gyűjteményében nem lelhető fel.
K.: Theiner II. 10–11. (18. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 444–445. (356. szám); 

Tăutu 97–98. (nov. 4-i dátummal).
R.: Áldásy 72. (168. szám); Klieman II. 122. (297. szám); Doc. Trans. X. 287. (277. 

szám) (román).

478. 1354. nov. 10.

[Konth] [helyesen: Gilétfi ] Miklós nádor (H), a kunok bírája az Abaújvár és Sarus 
m.-k számára [1354.] nov. 3-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) tartott általános közgyű-
lésének (generalis congregatio) 8. napján, [1354.] nov. 10-én (8. die congregationis) 
kiadott oklevele szerint: a nádor Mykocha fi a Dénest a közgyűlésen [Redmech-i] 
Mátyással szemben elítélte az esküdtek, a szb.-k és a m.-k nemeseinek tanácsából, 
mivel Dénes Mátyást, annak közbűntette nélkül (absque notorii criminis excessu), 
birtokjogának megszerzése miatt, az esküdtek egyet nem értése mellett, a levelesí-
tett gonosztevők közé felíratta.

Tá.: Bebek István országbíró, 1366. márc. 18., Dl. 4456. (NRA. 861. 25.)
K.: –
Megj.: az okmány nagy valószínűséggel 1354-ben kelt, azonban az írnok – valószí-

nűleg fi gyelmetlenségből – az éppen hivatalban lévő nádort (Kont Miklós 1356 
és 1367 között volt nádor) szerepeltette a tartalmilag átírt okmányban.
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479. 1354. nov. 10. Gömör falu

Derenchen-i Péter fi a Miklós, Konya mr. Gumur-i alispánja és a 4 szb. emlékezetül 
adja, hogy Egyed fi a Miklós, Calno-i nemes a pecsétjük kiküldését kérte egy vizsgá-
lat elvégzéséhez, amelyet Péter fi a Fülöp ugyanonnan való nemes hajtott végre és a 
köv.-ket jelentette: minden nemestől és közrendűtől megtudta, hogy idén, okt. 27-én 
(f. II. prox. an. fe. ap. Symonis et Iude, a. in presenti) Lukács fi a Dénes, Ymola-i ne-
mes a Calno határai között fekvő Noguelgfeu birtokrészt 13 ekével felszántatta. D. 
in villa Gumur, f. II. prox. an. fe. B. Martini conf., a. d. 1354.

E.: AM. Košic (Kassa). Archivum secretum. Kalnay. S. 5. (Df. 269 704.) Hátlapján 
külzet (pro Nicolao fi lio Egidi nobile de Calno contra Dyonisium fi lium Lucasi 
nobilem de Ymola inquisitoria), későbbi kéztől származó, latin nyelvű regeszta, 
valamint három zárópecsét töredékei.

K.: –

480. 1354. nov. 11. Avignon

[VI. Ince pápa] Lacaucina-i Arnoldnak, krakkói scolasticus-nak, szentszéki követ-
nek engedélyezi, hogy apostoli levelekkel (litteris apostolicis) és az Apostoli Ka-
mara Mo.-ra és Lo.-ba – úgy a részére, mint a korábbi nuncius-ok részére – küldött 
személyzetével (gentium Camerae apostolicae ... destinatis) éljen (uti valeat). D. Avi-
nione, III. Id. Nov., pápasága 2. évében [1354.].

R.: Gasnault II 88–89. (1194. szám).

481. 1354. nov. 11.

Az egri kápt. a színe e. megjelent Zynyer-i Marhardus fi a Lőrinc özvegyét, az el-
hunyt Gwmur-i Batyz fi a Miklós lányát, Margit asszonyt a Jazow-i konv. oklevelével 
képviselő Geztel-i Miklós fi a Domonkos kérésére függőpecséttel ellátott, chirograp-
hált oklevelében átirja és megerősíti a saját, 1325. nov. 30-i (l. Anjou-oklt. IX. 537. 
szám) zárt oklevelét. László prépost, Imre olvasó-, Sándor éneklő-, János őrkano-
nok, János Borsud-i, Domonkos Borsua-i, András Zemlyn-i, Miklós Zaboch-i, Mik-
lós Pankata-i, Benedek Hewes-i főesp.-ek jelenlétében. D. die fe. S. Martini conf., 
a. d. 1354. Amikor Lajos a király, Miklós az esztergomi, Dénes a kalocsai érsek és 
M[iklós] az egri püspök.
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E.: Dl. 2328. (NRA. 1535. 10.) Hártya, egyszerű iniciálé (O). 5 sorban 1-2 szavas 
hiányt okozó lyuk. Alsó részén, ABC chirographum. Természetes színű pe-
csétje zöld-vörös sodraton függ. Hátlapján későbbi kéz által írott összefoglaló.

K.: –

482. 1354. nov. 13. Kapornak

Kauas-i Gergely fi a Miklós, Mikch egykori bán fi a István mr. Zala-i c. alispánja, va-
lamint Sebythke-i István fi a István és Peliskemellik-i Péter fi a Mihály szb.-k emléke-
zetül adják, hogy korábbi perhalasztó oklevelüknek megfelelően [1354.] nov. 13-án 
(f. V. prox. p. oct. fe. OO. SS.) Reznuk-i Gergely fi a Domonkos a maga, valamint a 
m. megbízólevelével képviselt fr.-e, Reznuk-i Mihály fi a Miklós nevében Makua-i 
Beke fi a Beke ellenében pert kellett viseljen a színük e. Jakab kovács (faber) a vas-
vári kápt. megbízólevelével ura, Beke fi a Beke nevében azt kérte, hogy Domonkos 
és Miklós kérelmüket fejtsék ki. Domonkos a maga és fr.-e nevében elmondta, hogy 
Beke [1353.] júl. 25-én (a. preterito in die fe. B. Jacobi ap.) egy lovukat és egy kosár 
(unum cosinum) sójukat elvitte, valamint [1354.] júl. 27-én (a. in presenti 3. die fe. B. 
Jacobi ap.) 25 kepe (capetia) gabonájukat elvitetett, ami miatt 6 jobbágyuk elment és 
házaik üresen maradtak. A fentiek miatt 12 M. kárt szenvedtek. Jakab kijelentette, 
hogy ura tanácsa nélkül ilyen súlyos ügyben nem tud választ adni. A m. hatósága 
a vele törvényszéket ülő nemesekkel úgy döntött, hogy a pert 1354. nov. 27-re (ad 
quind. diei prenotate) halasztja el. D. in Kapurnuk, in die supradicto, a. d. 1354.

E.: Dl. 4460. (NRA. 300. 20.) Papír, egy helyen vízfoltos, itt nehezen olvasható. 
Hátlapján külzet (pro Dominico fi lio Gregorii et Nicolao fi lio Michaelis de 
Reznuk contra Beke fi lium Beke de Makua ad feriam quintam post festum beate 
Katherine Virginis prorogatoria) és 2, természetes színű viaszba nyomott záró-
pecsét, valamint későbbi kéz által írott tárgymegjelölés.

K.: –

483. 1354. nov. 13. Kapornak

Kauas-i Gergely fi a Miklós, Mikch egykori bán fi a István mr. Zala-i c. alispánja, 
valamint Sebychke-i István fi a István deák (litteratus) és Peliskemellik-i Péter fi a 
Mihály szb.-k emlékezetül adják, hogy megjelent bírói színük e. Reznuk-i Gergely 
fi a Domonkos, a maga és Mihály fi a Miklós nevében [1354.] nov. 13-án (f. V. prox. 
p. oct. fe. OO. SS.) korábbi perhalasztó oklevelüknek megfelelően Makua-i Beke fi a 
Beke ellenében, akit jobbágya, Jakab kovács (faber) képviselt a vasvári kápt. nyílt 
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megbízólevelével és Domonkos elmondta, hogy Beke vele szemben 9 M. büntetés-
ben (in gravamine iudici novem M.) elmarasztaltatott és ebből a rá eső részt, 3 M.-t 
követeli tőle. Ennek bizonyítékául Tamás c. országbíró oklevelét mutatta be, mely 
szerint Beke fi a Beke elsősorban Domonkos idézése miatt 3 M.-ban, majd Beke Do-
monkos ellen, a király jelenléte elé tett jogtalan idézése miatt királyi bírságban (in 
iudicio regali), a perkezdet e. leteendő 6 M.-ban lett elmarasztaltatva. Jakab, Beke 
procurator-a azt állította, hogy urának távolléte miatt nem tud fi zetni. A m. hatósága 
a felek előterjesztéseinek meghallgatása és az oklevél megtekintése után a törvény-
széken ülő m.-i nemesekkel úgy döntött, hogy jelen oklevél kiadásának tizenötöd 
napján, [1354.] nov. 27-én (in quind. datarum presentium) Beke tartozik perkezdet 
e. a 9-ből 3 M.-t, Domonkos részét Domonkosnak megfi zetni a m. Kapornuk-i tör-
vényszékén. D. in eadem Kapornuk, f. V. prenotata, a. d. 1354.

E.: Dl. 4461. (NRA. 7. 35.) Papír, alján vízfoltos. Hátlapján külzet (pro Dominico 
fi lio Gregorii de Reznuk contra Beke fi lium Beke de Makua ad feriam quintam 
post festum beate Katherine virginis et martiris super solucione iudicii trium 
marcarum) és 2, természetes színű viaszba nyomott pecsét töredéke.

K.: –

484. 1354. nov. 17. Gömör falu

Péter, Chitnek-i plébános, Domonkos mr., az esztergom-előhegyi (de promontorio 
Strigoniensis) Szt. Tamás vértanú-egyház prépostjának (Miklós mr. esztergomi ér-
seki vicariusá-nak) gömöri vicevicarius-a emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelé-
nek megfelelően személyesen megjelentek a színe e. egyik részről László fi ai: Pál 
és János szentkirályi (S. Rex) nemesek, másik pedig Bolug fi a Miklós és Lőrinc fi a 
Tamás szintén Zentkyral-ról való nemesek [1354.] nov. 17-én (f. II. prox. p. fe. B. 
Martini conf.) és előbbiek előadták, hogy Miklóstól és Tamástól meg akarják tudni, 
hogy a Zentkyral-on lévő egyház tetejének (tectum) helyreállításában mennyi pénz-
zel segítik őket. Tamás és Miklós azt válaszolták, hogy fél M.-t adnak. Péter plébá-
nos a feleket meghallgatva úgy döntött, hogy Pál és János [1355.] márc. 16-ig (usque 
f. II. prox. p. fe. medii Quadr.) fogadjanak carpentariusok-at az egyház tetejének 
helyreállítására (ad fabricandam) és ez után Lőrinc fi a Tamás és Bolug fi a Miklós a 
fél M.-t fi zessék meg nekik a színe e. D. in villa Gumur, in termino prenotato, a. d. 
1354.

E.: Dl. 4462. (NRA. 52. 41.) Hártya, néhol vízfoltos. Hátlapján külzet (pro 
Nicolao fi lio Bolug et Thomam fi lium Laurencii de Zentkyral contra Paulum 
et Johannem fi lios Ladizlai super solutione medie marce ad quindenas ferie 
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secunde medie quadragesime proxime venturas prorogatoria) és természetes 
színű, mandorla alakú zárópecsét kis töredékei.

K.: AO. VI. 249. (161. szám).
R.: Bónis-Balogh 130. (1193. szám).

485. 1354. nov. 18.

A pannonhalmi (S. Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je színe e. Péter és 
Egyed a Beel-i Szt. Móric-monostor conventualis testvérei, a megfelelő megbízó-
levéllel tiltakoztak, hogy noha a Szt. Móric-monostor bevételeiben és birtokaiban 
igen megfogyatkozott és kevés olyan birtokkal rendelkezik, amelyeket békében és 
szabadon bírhat, Péter testvér apát a monostor szegénységét és szükségét fi gyelembe 
nem véve, annak Martunhasafeuld birtokát összes tartozékával együtt Koppuan-i 
Pancel (dict.) Jánosnak törekszik elidegeníteni örökös birtoklásra, szolgálataiért, 
noha ahogyan a testvérek elmondták, az a monostornak semmilyen haszonnal nincs 
(nullius utilitatis existeret). A szt. királyok (H) bőkezűségéből eredő birtok eladomá-
nyozása v. örök jogon való elidegenítése káros és lehetetlen (dampnosa sit et inpossi-
bilis). A testvérek az apátot, Péter testvért Martunhasafeuld föld eladományozásától, 
valamint Pancel (dict.) Jánost és bárki mást annak elfoglalásától és hasznai élveze-
tétől eltiltják a konv. e. az ország szokásainak megfelelően. D. in oct. fe. S. conf. et 
pontifi cis Martini, a. d. 1354.

E.: BFL. Konv.-i lt., Capsarium 427. (Df. 207 223.) K. szerint papír, hátlapjára nyo-
mott pecsét töredékei látszanak.

K.: P. VIII. 332–333. (69. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 77–78. (69. 
szám).

486. 1354. nov. 18.

A váradi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapták Tamás prépost és a 
Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je érdekében kiadott (tudományvételekre, eltiltá-
sokra, birtokok bejárására, visszaszerzésére, határok kiigazítására és visszaállításá-
ra, valamint más, az ország szokásai szerint véghezviendő ügyekre szóló) általános, 
nyílt oklevelét és ennek megfelelően az abban megnevezett királyi ember, Kerezt-
hur-i Dénes fi a László társaságában kiküldték tanúságtevőjüket, Miklós karpapot, 
akik visszatérve egyetértőleg elmondták, hogy kiszálltak Ungh m.-be, a nemesek-
től, közrendűektől és bármilyen állapotú és rendű embertől a vizsgálatot lefolytatva 
megtudták, hogy Cheter-i Demeter fi ai: János és István fr.-eikkel [1354.] okt. 27-én 
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(in vig. fe. BB. Simonis et Iude ap.) a Lelez-i prépost és konv. 3 jobbágyát az egyház 
Kapus birtokán és az ahhoz tartózó erdőben megtalálva összes ruhájuktól és a ná-
luk lévő javaiktól megfosztották, továbbá [1354.] okt. 29-én (in crastino eiusdem fe. 
Simonis et Iude ap.) János és István társaikkal az egyház Kapus birtokára mentek, 3 
más, Kapus-on lakó jobbágyot vesszőkkel megijesztettek (dehorrestassent) és kegyet-
lenül megvertek, valamint Kapus birtok erdejében a prépost és a konv. jobbágyait 
különböző módokon zaklatták D. in oct. fe. B. Martini conf., a. d. 1354.

E.: SNA. Leleszi prépostság m. lt. Acta saeculi 1300. 75. (Df. 233 682.) Néhol elmo-
sódott. Hátlapján külzet (domino regi pro religioso viro fratre Thoma preposito 
de Lelez et suo conventu contra fi lios Dominici de Cheter in denudationibus 
et rerum ablationibus quorundam iobagionum suorum et verberationibus 
inquisitorie) és kerek zárópecsét töredékei.

K.: –

487. 1354. nov. 18. Micske

Bihar m. szb.-i tudtul adják, hogy az általuk Bihar m. nemesei összessége számá-
ra a tolvajok, rablók és más gonosztevők megzabolázása céljából, királyi parancsa 
alapján 1354. nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) Mikse falu mellett tartott köz-
gyűlésen Warada-i László fi a János mr., Bihar m. alispánja előadta, hogy Chure 
fi a Péter vállalta: neki a méneséből 2 csikót ad az eskü letételéért (pro depositione 
iuramentum), úgy, hogy ha az eskü letételének idején nem tudja magát tisztázni, ak-
kor marasztaltasson el. Pétert azonban az alispán hiába várta a m. hatósága e. D. in 
predictam villam, termino prenotato, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 106. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 254.) Papír. Hátlapján külzet (pro magistro 
Johanne comitte [!] Byhoriensi contra Petrum fi lium Chure iudicialis) és 3 ter-
mészetes színű, kör alakú zárópecsét maradványai. (K. szerint egyben kétfejű 
sas látható, körirata nem olvasható.)

K.: Z. II. 575–576. (433. szám); Doc. Trans. X. 287–288. (278. szám) (román ford 
is.).

R.: Z. VII. 153.

488. 1354. nov. 19.

Az esztergomi kápt. színe e. Peel-i Deseu ~ Desew fi a János a maga és fr. uterinus-a: 
Miklós nevében tiltakozott, hogy fr.-ük, Wezequin-i János fi a Imre  Wezequin-i 
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birtok részét tudtuk és akaratuk nélkül Imre fi a Wezzeus mr.-nek, Zolyen-i c.-nek el 
akarja adni. Ezért a kápt. e. János a maga és fr.-e nevében Imrét a birtok elidegení-
tésétől, Wezzeus mr.-t pedig annak megvásárlásától eltiltja. D. in fe. B. Elyzabeth, 
a. d. 1354.

E.: Dl. 87 297. (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 32. C.133.) Hártya. Hát-
lapján külzet (pro Johanne et Nicolao fi liis Desew de Been [!] contra Emericum 
fi lium Johannis de Wezequin prohibitoria), természetes színű viaszba nyomott, 
kerek zárópecsét töredékei és későbbi kéz által írott, latin nyelvű tartalmi 
össze foglaló.

K.: –

489. 1354. nov. 19.

A Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je jelenti [Miklós] nádornak (H), a kunok bí-
rájának, hogy jelen levelükben átírt 1354. szept. 22-i parancslevelének (l. 417. szám) 
megfelelően Cheb-i Lőrinc fi a Pál királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket, Do-
monkos testvért, akik visszatérve egyetértőleg elmondták, hogy [1354.] nov. 17-én 
(II. f. an. oct. fe. B. Martini conf.) kiszálltak Gaua birtokra, a szomszédok és hatá-
rosok összehívása után bejárták azt. Hj.: Tissa folyó, kereszttel és földjellel jelölt 
tölgyfa, nagy út, mezei és szántóföldek (terre campestres et arabiles), földjel, rét, 
Aposeer (?) hegy, a hegy csúcsán földjel, nagy mező. Mivel a birtok hj.-ával és ik-
tatásával kapcsolatban nem volt ellentmondás, ezért azt iktatták [külzet: Buthka-i 
Miklós fi ainak: Pálnak és Miklósnak] örökös birtoklásra, mások jogainak sérelme 
nélkül. D. in fe. B. Elizabeth, a. supradicto. [1354.]

E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Metales. SZABOLCS 18. (Df. 209 577.) A Fk.-en az 
oklevél bal oldala sötét, nehezen olvasható. Hátlapján külzet (domino palatino 
pro magistris Paulo et Nicolao fi liis Nicolai de Buchka et fi liis eiusdem Pauli 
reambulatoria), zárópecsétre utaló bevágások.

K.: –

490. 1354. nov. 22.

[VI.] Ince pápa tudatja [I.] Lajos királlyal (U), hogy István szerb királyhoz elküld-
te követeit, Bertalan traui és Péter pattii püspököket, hogy az egyházi unióról tár-
gyaljanak. Kéri Lajost, hogy a követeknek működésükben legyen segítségükre. D. 
Avinione, X. Kal. Dec., pápasága 2. évében [1354.]
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K.: Theiner II. 11. (19. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 335. (357. szám).
R.: Áldásy, 72–73. (170. szám); Szerbia, 15. (43. szám), Gasnault II. 206. (1248. 

szám) (1354. dec. 23-i dátummal).

491. 1354. nov. 22.

A garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) monostor konv.-jének színe 
e. Peel-i Deseu fi a János személyesen megjelenve eltiltotta Gyrmoth-i János fi a Im-
rét Vezekyn-i birtokrészeinek eladásától, zálogba tételétől és bármi módon való el-
idegenítésétől; mindenki mást – bármilyen állású, hivatalú v. méltóságú legyen, de 
különösképpen Imre fi a Wezzeus mr.-t – a birtokok megvételétől, visszatartásától v. 
bármilyen módon való elfoglalásától. Erről a kápt. autentikus pecsétjével megerősí-
tett oklevelet ad ki. D. sabb. prox. p. fe. B. Elizabeth, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 107. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 381.) Papír. Hátlapján külzet (pro 
Johanne fi lio Deseu de Peel contra Emericum fi lium Johannis de Gyrmoth 
super possessionaria portione cui de Emerici in Wezekyn habita prohibitoria) 
és természetes színű zárópecsét töredékei.

K.: Z. II. 576. (434. szám).
R.: Z. VII. 153., Keglevich K., Fons XV. (2008.) 284. (81. szám).

492. 1354. nov. 25. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy azt a pert, melyet Varda-i 
László fi a János mr. – akinek a nevében Dénes fi a Miklós jelent meg a váradi egy-
ház megbízólevelével – viselt korábbi oklevelének megfelelően Tusyr-i Benedek fi a 
Miklós ellenében – akinek a nevében fr.-e, Lukács jelent meg a Lelez-i konv. meg-
bízólevelével – [1354.] nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) birtokügyben (in facto 
possessionarie) a színe e., a felek procurator-ainak akaratából és kérésére [1355.] jan. 
13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.), a korább állapot fenntartásával halasztja el, ha a felek 
a közbeeső időben megegyezni nem tudnak. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 
1354.

E.: Dl. 77 108. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 255.) Papír. Hátlapján külzet (pro Johanne 
fi lio Ladizlai de Varda contra Nicolaum fi lium Benedicti de Tusyr ad octavas 
festi Epiphanie Domini prorogatoria), signatura (comitatus de Zaboch reus 
non venit (más középkori kéz írásával) és természetes színű, kerek zárópecsét 
töredéke.
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K.: Z. II. 577. (435. szám).
R.: Z. VII. 153.

493. 1354. nov. 25. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája emlékezetül adja, hogy annak a 6 budai M.-nak 
a megfi zetését, melyet Lusonch-i Dénes fi a Tamás mr. – akinek a nevében Thuser-i 
Lukács jelent meg a váradi egyház megbízólevelével – Warda-i László fi a János 
mr.-nek – akinek a nevében Dénes fi a Miklós jött el a váradi egyház megbízólevelé-
vel – a nádor előző kötelezvénye (littere obligatorie) értelmében tartozott megfi zetni 
[1354.] nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) a színe e., a felek procurator-ainak 
akaratából elhalasztja [1355.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) a korábbi állapot fenn-
tartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 109. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 256.) Papír. Hátlapján külzet (pro magistro 
Johanne fi lio Ladislai de Warda contra magistrum Thomam fi lium Dyonisii 
de Lusonch super solutione sex marcarum ad octavas festi Epiphanie Domini 
prorogatoria) és természetes színű, kerek zárópecsét.

K.: Z. II. 577–578. (436. szám).
R.: Z. VII. 153.

494. 1354. nov. 25. Buda

Drugeth-i Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, hogy előző oklevelének megfelelően Mothk fi a Domonkos mr. sze-
mélyesen megjelent a színe e. [1354.] nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.)  Miklós 
fi a Péter (Varad-i Fülöp germanus-a) és fi a Benedek ellenében és bemutatta az esz-
tergomi kápt. határbejáró oklevelét, mely szerint Mothk fi a Domonkos mr. Kaz-
mal-i András királyi emberrel és János mr.-rel, az esztergomi kápt. tanúságtevőjével 
[1354.] aug. 9-én (in vig. fe. B. Laurencii mart.) Sándor fi a Péter fi a Sándor – örökös 
nélkül elhunyt ember – Bars m.-i birtokaira, Perlaph-ra, Varad-ra, Zedche-re és egy 
másik Zedche-re, amelyeket a király Domonkosnak adott, annak szomszédosait és 
határosait összehívva és jelenlétükben kiszállt és azokat magának iktattatni akarta, 
azonban Miklós fi a Péter a saját és fi a Benedek nevében a királyi és a kápt.-i embert 
eltiltotta. Mothk fi a Domonkos ennek az eltiltásnak az okát szerette volna megtud-
ni. Miklós fi a Péter és fi a Benedek nevében a garamszentbenedeki (S. Benedictus 
de iuxta Gran) konv. megbízólevelével Koltha-i László azt válaszolta, hogy Miklós 
fi a Péter és fi a Benedek a fenti birtokokra vonatkozóan okleveles  bizonyítékokkal 



352

rendelkeznek, amelyek az országbíró által nekik adandó időpontban készek bemu-
tatni. Az országbíró a feleket meghallgatva úgy döntött, hogy Miklós fi a Péter és fi a 
Benedek okleveleiket [1355.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) tartoznak bemutatni, 
melyek megtekintése után a felek között ítéletet tud hozni. D. Bude, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 98 239. (Tabula provincialis, acta post adv. 20. 120.) Hártya, vízfoltos, fel-
ső széle hiányos, szakadt. Hátlapján külzet (pro Petro fi lio Nicolai [germano] 
[Philippi] de Varad et Benedicto fi lio suo contra magistrum Dominicum fi lium 
Mothk super exhibendo instrumentorum ad octavas festi Epiphaniarum Domini 
prorogatoria) és természetes színű, zárópecsét maradványai.

K.: –

495. 1354. nov. 26.

Gar-i Miklós, Sopron város bírája, az esküdjei és polgárainak egyeteme (universitas 
civium) emlékezetül adják, hogy megjelent e.-ük személyesen egyik részről Medies 
~ Meydyes ~ Medyes-i Miklós fi a Pangratius, valamint felesége, Katalin, másik 
részről Detre fi a János és felesége, Erzsébet és elmondták, hogy egymás iránti jó-
akarattal a köv. örök időre szóló osztályt tették: a 4 telket (fundus seu lehinius), ame-
lyet Meydyes-en bírnak, továbbá Kolbenhof birtok felét összes tartozékaikkal és 
haszonvételeikkel együtt Pangratius és felesége, valamint leszármazottaik kapják. 
Kolbenhof birtok negyedrészét (quarta pars) összes tartozékával és haszonvételével 
János és felesége, Erzsébet asszony, valamint örököseik kapják. A birtokosztály a 
köv. módon ment végbe: a felek a saját részükben békében maradnak, azt szabadon 
bírják, örökké és visszavonhatatlanul. Szorongató ínségükben (necessitas ingruens) 
szabadon eladhatják és zálogba tehetik a másik fél ellentmondása nélkül. Ezenkí-
vül a Wolfs-ban fekvő szőlő miatt, melyet most (actenus) Gaizzel Miklósnak ad-
tak el a felek, egyik fél sem zaklathatja a másikat, ti. mindkét fél a másikat abból 
az eladásból szabadnak és mentesnek jelenti ki. Az osztály és megegyezés Ágnes 
asszonynak, Medyes-i Miklós özvegyének, Pangratius és Erzsébet anyjának bele-
egyezésével jött létre. Erről a város pecsétjével megerősített oklevelet ad ki a város 
elöljárósága. D. f. IV. p. fe. S. Katharine virg., a. d. 1354.

E.: GYMSM Soproni t., Sopron város. Diplomatarium 153. (Df. 201 787.) Hártya, 
néhol foltos. Függőpecsétre utaló hártyaszalag. Ue. szám alatt latin nyelvű, ké-
sőbbi kéz által írott tartalmi kivonata.

K.: Házi I. 1. 105–106. (170. szám).
R.: Szentpétery , Középkori okl. 84–85. (60. szám).
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496. 1354. nov. 27. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírója és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, hogy a volt pozsonyi bíró, Jakab fi ai: István és Pál Scenthgyurg-i 
Ábrahám fi a Péter mr.-t a pozsonyi kápt. oklevele szerint a király jelenléte elé perbe 
hívták [1354.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf.), mivel ebben az évben Péter mr. 
a Scenthgyurg-ön elhelyezkedő szőlejüket nem engedte leszüretelni és ezzel 300 M. 
kárt okozott nekik. Ekkor egyik részről Márton, Dymis-i prépost; Jakab bíró fi a Ist-
ván személyesen, valamint István deák (litteratus) a pozsonyi kápt. megbízólevelével 
képviselve Jakab bíró fi a Pált, másik részről Ábrahám fi a Péter mr. megjelentek a 
színük e. és elmondták, hogy fogott bírák segítségével, az országbíró egyezkedésre 
való engedélyével, a köv. megegyezésre jutottak: az összes egymás ellen, az ország 
bármelyik bírája v. jogszolgáltatója e. viselt pereikben, úgy a birtokügyekben, mint a 
hatalmaskodás miatt indítottakban, a jogtalanságokban, károkozásokban mentesnek 
jelentik ki egymást és semmisnek veszik azt az esküt is, amelyet Péter mr.-nek ötven 
nemes eskütársával kellett letennie Jakab volt bíró fi ai ellen az országbíró meghagyá-
sa szerint (iuxta nostre iudiciario commissione) a királyi had oszlásának 15. napján a 
győri kápt.-ban (miszerint előző évben (in a. prox. preterito) Jakab bíró fi ait a birto-
kán fekvő szőlő szüretelésétől (a vindeminacione) nem tiltotta el és ezzel nem okozott 
nekik 40 M. kárt). Márton prépost és Jakab bíró fi ai: István és Pál minden jogot, ame-
lyet ők Paracha birtokon bármilyen módon és címen bírtak, meghagyják annak, akit 
a törvény szerint megillet. Cserébe Péter mr. [1354.] szept. 8-tól (a fe. Nat. B. virg.) 
kezdődően 10 évig Jakab bíró fi ait a Scentgyurgy birtokon fekvő szőleik szüretelé-
sében és a szőlők telepítésében (a cultura et vindenatione vinearum suarum ...... ac 
a deductione vini ipsorum in eisdem vineis procreandorum) semmilyen módon nem 
akadályozza. A Scenthurg falu területén lévő ház (de domo seu fundo) után nem szed 
census-t v. collecta-t, sem szőlőik után wlgo Per Grehch (dict.) hegyvámot (tributum 
montis), sem pedig a többi szőlőik után adót, amíg le nem telik a 10 év. Hogy a felek 
saját jogaikat sérelem nélkül élvezhessék, Péter mr. Jakab fi ainak szőlei és háza után 
semmi többet nem követelhessen, mint ami a pozsonyi kápt. 1352. márc. 30-i (f. VI. 
prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1352.) oklevelében rögzítve van, és amely 
Szentgyörgyi Sebus mr. és néhány, az oklevélben megnevezett pozsonyi polgár kö-
zött jött létre, az országbíró átírja azt jelen oklevelében. Kikötik továbbá, hogy ha a 
felek valamelyike a fenti megegyezést egészben v. részleteiben nem tartja be, akkor a 
másik féllel szemben marasztaltasson el patvarkodásban (in facto calumpnie). Erről 
az országbíró autentikus függőpecsétjével megerősített oklevelet ad, ki. D. Bude, 10. 
die oct. fe. B. Martini conf. predictarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 2277. (NRA 321. 26.) Hártya, egyszerű iniciálé (N). Hátlapján későbbi kéz 
által írott tárgymegjelölés. Természetes színű pecsétje zöld sodraton függ.

K.: –
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497. 1354. nov. 27. Kapornak

Kauas-i Gergely fi a Miklós, Mikch volt bán fi a István mr. Zala-i c. alispánja és 
Sebychke-i István fi a István deák (litteratus) és Peliskemellik-i Péter fi a Mihály 
szb.-k emlékezetül adják, hogy korábbi oklevelüknek megfelelően [1354.] nov. 
27-én (f. V. prox. an. fe. B. Andree ap.) Makua-i Beke fi a Bekének a m. ható-
sága és az országbíró által rá rótt 9 M. bírságból 3 M.-t a perkezdet e. le kellett 
volna fi zetnie Reznuk-i Gergely fi a Domonkos részére e.-ük, azonban Beke nem 
jelent meg és nem küldött maga helyett senkit a fenti összeg megfi zetésére, noha 
Domonkos várta. Jakab kovács (faber) Beke nevében a vasvári kápt. megbízóle-
velével megjelent és bemutatta [I.] Lajos király (H) gyűrűspecsétjével (annularis 
sigillum) megerősített [1354.] máj. 6-i oklevelét (l. 255. szám), melyben az uralko-
dó az országlakosok és különösen Beke pereit a királyi hadjárat miatt a hadosz-
lás tizenötöd napjára halasztja. Az alispán és a szb.-k a nemes bírótársak csekély 
létszáma miatt (propter paucitatem nobilium provincie) az ügyről nem akar tár-
gyalni, ezért azt elhalasztja jelen oklevél kiadásának tizenötöd napjára (ad quind. 
datarum  presentium), amikor a nemesekkel döntést fognak hozni. D. in Kapurnuk, 
in die supradicto, a. d. 1354.

E.: Dl. 41 247. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír, helyenként elmosódott. Hátlapján külzet 
(pro Dominico fi lio Gregorii de Reznuk contra Beke fi lium Beke de Makua ad 
feriam quintam proximam post festum beati Nicolai confessoris prorogatoria) 
és 2 természetes színű zárópecsét töredékei, valamint egynek a vágásai.

K.: Zala I. 554. (352. szám).

498. 1354. nov. 28.

A pécsi kápt. emlékezetül adja, hogy 1354. nov. 28-án (a. d. 1354., f. VI. prox. an. 
fe. B. Andree ap.) Balugh fi a János, Wesseus ~ Wessews mr. zólyomi c. famulus-a 
és offi cialis-a megjelent e.-ük ura nevében és tiltakozott, hogy Mare-i Gunya fi ai: 
Domonkos és István [1353.] dec. 25-től [1354.] nov. 1-jéig (a fe. Nat. d. cuius ad-
veniret revolutio annualis usque fe. OO. SS.) Wesews mr. 40 disznaját hatalmas-
kodva elragadták. Továbbá Gunya fi ai [1354.] nov. 5-én (f. IV. prox. p. fe. OO. 
SS.) Wesews mr. 8 ökrét, melyek a földjén ekével szántottak, elraboltak. Továbbá 
a curia-jából egy kocsit elraboltak. Továbbá [1354.] nov. 6-án (f. V. sequente) Wes-
sews mr. curia-jából 7 disznót, 10 kappant (cappones) elragadtak, melyeket mind 
Nook birtokukra vittek és ott elfogyasztottak. Továbbá nov. 8-án (die domin. prox. 
p. OO. SS.) Wesseus mr. egyik jobbágyának curia-ját és házát felgyújtották. D. die 
et a. supradictis.



355

E.: Dl. 77 110. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 55.) Papír. Hátlapján külzet (pro magistro 
Wesseus contra Dominicum et Stephanum fi lios Gunya super ablatione 
quatraginta porcorum et aliorum iniuriorum illatarum protestatoria) és ter-
mészetes színű, mandorla alakú zárópecsét.

K.: Z. II. 578–579. (437. szám).
R.: Brüsztle III. 894. (7. szám); Z. VII. 153.

499. 1354. nov. 28.

A veszprémi kápt. színe e. megjelenve egyik részről Ilmar-i Pál fi a Miklós, a maga 
valamint az egri kápt. megbízólevelével képviselt fr. uterinus-a, Kelemen fi a János 
nevében, másik részről Omodeus fi a Pál és Demeter fi a János Zala m. szb.-i a maguk 
nevében, valamint Bas fi a Bosou mr., Zala m. alispánjának terhét magukra vállal-
va kijelentették, hogy minden, egymás közötti károkozásban, jogtalanságban fogott 
bírák segítségével a köv. megegyezésre jutottak: Pál fi a Miklós elengedte Bosou 
mr. és a szb.-k elleni királyi idézést (evocatio regali), melyet maga, valamint fr.-e, 
János nevében tett, mert úgy vélte, hogy a Ratolth nb. Lőrinc fi a János mr. által, az 
alispán és a szb.-k előtt indított per gyanús. Ezért Bosou mr., Pál és János magukra 
vállalták Pál fi a Miklós és Kelemen fi a János szavatolását (expeditio totius pecunie 
seu omnium rerum) azon pénz és a javak tekintetében, , amelyek miatt János mr. a 
színük elé perbe hívta őket. Ha Lőrinc fi a János mr. Miklóst és Jánost a fentiek miatt 
perben v. peren kívül megtámadná, akkor Bosou mr., Pál és János 6 M. (fejenként 
2-2 M.) perkezdet e. fi zetendő, bírói rész nélküli, Miklósnak és Jánosnak fi zetendő 
bírságban marasztaltassanak el. A szb.-k a maguk és az alispán nevében kijelentik, 
hogy Miklós és János minden olyan bírságban mentesek, melyben Lőrinc fi a János 
mr.-el szemben a jelenlétük e. marasztaltattak el, úgy az ő, mint perbeli ellenfelük 
részére. Pál és János kijelentették, hogy Miklóst és Jánost igyekeznek összebékíteni 
(recommadarent) – amennyire tőlük telik – Lőrinc fi a János mr.-el és fr.-ével, László 
mr.-el. D. f. VI. prox. an. fe. B. Andree ap., a. d. 1354.

E.: Dl. 4464. (NRA. 1537. 86.) Papír, helyenként vízfoltos. Hátlapján természetes 
színű, kerek pecsét kis töredékei.

K.: Zala I. 555–556. (353. szám).

500. 1354. nov. 29. Buda

László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellár-
ja  színe e. személyesen megjelent Fulkezu-i Golumbar fi a Péter özvegye, most 
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 Olkezu-i Lőrinc fi a Miklós felesége, Fulkezu-i Sebestyén fi a Péter lánya, Margyth 
asszony és elmondta, hogy előző férjétől rámaradt, Fulkezu Wymaal-nak nevezett 
területén fekvő szőlejét, melyet egyik oldalról Fulkezu-i Péter fi a András szőleje és 
erdeje, másik oldalról Fulkezu-i Zemes fi a Miklós fi a Jakab szőleje határolja, jelen-
legi férjének tudtával és egyetértésével elzálogosítja a mondott Péter fi a Andrásnak 
28 ft.-ért, oly módon, hogy ha ő v. rokonai szept. 29-ig (usque fe. B. Mychaelis arch.) 
nem váltják vissza, akkor Péter fi a Andrásra száll örök birtoklásra a fenti összegért 
és az elörökítést László prépost fogja megerősíteni. D. Bude, in vig. fe. B. Andree 
ap., a. d. 1354.

E.: VAML. VASV. KP. OL. LITT. INSTR. 31. 23. (Df. 262 559.) Papír, halvány, he-
lyenként elmosódott. Hátlapján természetes színű, kerek pecsét töredékei, alat-
ta, eredetileg általa részben takarva, jegyzet (Assecuratio Jacobus[!] fi lius[!] 
Pete de Fulkezu), valamint későbbi kezektől származó, latin nyelvű tárgymeg-
jelölés, ill. tartalmi kivonat.

K.: –
R.: Kóta 46. (116. szám).

501. 1354. dec. 2. Buda

Margit Sclauonia, Ho. és Da. hercegnője Miklós bánnak, a zágrábi c.-nek, offi cia-
lis-ainak és a collecta-szedőknek megparancsolja, hogy a Zauan túl, Zágrábmezőn 
élő zágrábi várjobbágyokat (iobagiones castri Zagrabiensis ultra Zauan in campo 
Zagrabiensis) Mo. királyaitól nyert szabadságaikban ne háborgassák. D. Bude, 3. die 
fe. B. Andree ap., a. d. 1354.

E.: HDA. Archivum communitatis nobilium de Turopolje. Diplomata et donatio-
nes I/70. (Df. 267 914.) Hártya, hátlapjára nyomott pecsét nyomaival.

K.: Laszowski I. 71-72. (70. szám); Smič. XII. 259. (195. szám).
R.: Halász É., Bajor Margit 111. (2. szám); Halász É., Szlavón 236. (458. szám).

502. 1354. dec. 2. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa 
tudtul adja, hogy azt a pert, amelyet a Zubur-i konv. idézőlevele értelmében a sze-
mélyesen megjelent Jouka fi a Bálint és Dyuek-i János fi a Miklós indítottak Jouka 
fi ai: János és Lőrinc, Heym fi a Benedek fi a András, Leloch-i Valkan fi a Miklós és 
Jokuth-i Nesthos fi a Zumur ellenében – akik helyett képviselők (assumptores) jelen-



357

tek meg – 1354. nov. 25-én (in quind. fe. B. Martini conf.), időpont egybeesés miatt 
(ratione prioritatis termini) [1355.] febr. 9-re (ad oct. fe. Purif. B. virg.) halasztja el. 
D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 95 615. (Rudnay cs. lt. A. 347.) Rányomott zárópecsét nyomai.
K.: –

503. 1354. dec. 4. Buda

Margit, Sclauonia, Ho. és Da hercegnője a zágrábi várjobbágyok (iobagiones castri 
Zagrabiensis) nevében e. megjelenő Mykych fi a István c. terrestris és Stanamer fi a 
Márk várjobbágy kérésére átírja és megerősíti [I.] Lajos király (H) 1352. márc. 25-i 
oklevelét. D. Bude, f. V. an. fe. B. Nicolai conf., a. d. 1354.

E.: HDA. Archivum communitatis nobilium de Turopolje: Diplomata et donatio-
nes I/71. (Df. 267 915.) Hártya. Függőpecsétre utaló sodrat látszik.

K.: Laszowski I. 72-73. (71. szám); Smič. XII. 261–262. (197. szám).
R.: Halász É., Bajor Margit 112. (3. szám); Halász É., Szlavón 236-237. szám (459. 

szám).

1354. dec. 5. (1363. dec. 5.) Avignon

[V. Orbán] pápa felkéri [I.] Lajos magyar (U) királyt, hogy vegyen részt [I.] Péter ciprusi király Szent-
földre indítandó hadjáratában, továbbá, hogy ne akadályozza a ciprusi uralkodó azon szándékát, hogy 
a hadjáratra hajókat és más egyebeket gyűjtsön. D. Avin. non. Dec., anno secundo.

K.: –
R.: Áldásy 73. (171. szám).
Megj.: Az oklevél dátumának korrigálása szerepel Kar. HH.-ban. (98. p. 225. szám).

504. 1354. dec. 5. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa 
emlékezetül adja, hogy az országbírói hivatalhoz tartozó királyi területek (tenute) 
benépesítése céljából Dezlow fi a Bohus-nak és örököseinek adja a Varna castrum 
közelében (prope) fekvő Karazna plantatio bírói hivatalát (villicatio) összes tartozé-
kával és haszonvételével együtt, a németek joga és szokása szerint (secundum iura et 
consvetudine teutonicorum) örökös birtoklásra. Bohus a plantatio-n 4 mesterembert 
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(operarii seu mehanici) telepíthet: péket (pistor), mészárost (carnifex), vargát (sutor) 
és kovácsot (faber). Dezlow fi a Bohus-nak és örököseinek Karazna plantatio határai 
belül szabad réteket, szabad malmokat és szabad vadászó- és halászóhelyeket ad. 
Azok a szabadok, akik a megtelepedés céljával érkeznek a plantatio-ra, a jövetelük-
től számított 20 évig a legteljesebb szabadságnak örvendjenek és minden collecta 
fi nalis és más collecta nevű adók alól mentesülnek addig. Azzal a szabadsággal bír-
hatnak, amivel a németek joga szerint telepített más plantatio-k hospesei élnek. Er-
ről az országbíró autentikus függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. Bude, 
in vig. fe. B. Nicolai conf., a. d. 1354.

E.: Dl. 4465. (NRA. 943. 4.) Hártya, egyszerű iniciálé (N), vízfoltos. Hátlapján ké-
sőbbi kéz által írott tárgymegjelölés. Természetes színű pecsétje zöld sodraton 
függ.

Á.: Turóci konv., 1429. márc. 7. Dl. 94 468. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 2. 19.)
Má.: ŠA v Bytči (Biccse). Óvári uradalom, eredeti rendezés: birtokjogi iratok 20. 4. 

2. (Df. 268 748.)
Eml.: Zsigmond király, 1434. febr. 2. Dl. 4469 (NRA 943. 16.)
K.: AO. VI. 250. (162. szám) (E. alapján).
R.: Karácsonyi J., TT. 19. (1896.) 505–528.

505. 1354. dec. 6. Pécs

János, Wolkou-i főesp., Miklós pécsi püspök lelkiekben általános vicarius-a em-
lékezetül adja, hogy korábbi, bírói döntését tartalmazó oklevele értelmében (iuxta 
continentiam litterarum nostrarum formam nostre iudiciarie deliberationis expri-
mentium) egyik részről Miklós felesége, Artholptheleky-i Artholphus lánya, Klára 
és másik részről Artholptheleky-i Miklós fi ai: Mihály és János v. törvényes procura-
tor-aik [1354.] nov. 18.-án (in oct. fe. S. Martini) tartoztak 8 fogott bírát (mind a ket-
ten 4-et, 4-et) az asszony apjának, Artolphusnak összes birtokára és birtokrészére 
odavezetni (adducere) és Artolphus birtokai közül azokat, melyek Miklós fi ai: Mi-
hály és János kezén vannak, a 8 fogott bíró az elhunyt Chimba (dict.) István mr. Wy-
lak-i presbiter-e, Beke (az asszony részére küldött püspöki ember) és Orbán, Rad-
wan-i pap (Miklós fi ai részére küldött püspöki ember) jelenlétében 4 egyenlő részre 
felosztani. Az osztály megtétele után a birtokok negyedrészét összes tartozékukkal 
együtt a püspöki emberek tartoztak az asszonynak iktatni leánynegyedként, ami az 
ország szokása szerint apja birtokaiból megilleti. Minderről a püspöki embereknek 
szóban (personaliter recitare) kellett jelentést tenni [1354.] dec. 2-án (in quind. dict. 
oct. fe. B. Martini conf.). Ekkor a püspöki emberek, Miklóssal, Klára férjével (aki 
a boszniai kápt. megbízólevelével képviselte feleségét), Miklós fi aival: Miklóssal és 
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Jánossal együtt elmondták, hogy a fentiek elvégzésére kivezették a 8 fogott bírát, 
felesége nevében Miklós Ruch-i Tamás fi a Jakabot, Ruch-i Mihály fi a Bekét, Kese-i 
Bálintot, Herman-i Gergely fi a Jánost, Miklós fi ai pedig Raduan-i Denk-et, Pez-i 
Máté fi a Jakabot, Genefalua-i Iwanka fi a Miklóst, Gabanias-i Gergelyt. Az összehí-
vott szomszédok és határosok jelenlétében a felek a következőképpen egyeztek meg: 
Miklós fi ai az asszonynak apja náluk lévő birtokaiból az ország szokása szerint ki-
adandó leánynegyed fejében átadják a Barania m.-i Genefalua birtok É-i részét, tar-
tozékaival és jussaival együtt, valamint a faluban épített kápolna negyedrészét, el-
lentmondás nélkül, szavatosság vállalásával. Hj.: a kápolna, egy utca közepén végig, 
falu vége, harasth-nak mondott (vulgo) tölgyfák (silicum[!]), kereszttel jelölt harast 
fa egy árok mellett, szántóföldek melletti út, kereszttel jelölt fa az erdő sarkában, 
kereszttel jelölt fűzfa, út, kereszttel jelölt fűzfa, kereszttel jelölt hársfa, gyümölcsfa 
alatt földjel, kereszttel jelölt fűzfa, másik fűzfa, kereszttel jelölt harasth fa Radwan-i 
Denk határai között, fűzfa, diófa, nagy út, mezőn kettős (geminata), földjellel jelölt 
fűzfa, völgy, szántóföldek, Denk erdeje, kereszttel jelölt fűzfa, földjellel körülvett 
fűzfa, földjellel jelölt mogyoróbokor (dumum avellanorum), hársfa, másik hársfa, 
Iwanka fi a Miklós régi határai, gyümölcsfa tönkje (truncum), Miklós curia-ja. D. 
Quinqueecclesie, 5. die quind. supradictarum, a. d. 1354.

E.: Dl. 4466. (NRA. 323. 47.) Hártya. Hátlapján természetes színű, mandorla alakú 
pecsét töredékei és későbbi kezek által írott tárgymegjelölések.

K.: AO. VI. 251–254. (163. szám).
R.: Csöre, Erdőgazdálkodás. 278—279; Bónis-Balogh 130. (1194. szám). 

506. 1354. dec. 6. Zágráb

Miklós egész Sclauonia és Ho. bánja Beke fi a Istvánnak, hercegnői marturina-sze-
dőnek és helyetteseinek megparancsolja, hogy a Garig-hegyi (de monte Garig) Bol-
dogságos Szűz-monostorban lakó remete atyáktól ne szedjék be a marturina-t, mi-
vel a Zágrábban, Sclauonia összes nemese számára dec. 2-án (f. III. prox. an. fe. B. 
Nicolai conf.) tartott közgyűlésen (generalis congregatio) az atyák azt jelentették 
számára, hogy a marturina-t sem [István] herceg ideje alatt, sem az előző bánok alatt 
nem szedtek tőlük. D. Zagrabie, in fe. B. Nicolai conf. predicti, a. d, 1354.

E.: –. Fk.: Dl. 35 215. (HDA AP. Garig 1. 43.) Papír. Hátlapján rányomott pecsétet 
tartó szalagok láthatóak.

K.: Smič. XII. 262. (198. szám).
R.: Halász É., Szlavón 133. (213. szám).
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507. 1354. dec. 6. körül

A veszprémi kápt. színe e. Enyereh-i Péter fi a Lőrinc fi a György a kiskorú (in tene-
ra etate) Syd-i Péter fi a János fi a Antal nevében tiltakozott, hogy bizonyos emberek 
Syd birtokát a királytól adományul kérték. György ezért eltilt mindenkit Syd birtok 
kieszközlésétől, elfoglalásától, hasznainak megszerzésétől, magának abba való be-
vezettetésétől. D. die domin. prox. an. fe. B. Nicolai conf., a. d. 13[5]4.

E.: –. (K. szerint a Guary cs. lt.-ban.)
K.: Zala I. 556–557. (354. szám).
Megj.: K. szerint 1354 körül kelt, ezért szerepel a kötetben. K. szerint papíron, hát-

lapján pecsét nyomaival. Páur István másolatából közölve.

508. 1354. dec. 8. Buda

[I.] Lajos király (H) megfontolva, hogy pozsonyi polgárai (cives et hospites) va-
gyona (facultas) egyedül boruktól és szőleiktől függ, ezért a polgárok, valamint 
más országlakosok érdekéről gondoskodni kívánva és azt akarva, hogy a pozsonyi 
polgárok szőleik haszna által előnyös status-t szerezzenek, elrendeli, hogy senki ne 
hozhasson be bort közéjük (in medio ipsorum) v. az országba Wyenna-ból v. Au. 
más részeiből, mezei v. régi utakon (per vias terrestres vel antiquas). A szárazon v. 
vízen bort szállítókat a polgárok bárhol feltartóztathatják és bora elvételével bün-
tethetik, miután ezt nyilvánosan kihirdetik. D. Bude, in fe. Conc. virg. glor., a. d. 
1354.

E.: AM SR Bratislavy (Pozsony). Pozsony város tanácsa: Középkori oklevelek és 
levelek 118. (Df. 238 743.) Egyszerű N iniciálé. Hátlapján rányomott pecsét tö-
redéke és az általa nagy részben takart jegyzet látható. (relatio [Lusta]chy [et 
Chyko] kiegészítés K. alapján). (Á. szerint az oklevelet a király pecsétje alatt, 
hártyán adták ki. (sigillo sue maiestati appresso consignatam in pargameno 
patentem emanatam.) A hátlapon későbbi kéz által írott, latin nyelvű tartalmi 
összefoglaló.

Á.: Pozsonyi kápt., 1427. dec. 23. AM. SR Bratislavy (Pozsony). Pozsony város ta-
nácsa. Középkori oklevelek és levelek 852. (Df. 239 479.)

Tá.: 1.  II. Ulászló király, 1498. júl. 15. AM. SR Bratislavy (Pozsony). Pozsony város 
tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 4988. (Df. 243 052.)

 2.  II. Ulászló király, 1498. júl. 15. AM SR Bratislavy (Pozsony). Pozsony város 
tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 2198. (Df. 240 822.)

K.: F. IX. 2. 313–314. (151. szám) (részlet Tá. alapján); F. IX. 7. 129. (79. szám).
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R.: AMB. Inventár 25. (125. szám) (cseh nyelvű).
Megj.: Mivel K. csak annyit ad meg, hogy II. Ulászló király 1498-as oklevele alap-

ján közli a szöveget, nem dönthető el, hogy Tá.1. vagy Tá.2. alapján dolgozott.

509. 1354. dec. 8. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája a váradi kápt.-nak. Varda-i László fi a János mr. ne-
vében serviens-e, Dénes fi a Miklós jelent meg bírói színe e. a váradi kápt. megbízó-
levelével a nádor korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően [1354.] nov. 18-án (in 
oct. fe. B. Martini conf.) Komoro-i Tamás fi a János ellenében, és bemutatta az egri 
kápt. oklevelét. Ebből többek között kitűnt, hogy amikor János mr. 1353. márc. 18-án 
(f. II. prox. p. domin. Ramis palmarum sub a. d. 1353.) Rad-i János királyi emberrel 
és Miklós pappal, az egri kápt. tanúságtevőjével Geustusera öröklött (hereditaria) 
birtokát, a szomszédok és határosok jelenlétében bejáratni és magának iktattatni 
akarta, Komoro-i Tamás fi a János a saját, Komoro birtoka felől, a János mr. által 
mutatott határok kiigazításának 3 helyen nem mondott ellen, a többinél azonban 
igen. Ezért őt a királyi ember a kápt.-i tanúságtevő jelenlétében megidézte 1353. máj. 
1-jére (ad oct. fe. S. Georgii mart.) László fi a János mr. ellenében a nádor jelenléte 
elé. A 3 határ, ahol János nem mondott ellent: a Kalangafeu rétnél lévő út mellett 
3 fő határjel (tres mete capitales), melyek közül egy Komoro birtoké, a másik Dé-
nes fi ainak birtokáé, a harmadik Geustusera birtoké. Salamon faluból jövő út mel-
lett határjel, Berch-en 2 földjel. Ez után János mr. procurator-a bemutatatta a nádor 
1344. nov. 30-i, autentikus pecsétjével megerősített nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. 
XXVIII. 789. szám). Majd László fi a János mr. procurator-a elmondta, hogy urát 
Tamás fi a János mr. néhány helyen (in aliquibus locis) a Lukácstól csere címén hoz-
zá került birtok határainak kiigazításától és megújításától tiltotta el, más helyeken 
pedig az öröklött (hereditaria) Geustusera birtok határainak kiigazításától. Ezek 
után azt kérte a személyesen megjelent Lukácstól, hogy urának iktattassa a csere cí-
mén neki adott birtokot. Tamás fi a Jánostól pedig, hogy ellentmondásának okát adja 
meg. Ez után Lukács kijelentette, hogy a kérdéses birtokot csereképpen adta László 
fi a János mr.-nek, a nádor oklevelében foglalt határok mellett, minden bírságtól és 
bíró sági eljárástól mentesen. Tamás fi a János kijelentette, hogy azért tiltakozott a 
hj. idején, mert János mr. a Komoro birtok határai között fekvő, örökösödés címén 
rá szállt földből egy részt a maga birtokához akart csatolni (applicare). A felek azt 
állították, hogy minderről oklevelekkel rendelkeznek. A nádor a vele törvényszéket 
ülő nemesekkel úgy döntött, hogy [1355.] febr. 25-én (in oct. diei Cynerum) a királyi 
ember és a kápt. tanúságtevője, valamint az összehívott szomszédok és határosok 
jelenlétében elsőként Lukács iktassa János mr.-nek azt a földet, amit csereként neki 
adott, a nádor oklevelében leírt határok mellett, ha nem lesz ellentmondás. Az eset-
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leges ellentmondókat a Lukács részére küldött királyi emberi idézze meg Lukács 
ellenében a nádor jelenléte elé [1355.] márc. 18-ra (ad oct. diei medii Quadr.). Azután 
a királyi emberek és a kápt. tanúságtevői szálljanak ki János mr. Geustusera birto-
kára, ill. a vitatott földre és járják be azokat, először János mr. v. procurator-a által, 
aztán pedig a Tamás fi a János által mutatott határok mellett. Ha a felek a vitatott föld 
határaiban meg tudnak egyezni, mindenkinek itassák a saját jussát. Ha nem tudnak 
megegyezni, akkor a vitatott részt mérjék meg királyi mértékkel. Ha megmérni nem 
tudják, akkor más fogott bírákkal becsüljék meg, az ország szokásának megfelelően. 
Vizsgálják meg, hogy László fi a János mr. v. Tamás fi a János mutatta-e meg a birtok 
valódi határait és tudják meg a határosoktól, szomszédoktól és m.-beli nemesektől, 
hogy a vitás föld melyikük birtokához tartozik. Ezért a nádor felkéri a kápt.-t, hogy 
küldje ki tanúságtevőit, akiknek a jelenlétében Baka-i Bereck v. Petry-i István v. 
Ramachahaza-i Erne fi a Mihály v. Tereche-i Petenye fi a László (János mr. részére), 
ill. Arad-i Tamás fi a János v. Chether-i István v. Jeke-i Tyodorus fi a Lőrinc (Komo-
ro-i János részére), ill. Baka-i Mihály v. Jeky-i Mátyás v. Zuug-i András fi a Mihály 
(Lukács részére) küldött királyi emberek [1355.] febr. 25-én kiszállnak a Geustusera 
birtokra, ott a nádor oklevelében foglaltakat elvégzik, majd erről [1355.] márc. 18-ra 
tegyenek jelentést. D. Bude, 21 die termini prenotati, a. d. 1354.

E.: Dl. 77 111. (Zichy cs. zsélyi lt.) Papír, néhol halvány, szakadt. Hátlapján külzet 
(amicis suis capitulo ecclesie Waradiensis pro magistro Johanne fi lio Ladislai 
de Varda contra Lucasium de Tusyr et Johannem fi lium Thome de Komoro super 
possessionaria reambulatione statutione et estimatione metarum erectione et 
aliis causis intrascriptis in octavis diei Cynerum fi endis et ad octavas diei 
medii XLme ad iudicem) és természetes színű, mandorla alakú pecsét töredéke.

K.: Z. II. 579–584. (438. szám).
R.: Z. VII. 153–154.

510. 1354. dec. 9. Buda

[I.] Lajos király (H) tudtul adja, hogy Guillermus testvér, toplicai apát méltóságá-
ból való elmozdítása után Syfridus testvér az apáti méltóságba magát bevezettetve 
és hosszú ideig (aliquamdiu) kezében tartva az apátság javait eltékozolta és néhány 
(nonnulla) birtokadományt tett saját üdve és a monostor kárára, ezért jelenleg rend-
je elöljárói fogságában van. A rend elöljárói a király egyetértésével visszahelyezték 
Guyllermus testvért méltóságába. Az uralkodó megparancsolja minden alattvaló-
jának (nostris subditis), hogy ha a monostor birtokaiból v. javaiból Syfridus testvér 
bármit is adományozott nekik, minden halogatás nélkül adják vissza a monostornak. 
D. Bude, f. III. prox. p. fe. Conc. virg. glor., a. d. 1354.
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Á.: I. Lajos, 1365. jún. 8. NAZ. Tenor privilegiorum monasterii Beatae Virginis 
Mariae de Toplica 14. (Df. 283 328.)

K.: Smič. XII. 263. (199. szám).

511. 1354. dec. 11.

László csázmai prépost, [I. Lajos] király kápolnaispánjának és titkos kancellárjá-
nak 1354. dec. 11-i (f. V. prox. an. fe. B. Lucie virg. in a. d. 1354.) privilegiális ok-
levele szerint Miklós testvér, Jazou-i prépost a maga és konv.-je nevében a  Gömör 
m.-i  Saulendrefeld földeket (terra), melyek a Turuch folyó 2 partján fekszenek, 
trágyázott és legelőnek használt (campestris) szántóföldekkel, erdőkkel, malom-
helyekkel, rétekkel, vizekkel és összes tartozékaikkal együtt István nyitrai püs-
pöknek és fr.-ének, Andrásnak, valamint örököseiknek adja örökbérletbe (nomine 
feudali).

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1358. máj. 17. SNA. Jászói prépostság m. lt. Okleve-
lek és iratok 37. (Df. 232 800.)

K.: –

512. 1354. dec. 14. Buda

[I.] Lajos király (H) az e. megjelent Phile fi a Lőrinc fi a Lőrinc mr. és ua. Phile fi a 
 Péter fi a István mr. udvari lovagok kérésére, hűségükért és szolgálataikért, nekik 
adományozza a férfi  örökös nélkül elhunyt Péter fi a Zachud (dict.) Márton Valko 
(Á.2.: Wolkou) m-i, Dombo (Á.2.: Dumbou ~ Dumbow) birtokát, mely az ország 
szokása szerint a kezéhez háramlott, új adomány címén (nove donationis titulo), 
mások jogainak sértetlenül hagyásával. D. Bude, 2. die fe. B. Lucie virg., a. d. 1354.

Á.: 1. I. Lajos király, 1357. nov. 20. > uő, 1367. febr. 8. Dl. 33 604. (NRA. 646. 28.)
 2. I. Lajos király, 1367. nov. 21. Dl. 33 603. (NRA. 1509. 25.)
K.: AO. VI. 254–255. (164. szám) (Á. 1. alapján); Smič. XII. 264. (200. szám).

513. 1354. dec. 14. Buda

Drugeth Miklós c., [I.] Lajos király (H) országbírája és Turuch m. honorbirtokosa 
színe e. korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően [1354.] dec. 7-én (in oct. fe. 
B. Andree ap.) megjelenve egyik részről a kápolnaispán megbízólevelével ([Nog-
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semyen-i] István fi a István mr. nevében, Olivér fi a Demeter; másik részről a váradi 
kápt. megbízólevelével Ders-i Cantor (dict.) Bereck nevében Pál fi a Imre bemutatták 
az országbíró [1354.] máj. 23-i oklevelét az e. megtett megegyezésről (l. 295. szám). 
Az oklevél megtekintése után a felek elmondták, hogy Cantor (dict.) Bereck még 
25 M.-t, a M.-t 50 királyi pénzzel számolva (25 M. quamlibet M. cum quinquagin-
ta grossis monete regalis conputando) tartozik fi zetni István mr.-nek, a többit már 
megfi zette. Az országbíró Bereck kérésére a maradék 25 M. megfi zetését [1355.] 
máj. 31-re (ad oct. fe. Penth.) halasztotta el, büntetés nélkül. Demeter a procurato-
ria erejével kijelentette, hogy Bereck erről az időpontról sem királyi, sem királynéi 
oklevéllel, sem hadjárat v. más ok miatt nem halaszthatja tovább a fi zetést. Ha a 25 
M.-t nem fi zeti meg, akkor párbajban vesztesként marasztaltassék el. D. Bude, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1354.

E.: 1.  Dl. 39 470. (Petróczy cs. lt. C. 14.) Papír, helyenként lyukas. Hátlapján külzet 
(pro magistro Stephani fi lio Stephani de Nogsemyen contra Briccium dictum 
Cantor de Ders super solutione viginti quinque marcarum modo interius 
specifi cato fi enda ad octavas festi [Penthecostes] prorogatoria) és természe-
tes színű zárópecsét töredéke, valamin t signatura a hátlap felső szélén, közé-
pen, címzés felett, (Georgium de Bolyata (?) cum litteris de Lelez), a hátlapon 
középen alul ([...] [...] és solvit cum cera) és a hátlap jobb alsó sarkában, fejjel 
lefelé (Nicolaus fi lius Salamonis ac Demetrius fi lius Olyverii cum Lelez)

 2.  Dl. 39 469. (Petróczy cs. lt. C. 13.) Papír, erősen vízfoltos, elmosódott, né-
hány helyen lyukas. Hátlapján természetes színű zárópecsét töredéke, a kül-
zetnek csak néhány szava olvasható, valószínűleg E. 1. külzetével egyezik 
meg. Az oklevél mellett későbbi kéz által írott tartalmi összefoglaló.

K.: –
R.: Fekete Nagy, Petróczy 2. közlemény, 59. (11. szám).

514. 1354. dec. 15.

A budai kápt. emlékezetül adja, hogy Erzsébet anyakirályné (H) kérésére, bevallá-
sának (confessio) meghallgatására testületük (in persona totius collegii) nevében ki-
küldték Imre, Mihály és Péter kanonokokat, akik visszatérve egyetértőleg elmond-
ták, hogy a királyné e.-ük kijelentette, hogy Magyar (dict.) Pál mr. felesége, Chapo 
(E. 2.: Chapou) fi a András fi a László lánya, Margit asszony a Zala m.-i  Huzyupah, 
Zenthandras (E. 2.: Scenthandurysapaha), Beurpah és Nogpokafolde, valamint a 
Vosuar m.-i Korlathfolua, Syndafolde (E. 2.: Scyndafolde), Olsar birtokokat, me-
lyek őt az atyja után (ius paterne) illetik meg, az anyakirályné által Óbudán (in 
veteri Buda) nemrégiben (de novo) alapított Szűz Mária-kolostornak adományozta, 
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amiről a kápt. privilégiumot adott ki. Mivel azonban Margit asszony hosszú idő óta 
betegségben szenved, a monostornak adott birtokok hasznait mégis szedheti, a föld 
urának szokása szerint (ad modum et morem domini terre), minden háborgatás nél-
kül. Ha szükséges, a birtokokat bárkinek eladhatja v. zálogba teheti. Huzypah, Zen-
tandriaspaha (E. 2.: Scenthanduryaspaha) és Beurpah birtokok tizedei helyett – amit 
Margit asszony a Bodugazunpaha-ra Dénes püspök által telepített pálos remeték 
Szűz Mária egyházának adományozott – ugyanolyan értékű kárpótlást ad, Boduga-
zunpaha birtok tizede teljesen a remete atyákat illeti. Erről a kápt. privilegiális, chi-
rographált oklevelet állíttat ki. D. Dénes olvasókanonok keze által, II. f. prox. p. fe. 
B. Lucie virg., a. d. 1354. Pál éneklő-, János őrkanonok, László, Imre, Péter, Mihály, 
Kozma, János kanonokok jelenlétében.

E.: 1.  Dl. 91 468. (Festetics cs. lt. ZALA. 27. A.) Hártya, egy helyen szakadt, ami 
4 sorban okoz 1-3 szavas hiányt. Felső szélén ABC chirographum. Hátlapján 
mandorla alakú, természetes színű pecsét nyoma.

 2.  ue. jelzet alatt. Hártya, felső szélén ABC chirographum. Természetes színű 
pecsétje (töredékes) zöld sodraton függ.

K.: Zala I. 557–558. (355. szám) (E. 2. alapján).

515. 1354. dec. 15.

Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je e. Mihály fi a 
Miklós bemutatta az egri kápt., 1331-ben kelt, függőpecséttel megerősített oklevelét 
(l. Anjou-oklt. XV. 473. szám) és annak átírását kérte. A prépost és a konv. a kérést 
jogosnak, az oklevelet pedig minden gyanútól mentesnek találva, azt szóról-szóra 
átírja pecsétjével megerősített oklevelében. D. f. II. prox. p. fe. B. Lucie virg. et 
mart., a. d. 1354.

E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. lt., Szepesi kápt. m. lt. 2. rész, 9. 4. 1. 11. (Df. 
272 816.) Hártya, függőpecsétre utaló hártyaszalag. Hátlapján későbbi kéz által 
írott levéltári jelzet. 

Tá.: 1.  Szécsi Miklós nádor, 1386. febr. 5. ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. m. lt. 
2. rész, 9. 4. 1. 20. (Df. 272 825.)

 2.  Tá. 1. > szepesi kápt., 1402. szept. 14. ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. m. 
lt. 2. rész, 9. 4. 1. 29. (Df. 272 834.)

Má.: E. jelzete alatt. (19. sz.)
K.: –
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516. 1354. dec. 17.

Az egri kápt. színe e. megjelent egyik részről Márton fi a Pál, Gewr királyi falu 
volt lakosa, jelenleg Agria-i Harangozou-i hospes feleségével, Elena asszonnyal (a 
Gewr-i hospes Minyk fi a Benedek lánya), valamint a mindkét részről árva (utroque 
parente orbato) Balázs fi a János puer-rel, másik részről pedig egyháza és konv.-je 
nevében Egyed testvér, a Gewr-i Krisztus Teste-remete egyház perjele és Pál felesé-
gével együtt, az asszony nővérének fi a, Balázs fi a János gyámjaiként elmondta, hogy 
János Gewr birtokon a Scynua folyón elhelyezkedő malmát, mely örökségképpen 
szállt rá, nem tudja békében bírni, egyrészről a hely messzesége, valamint Gewr vá-
rának várnagyai és offi cialis-ai állandó zaklatása (propter continuas infestationes) 
miatt, akik a malom jövedelmezőségét gátolják és jövedelmét maguknak elfoglalják. 
Ezért a malmot összes tartozékával, hasznával és haszonvételével együtt, a király 
beleegyezésével, a kápt. színe e. eladják a Krisztus Teste-egyháznak és a remete 
atyáknak 8 kassai M.-ért örök birtoklásra, azzal a kikötéssel, hogy az áráért Eger 
városának határain belül egy másik birtokot vásárolnak. Pál és felesége szavatossá-
got vállalnak mindenkivel, de különösen Balázs fi a Jánossal szemben a malommal 
kapcsolatban. A kápt. a jelentés után privilégium kiállítását ígéri. D. f. IV. prox. an. 
fe. B. Thome ap., a. d. 1354.

E.: Dl. 4567. (AP. DIÓSGYŐR. 1. 4.) Hártya, helyenként foltos. Hátlapján rányo-
mott pecsétre utaló vágások és későbbi kezek által írott tárgymegjelölések.

K.: AO. VI. 256–257. (166. szám).

517. 1354. dec. 17.

A váradi kápt. 1354. dec. 17-i (f. V. prox. an. fe. B. Thome ap., a. d. 1354.) oklevele 
szerint színük e. Magyar (dict.) Pál mr. elmondta, hogy feleségének, Gelse-i And-
rás fi a László lányának, Margit asszonynak valamint lányának, Erzsébetnek adja 
felesége hitbére és jegyajándéka, a vele kapott 200 M., továbbá apai birtokainak 
élvezete, valamint lányának az ország szokása szerint összes birtokából kiadandó 
leánynegyede fejében a Beregh m.-i Mwsey és Zalka vásárolt birtokait, a rájuk vo-
natkozó oklevelekkel, tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt, azon határok mel-
lett, amellyel ő is bírta, szabad rendelkezési joggal.

Tá.: 1.  Ugrin fi a Miklós országbíró, 1359. febr. 24. Dl. 41 387. (Mú. Ta. Wenzel.)
 2.  Garai Miklós nádor, 1409. jún. 9. Dl. 1066. (NRA. 1538. 59.)
K.: –
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518. 1354. dec. 17.

A váradi kápt. színe e. Magyar (dict.) Pál mr. elmondta, hogy feleségének, Gelsa-i 
András fi a László lányának, Margit asszonynak, valamint lányának, Erzsébetnek 
adja felesége hitbére és jegyajándéka, a vele kapott 200 M., továbbá apai birtokainak 
élvezete, valamint lányának az ország szokása szerint minden birtokából kiadandó 
leánynegyede fejében Dewecher, Patruch, Tos, Ayak (Zabouch m.), Mathe, Zalka, 
(Szatmár m.) (Á.: Niged, Gyrak, Kv (Arad m.), Dag (Temes m.)), Feladryan, Olad-
ryan, (Budrug m.) Ladoch, Tyiussed (Syrmium), Ladanscentmiklos (Fejér m.) és 
Saras (Esztergom m.) vásárolt és szerezett birtokait, a rájuk vonatkozó oklevelekkel, 
összes tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, szabad rendelkezési joggal. Erről 
a kápt. függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet ad ki. D. f. IV. prox. an. 
fe. B. Thome ap., a. d. 1354. Méltóságsor: Fülöp prépost, Benedek olvasó-, László 
éneklő-, Gergely őrkanonok.

E.: Dl. 4467. (NRA. 1537. 87.) Hártya, iniciálé hiányzik (C). Természetes színű 
pecsétjének töredéke vörös sodraton függ. Hiányzik belőle az Arad és Temes 
megyei birtokok felsorolása.

Á.: Budai kápt., 1358. ápr. 26. Dl. 17 635. (Acta eccl. ordinum et monialium VE-
TUS BUDA 28. 13.)

Tá.: Budai kápt., 1357. okt. 6. Dl. 87 324 (Esterházy cs. hercegi ága, Repositorium 
42. C. 145. NB.) (csak az Arad m.-i birtokokra vonatkozik).

K.: AO. VI. 255–256. (165. szám) (E. alapján).
R.: Doc. Trans. X. 288. (279. szám) (román).

519. 1354. dec. 18. Szerdahely falu

Miklós, Zeurinum-i bán és Krasou-i c. valamint a m. szb.-nak színe e. János fi a Pé-
ter (Pousa fi a László mr. famulus-a) ura nevében előadta, hogy Jank-i Miklós mr. 
[1354.] nov. 2-án (in domin. prox. p. fe. OO. SS.) hatalmaskodva Nezebur-i jobbá-
gyainak 4 ökrét elvitte. A m. hatóságától kérte, hogy tiltakozásáról oklevelet állítson 
ki, hogy – amikor lehetősége lesz – Miklós mr. ellen keresetet indíthasson. D. in 
villa Zerdahel, f. V. prox. p. fe. B. Lucie virg., a. 1354.

E.: Dl. 91 469. (Festetics cs. lt. KRASSÓ 29.) Papír, helyenként vízfoltos. Hátlap-
ján külzet (pro magistro Ladislao fi lio Pousa contra magistrum Nicolaum de 
Jank super ablatione quattuor bovorum protestatoria) és 5 kerek, természetes 
színű zárópecsét töredéke.

K.: –
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1354. dec. 19. (1355. dec. 19.) Avignon

VI. Ince pápa Boniohannis fermói püspöknek és Arnold de la Caucina krakkói scolasticus-nak meg-
hagyja, hogy a Mo.-i érsekektől, püspököktől, apátoktól és prépostoktól segélyt szedjenek a Szentszék 
érdekében. D. Avin. XIV. [Kal.] Jan., an. III.

K.: –
R.: Áldásy 73. (172. szám).
Megj.: R. datatiójából hiányzik a Kal. rövidítés. VI. Ince pápa 1354. dec.-ben kelt oklevelei mind 

pápa sága második évére keltezettek.

520. 1354. dec. 20.

Pál a Turuch-i Boldogságos Szűz-egyház prépostja és az egyház konv.-je színe e. meg-
jelenve Prouna-i Pál fi a András és Mezeuhaz-i Serephil fi a János [I.] Lajos királyt (H) 
az őket jog szerint megillető, bárhol lévő birtokaik eladományozásától, mindenki mást 
pedig azok megszerzésétől eltiltanak. D. sabb. prox. an. fe. Nat. d., a. eiusdem 1354.

E.: Dl. 4468. (NRA. 1537. 88.) Papír, vízfoltos, halvány. Hátlapján külzet (pro 
Andree fi lio Pauli et Johanne fi lio Serephil nobilibus de Prolina prohibitoria) 
és természetes színű, kerek zárópecsét maradványa.

K.: AO. VI. 258. (167. szám).

521. 1354. dec. 21.

A Colosmonostra-i konv. színe e. Thorny-i János fi a Miklós özvegye, Katalin és lá-
nya, Erzsébet elmondták, hogy Jakab fi a Miklós mr., Keczel-i nemes 12 budai M.-t 
fi zetett részükre hitbér, jegyajándék és leánynegyed címén. D. domin. videlicet in 
Thome ap. 1354.

E.: –
Tá.: Garai Miklós nádor, 1422. nov. 24. (K. alapján, eredetije lappang.)
K.: HO. V. 212–213 (450. szám). (Tá.-ról.)
R.: ZsO. IX. 1185. szám; Erdélyi Okm. III. 282. (773. szám).

522. [1354.] dec. 24. Avignon

[VI.] Ince pápa Spinis-i Simon [fi a] Tamásnak biztosítja üresedés esetén a váradi 
egyház kanonokságát teljes joggal és neki prebenda-t rezervál, amelyet személyesen 



369

v. procurator-a által egy hónapon belül kell elfoglalnia azután, hogy hírét vette az 
üresedésnek. Meghagyja a váradi püspöknek és a váradi kápt.-nak, akikhez a  fenti 
egyházban a prebenda-k fölötti disponálás tartozik, hogy e prebenda kapcsán ne 
rendelkezzenek, mert azt érvénytelennek fogja tekinteni. Tamás az erdélyi püspök-
ségben viselt krasznai főesp.-séget tartja. D. Avinione, VIIII. Kal. Jan., [pápasága] 
2. évében. [1354.]

Reg.: ASV RA 126. 388r. (Df. 289 470.)
K.: Theiner II. 17. (26. szám); Tăutu 106-107. (58. szám).

523. (1354. dec. 24. Avignon)

[VI. Ince pápa] meghagyja az esztergomi érseknek és aradi főesp.-nek (csanádi egy-
házm.), hogy Spinis-i Simon [fi a] Tamást a váradi egyházban fogadtassák kanonok-
ká minden joggal, biztosítsanak neki a kórusban stallum-ot és a kápt.-ban helyet, a 
prebenda és tartozékai tulajdonába vezessék be és védelmezzék meg abban. D. ut 
supra.

Reg.: ASV RA 126. 388v. (Df. 289 470.)
K.: –

524. 1354. dec. 24. Avignon

[VI.] Ince pápa {András erdélyi püspök kérésére} Spinis-i Simon [fi a] Simonnak, 
aki {a padovai} egyetemen tanul, biztosítja üresedés esetén a váci egyház kanonok-
ságát teljes joggal és neki prebenda-t rezervál, amelyet személyesen v. procurator-a 
által egy hónapon belül kell elfoglalnia azután, hogy hírét vette az üresedésnek. 
Meghagyja a püspöknek és a kápt.-nak, akikhez a fenti egyházban a prebenda-k 
fölötti disponálás tartozik, hogy e prebenda kapcsán ne rendelkezzenek, mert azt 
érvénytelennek fogja tekinteni. D. Avinione, VIIII. Kal. Jan., [pápasága] 2. évében. 
[1354.]

Reg.: ASV RA 127. 481v. (Df. 289 476.)
K.: –
R.: Reg. Suppl. II. 288–289. (52. szám).
Megj.: a {} között szereplő részek a Reg. Suppl.-ból származnak. Az oklevelet meg-

említi Veress, Olasz egyetemek 152.
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525. (1354. dec. 24. Avignon)

[VI. Ince pápa] meghagyja a zágrábi püspöknek és az óbudai prépostnak, hogy 
 Spinis-i Simon [fi a] Simont a váci egyházban fogadtassák kanonokká minden jog-
gal, biztosítsanak neki a kórusban stallumot és a kápt.-ban helyet, a prebenda és tar-
tozékai tulajdonába vezessék be és védelmezzék meg abban. D. ut supra.

Reg.: ASV. RA. 127. 481v. (Df. 289 476.)
K.: –

526. 1354. dec. 24. Avignon

[VI. Ince pápa] Hemingirus [fi a] Hedenricus özvegyének, Margitnak (erdélyi egy-
házm.) a szokott gyóntatói kegyelmet adja, Belayt-i Pectomle kérésére. D. Auinione, 
VIII. Kal. Jan., pápasága 2. évében [1354.] 

Reg.: ASV. RA. 128. 581v. (Df. 289 483.)
K.: –

527. 1354. dec. 24. Avignon

[VI. Ince pápa] Henrik [fi a] Péternek, másképpen (alio dicto) Phuenslan-nak (erdélyi 
egyházm.) a szokott gyóntatói kegyelmet adja, Bolonia-i János kérésére

Reg.: ASV. RA. 128. 581v. (Df. 289 483.)

528. 1354. dec. 24.

[VI. Ince pápa] engedélyezi András erdélyi püspöknek {és az általa megnevezendő 
10 személynek} a szokott gyóntatói kegyelmet, Bolonia-i János kérésére. D. Auinio-
ne, VIII. Kal. Jan, pápasága 2. évében [1354.]

Reg.: ASV. RA. 128. 578r. (Df. 289 482.)
K.: Reg. Suppl. II. 288. (51. szám).
R.: Doc. Trans. X. 288–289. (280. szám) (román); Erdélyi Okm. III. 282. (774. 

szám).
Megj.: a {} közötti részek K.-ból származnak.



371

529. 1354. dec. 28.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja e. megjelent egyik részről Bethleemfalua-i 
Iuan fi a Edus (a kápt. megbízólevelével képviselve feleségét, Erzsébet asszonyt, 
Kurtueles-i Miklós c. lányát, Sygra-i Danus fi a Imre c. özvegyét), másik részről 
Imre c. fi a Péter és előbbi felesége nevében előadta, hogy Péter a feleségének, Er-
zsébet asszonynak 12 széles dénár M.-t tartozott fi zetni, elhunyt férjének, Imrének 
birtokaiból és javaiból az ország törvényei és szokása szerint neki járó hitbére és 
jegyajándéka fejében, a felek arbiter-ei és Imre birtokainak becslői, a Scepus-i egy-
ház őrkanonokja, annak fr.-ei, Péter c. és Domonkos, Kysfalva-i János fi a Lőrinc, 
Bethleemfalua-i István fi a János megállapítása szerint. Az asszony Imre fi a Pétert 
és örököseit hitbére és jegyajándéka miatt nyugtatja. Erről a kápt. függőpecsétjével 
megerősített oklevelet ad ki. D. in oct. fe. S. [Thome] ap., a. d. 1354. A.

E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. POCH. V. 3. (Df. 271 033.) Hártya, 
néhol foltos. 2 sor mélységű, egyszerű C iniciálé. Függőpecsétre utaló sod-
rat látszik. Felső szélén AB chirographum. Hátlapján más középkori kéz által 
írva: pro Petro Emerici és későbbi kéz által írott, latin nyelvű tartalmi össze-
foglaló.

K.: –

1354. (1373.)

[V. Orbán pápa I.] Lajos [magyar] király kérésére teljes bűnbocsánatot engedélyez azok részére, akik 
a Romania-t és Bulgáriát támadó és Mo.-ot is fenyegető törökök ellen fegyvert fognak, ha 6 hónapig 
szolgálnak, a hadjárat költségeihez hozzájárulnak stb. Hasonló bűnbocsánatot engedélyez azoknak is, 
akik külföldről érkeznek.

K.: –
R.: Áldásy 73. (173. szám).
Megj.: Az oklevél 1354 helyett 1373-ban kelt. (Kar. HH. 98. (226. szám)).

530. 1354.

[I.] Lajos király (H) 1354-ben (sub a. gratie 1354.) kiadott, 2 függő, kettős pecsétjé-
vel megerősített oklevele szó szerinti átiratban megerősíti az esztergomi kápt. Libele 
birtok adományozásáról szóló, 1341-ben kelt oklevelét. (l. Anjou-oklt. XXV. 863. 
szám.)
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Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. Re-
gistrum Df. 266 606.)

Tá.: Dl. 102 952. (Batthyány lt. Illésházy cs. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) (19. sz-i.) (pag. 14.)
K.: Érdy János, Liptói regestrum. 14–15. (in.: MTT 4. (1857.); Lipt. Reg. 50. (285. 

szám).
R.: Reg. Lip. Reg. 265. (285. szám).

531. 1354.

[I.] Lajos király apud ecclesiam S. Spiritus Heremitarum 1354-ben (a. d. 1354.) 
kelt oklevele szerint a király Gara-i András fi ainak: Miklósnak és Pálnak hűséges 
szolgálataikért megígérte, hogy ha Cymba (dict.) István fi a István örökösök nélkül 
hunyna el, akkor minden, bárhol fekvő és bármilyen néven nevezett birtokát és 
birtokrészét, mely a jog és az ország törvényei szerint a kezéhez háramlanak, Mik-
lósnak és Pálnak, valamint örököseiknek adja örökös birtoklásra, mások jogainak 
sérelme nélkül.

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1382. aug. 23. Dl. 33 726 (NRA 1511. 19.)
K.: –

532. 1354. Buda

Erzsébet királyné (H) emlékezetül adja, hogy az Owuar-i polgárok v. hospes-ek 
számának növelése érdekében a falut más királyi és királynéi városok közé sorolva 
és azok rangjára emelve, [I.] Lajos király (H) jóakaratából, a főpapok és bárók bele-
egyezésével és tanácsából a köv. kiváltságokkal ruházza fel: (1.) az Owuar-i polgá-
rok és hospes-ek, a szabad királyi városok – például Buda – és más királynéi váro-
sok mintájára az ország bíráinak és jogszolgáltatóinak hatalma alól ki vannak véve 
és fel vannak mentve örökre. A közöttük felmerülő kisebb és nagyobb, polgári és 
büntető ügyeket a közös akarattal és megegyezéssel választott bíró fogja megítélni, 
a szintén időről-időre állítandó esküdtekkel. A beszedett bírságokat egészében ők 
kapják. (2.) A városban v. annak területén elfogott gonosztevőket is ők fogják meg-
ítélni. Bűneik minősége szerint a kínvallatás minden eszközével megkínozhatják, 
halálra v. akasztófára ítélhetik őket. A kínzóeszközöket és az akasztófát a város 
területén állítsák fel. (3.) Plébános maguk válasszanak, tetszésük szerint. (4.) Ha a 
polgárok és hospesek közül valaki örökösök nélkül hunyna el, akkor javait szabadon 
hagyományozhatja, akikre akarja és azok egészében élvezhessék. (5.) Az Owuar-i 
polgárok és hospesek az ország területén sem szárazon, sem vízen nem tartoznak 
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tributum-ot fi zetni. Senkit közülük nem lehet javaiban v. személyében fogságra vet-
ni v. feltartóztatni, különösen mások vétségéért. (6.) A királyi és királynéi bárók 
és a mágnások közül senki sem vehet náluk erőszakosan descensus-t. (7.) Ha vala-
kinek nem közülük valóval támad pere, akkor a bíráik és esküdtjeik ítéljék meg a 
pert, akik a panaszosoknak kötelesek elégtételt adni. Ha azonban az igazságszol-
gáltatásban közönyösek v. hanyagok, akkor a panaszosok nem a polgárokat, hanem 
a bírót és azt esküdteket idézzék meg a királyné v. az illetékes bíró színe elé. (8.) 
A királynéi erdőket a polgárok háborítás nélkül használhatják. A szántóföldeket, 
legelőket, amelyeket régtől fogva használtak, továbbra is szabadon használhatják. 
A saját malmaikat v. a máshol lévő malmokat szabadon használhatják és az azok-
kal kapcsolatos munkálatokra erőszakkal senki nem kényszerítheti őket. (9.) Piacuk 
lehet, ahogyan eddig is volt. (10.) Évenként tartoznak sertés-tizedet fi zetni a király-
nénak. Minden évben collecta-ként 200 ft-ot kell fi zetniük 2 részletben: az egyik 
felét Húsvét nyolcadán (in oct. fe. Passce d.), a másikat nov. 11-én (in fe. B.  Martini 
conf.). (11.)  Owuar városa Buda és az ország más királyi városai kiváltságaival és 
szabadságaival élhessen. (12.) A királyné az ottani malmait és a tributum-ot magá-
nak tartja fenn. Mindezekről a királyné az Owuar-i polgárok és hospesek részére 
kettős pecsétjével megerősített privilegiális oklevelet állíttat ki. Az ottani királynéi 
curia-át és házakat is magának tartja fenn. D. Bude, sub a. d. 1354. A.

Á.: I. Lajos király, 1357. júl. 4. > pozsegai kápt., 1377. nov. 7. Dl. 4470. (NRA. 322. 
27.)

K.: F. IX. 2. 324–327. (160. szám).
Ford.: Bolla-Rottler 226–228.
Megj.: szövege nagymértékben hasonlít a MOL. Dl. 4471. jelzetű oklevélhez.

533. 1354.

Erzsébet királyné (H) emlékezetül adja, hogy a Vary-i polgárok és hospesek számá-
nak növelése érdekében a települést más királyi és királynéi városok közé sorolva 
és azok rangjára emelve, [I.] Lajos király (H) jóakaratából, a főpapok és bárók bele-
egyezésével és tanácsából a köv. kiváltságokkal ruházza fel: (1.) a Vary-i polgárok 
és hospesek, a szabad királyi városok – például Buda – és más királynéi városok 
mintájára az ország bíráinak és jogszolgáltatóinak hatalma alól ki vannak véve és fel 
vannak mentve örökre. A közöttük felmerülő kisebb és nagyobb, polgári és büntető 
ügyeket a közös akarattal és megegyezéssel választott bíró fogja megítélni, a szin-
tén időről-időre állítandó esküdtekkel. A beszedett bírságokat egészében ők kapják. 
(2.) A városban v. annak területén elfogott gonosztevőket is ők fogják megítélni. 
 Bűneik minősége szerint a kínvallatás minden eszközével megkínozhatják, halálra 
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v. akasztó fára ítélhetik őket. A kínzóeszközöket és az akasztófát a város területén 
állítsák fel. (3.) Plébános maguk válasszanak, tetszésük szerint. (4.) Ha a polgárok 
és hospesek közül valaki örökösök nélkül hunyna el, akkor javait szabadon hagyo-
mányozhatja, akikre akarja és azok egészében élvezhessék. (5.) A Vary-i polgárok 
és hospesek az ország területén sem szárazon, sem vízen nem tartoznak tributum-ot 
fi zetni. Senkit közülük nem lehet javaiban v. személyében fogságra vetni v. feltar-
tóztatni, különösen mások tartozásáért (debitum) (6.) A királyi és királynéi bárók és 
a mágnások közül senki sem vehet náluk erőszakosan descensus-t. (7.) Ha valakinek 
nem közülük valóval támad pere, akkor a bíráik és esküdtjeik ítéljék meg a pert, 
akik a panaszosoknak kötelesek elégtételt adni. Ha azonban az igazságszolgáltatás-
ban közönyösek v. hanyagok, akkor a panaszosok nem a polgárokat, hanem a bírót 
és azt esküdteket idézzék meg a királyné v. az illetékes bíró színe elé. (8.) A király-
néi erdőket a polgárok háborítás nélkül használhatják. A szántóföldeket, legelőket, 
amelyeket régtől fogva használtak, továbbra is szabadon használhatják. A saját mal-
maikat v. a máshol lévő malmokat szabadon használhatják és az azokkal kapcsolatos 
munkálatokra erőszakkal senki nem kényszerítheti őket. (9.) Minden vasárnap (f. I.) 
piacuk lehet, ahogyan eddig is volt. (10.) Évenként tartoznak sertés-tizedet fi zetni 
a királynénak. Minden évben collecta-ként 200 ft.-ot (21 grossus-al számolva) kell 
fi zetniük 2 részletben: az egyik felét máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.), a mási-
kat szept. 29-én (in fe. B. Michaelis arch.) (11.) Vary városa Buda és az ország más 
királyi városai kiváltságaival és szabadságaival élhessen. Mindezekről a királyné 
a Vary-i polgárok és hospesek részére kettős pecsétjével megerősített privilegiális 
oklevelet állíttat ki. D. János, veszprémi püspök, királynéi kancellár keze által, sub 
a. d. 1354. A.

Á.: Váradi kápt., 1361. okt. 3. Dl. 4471. (NRA 744. 4.)
K.: –

534. 1354.

A Scepus-i Szt. Márton egyház kápt.-ja színe e. megjelent Bálint fi a Márton presbi-
ter, Márk fi a András és Jakab fi a Balázs, a Zólyom m.-i Lypche összes polgárának 
(cives et hospites) nevében és bemutatták [I.] Károly király (H) utolsó, nagy pecsét-
jével (sigillo ... maiori ulteriorique) megerősített, 1340. nov. 11-én (l. Anjou-oklt. 
XXIV. 652. szám) kelt pátens oklevelét, melynek átírását kérték. A kápt. a kérésnek 
eleget téve a fenti oklevelet függő pecsétjével megerősített oklevelében átírja. D. die 
domin. prox. p. fe. S. [.....], a. d. 1354.
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E.: OA. Banská Bystrica. (Besztercebánya.) Tótlipcse város 2. (Df. 269 041). Gyű-
rött, szakadt. Egyszerű N iniciálé. Függőpecsétre utaló felhajtás.

K.: –
Megj.: az oklevél dátuma nem állapítható meg pontosan.

535. 1354. 

Miklós nádor oklevelek Dob-i István mr. részére Zewbilid birtok tárgyában.

Tá.: AM. Košíce (Kassa). Archivum secretum: Scheutzlichov inventár. Elenchus 
iurium et privilegiorum Cassoviensis. 64. A. AAA. 40. (Df. 287 451.) (MOL 
adatbázisában a 219-es felvételen található.)

K.: –

1354. (1358. márc. 18.)

[Szécsi] Miklós országbíró ítélete Poharus Péter Abaúj m. c.-e és Bod fi a László között Kapy és Has-
guth birtokok határai ügyében, melynek során bemutatták az egri kápt. 1326-ban kelt oklevelét. (l.: 
Anjou-oklt. X (1326) 574. szám).

Má.: Dl. 69 145. (Kapy cs. lt. 5.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.), 1354-re dátumozva.
K.: – 
Megj.: Szécsi Miklós 1355-től kezdve töltötte be az országbírói tisztséget. Az oklevél eredetijét l. Dl. 

64 050.

1354. (1356-1359)

András erdélyi vajda és Zonuk-i c., volt székely ispán Lewkeos székely ispánnak és Brasow-i c.-nek, 
továbbá Orbánnak, a királyné Waarheghy-i várnagyának tudtára adja, hogy a király a főpapok és bá-
rók egyetértésével minden, a határokon fekvő királyi várat helyre szeretne állítani és a pogányokhoz 
közel lévőket meg szeretné erősíteni, nehogy a tatárok betörése miatt az ország elpusztuljon. Ezért 
megparancsolja, hogy a pogányok szomszédságában fekvő Waarheghy várat, melyet egykoron a szé-
kelyek királyi parancsra építettek és a várnagyok, valamint a székelyek hanyagsága, továbbá a tatárok 
betörése folytán állapota leromlott, jól erősítsék meg és sáncolják meg. A király a tudtukra adat, hogy 
a Zechelnecz nevű, a vártól 200 aratrum-ra, a hegyen fekvő erősséget (propugnacula) rombolják le. 
D. in descensu campestri ad Nyr prope Buhor posito, a. D. 1354.

K.: Schuller, Archiv 103–104.
Megj.: Lackfi  András 1356 és 1359 között volt erdélyi vajda, tehát az okmány semmiképpen sem 

kelhetett 1354-ben.
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536. 1354.

Biry (dict.) Tamás Uzlar nevű falva a kamarahaszna megfi zetésének eleget tett. D. 
a. d. 1354.

E.: Dl. 51 658. (Kállay cs. lt. 1300. 1061). Papír. Hátlapján természetes színű pecsét 
maradványai.

K.: Thallóczy, Kamara haszna 159. (VIII/12. szám).
R.: Kállay II. 25. (1136. szám).
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A

Aaz l. Az
Abanda, Crysy fi a 59
Abany l. Abony
Abaújvár (Abawyuar) megye 176, 244, 

248, 313, 414, 478
– megye esküdtjei 478
– megye szolgabírái 478
abaújvári (Abawyuara, Abawywar) egy-

házi kerület (districtus) 174, 205
Abauwyuara l. abaújvári egyházi kerület
Abawyuar l. Abaújvár megye, abaújvári egyházi 

kerület
Abiczk l. Ebeck
Abony (Abany), ma Síkabony, Malé 

Blahovo, Sz. (Pozsony m.) 65
Ábrahám, Budola fi a, királyi ember, 

gyelii 249
–, Demeter fi a, királyi ember, karcsai 

133-134
–, László fi a, királyi ember, szenterzsé-

beti 234
–, Lengyel (dict.) János fi a 33, 263
–, Mihály fi a, nagyabonyi 133-135, 184
–, Tamás fi a, kissági 397
– fi a Lőkös, cseklészi 28
– fi ai: Miklós és István, Rokonk-i 420
– fi ai: Péter és Sebes, szentgyörgyi 102, 

496
Abram, hn. 154
Abram l. Ábrányfalva
Ábrányfalva (Abram), ma Nyírábrány 

(Szabolcs m.) 35
Acél (Acil, Acyl) (dict.) János, János fi a, 

Emuch unokája, keszüi 6, 43, 304
Achinctus fi a Miklós, nyéki 20
Acil l. Acél (dict.) János
Acyl l. Acél (dict.) János
Adach l. Adács

Adács (Adach), elpusztult település Sió-
agárd közelében (Tolna m.) 322

Adas (dict.) László fi a István, peleskei 
264

Adlochowicz, hn. 284
adó (census, collecta, exactio, taxa) 

10, 73, 75, 127, 185, 316, 378, 
407-408, 425-426, 496, 501, 504, 
532-533 l. még nyestbőradó

Adon l. Adony
Adony (Adon), ma Nyíradony (Szabolcs 

m.) 35
adonyi Szt. Szűz-monostor 35
Adorján fi a Jakab, sárdi 39
– fi ai: Mesk, István, Ivánka és János 

201
Ados (Odos, Odus, Ondus), Bezdek és 

Gétmonostora között feküdt (Ba-
ranya m.) 120, 140-141, 152

adós 316
adósság (tartozás) 10, 217, 399, 401, 

442, 533
Adrián (Feladryan, Oladryan) (Bod-

rog m.) 518
Agapit, lisszaboni püspök 458-459 kö-

zött
Agaseghaz l. Ágasegyháza
Ágasegyháza (Agaseghaz) h.n. 239
Agatha asszony, Wyd fi a Máté felesé-

ge, Fekete Lőrinc és Kunga lánya 
110

Agen, város Fro. 284
Agen-i egyházmegye (Fro.) 80
Ágnes, III. András király özvegye 67
–, meggyesi Miklós özvegye 495
Agóc (Agolch), Vajdácska mellett (Zemp-

lén m.) 457
Agolch l. Agóc
Ágoston fi a Simon 42
ágostonos remeték 271
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Agria l. Eger
Aiekteluk l. Ajaktelek
Ajak (Ayak) (Szabolcs m.) 458-459, 

518
Ajaktelek (Ajokteluk, Aiekteluk), 

puszta a mai Tiszabercel körül 
(Szabolcs m.) 35

Ajka (Ayka) (Bihar m.) 175, 319
Ajkas (Ayakas) (dict.) Miklós, Miklós, 

Domonkos és János apja, ivánci 
54, 125, 367

Ajokteluk l. Ajaktelek
Akalichna l. Okolicsnó
Akalisna l. Okolicsnó
akasztófa 532-533
Akolfeu l. Akolfő
Akolfő (Akolfeu), birtok (Pozsony m.) 

303
Ákos, István fi a, Mikcs bán unokája 76
–, Kun (dict.) Miklós fi a 177, 182, 197, 

217
–, Mikcs bán fi a, Mihály és Miklós 

apja, pölöskei 50, 76, 114, 122
alamizsna 154
Alba l. Fehérvár
Alba Nandur l. Nándorfehérvár
Alba Regalis l. Fehérvár
Alba Regia l. Fehérvár
Albert testvér, poznani püspök
– fi a Pál, ibronyi 459
– fi ai: Pető és Máté, leszteméri nemes 

21, 251
Alboldva (Olboldua) (Borsod m.) 50
Albreht, budai polgár, Erzsébet férje 

162
Albunus fi a Jakab, Radolch-i jobbágy 

296
Alcsút (Olchut, Olchuth), ma Alcsút-

doboz (Fejér m.) 145-146, 191
alesperes l. Domonkos, János, Péter

alispán l. Bosou, Bas fi a; Demeter, Iob 
fi a; Domonkos; Erdélyi (dict.) 
Jakab, Gergely fi a; Imre; János, 
Bagonya fi a; János, László fi a; 
János, Péter fi a; Miklós, Gergely 
fi a; Miklós, László fi a; Lőkös, Já-
nos fi a; Mihály; Miklós; Miklós, 
Péter fi a; Nagy Pál; Péter, Miklós 
fi a; Pál, János fi a; Sydow (dict.) 
János; Tamás, Pál fi a; Vörös Mi-
hály; zempléni

al-jegyző l. György, Lukács, Péter
Alkeszi (Olkezu), ma Budakeszi (Pilis 

m.) 500
Almamellék (iuxta Alma, Alma-

mellyk) (Baranya m.) 199, 299, 
360

Almamellyk l. Almamellék
Alman, János apja, árvai 373
alnádor l. Dezső, Vörös Mihály
al-olvasókanonok l. János, Mihály
al-őrkanonok l. Egyed
Alsár (Olsar) (Vas m.) 49, 514
Alsóalpár (Halsoalpar), ma Tiszalpár 

(Külső-Szolnok m.) 200
Alsórochfalva (Alsowrohfolua), ma 

Rozsfalva (Rochovce), Sz. (Gö-
mör m.) 112

Alsowrohfolua l. Alsórochfalva
Alsuprebul l. Pribel
alvajda l. István
alvárnagy 131 l. még Miklós
Alzaz l. Szász
Ambrosius, a patai nemesek jobbágya 

365
Ambrus, kaproncai jegyző 5
Anarch l. Anarcs
Anarcs (Anarch, Onarch) (Szabolcs 

m.) 289, 326, 458
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Anda fi a Mihály, felszászi, Nolcsa nb. 
369

Andernoch fi a András 115
Andich (Andych, Anduch), Péter fi a, 

Farkas unokája, olgyai 65, 107, 
133-135

–, Péter fi a, András unokája, olgyai 90
Andocs (Anduch) (Somogy m.) 220
András l. Mothkus (dict.) András
– l. Porozto (dict.) András
– l. Sáfár (dict.) András
– l. Vörös András
–, budai karpap 98
–, presbiter, Tatamér fehérvári prépost 

procurator-a 220
–, szigetfői főesperes 283
–, zempléni főesperes 241, 323, 481
–, Balázs fr.-e 53
–, Chene fr.-e 226
–, erdélyi püspök 48-49, 91-97, 116, 

124, 239, 283, 286, 289-290 kö-
zött, 361, 409-412, 415, 420, 453, 
524, 528

–, II. király (H) 1, 38, 209, 338
–, izsépi Máté procurator-a, Esseny-i 

118
–, királyi ember, koszmályi 494
–, laikus 371
–, szentiváni 142
–, Andernoch fi a, Ung megye szolga-

bírája 115
–, András fi a, Jakab unokája 450
–, Antal fi a 511
–, Apród (dict.) István fi a, Lőrinc uno-

kája, szentandrási 124, 243
–, Bachou fi a, töbörétei 439
–, Benedek fi a, Heym unokája 502
–, Chel fi a 347
–, Crysy fi a 149
–, Cyne (dict.) Beke fi a, olaszi 403

–, Csapó fi a, László apja, gersei 49, 514, 
517-518

–, Dénes fi a, Gwgh-i nemes 119
–, Domonkos fi a 148
–, Domonkos fi a, királyi ember 226, 272
–, Domonkos fi a, szántói 214
–, Egyed fi a, cséfalvi 303
–, Gergely fi a 398
–, Herbord fi a, csütörtökhelyi hosepes 

163
–, Herbord fi a, királyi ember 260
–, Hermann fi a, zsigrai 110
–, Jakab fi a, András apja 450
–, Jakch fi a, Tamás unokája, kusalyi 

446
–, János fi a, Márton unokája, kegyei 55, 

189, 448
–, János fi a, Zalak-i 136
–, Iván fi a, Egyed unokája, Kathus fér-

je, kállói 263, 346, 357, 389, 399-
400

– mr., Iván fi a, Szepes megye comese 
204, 238

–, Ivánka fi a, csépi 145-147, 188, 191-
192

–, I. Károly király (H) fi a, Nápoly és 
Szicília királya 91-94, 97

–, Lachk fi a, macsói (Machou) bán és 
baranyai comes 48-50, 88, 91-97, 
114, 116, 124, 128, 152-153, 239, 
361, 387, 410-412, 415, 420, 436-
437, 453

–, Lóránd fi a, bői 364
–, Márk fi a, zólyomlipcsei polgár 428, 

534
–, Máté fi a, Márk unokája, egyeki 82
–, Máté fi a, Miklós apja 116
–, Miklós fi a, királyi ember, jenői 165, 

200
–, Miklós fi a, miklósházai 327
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–, Miklós fi a, Péter unokája 344
–, Moka fi a, kissági 397
–, Pál fi a 144, 288
–, Pál fi a, Els férje 246
–, Pál fi a, felkeszi 450
–, Pál fi a, prónai 520
–, Péter fi a, felkeszi 500
–, Péter fi a, kismodi 370
–, Péter fi a, Lőkös mr. jobbágya 297
– mr., Péter fi a, mikolai 294
–, Ponya fi a, vasi 451
–, Sad fi a, Elena férje, János és Mathe 

apja 37
–, Tamás fi a 324
–, Tamás fi a, felszászi, Nolcsa nb. 369
–, Tamás fi a, jutasi 462
–, Tamás fi a, óbudai háztulajdonos 257-

258
–, Teodor fi a, bugyi 226, 272
–, Tese fi a 162
–, Tristan fi a, királyi ember, Zulche-i 54
– fi a Demeter, máriásóci 391
– fi a János 142
– fi a János 249
– fi a János, felszászi nemes 433
– fi a István, jányoki 297
– fi a Lőrinc, tengelici 322
– fi a Lőrinc, tibai 69
– fi a Mátyás 30
– fi a Mihály, Zuug-i 509
– fi a Mothkus (dict.) András 215
– fi a Péter, lúcsi 374
– fi a Péter, Varas nb. 369
– fi ai: Pál és Miklós, garai 438, 458-459 

között, 531
– fi ai: Tamás és Demeter, borsai 103
– fi ai: Farkas és Péter, olgyai 90
Andrásvágás (Andreasfalua, And-

reuagasa), ma Ondrašovce, Sz. 
(Sáros m.) 189

Andreasfalua l. Andrásvágás
Andrenoch fi a András 115
Andreuagasa l. Andrásvágás
Anduch l. Andich
Anduch l. Andocs
Andych l. Andich
Anglys l. Annus
Ania, Gwthka lánya, kápolnai 221
Anich, Jakch lánya 347
Anna, Benedek fi a Beke lánya 405
–, Hermann lánya, zsigrai 155
–, László, auswitzi herceg lánya, Szé-

csényi Tamás országbíró felesége, 
Anna anyja 412

–, Lőrinc lánya, csomaközi Péter fele-
sége, széplaki 161

–, Miklós fi a Péter felesége 344
–, Nyvigh-i Sándor fi a János özvegye, 

János anyja 116
–, Simon özvegye, Elena anyja 453
–, Szécsényi Tamás országbíró és Anna 

hercegnő lánya 412
Annus (Anglys), Ottó lánya, Celen fi a 

Sándor fi a János felesége, telles-
brunni 28, 95, 244

Antal, szentjánosi plébános 292, 314
–, Beke fi a, Fekete Iuahun unokája, 

sánkfalvai nemes 218
–, Demeter fi a, vadnai 50
–, János fi a, Péter unokája, zsidi 507
–, Miklós fi a, Márton unokája, Nyvigh-i 

116
– fi a Gergely 169
– fi a János 46-47
– fi ai: István testvér, András és János 

46, 511
Anthimus, mr., Beke fi a, Lanthretus 

unokája, almamelléki 199, 299
Anych, Pál mr. lánya, Töttös mr. özve-

gye, siklósi 320
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apácák l. nyulak szigeti, óbudai, veszp-
rém völgyi

Apagy (Szabolcs m.) 236
apát 519-520 között l. még béla kúti, 

calabro mariai, Guillermus, György, 
Herch nidus, Imre, István, János, 
 Miklós, Raymund, Magyar Péter, 
Szigfrid, tisztes völgyi, Vilmos

Apathauasarhel l. Apátvásárhely
Apáti (Apaty) ma puszta Érmihályfalva 

mellett, Ro. (Bihar m.) 403
– (Apaty), ma Zalaapáti (Zala m.) 31
apátnő l. veszprémi Szt. Szűz-konv. és 

apátnője
apátság l. borsomonostori, pornói
Apátvásárhely (Apathauasarhel), ma 

Somlóvásárhely (Veszprém m.) 
85

Apaty l. Apáti
Apold (Apoldia, Fel-), ma Apoldu de 

Sus, Ro. (Szerdahely szék) 396
Apoldia l. Apold
Aposeer, hegy 489
Apostag (Apostol), elpusztult település 

Császár határában (Komárom m.) 
145-147, 188, 191-192

Apostol l. Apostag
Apostoli Kamara 34, 73, 464, 480
Apród (Aproud) (dict.) Miklós, János, 

István és Balázs apja, tótsoly mosi 
10

– (Aproud, Oprod) (dict.) István, Lőrinc 
fi a, András és Péter apja, szen-
tandrási 124, 243

Aproud l. Apród
Arad (Orod), ma Arad, (Arad), Ro. 

(Arad m.) 421
–, elpusztult település Iske (Ižkovce) 

mellett, Sz. (Ung m.) 509
– megye 518

aradi (Orod; Ro.) káptalan 63, 262, 
334

– főesperes 523 l. még Pelros János
– főesperesség l. Pelros János aradi 

főesp.
Aradkövi (Kv), ma Cuvin, Ro. (Arad 

m.) 518
Aran l. Arany
Arany (Aran), elpusztult település Vas-

kút közelében. (Bodrog m.) 183
aranyadó nemes (nobilis auridator) 441
Aranyas l. Aranyos
Aranyaz l. Aranyos
aranyműves l. György
Aranyos (Aranyaz, Aranyas) (Szepes 

m.) 70, 328, 372
arasz 20
aratrum l. ekealj
arbiter 304, 529
Ardó (Ordo), ma Beregardó, Berega-

szász része (Berehovo-Csepvika), 
U. (Bereg m.) 454

– (Ordou), ma Hídvégardó (Torna m.) 
340

arenga 48-49, 91-97, 116, 121, 124, 239, 
311, 315, 361, 410-412, 415, 441, 
453, 529, 532-533

Arma, ma puszta Nagysalló (Tekovské 
Lužany) mellett, Sz. (Bars m.) 273

Arnest, prágai érsek 465
Arnold, titeli decan, Lacaucina-i, krak-

kói skolasztikus, szentszéki nun-
tius 27, 34, 73-74, 463-475, 480, 
519-520 között

árok 104, 169, 215, 290, 440
árpa 290
Artholptheleky, hn. 505
Artolphus lánya Klára, Artholptheleky-i 

505
Arukvta, út 132
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Árva (Arwa) megye (districtus) 201, 373
árva 107, 412, 516
Arwa l. Árva megye
Ásgút (Hasguth, Asguth Inferior, As-

guth Superior, Alsó-, Felső-), 
ma Podhorany, Sz. (Sáros m.) 42, 
535-536 között

Asguth Inferior l. Ásgút
Asguth Superior l. Ásgút
assumptor 327, 502
Athina l. Atinya
Atya (Atya), ma Atea, Ro. (Szatmár m.) 

325
Atyina (Athina), ma Voćin, Ho (Körös 

m.) 121, 139
Aufalu l. Ófalu
Auinion l. Avignon
Auswitz (Ossuet), ma Oświęcim, Lo. 

412
Ausztria 508
Avignon (Avinion, Auinion), város 

(Fro.) 22-23, 44-46, 73-74, 105, 
124-125 között, 156-157, 202, 
206-207, 222-224, 253, 284, 332, 
382, 427, 429-430, 443-444, 456, 
458-459 közöttt, 460, 463-475, 
477, 480, 503-504 között, 519-520 
között, 522, 524, 526-528

avignoni egyházmegye 276-277, 306-
307, 342-343, 353, 383-385

Avinion l. Avignon
Ayak l. Ajak
Ayakas l. Ajkas
Ayka l. Ajka
Az (Aaz, Az), ma Ás puszta Udvard 

mellett (Komárom m.) 256, 259

B

Baarath l. Baráti
Baatus, birtok (királynéi) (Bereg m.) 454
Babarc (Babarch) (Baranya m.) 351
Babarch l. Babarc
Bach, hn. (Veszprém m.) 280
Bacha, királyi ember, mindszenti 351
Bachk l. Bak
Bachou fi ai Jakab, András és Miklós, tö-

börétei 439
Badaló (Bodulo), ma Badalovo Ukr. 

(Bereg m.) 208
Bagarfelde l. Bogárfölde
Bagonya fi a János 419, 454
Bagos (Bagus, Bogas), ma Csenger-

bagos, Boghiş, Ro. (Szatmár m.) 
161, 416

Bagus l. Bagos
Bajmóc (Boyumuch, Boymoch, Boy-

much), vár, ma Bojnice, Sz. 
(Nyitra m.) 88, 114, 219

Bajor (Bayor), ma Bajerov, Sz. (Sáros 
m.) 128, 189

bajvívó 296
Bak (Bachk)? (Zala m.) 398, 406
Báka (Baka), ma Szabolcsbáka (Sza-

bolcs m.) 194-195, 231-232, 282, 
509

Baka l. Báka
Baka, királyi ember, szántói 40
Bako, János fi a, Szentgyörgyi Ábrahám 

fi a Péter mr. famulus-a 102
Bakony (Bakun) 85
Bakonybél (Beel) (Veszprém m.) 29
Bakópataka (Balópataka), folyó 349
Bakou, Onth fi a, jutasi 462
Bakow fi a János 448
Baksa (Baxa), ma Szentistvánbaksa 

(Abaúj m.) 243
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Baktüttös (Nag Bok) (Zala m.) 122
Bakun l. Bakony
Balad, Tamás apja 364
Balázs testvér, a garamszentbenedei 

konv. tagja 273
– testvér, knini püspök 48-49, 91-97, 

124, 239, 361, 371, 411-412, 415, 
420

–, András (győri polgár) fr.-e 53
–, leleszi prépost 15, 251
–, öszpötei 360, 365
–, pozsonyi prépost 355
–, Apród Miklós fi a, tótsolymosi 10
–, Chule fi a, felszászi, Nolcsa nb. 369
–, Dénes fi a 39
–, György fi a, bakonyi 85
–, György fi a, komlósi 143
–, Jakab fi a, zólyomlipcsei polgár 428, 

534
–, Kozma fi a, veszprémi egyházmegyei 

clericus 206
–, László fi a, Beche unokája 203
–, Mátyás fi a, királyi ember, hódosi 135
–, Pál fi a, Heym unokája, bakonyi 85
–, Pósa fi a, szeri 100-101, 160, 262
– fi a Gergely, Boky-i 280
– fi a János 133-134
– fi a János 516
– fi a László, Bok-i 35
– fi a Lőrinc, baráti 317
– fi a Mihály 88
– fi a Miklós 144, 288
– fi a Miklós 301, 338
– fi a Miklós, felszászi, Nolcsa nb. 369
– fi a Miklós, nagyabonyi 184
– fi a Vaguch (dict.) Miklós 475
– fi ai: János és György, nyéki 317
Balf (Wolf) (Sopron m.) 495
Bálint mr. esztergomi olvasókanonok 

294

– mr., az egri kápt. tanúságtevője 218
– mr., fehérvári kanonok 462
–, csehi hospes 422
–, Erzsébet férje, szapi 303
–, kesei 505
–, mocsolyai nemes 172
–, Sáros megye szolgabírája 171
–, Iouka fi a 502
–, Ivánka fi a, csépi 145-147, 188, 191-192
–, Miklós fi a, leszteméri nemes 251
– fi a János, királyfi ai 368
– fi a Márton 428, 534
– fi a Péter 88
Balkan l. Balkány
Balkány (Balkan) (Szabolcs m.) 399-

400
Ballo, Wezteg fi a 164-165
Balo György fi a Miklós 165
Balog (Balugh) (dict.) János, a patai ne-

mesek jobbágya 365
– (Balugh) fi a János 498
Balópataka l. Bakópataka
Balugh l. Balog
bán l. András, Lachk fi a; Domonkos; 

Henrik; István, Miklós; Mikcs
Banco fi a János 22
Bánd (Band) (Veszprém m.) 462
Band l. Bánd
Bánháza (Banhaza, Banhazo) (Sza-

bolcs m.) 399-400
Banhaza l. Bánháza
Banhazo l. Bánháza
báni bírótársak 64
– jelenlét 121
Bank, Péter fi a, marócsai várjobbágy 285
Bankneytereme, hn. 35
Bankteleke birtokrész, ma Bakonybánk 

(Veszprém m.) 280
Bankvatha l. Bélvata
Bankwatha l. Bélvata
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Banya h. n. (Pest m.?) 220
Baraczka l. Baracska
Baracska (Barakcha, Baraczka, 

Nagy-, Kis-), ma Barsbaracska 
(Bardoňovo), Sz. (Bars m.) 413

Barakcha l. Baracska
Baramuk, Kabak fi a 164-165
Barana l. Baranya megye
Baranya (Barran, Barana) megye 120, 

152-153, 242, 387, 436-437
– megye hatósága 152-153, 387, 436-

437
Baráti (Baraath), ma Bernecebaráti ré-

sze (Hont m.) 317
barázda 171
Barbara, lendvai István fi a Miklós bán 

felesége 224
Bárca (Barcha), ma Kassa, Kosiče vá-

rosrésze Sz. (Abaúj m.) 205
Barcha l. Bárca
barkolchafa fa 82
Barla Kerethye (Barle Kerethye), ma 

Bázakerettye és Barlahida (Zala 
m.) (Zala m.) 229

Barlea Kerethye l. Barla Kerethye
Barleus (Barlyus), Demeter fi a, vadnai 

50
Barlyad l. Borjád
Barlyus l. Barleus
Barnabás, László fi a, sólyagi 168
– fi a Jakab 219
Barnak (Bornuk), ma puszta Pölöske 

közelében (Zala m.) 122
báró 9, 32, 39, 41, 48-49, 53, 58, 70, 87-

88, 91-97, 112-114, 118, 128, 162, 
176, 187, 209, 219, 225, 234, 239, 
245, 280, 289-29 között, 295, 317-
318, 410, 412, 532-533, 535-536 
között

Barócs (Borouch), elpusztult település 
a mai Barsfüss (Trávnica) közelé-
ben, Sz. (Bars m.) 388

Barran l. Baranya megye
Bars (Bors) megye 321, 386, 388
Barthal, Thurke fi a, felszászi nemes 433
Bas, Bazsó és Egyed apja, szentlászlói 

267, 499
Basal (Bosal) (Somogy m.) 365
Basou l. Bazsó
Batiz (Batyz) fi a Miklós, gömöri 130, 

217, 481
Batizfalva (Chetenye, Batyzfolua, Ba-

tizfolua), ma Batizovce, Sz. (Sze-
pes m.) 130

Batizfolua l. Batizfalva
Bátmonostora (Botmonustura) (Bod-

rog m.) 183
Bátor (Batur), ma Nyírbátor (Szatmár 

m.) 35
bátori Szt. György mártír-egyház 35
Bator (dict.) János, ruszkai nemes 251
Batur l. Bátor
Batyz l. Batiz
Batyzfolua l. Batizfalva
Baxa (Boxsa), Francyk fi a, szerdahelyi 

198
Baxa l. Baksa
Bayor l. Bajor
Bayor, folyó 189
Báza (Baza), ma Bázakerettye része 

(Zala m.) 229
Baza l. Báza
Bazouk l. Bozók
Bazsó (Basou, Bosou), mr., Bas fi a, Zala 

megye alispánja, szentlászlói 267, 
499

Bebek (Bubek) (dict.) Domonkos fi ai 
István, Domonkos, György és 
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László apja, pelsőci 50, 88, 114, 
177, 182, 197, 217, 219

– György, tárnokmester és pozsonyi c. 
458-459 között

– István, országbíró 458-459 között
– János, tárnokmester és pozsonyi co-

mes 458-459 között
Béc (Beych), ma Letenye része (Zala 

m.) 398, 406
Beche fi a László 203
Bécs (Wyenna), ma Wien, Au. 508
Becsehely (Bekchunhel) (Zala m.) 398, 

405
becsérték 18, 20, 59, 66, 151, 280, 296, 

317, 320
Beel l. bakonybéli Szt. Móric-monostor és apátja
Been l. Bény
Beer l. Bér
Beercz, hegycsúcs 71
Bees, hn. 108
Begy l. Bög
Bekchunhel l. Becsehely
Beke l. Cyne (dict.) Beke
–, Chimba (dict.) István mr. újlaki pres-

bitere 505
–, királyi ember, bákai 282
–, mérői Mihály fi a Dezső rokona 377
–, nádori ember, Kyryz-i 21
–, pozsonyi szolgabíró, enyedi 439
–, Beke fi a, béri 422
–, Beke fi a, mákvai 255, 452, 482-483, 

497
–, Benedek fi a, Genich férje, János, Ist-

ván, Erzsébet és Anna apja 405
–, Fekete Iuahun fi a, Antal apja, sánk-

falvai nemes 218
–, Lanthretus fi a, Kozma, Leontius és 

Anthimus apja, almamelléki 187, 
199, 299, 360, 362, 365

–, Mihály fi a, rücsi 505

–, Pál fi a 144, 288
– mr., Péter fi a, János, Sinka, Imre, Pál, 

György, Mihály és Erzsébet apja, 
bajori 128, 189

– fi a Beke, mákvai 255, 452, 482-483, 
497

– fi a Jakab 20
– fi a János 324
– fi a István 139
– fi a István 263
– fi a István 506
– fi a István, zimányi 415
– fi a Mátyás 50
– fi a Mihály, zilizi 50
– fi ai: Pál és Beke, béri 422
békebírság 18, 113, 209, 290, 300, 394
Beken (Buken), mr., Péter fi a, lapádi 48
Bela, föld (Varasd m.) 391
Béla, IV. király (U, H) 31, 70, 121, 138-

139, 151, 289-290 között, 301, 317, 
336, 338

– fi a János, szentiváni 142
bélakúti monostor (monasterium Bele-

fontis; Pétervárad, ma Újvidék 
(Novi Sad) része Sze. Szerém m.) 
és apátja 277

Belayt, hn. 526
Bele fontis l. Bélakúti monostor
béli (Beel, ma Bakonybél) Szt. Móric- 

monostor konventje és apátja 
(Veszprém m.) 29, 106, 353-354, 
485

Bellus (Bellusch), ma Beluša, Sz. (Tren-
csén m.) 185

Bellusch l. Bellus
Béltek (Belthewk, Beltuk), ma Nyír-

béltek (Szatmár m.) 399-400
Belthewk l. Béltek
Beltuk l. Béltek
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Bélvata (Bankvatha, Bankwatha), ma 
Illésháza településrésze, Vojte-
chovce, Sz. (Pozsony m.) 90

Belze, hn. 136
Belydy Nogwch, út 104
bencés rend 353
Bench fi a Pető 20
Benedek l. Gyureu (dict.) Benedek
– l. Varjú Benedek
–, budai karpap 200
–, deák, járai 286
– mr., egri kanonok, hevesi főesperes 

20, 323, 481
–, erdélyi éneklő- és olvasókanonok 

396
–, fehérvári olvasókanonok 462
– mr., győri kanonok, győri 280
– mr., gyulafehérvári kanonok, András 

erdélyi püspök káplánja 409
–, lánya: Elena 516
–, a sasadi egyház rectora 284
–, tordai takács (textor), Mihály, széki 

királyi kamarás offi cialis-a 304
–, váradi olvasókanonok 446, 518
–, ... fi a, János fr.-e, csehi falubeli hos-

pes 422
–, Domonkos fi a, nagykemléki és gre-

beni várnagy, Marócsa megye 
 comese 126

–, Hegny fi a, Klára apja 324
–, Heym fi a, András apja 502
–, János fi a, János unokája, szabari 59
–, János fi a, László unokája, nádasdi 

352
–, János fi a, Serephel unokája, mező-

házi 144, 288
–, János fi a, tajnai 425
–, Izaad fi a, zimányi 415
–, Kántor Miklós fi a, jánosi 300
–, László fi a, leszteméri nemes 251

–, Márton fi a 148
–, Mihály fi a, pomázi 62, 98
–, Minyk fi a, Elena apja 516
– mr., Pál fi a, Heym unokája, somlói 

várnagy, bakonyi 85, 269, 295
–, Péter fi a, Miklós unokája, váradi 494
–, Péter fi a, verőcei polgár 64
–, Poch fi a, sánkfalvai 218
–, Simon fi a, rákosi 220
–, Tamás és Chakou aszony fi a, hrabo-

véi 291
–, Warou fi a, felszászi nemes 433
– fi a Beke 405
– fi a György 10
– fi a Jakab 155
– fi a János, kalsai nemes 218
– fi a János, úszori 303
– fi a Lipóti (dict.) Miklós, alsópribeli 

312, 318, 375
– fi a Péter 219
– fi a Péter, sánkfalvai nemes 218
– fi a Tót (dict.) Péter 203
– fi ai: János és Péter, csetneki 112, 197
– fi ai: Mihály és István 39
– fi ai: Miklós és Lukács, tuzséri 492
Benedicta, Saul lánya, Tamás unokája 

50
Benesultha, Bátor falu utcája 35
Benk, hn. (Szabolcs m.) 289
Bény (Been, Alsó-), ma Biňa, Sz. (Esz-

tergom m.) 254
Bér (Beer), hn. 234
– (Byr), ma Bérbaltavár része (Vas m.) 

422
Berch (Beerch) 189, 260, 395, 509
Bereck l. Kántor Bereck
– mr. győri prépost 39, 53, 81, 316, 329
–, királyi ember, bákai 194-195, 231-

232, 509
–, királyi ember, sáli 54
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– mr., Mihály fi a, kálti 280
–, Miklós fi a, leszteméri nemes 251
–, Péter fi a, Lőkös mr. jobbágya 297
– fi ai: Lőkös, Miklós és János, bátori 

35, 129, 236, 250, 341, 356
Bereg (Beregh) megye 193, 208, 230-

231, 235, 241, 251, 282, 345, 419, 
449, 517

– megye hatósága 193, 235, 449
Beregh l. Bereg megye
Beregyo l. Berettyó
Beren l. Berény
Berench l. Berencs
Berenche l. Berencse
Berenche l. Berente
Berencs (Berench), ma Rétközberencs 

(Szabolcs m.) 458
Berencse (Berenche), elpusztult telepü-

lés Vértesacsa mellett (Fejér m.) 
145-146, 188

Berente (Berenche) (Borsod m.) 87
Berény (Beren) 220
Berettyó (Beregyo), folyó 319
Bergel (dict.) Miklós, János fi a, Pósa 

unokája, Sándor dédunokája, 
Gwgh-i nemes 119

Berki (Berky), ma Rokycany, Sz. (Sá-
ros m.) 189

Berky l. Berki
Bernard, Szt. Eustachius diacónus bíbo-

ros 306
Bertalan Krk, Vinodol, Modrusse és 

Gaęche c. és Segnia város ura 4
– mr., vasvári kanonok 229
–, szolnoki főesperes 283
–, szombathelyi vilicus 89
–, traui püspök 490
–, veszprémi püspök (1247) 32
–, István fi a, Miklós, István és János 

apja, Bodughazzunzaka-i 108

–, Ompus fi a, Fekete Omodeus unoká-
ja, István apja, Gutkeled nb., lend-
vai 114

–, Pál fi a, körösi 279
– fi ai: István és Péter 114
Bery l. Biri
Berzevice (Brezeuicha, Brizeuicha), 

ma Brezovica nad Toryson, Sz. 
(Sáros m.) 2

Bese (Bese, Besse, Kis-, Nagy-), ma 
Barsbese, Beša, Sz. (Bars m.) 
388, 413

Beseneud l. Besenyőd
Besenew l. Besenyő
Besenyő (Besenew), ma Bešeňov, Sz. 

(Komárom m.) 259
– (Bissenus) Gergely 183
Besenyőd (Beseneud) (Szabolcs m.) 129
Besse l. Bese
Beszterce (Bezterche), vár, ma Vág-

beszterce, Považská Bystrica, Sz. 
(Trencsén m.) 114

beteg(ség) 250, 514
Bethleemfalua l. Betlenfalva
Bethlenfolua l. Betlenfalva
Betlen (Betlev), elpusztult telepü-

lés Mocsártól (Močarany), Sz. 
(Zemplén m.) 417

Betlenfalva (Bethleemfalua, Bethlen-
folua), ma Betlanovce, Sz. (Sze-
pes m.) 2, 529

Betlev l. Betlen
Beuldur, folyó 65
Beurpah l. Páhok
Beus l. Bős
Beych l. Béc
Bezdéd (Bezded), ma Tiszabezdéd 

(Szabolcs m.) 180
Bezded l. Bezdéd
Bezdred l. Bezeréd
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Bezdredh l. Bezeréd
Bezeldeg (Bezuldegh, Buzuldegh) 

(Baranya m.) 140-141, 152-153
Bezeréd (Bezered, Bezdred, Bezd-

redh) (Zala m.) 32, 40, 227, 267
Bezered l. Bezeréd
Bezterche l. Beszterce
Bezuldegh l. Bezeldeg
Biblia 316
bíboros l. Bernard, Guillermus
bicellus 55
Bicske (Bykche) (Pest m.) 86
Bihar (Byhor, Bihor) megye 167, 175, 

261, 403, 487
– megye hatósága 167, 261
– megye szolgabírái 487 l. még Demeter
Bihor l. Bihar megye
Bike (Byke), ma Gyorok (Ghioroc), Ro. 

(Arad m.) 334
Biri (Byri, Bery, Biry), ma Biri (Sza-

bolcs m.) 236, 263, 287
Bíró (Byro, Byrow) (dict.) György, óbu-

dai háztulajdonos 257-258
bíró (iudex, scultetus, villicus) l. 10, 75, 

84, 127, 130, 185, 225, 254, 345, 
532-533 l. még Bertalan; Bohus, 
Dezlow fi a, Farkas (dict.) Krisz-
tián; Gergely, István fi a; Gowr 
(dict.) Miklós; György deák; Han-
nus; Jakab c.; Jakab; János; Jek-
kul; Kunculin; László, Domonkos 
fi a; Miklós, Helbrand fi a; Miklós, 
István fi a; Pál; Péter, Márton fi a; 
Péter; Péter; Raydel János; sop-
roni; szentmihályi; Tamás; Tylo, 
Tylmannus fi a

bírság (iudicium, birsagium) 10, 18, 35, 
39, 51, 57, 60-61, 64, 66, 68-70, 
88, 103, 108, 127-128, 162, 179-
180, 185, 190, 198, 205, 208, 213, 

218, 236, 244, 263-265, 273, 275, 
290, 296, 300, 359, 374, 393, 425-
426, 462, 483, 497, 499, 509, 532-
533

birsagium l. bírság
birtok adásvétele 8, 11, 39, 43, 88, 110, 

119, 123, 148, 159, 170, 176, 196, 
247, 298, 312, 316, 357, 369, 375, 
414, 418, 424, 433-434, 457, 459, 
488, 491, 495, 514

– átadása (átengedése) 8, 28, 59, 149, 
154, 233, 259, 291, 324, 409, 434, 
441, 448, 457, 461, 505

– bejárása (elkülönítése, határjárás, 
határjel-emelés) 7, 21, 26, 31-32, 
36, 38, 40, 50, 58-59, 64, 70, 76, 
82, 96, 104, 109, 118, 130, 132, 
142-143, 158, 162, 165, 169, 171, 
175-176, 180-181, 185, 189, 200, 
215, 220, 227, 229, 245, 260, 275, 
280, 292, 294, 301, 317, 319, 338, 
340, 388, 391, 395, 411, 417, 419, 
440, 448, 450-451, 454, 458, 462, 
486, 489, 505, 509

– benépesítése 10, 75, 364, 504
– elfoglalása 8, 38-39, 43, 70, 72, 85, 88, 

90, 130, 133-135, 171, 176, 184, 
196, 237, 262, 289, 301, 305, 330-
331, 336, 381, 395, 397, 424, 434, 
448, 455, 462, 485, 491, 507

– elvétele 88, 204, 219
– elzálogosítása 8, 10, 28, 35, 43, 51, 62, 

82, 98, 112, 117-119, 170, 176-178, 
196, 217, 234, 270, 298, 346, 352, 
357-359, 377, 403, 423-424, 434, 
441, 457, 461, 491, 495, 514

– erőszakos felszántása 235, 288, 365, 
455, 144, 358, 479
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– felbecslése 19, 21, 26, 31-32, 39-40, 
50, 59, 161-162, 176, 218, 229, 238, 
275, 280, 292, 301, 317, 509, 529

– hasznainak jogtalan élvezete (jog-
talan használata) 114, 120, 137, 
140-141, 152, 167, 172, 183, 193-
194, 225, 230-231, 260, 335-336, 
358, 376, 381, 455, 462, 485

– haszonbérbe adása 122, 425, 426
– iktatása 3, 21, 26, 31-32, 35-36, 38-40, 

43, 50, 58, 70, 87, 96, 104, 112, 
118, 130, 132, 139, 143, 158, 162, 
165, 181, 189, 200, 217-218, 229, 
239, 245-246, 266, 269, 273, 280, 
292, 293, 305, 312-313, 317, 340, 
347, 375, 388, 395, 403, 410-411, 
413, 417, 420, 424, 439, 441, 450-
451, 489, 494, 505, 509

– rombolása (elnéptelenítése, kifosztá-
sa, tönkretétele) 127, 208, 459

– visszaadása 26, 51, 58, 86, 98, 106, 
124, 213, 254, 336, 347, 359, 364, 
376, 425-426, 462, 510

– visszaszerzése (-váltása, -vétele, -fog-
lalása) 10, 20, 28, 38-39, 51, 62, 
71, 82, 86-88, 98, 112, 117-118, 
130, 143, 162, 176, 178, 193-194, 
217-218, 238, 245, 247, 251, 270, 
280, 289-290, 305, 326, 346, 352, 
377, 418, 423, 441, 446, 457, 486, 
500

birtokadomány 29, 31-32, 40, 43, 48-50, 
65, 84, 87, 90-92, 107, 109, 111, 
118, 124, 133-134, 159, 162, 164-
165, 200, 212, 239, 243, 248, 254, 
271, 280, 283, 313-314, 321, 364, 
373, 386, 388-389, 400, 404, 412, 
414, 438, 440, 446-447, 485, 507, 
510, 512, 514, 520, 530-531

birtokból kizárás (elűzés) 246

birtokcsere 149, 256, 418, 446, 509
birtokosztály 15, 19-20, 35, 43, 51, 59, 

85, 103, 112, 114, 119, 130, 169, 
182, 213, 215-217, 244, 246, 280, 
292, 294, 318, 349, 434, 446, 462, 
495, 505

birtoktalan 113, 150, 416
Biry (dict.) Tamás 536
Biry l. Biri
Bissenus l. Besenyő
Biste (Byste), ma Byšta, Sz. (Abaúj m.) 

37
Bizánci Birodalom (Romania) 529-530 

között
Bizs (Bys), puszta Sajósenye közelében 

(Borsod m.) 50
Boc (Buch), elnéptelenedett település 

Szucság határában (Kolozs m.) 
286

Boch l. Bócs
Bócs (Boch, Bohch), elpusztult telepü-

lés Berettyóújfalu közelében (Bi-
har m.) 167, 261

Bod fi a László 535-536 között
Boda fi a Lachk 15
Bodok, Miklós fi a, Bulchan-i 397
Bodos (Varhegalia, Warhegalia, Var-

hegalya, Varheghalya, Budus-
folua, Bodusfalua, Budusfalva), 
elpusztult település Mocsolya 
környékén (Sáros m.) 58

Bodrog (Budrugh, Budrug) megye 111, 
183, 518

– megye hatósága 183
Bodugazonfolua l. Boldogasszonyfalva
Bodughazzunzaka, hn. 108
Bodulo l. Badaló
Bodur fi a Tamás, büki 246
Bodus fi a Lőrinc, Radus-i 54
Boduslaua l. Bodos
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Boemia l. Csehország
Bogárd (Bogard), terra 71
Bogard l. Bogárd
Bogárfölde (Bagarfelde) (Veszprém 

m.) 462
Bogas l. Bagos
Bogát (Bogat), ma Nyírbogát (Szabolcs 

m.) 341
Bogat l. Bogát
Bogathulca, Bátor falu utcája 35
Bogud, Leustachius fi a 317
Bohch l. Bócs
Bohdanich, folyó 110
Bohus, Dezlow fi a, Krasznyán falu vil-

licusa 504
Bok, hn. 35
Boku, Toldi Miklós ura 9
Boky, hn. (Veszprém m.?) 280
Bol l. Boly
Bolcard h. n. 136
Bolch l. Bolcs
Bolcs (Bolch, Buhch, Sarusbolch), el-

pusztult település Berettyóújfalu 
közelében (Bihar m.) 319

Boldogasszonyfalva (Bodugazon folua), 
ma Vasboldogasszony (Vas m.) 
240

Boldua l. Boldva
Boldua, víz  340
– (Boldua, Boldwa), birtok (Borsod 

m.) 50
boldvai egyház 50
Boldwa l. Boldva
Bolonia 527-528
Bolug fi a Miklós, szentkirályi nemes 

484
Boly (Bol, Boly), ma Zemplénboly, Boľ, 

Sz. (Zemplén m.) 57, 179
Bolya, föld 10

Boniohannis, fermói püspök 519-520 
között

bor 9, 53, 54, 125, 316, 508
– elrablása 125
– elrejtése 316
Borch l. Burch
Borjád (Barlyad) (Baranya m.) 140-141
Bornuk l. Barnak
boróka 132, 462
Borokche, Boldva birtok része (Borsod 

m.) 50
Boroszló, ma Wrocław, város, Lo. 206-

207
boroszlói egyházmegye (püspökség) 207
– Egyed-egyház 206
Borosznok (Boruznuk), ma Brusník, 

Sz. (Nógrád m.?) 275
Borouch l. Barócs
Bors l. Bars megye
Borsa (Borsa), ma Nagyborsa, Hrubá 

Borša Sz. (Pozsony m.) 103
Borsad l. borsodi főesperesség
borsavai (Borsua, ma Borzsava, Ukr.) 

főesperesség l. Domonkos borso-
vai főesperes

borsmonostori apátság (Kedhel) 132
Borsod megye 50, 87, 91, 181, 335, 418
– megye hatósága 87, 335
borsodi (Borsud, Borsad) főesperesség 

l. János borsodi főesperes
Borsua l. borsovai főesperesség
Borsud l. borsodi főesperesség
Boruznuk l. Borosznok
Bosal l. Basal
Bosou l. Bazsó
Bosznia 332
boszniai püspök 45, 307
– káptalan 88, 505
Bothka l. Botka
Bothka l. Botyka
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Botka (Bothka), királyi ember, szántói 
31-32, 227

Botmonustura l. Bátmonostor
Botyka (Bothka), ma Botykapeterd 

(Baranya m.) 199
Box fi a István, váti 268
Boxa fi a János 35
Boxsa l. Baxa
Boymoch l. Bajmóc
Boymuch l. Bajmóc
Boyumuch l. Bajmóc
Bozet testvér, krakkói érsek 467
Bozók (Bazouk, Bozouch, Bozouk), 

ma Bzovík, Sz. (Hont m.) 127, 317
bozóki (Bozouch, ma Bzovík, Sz.) pre-

montrei rendi Szt. István király 
monostor konventje és prépostja 
(Hont m.) 127, 336

bozótos (cserjés) 20, 76, 171, 292, 319, 
338, 441, 458, 462

Bozouch l. Bozók
Bozouch l. bozóki konvent
Bozouk l. Bozók
Bozouk l. bozóki konvent
Bő (Bu), ma Tiszabő (Heves m.) 364
Bőcs (Bulch, Bwlch) (Borsod m.) 399-

400, 402
Bög (Begy), elpusztult település Tisza-

kécske közelében (Külső-Szolnok 
m.) 165

Bökényszeg (Bukenzeg), elnéptelene-
dett település Táté határában (Fe-
hér m.) 215

Bős (Beus), ma Gabčíkovo, Sz. (Po-
zsony m.) 369

Bradadla l. Bradiadla
Bradiadla (Bradadla, Brodadla), hn. 

185
Brassho l. Brassó

Brassó (Brassho, Corona), ma Brašov, 
Ro. 427, 456

brassói Sz. Mária-egyház 427
Bresztovc (Breztouch) (Körös m.) 187, 

362
Brezeuicha l. Berzevice
Breztouch l. Bresztovc
Brizeuicha l. Berzevice
Brodadla l. Bradiadla
Brokon fi a Márton, marócsai várjob-

bágy 285
Brossacum, hn. 223, 427, 430
Bruges (Villa de Brugis) 463-474
Bu l. Bő
Bubek l. Bebek
Bubul fi a Miklós 290
Buch l. Boc
Buchtus fi a Péter, petényi 439
Buchuri (Bwchwr) Péter, Belthen fi a, 

Miklós és János apja, kun 164-
165, 200

Bud fi a László, alsóasguti 42
Bud l. Büd
Buda (Buda), vár, város ma Bp. része 

(Pilis m.) l. még márka, Óbuda 
19, 21, 25-26, 28, 31-33, 36, 38-42, 
50-52, 54-55, 57, 59-62, 65-66, 
68-69, 77, 82, 85-86, 88, 100-101, 
107-109, 113-114, 118, 128, 130-
131, 136-137, 144-148, 150-151, 
164-167, 179-180, 184, 186, 193, 
194, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 
204, 211, 212, 213, 217, 219, 225, 
226, 228, 242, 244-245, 248, 254, 
263-269, 274-275, 280, 287, 293, 
296, 300-301, 308, 313, 317-318, 
327, 344-345, 359, 366, 388-389, 
393, 397, 407-408, 411-412, 416-
417, 421, 431, 442, 457, 461, 492-
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494, 496, 500-504, 508-510, 512-
513, 532-533

budafelhévízi (Calide aque) Szenthá-
romság-egyház keresztesei kon-
ventje (Pilis m.) 162, 412, 421

budai Szt. Miklós domonkos-egyház 412
budai Szt. Miklós hitvalló-oltár 317
– káptalan (óbudai egyház) 26, 36, 43, 

49, 62, 88, 98, 113, 128, 150, 162, 
165, 200, 214, 226, 239, 257-258, 
272, 284, 311-312, 315, 317, 375, 
412, 447, 450, 514

– prépost 284, 525 l. még István
– presbiter 162 l. még Mihály
– éneklőkanonok 284 l. még Péter
Budavárlaja (sub castro Budensi), ma 

Budapest része (Pilis m.) 214
Budmér (Budmer), ma Kis- és Nagy-

budmér (Baranya m.) 437
Budmer l. Budmér
Budola fi a Ábrahám, gyelii 249
Budrug l. Bodrog megye
Budrugh l. Bodrog megye
Budusfalva l. Bodos
Budusfolua l. Bodos
Bugyi (Bwd) (Pest m.) 211, 226, 272
Buhch l. Bolcs
Buják (Buyak), ma Sárosbuják, Bre-

žany, Sz. (Sáros m.) 128, 143, 189
Buken l. Beken
Bukenzeg l. Bökényszeg
Bulch l. Bőcs
Bulchan, hn. 397
Bulgária (Bu) 48-49, 52, 91-97, 116, 

124, 239, 289-290 között, 361, 
410-411, 415, 420, 453, 529-530 
között

Burch (Borch), Elleus fi a, gacsályi 325
Burukcha, Kozma fi a 50
Buthka l. Butka

Butka (Butka, Buthka), ma Butka 
(Butkovce), Sz. (Zemplén m.) 359, 
417, 489

Buyak l. Buják
búza 290
Buzuldegh l. Bezeldeg
Büd (Bud), ma Tiszavasvári része (Sza-

bolcs m.) 35
Bük (Byk), elpusztult település Bánok-

szentgyörgy közelében (Zala m.) 
229

– (Byky, Byk), ma Nemesbük (Zala m.) 
246

bükkfa (bykfa) 185, 391
bűnbocsánat 529-530 között
Bwchwr l. Buchuri
Bwd l. Bugyi
Bwlch l. Bőcs
Bwryan (dict.) Pál 37
Byhor l. Bihar megye
Byk l. Bük
Bykas, hn. 374
Bykche l. Bicske
Byke l. Bike
bykfa l. bükkfa
Byky l. Bük
Byr l. Bér
Byri l. Biri
Byro l. Bíró
Byrow l. Bíró
Bys l. Bizs
Byste l. Biste
Byztriche, föld (terra) 310

C

C. l. Horvátország
calabromaria-i (Altilia település mel-

lett, O.) monostor 429
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Calide Aque l. budafelhévízi konvent
Callow l. Kálló
Calno l. Kánó
Campus Zagrabiensis l. Zágrábmező
Cantelmus fi a János 77-78, 382
Cantor l. Kántor
Cassa l. Kassa
Castrum Ferreum l. Vasvár
Celen (Chelen, Chlen) fi a Sándor, unoká-

ja János 28, 91-94, 96-97, 212, 244
Celnekew (Turóc m.) 338
Cerya (Chenye), hn. 391
Cet 204
Chaak l. Csák
Chab l. Csab
Chaba l. Csaba
Chabay l. Csobaj
Chabey l. Csobaj
Chahol l. Csaholy
Chahul l. Csaholy
Chaka l. Choka
Chakou asszony, hrabovéi Tamás volt 

felesége, Mihály fi a Fülöp felesé-
ge 291

Chala (Clala), Mihály lánya, Móric uno-
kája 312, 375

Chala l. Margit
Chala, Beke fi a István özvegye 405
Chalinsky, forrás 391
Chalka, Egud-i János lánya, Trepk fi a 

István özvegye 233
Challokoz l. Csallóköz
Challokuz l. Csallóköz
Challoukuz l. Csallóköz
Challukuz l. Csallóköz
Chalnich l. Csalinec
Chalnych l. Csalinec
Chama fi a Márton 448
Chaplan l. Csaplan
Chapo l. Csapó

Chapou l. Csapó
Charnak, Sathk fi a, Paznan unokája 

314
Chasmafeu l. Csázmafő
Chasurd, hn. 234
Chawmakeoz l. Csomaköz
Chaz l. Csács 
Chazmafeu l. Csázmafő
Cheb l. Cseb
Cheche l. Csécse
Chegze fi a István 417
Cheh (dict.) János 148
Chehte l. Csejte
Chehy (Zágráb m.) 420
–, hn. 13
Chehy l. Csehi
Cheke, bátori condicionális 35
Chekeulcha, Bátor falu utcája 35
Cheklez l. Cseklész
Chel fi ai András, László és István 347
Chele l. Csele
Chelen l. Celen
Chelle, szőlő (Győr m.) 106
Chemete fi a Miklós 35
Chene, András fr.-e, királyi ember 226
Chente l. Csente
Chentey l. Csente
Chenye l. Cerya
Chep l. Csép
Chepanus fi a Zovard apja, királyi 325
Chept l. Csép
Chereug l. Cserög
Chereugh l. Cserög
Cherevhg l. Cserög
Chernech (Verőce m.) 362
Chernech l. Cserföld
Chernoka, halastó 271
Ches, hn. 39
Chete fi a György, felszászi nemes 433
Chetenye l. Batizfalva
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Cheter l. Csetér
Chether l. Csetér
Chetnyk l. Csetnek
Cheturtukhel l. Csütörtökhely
Cheufolua l. Cséfalva 
Chezyn, vár 371
Chilhe fi a Makyanus, belze-i 136
Chimba (dict.) István mr. 505
Chirke l. Csirke
chirographum 36, 39, 104, 132, 214, 241, 

257-258, 283, 294, 303, 311, 315, 
323, 369, 414, 432-433, 441, 447, 
481, 514, 529

Chitnek l. Csetnek
Chlen l. Celen
Chobay l. Csobaj
Choka (Chaka), Mihály lánya, Móric 

unokája, felsőpribeli 312, 375
Chokakeu l. Csókakő
Chokaku l. Csókakő
Chokakw l. Csókakő
Chollokuz l. Csallóköz
Cholloukuz l. Csallóköz
Chomakuz l. Csomaköz
Chorba l. Csorba
Chormona l. Csermnó
Chou l. Csó
Choukakeu l. Csókakő
Christianus l. Clarifunt (dict.) Cristianus
Chudar l. Cudar (dict.) Péter
Chuer (dict.) István, Miklós fi a 104
Chug l. Csög
Chugy (dict.) Péter, Imre fi a 448
Chukarfolua l. Csukárd
Chulak (dict.) Lőrinc 247
Chule fi a Balázs, felszászi, Nolcsa nb. 

369
Chungsperg l. Újbánya
Chure fi a Péter 448, 487
Churgata, folyó 233

Churle l. Csölle
Churmunya l. Csermnó
Chut l. Csút
Chuth l. Csút
Chyb l. Cseb
Chyba fi a János 133-134
Chyko l. Cikó
Chykou l. Cikó
Chykow l. Cikó
Chythnek l. Csetnek
Chytnuk l. Csetnek 
Chyzu (dict.) Pál, Tamás fi a, Gwgh-i ne-

mes 119
Cikó (Chyko, Chykou, Chykow, Cyko, 

Cykou, Cykow), tárnokmester, 
borsodi comes 48-50, 87, 91-98, 
116, 124, 130, 239, 280, 335, 361, 
410-412, 415, 420, 453

– (Cykow), József fi a 130
Cimba (Cymba) (dict.) István fi ai István 

és Pető 438, 531
circuitus 106
Citó (Cito), ma elpusztult település Vé-

ménd közelében (Baranya m.) 436
Cito l. Citó
Clala l. Chala
Clarifunt (dict.) Cristianus 348
Clusmonostra l. Kolozsmonostor
Clusmonustura l. kolozsmonostori konvent
Clusmunustra l. kolozsmonostori konvent
Clusmustra l. Kolozsmonostor
colonus 378
Colosmonostra l. kolozsmonostori konvent
comes 41, 119, 225, 285 l. András; And-

rás, Iván fi a; Benedek, Domonkos 
fi a; Cikó; Cudar (dict.) Péter; De-
zső; Drugeth Miklós (honorbir-
tokos); György mr; Jakab; János, 
Petőc fi a; János, Sándor fi a; Kó-
nya; László, János fi a; Leusták 
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mr.; Marócsuk; Miklós; Olivér; 
Péter; Simon; Tamás (honorbir-
tokos); Vesszős, Imre fi a; zágrábi

– parochialis 119, 295
– terrestris l. Fülöp, Márk fi a; István, 

Mykych fi a; János, Pál fi a
Commodus, mr., csallóközi 142
commune servitium 253
communis inquisicio l. vizsgálat
condicionarius 295, 411
Conrad l. Konrád
conservatorium 118
Copaz l. Kopasz
Coppan l. Koppány
Corardus fi a Miklós 214
Corona l. Brassó
Corpona l. Korpona
Corrad l. Konrád
Cosma l. Kozma
Cosmas l. Kozma
Cousa, Beke fi a Kozma famulusa 365
Cozma l. Kozma
Cracow l. Karakó
Crazna l. Kraszna megye, birtok, víz
Crechen (Körös m.) 187, 362
Crisium l. Körös
Cristianus l. Clarifunt (dict.) Cristianus
Crisy c. fi a Péter 450
Croatia l. Horvátország
Crouatia l. Horvátország
Crysy fi a Abanda 59
– fi a András 149
Cudar (Chudar, Zudar, Zwdar, Zudor, 

Zwdor) (dict.) Péter, mr. Domon-
kos fi a, Dénes unokája, királyi ud-
vari ifjú, Sáros és Szepes megyék 
comese, sárosi és szepesi várnagy, 
speciális királyi kiküldött, bőcsi, 
palocsai 58, 171-172, 347, 389, 
399-400, 402, 458-459 között

Cumanus l. Kun
curia (lakóhely) 10, 15, 20, 55, 75, 110, 

213, 215, 244, 270, 334, 344, 349, 
412, 441, 498, 505, 532

Cybinium l. Szeben
Cyko l. Cikó
Cykou l. Cikó
Cykow l Cikó
Cykow l. Cikó
Cymba l. Cimba
Cympo (dict.) Miklós, Domonkos fi a, 

sápi 414
Cympohaza l. Sáp
Cyne (dict.) Beke, István, András és Do-

monkos apja, olaszi 403
Cyps l. Szepes
Cyrend, hn. (Krassó m.) 100
Cythnik l. Csetnek
Cziczowe (Czysoue), forrás 185
Czudloczke Laszy l. Czudlowszke Lazy
Czudlowszke Lazy (Czudloczke La-

szy) 185
Czunk fi a Konrád 155
Czysoue l. Cziczowe
Csab (Chab), elpusztult település Csab-

rendek közelében (Zala m.) 269
Csaba (Chaba), ma Hejőcsaba, Miskolc 

része (Borsod m.) 20
Csács (Chaz), ma Csácsbozsok, Zala-

egerszeg része (Zala m.) 452
Csaholy (Chahol, Chahul), ma Nyír-

csaholy (Szatmár m.) 18, 60, 196
Csák (Chaak), Domonkos és Miklós 

apja, darai 403
Csalinec (Chalnych, Chalnich), ma 

Čalinec, Ho. (Varsd m.) 391
Csallóköz (Challokoz, Challokuz, 

Challoukuz, Challukuz, Chol-
lokuz, Cholloukuz), districtus 
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(Pozsony m.) 28, 65, 90, 142, 133-
135, 369, 374, 411, 433, 447

csanádi egyházmegye (püspökség) 276
– káptalan 101, 210, 523
Csaplan (Chaplan) (Sáros m.) 159
Csapó (Chapo, Chapou) fi a András, ger-

sei 49, 514
császár l. Károly, IV.
császári közjegyző l. János; János, Ra-

dozlaus fi a
Csázmafő (Chasmafeu, Chazmafeu) 

(Körös m.) 121, 138-139
csázmai (ma Čazma, Ho.) káptalan 7, 

64, 252, 404
Cseb (Cheb, Chyb, Al-, Fel-, Kis-, és 

Nagycseb), ma Nagycseb, Žbince, 
Sz. (Zemplén m.) 21, 87, 417, 489

Csécse (Cheche) (Nógrád m.) 82
Cséfalva (Cheufolua), ma Holice - Če-

chová , Sz. (Pozsony m.) 303
Csehi (Chehy) (Vas m.) 422
Csehország (Boemia) 34, 80, 371
Csejte (Chehte), ma Čachtice, Sz. 

(Nyitra m.) 283
Cseklész (Cheklez), ma Cseklész (Ber-

nolákovo), Sz. (Pozsony m.) 28
Csele (Chele), (Baranya m.) 351
Csente (Chentey, Chente), ma Bácsker-

tes (Kupusina) része, Sze. (Bod-
rog m.) 453

Csép (Chep, Chept) (Komárom m.) 
145-147, 188, 191-192

Csepan fi a László 118
cseresznye fa 20
Cserföld (Chernech), ma Črenšovci?, 

Szl. (Verőce m.) 187
Csermnó (Chormona, Churmunya), 

ma Szentkereszt (Svätý Križ), Sz. 
(Liptó m.) 36

Cserög (Chereug, Chereugh, Che-
revhg,), vár, ma Čerević, Sze. 
(Szerém m.) 379

Csetér (Cheter, Chether), elpusztult te-
lepülés Tiszamogyorós közelében 
(Szabolcs m.) 486, 509

Csetnek (Chetnyk, Chitnek, Chyth-
nek, Chytnuk, Cythnik), ma 
Štítnik, Sz. (Gömör m.) 112, 177, 
182, 197, 217, 484

Csirke (Chirke) (dict.) Miklós 174
Csó (Chou), ma Puszta- és Nemescsó 

(Vas m.) 132
Csobaj (Chabay, Chabey, Chobay) 

(Szabolcs m.) 248, 313, 333
Csókakő (Chokakeu, Chokaku, Cho-

kakw, Choukakeu), vár (Fejér 
m.) 411, 447, 453

Csomaköz (Chawmakeoz, Choma-
kuz), ma Ciumeşti Ro. (Szatmár 
m.) 161

Csongárd megye 92-94, 97, 244
csongrádi főesperesség l. László csong-

rádi főesperes
Csorba (Chorba) (dict.) Imre, a margisz-

tigeti apácák cseleji famulusa 351
Csög (Chug), ma Cig, Ro. (Közép-Szol-

nok m.) 448
Csölle (Churle), ma Rovinka, Sz. (Po-

zsony m.) 303
Csukárd (Chukarfolua, Terne), ma 

Csukárd (Vinosady), Sz. (Po-
zsony m.) 9

Csút (Chut, Chuth, Alsó-, Felső-), ma 
Alcsút és Felcsút (Fejér m.) 145-
147, 188, 191-192

Csütörtökhely (Cheturtukhel) (Körös 
m.) 126
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– (S. Ladislaus, Zenthlazlo), ma Csü-
törtökhely (Spišský Štvrtok), Sz. 
(Szepes m.) 70, 163

D

Dabortou, halastó 12
Dabou fi a Jakab, ruszkai nemes 251
Dada, elpusztult település Somogyszil 

közelében (Tolna m.) 322
Dág (Dag), puszta a mai Obád (Obad) 

és Gilád (Ghilad) mellett, R. (Te-
mes m.) 518

Dag l. Dág
Dálka (Dalka), ma Dáka (Veszprém m.) 

142
Dalka l. Dálka
Dalmácia 5, 85, 122, 139-140, 171, 187, 

271, 285, 362, 431, 501, 503, 506
Damania l. Damonya
Damian (Damyan) fi a Miklós 292, 314
Damian l. Sasa Damian
Damianfalva l. Deményfalva
Damonya (Damania), ma Chernel háza-

damonya (Sopron m.) 51
Damyan l. Damian
Damyanfolua l. Deményfalva
Damyanfolwa l. Deményfalva
Danach, Danach fi a, Eghazaszyla-i 397
– fi ai: Danach és Miklós, Eghazaszyla-i 

397
Danubius l. Duna
Danus fi a Imre, zsigrai 529
Dara (Darah), ma Szamosdara, Dara 

Ro. (Szatmár m.) 403
Darabos (Darabus) (dict.) Miklós, Péter 

bán fi a, bicskei 86
Darabus l. Darabos
Darah l. Dara

Daróc (Darolch, Darouch, Nagy-, Kis-), 
ma Beregdaróc (Bereg m.) 195, 
232, 281

– (Dereuch), ma Daróc (Šarišské Drav-
ce), Sz. (Sáros m.) 2

Darolch l. Daróc
Darouch l. Daróc
Dávid, Miklós fi a, Achinctus unokája, 

nyéki 20
de iuxta fl uvium Goron l. garamszentbenedeki 

monostor
de Lyptou l. Liptói
de Rupibus l. Szkalka
deák (litteratus) 27, 31, 38-39, 50, 53, 

121, 125, 162, 209, 249, 286, 317, 
322, 345, 365, 404, 410, 432, 457, 
483, 496-497

Deáki (Dyaky), ma Diakovce, Sz. (Po-
zsony m.) 374

Debrew l. Debrő
Debrő (Debrew), ma Feldebrő (Heves 

m.) 419, 454
decan 429, 456 l. még Arnold, István, 

János
decanatus 429, 456
Dedach l. Dédács
Dédács (Dedach), puszta Rakamaz me-

lett (Szabolcs m.) 35
Deg, erdő 446
Degpataka, patak 446
Deher l. Dejter
Dehteer l. Dejter
Dehter l. Dejter
Dejter (Deher, Dehteer, Dehter, Va-

linttheleke), elpusztult település 
Berettyóújfalu közelében (Bihar 
m.) 175, 319

dejteri Szt. Dénes vértanú-egyház 319
Demecser (Dewecher) (Szabolcs m.) 

518
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Demenes fi a Vörös András, geleji 154
Deményfalva (Damianfalva, Damyan-

folua, Damyanfolwa), ma Liptó-
szentmiklós (Liptovský Mikuláš) 
része (Demänová) Sz. (Liptó m.) 
292, 314

Demeter l. Kalmár (dict.) Demeter
–, Bihar megye szolgabírája 261
–, erdélyi püspök 458-459 között
–, fehérvári őrkanonok 462
–, győri főesperes, kanonok 53
–, Imre tolnai alispán famulusa 322
–, királyi ember, kávási 18
–, királyi ember, Rachowch-i 301
–, királyi ember, rádai 226
–, nádori ember, Zuzymezeu-i 21
–, a patai nemesek jobbágya 365
– mr., rábaközi (Rabakuz) főesperes, 

győri kanonok 38
–, testvér, a szepesi kápt. tanúságtevője 

189
–, szerémi püspök 458-459 között
–, váradi püspök 48-49, 92-97, 116, 124, 

161, 239, 289-290 között, 361, 
403, 410-412, 415, 420, 453

–, András fi a, borsai 103
–, András fi a, máriásóci 391
–, Domonkos fi a, Konrád unokája, var-

sádi 19
–, Gergely fi a, agóci 457
–, János fi a 37
–, János fi a, Miklós unokája, Gwgh-i 

nemes 119
–, János fi a, rozgonyi János fi a László 

és László fi a Péter procurator-a 
274

–, Iob fi a, Ung megye alispánja 115
–, Iván fi a, István és Miklós apja 169

– mr. Iván fi a, Egyed unokája, János és 
Stanizlaus apja, kállói 263, 356, 
399-400, 402

–, Mihály és Erzsébet fi a, szilkeréki 6
–, Miklós esztergomi érsek famulusa és 

procuratora 26
–, Olivér fi a, nagysemjéni István fi a Ist-

ván mr. procurator-a 513
–, Tiburcius fi a, máriásóci 391
– fi a Ábrahám, karcsai 133-134
– fi a János 39
– fi a János 499
– fi a János, botykai 199
– fi a János, tolcsvai 117, 178
– fi a János, túri 368
– fi a István 118
– fi a István, tárnoki 183
– fi a István, Valth-i 229
– fi a Lőrinc 32
– fi a Miklós 263
– fi a Miklós, Ches-i 39
– fi ai: Antal és Barleus, vadnai 50
– fi ai: János és István, csetéri 486
– fi ai: János és Tamás, jutasi 462
Demeterpataka (Demeterpotok), ma 

Dmeterpataka (Dumitra), Ro. (Fe-
hér m.) 215

Demeterpotoka l. Demeterpataka
dénár 14, 53, 59, 99, 185, 228, 296, 360, 

362, 436
–, széles, bécsi 297
dénármárka 110, 179, 298, 336, 433
–, budai 108
–, hercegi 123
–, nehéz 75, 377
–, nehéz, bécsi 122
–, széles 10, 39, 270, 529
–, széles, bécsi 103, 352, 369, 374
–, zágrábi 170
dénárpensa 433
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–, széles, bécsi 82, 233, 425, 426
dénártálentum, széles, bécsi 28
Dénes l. Folcosy Dénes
– 509
– mr. budai olvasókanonok 214, 257, 

311, 315, 358, 467, 514
–, testvér, kalocsai érsek 48-49, 91-97, 

116, 124, 202, 239, 241, 323, 361, 
410-412, 415, 420, 453, 481

–, királyi ember, megyeri 62
–, lovászmester 48-49, 91-97, 116, 124, 

239, 289-290 között, 361 , 411-
412, 415, 420, 453

–, Miklós esztergomi érsek famulusa, 
radványi 99

–, püspök 514
–, Domonkos fi a 15
–, deák (litteratus), Gergely fi a, agóci 457
–, János fi a, László unokája, nádasdi 352
–, István fi a, Lachk unokája 114
–, Kozma fi a, Körös megye szolgabírá-

ja 169
–, Lukács fi a, imolai nemes 479
–, Márton fi a 148
–, Mihály fi a, Dénes unokája 148
–, Mykocha fi a, kázméri 418, 423, 478
–, Péter fi a, lasztóci 118
–, Péter fi a, Lőkös mr. jobbágya 297
– fi a Domonkos, bőcsi 400
– fi a Gergely 21
– fi a Jakab 347
– fi a János, isabori 398, 406
– fi a János, szopori 448
– fi a László, jutasi 462
– fi a László, keresztúri 486
– fi a Mihály 148
– fi a Miklós 264, 492-493, 509
– fi a Miklós 39
– fi a Miklós 402
– fi a Miklós 87

– fi a Miklós, jutasi 462
– fi a Miklós, varsányi 21
– fi ai: Balázs és János 39
– fi ai: Farkas és András, Gwgh-i nemes 

119
– fi ai: Miklós és Gergely, Mokcha-i ne-

mesek 72, 115
– fi ai: Tamás és Dezső, losonci, régeni 

57, 179-180, 289, 326, 346, 435, 493
Denk, radványi 505
Derenchen l. Derencsény
Derencsény (Derenchen, Drenchen), 

ma Drienčany Sz. (Gömör m.) 
218, 363, 479

Dereuch l. Daróc
Ders l. Derzs
Dersenew l. Derzsenye
Dersyk l. Derzsik
Derze, ma Rezovac? (Verőce m.) 8, 49, 

64
Derzs (Ders), ma Nyírderzs (Szatmár 

m.) 296, 513
Derzsenye (Dersenew), ma Derzsenye 

(Drženice), Sz. (Hont m.) 317
Derzsik (Dersyk) (Szabolcs m.) 389, 

399-400
descensus 532-533
Deser l. Dezsér
Deseu l. Dezső
Desev l. Dezső
Desew l. Dezső
Detre fi a János 495
Detric fi a Henrik, betlenfalvai 2
Deuethtork, hely, (Bereg m.) 454
Dewecher l. Demecser
Dezlow fi a Bohus 504
Dezsér (Deser), ma Dežerice, Sz. (Tren-

csény m.) 190
Dezső l. Vas (dict.) Dezső
– l. Vörös (Rufus) Dezső
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– (Deseu), alnádor 85
– (Desew), királyi ember, Kata-i 244
– (Deseu), királyi ember, tyúkodi 345
– (Desev), Dénes fi a, régeni 435
– (Deseu), Ezeen fi a 26
– (Deseu, Desew), Iván fi a, Iván apja, 

István herceg udvarbírája és tár-
nokmestere 64, 121, 138-139

– (Deseu), Iván fi a, Samobor kerületi 
123

– (Deseu), Mihály fi a, mérői 377
– (Deseu) fi a Rophayus, oroszi 325
– (Deseu, Desew) fi ai: János és Domon-

kos, volt beregi comes, gelénesi 
193-194, 230-231, 235, 282

– (Deseu, Desew) fi ai: János és Miklós, 
péli 61, 273, 488, 491

Dienesfalva (Dyenusfolu), ma puszta 
Kükemező (Kuková) mellett, Sz. 
(Sáros m.) 347

Diessenhofen, Németország 67
dignitas 46, 105
diófa 82, 162, 505
diósgyőri Krisztus Teste-monostor, re-

metéi és priorja 516
– várnagy 516
districtus l. abaújvári, Árva, Csallóköz, 

Garics, Samobor
Divék (Dyuek, Egyházas-), ma Nyitra-

divék, Diviaky nad Nitricou, Sz. 
(Nyitra m.) 502

Dob, ma Tiszadob? (Szabolcs m.) 535
dobokai főesperesség l. János dobokai 

főesp., Mihály dobokai főesp.
Dobolch h.n. (Pozsega m.) 438
Doboz, Mihály fr.-e 275
Dobrou h.n. 234
Dok fi a János, deáki 374
domb 142, 215, 391

Dombó (Dombo, Dumbou, Dumbow), 
elpusztult település Vukovár kö-
zelében, Ho. (Valkó m.) 512

– (Dombow), ma Küküllődombó (Dîm-
bău), Ro. (Küküllő m.) 48

Dombo l. Dombó
Dombow l. Dombó
domicellus l. Kaldoldo Perkman
Domonkos l. Bebek (dict.) Domonkos
– l. Kis (Parvus) Domonkos
– l. Nagy Domonkos
– l. Ungarus (dict.) Domonkos
– l. Zurdach (dict.) Domonkos
– mr., András macsói bán és baranyai 

c. alispánja 152-153, 387, 436-437
–, borsovai főesperes 241, 323, 481
–, csanádi püspök 458-459 között
–, erdélyi prépost 396
– mr., az esztergomi keresztes konvent 

mr.-e 308
–, testvér, a fehérvári keresztes konv. 

tanúbizonysága 191
–, királyi ember 118
–, macsói bán 289-290 között
–, Miklós esztergomi érsek szügyi offi -

ciális-a 26
–, testvér, a leleszi konvent tanúsága 

401, 489
–, a Ruzka-i egyház rectora 205
–, sacerdos, a tarpai egyház rectora, 

Bereg m. alesp.-e 241
–, Sáros megye szolgabírája, 172
–, sárosi 37
–, spalatói érsek 48-49, 91-97, 116, 124, 

239, 361, 410-412, 415, 420, 453
–, váci prépost 283
– mr., vasvári éneklőkanonok 132, 234
–, Ajkas (dict.) Miklós fi a, ivánci 367
–, Bebek (dict.) Domonkos fi a, az esz-

tergom-előhegyi (de promontorio 
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Strigoniensis) a Szt. Tamás már-
tír-egyház prépostja, Miklós esz-
tergomi érsek lelki ügyekben ál-
talános helynöke, pelsőci 88, 177, 
197, 217, 221, 292, 314, 484

–, Konrád fi a, Demeter, Máté és László 
apja, varsádi 19

–, Cyne (dict.) Beke fi a, olaszi 403
–, Csák fi a, darai 403
–, Dénes fi a, fi ai Cudar (dict.) Péter, Ist-

ván, Mihály, Simon, György, Já-
nos és Imre apja, bőcsi 399-400, 
402

– mr., Dezső c. fi a, gelénesi 193-194, 
230-231, 235, 282

–, Endre fi a, Varas nb. 369
–, Gergely fi a, reszneki 452, 482-483, 

497
–, Gunya fi a, máréi 3, 498
–, Jakab fi a 169
–, János fi a, béri Miklós lánya, Margit 

procurator-a, Kolcha-i 234
–, János fi a, László unokája, várdai 459
–, Imre fi a, körmendi esküdt 131
–, István szepesi őrkanonok fr.-e 529
–, Ivánka fi a, csépi 145-147, 188, 191-192
–, Ivánka fi a, Szeri Pósa fi a István bikei 

offfi calis-a 334
–, Kun (dict.) Miklós fi a 177, 182, 197, 

217
–, Lampert fi a 335
–, László fi a 31
–, Lodomerius fi a 20
–, Lőrinc fi a 10
–, Mihály fi a 133-134
–, Miklós fi a, gesztelyi 481
– mr., Mothk fi a, lovag 321, 494
–, Paznan fi a 145-147, 188, 191-192
–, Péter fi a 448
– c., Péter fi a, úszori 303

–, Radou fi a 121
–, Tamás fi a, jutasi 462
–, Tamás fi a, kistárkányi 457
–, Zoard fi a, királyi ember 317
– fi a András 148
– fi a András 226, 272
– fi a Benedek 126
– fi a Cympo Miklós, sápi 414
– fi a Dénes 15
– fi a Donch, leszteméri nemes 251
– fi a Jakab, kendertói 145-147, 188, 191-

192
– fi a János, anarcsi 289, 326
– fi a János, ládi 266
– fi a János, zsuki 286
– fi a Imre 322
– fi a Imre, adácsi 322
– fi a László 37
– fi a Márton, hesdáti 6
– fi a Miklós 33
– fi a Miklós, vezsenyi 219
– fi a Péter, maráci 475
– fi ai: Jakab és János, kusalyi 446
– fi ai: János és István, vissi 250
– fi ai: Mihály, János, András apja, szán-

tói 214
– fi ai: Miklós, János és István, sólyagi 

168
domonkosok l. budai Szt. Miklós-egy-

ház
Donath fi a János, felsőrédicsi 31
Donch mr. 457
–, Domonkos fi a, leszteméri nemes 251
– c., Mohon fi a, dezséri 190
Dorgó Pál, újhelyi hospes 247
Dorottya, ebecki János lánya 318
Dorozlou, Dorozlou fi a 431
– fi ai: János, Dorozlou és Imre 431
Dorugd l. Dörögd
Doruzloch (Kaniska) (Szlavónia) 431
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Dömös (Dymis) (Pilis m.) 496
Dörögd (Dorugd) (Zala m.) 358
– (Durugd), h. n. 380
Dragas, Tamás fi a, Márk fi a Miklós pro-

curator-a 88
Dragmer 215
Dragnov Potoka (Dregnovpotoka), fo-

lyó 72, 115
Dragosynpothoch 391
Dregnovpotoka, birtok 72, 115
Drenchen l. Derencsény
Druget János, Miklós apja, volt nádor 

203, 219, 228
– Miklós c., János fi a, országbíró, Turóc 

m. honorbirtokosa 203, 219, 228, 
239, 244-245, 265-269, 275, 280, 
293, 296, 300-301, 310, 317-318, 
327, 338, 349, 361, 366-367, 393-
394, 410-412, 415, 420, 442, 453, 
462, 494, 496, 502, 504, 513

– Vilmos (Vylermus, Wylermus, Wyl-
lermus) nádor 87, 118, 130

Druskovec (Drwskowch), ma Druško-
vec, Ho. (Varsd m.) 391

Drwskowch l. Druskovec
Dubica (Dubycha, Dubicha), ma Bo-

sanska Dubica, Ho. (Dubica m.) 
84, 440

– megye 440
dubicai pálos kolostor 440
– preceptor l. Elyas fr.
– Szt. Szűz pálos kolostor 84
– villicus 84
Dubicha l. Dubica
Dubycha l. Dubica
Dukafalua l. Dukafalva
Dukafalva (Dukafalua), ma Dukovce, 

Sz. (Sáros m.) 347
Duló (Dulo), ma Dulóújfalu, Dulov, Sz. 

(Trencsény m.) 190

Dulo l. Duló
Dumb, Várda birtok része (Szabolcs m.) 

458
Dumbou l. Dombó
Dumbow l. Dumbó
Duna (Danubius) 38
Duraccium l. Durazzó
Duracium l. Durazzo
Durazzo (Duraccium, Duracium), ma 

Durrës, Albánia 23, 283-285 kö-
zött

Durugd l. Dörögd
Duym c., Erzsébet asszony férje 4
Dyaky l. Deáki
Dyenusfolu l. Dienesfalva
Dymis l. Dömös
Dyuek l. Divék

E

Ebeck (Abiczk, Ebeczk), ma Obeckov, 
Sz. (Nógrád m.) 318, 349

Ebeczk l. Ebeck
Eched l. Ecsed
Echelleu l. Ecsellő
Echellew l. Ecsellő
Ecsed (Eched), vár a mai Nagyecsed te-

rületén (Szatmár m.) 35
Ecsellő (Echelleu, Echellew), ma Ecsel-

lő (Aciliu), Ro. (Fehér m.) 395
Edus, Iván fi a, Erzsébet asszony férje, 

betlenfalvai 529
Egeg (Egegh), ma Hokovce Sz. (Hont 

m.) 368
Egegh l. Egeg
Eger (Agria) (Heves m.) 290, 339, 516
Egerszalók (Egurzalok) (Heves m.) 

364
Egervár (Egueruar) (Vas m.) 240
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Eghazasnyek l. Nyék
Eghazaszyla h. n. 397
Eghazaymagyary l. Egyházasmagyari
Egiky l. Egyek
egri egyházmegye (püspökség) 339, 350
– káptalan (egyház) 20, 35, 50, 52, 87, 

118, 154, 175-176, 181, 194, 217-
218, 230-232, 241, 243, 245, 253, 
263, 319, 323, 340, 350, 399-400, 
402, 457, 460, 481, 499, 509, 515-
516

– prépost 444 l. még László
– püspök 350
– Szt. Anna-oltár 35
– Szt. Imre-oltár 319
– Szt. László király-oltár 87, 181
– Szt. Márk evangélista-oltár 230-232
Egud, hn. 233
Egueruar l. Egervár
Egurzalok l. Egerszalók
Egyed, testvér, bakonybéli szerzetes 485
–, testvér, bozóki prépost 127, 317, 336
–, testvér, a diósgyőri Krisztus teste-re-

mete egyház priorja 516
–, fehérvári al-őrkanonok 209
–, pozsonyi szolgabíró, enyedi 439
–, Bas fi a, szentlászlói 267
–, Jakab fi a, Domonkos unokája, kusa-

lyi 446
–, Imre fi a, losani 405
–, Imre fi a, nagysemjéni István fi a Ist-

ván procurator-a 442
–, László fi a, senyei 50
–, Saah fi a, királyfi ai 368
–, Tiburcius fi a, máriásóci 391
– fi a Gergely 391
– fi a Iván, kállói 263, 400, 402
– fi a László, jutasi 462
– fi a Lőrinc 42
– fi a Miklós, kánói nemes 479

– fi a Miklós, pazonyi 15
– fi ai: András és Péter, cséfalvi 303
Egyek (Egiky), elpusztult település Mi-

háld közelében (Zala m.) 82
Egyházasmagyari (Eghazay magyary), 

ma Nagymagyar, Zlaté Klasy, Sz. 
(Pozsony m.) 65

egyházi nemes jobbágy 29
– unió 490
egyházmegye (püspökség, érsekség) 

l. még ageni, avignoni, csanádi, 
egri, erdélyi, esztergomi, Firma-i, 
kalocsai, nándorfehérvári, pécsi, 
szerémi, Tourna-i, veszprémi, 
zágrábi

eke 479, 498
ekealj (aratrum) 39, 50, 176, 229, 273, 

301, 317, 336, 338, 373, 462
Elek, Teodor fi a, bugyii 226, 272
– fi a János, nényei 26
– fi a Lóránd 448
Elena, Benedek lánya 516
–, Gerges fi a István özvegye 290
–, Iván fi a László lánya 303
–, Miklós fi a Bubul özvegye 290
–, Miklós lánya, Erzsébet anyja, mérai 

286
–, Minyk fi a Benedek lánya, Márton fi a 

Pál felesége 516
–, Sad fi a András felesége 37
–, Salamon özvegye 303
–, Simon és Anna lánya 453
–, szántói Domonkos fi a András özve-

gye 214
Elles fi a Peten 118
Elleus fi a Burch, gacsályi 325
Els asszony, Pál fi a András özvegye, 

László lánya, Farkas unokája, 
büki 246

Elyas l. Illés
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emberölés (gyilkosság) 10, 68, 91, 112-
113, 127, 150, 185, 297, 310, 334, 
398

Emech fi a János 379
Emech l. Emuch
Emuch (Emech) fi a János, keszüi 43, 379
Enchench l. Encsencs
Encsencs (Enchench) (Szatmár m.) 35
Endre fi a Domonkos, Varas nb. 369
Endréd (Endred), ma Barsendréd, 

Ondrejovce része, Sz. (Bars m.) 
425

Endred l. Endréd
éneklőkanonok l. Benedek, budai, Do-

monkos, fehérvári, János, László, 
Miklós, Péter, Sándor, Sebestyén

Enid l. Enyed
Enthal, hn. 35
Enyed (Enid), ma elpusztult település 

Balázsfa (Kútniky-Blažov) mel-
lett, Sz. (Pozsony m.) 439

Enyere (Enyereh), elpusztult település 
a mai Óhíd közelében (Zala m.) 
507

Enyereh l. Enyere
Eperjes, város, ma Prešov, Sz. 424-425 

között
eperjesi polgárok 424-425 között
Ér (Er), folyó 294
Er l. Ér
Erdel l. Erdélyi Jakab
Erdélyi (dict. de Erdel) Jakab, Gergely 

fi a, szatmári alispán, szakácsi ne-
mes 55, 79, 448

erdélyi egyházmegye (püspökség) 522, 
526-527

– káptalan (egyház) 215, 283, 304-305, 
395-396, 409

– vajda l. Imre; István; Kont Miklós; 
Miklós, Petőc fi a

erdő 1, 5, 10, 12, 15, 20, 35, 109, 123, 
141, 153, 169, 172, 185, 217, 225, 
229, 233, 244, 260, 271, 292, 312, 
373, 403, 440-441, 446-447, 449, 
454, 458-459, 486, 500, 505, 511, 
532-533 l. még Deg, Gepus, Hód-
sziget, Ztara

Eremerch l. Henrik
Erked (Erkud), ma Szilágyerked, Ar-

chid, Ro. (Közép-Szolnok m.) 446
Erkud l. Erked
Erne fi a Mihály, ramocsaházai 509
Ernye fi a Miklós 351
érsek 519-520 között l. még l. Arnest, 

Bozet, Dénes testvér, esztergomi, 
gneznói, Guillelmus, István, Ja-
roslav, kalocsai, Miklós

érseki ember 292
– vikárius l. Domonkos
– vikárius vicegerens-e l. Mátyás
érsekség l. egyházmegye
Erzsébet királyné (H, U), Károly özve-

gye, Lajos, András és István any-
ja 9, 48-49, 64, 78, 91-97, 131, 162, 
208, 214, 237, 239, 257, 258, 280, 
284-285 között, 289-290 között, 
311, 315, 318, 343, 345, 384, 401, 
410, 419, 514, 532-533

– királyné (U), I. Lajos király felesége 
284-285 között, 458-459 között

–, Albreht budai polgár felesége 162
–, Beke lánya, vitézi László fi a Lőrinc 

felesége, bajori 128, 143, 189
–, Benedek fi a Beke lánya 405
–, Domonkos unokája, ládi 266
–, Duym c. özvegye 4
–, Elena lánya, Miklós unokája, mérai 

286
–, Fekete Lőrinc lánya, zsigrai Her-

mann felesége, harakóci 110
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–, János fi a, Miklós unokája, Gwgh-i 
nemes 119

–, Kaza fi a János lánya, szilkeréki Mi-
hály felesége 6

–, körtvélyesi Miklós c. lánya, előbb 
zsigrai Danus fi a Imre c., majd 
betlenfalvai Iván fi a Edus felesé-
ge 529

–, Imre fi a Mihály lánya, Beke fi a János 
felesége 405

–, Lytar (dict.) János szombathelyi pol-
gár felesége 89

–, Magyar Pál lánya 514
–, Márk lánya, Leg (dict.) István unoká-

ja 233
–, meggyesi Miklós lánya, Detre fi a Já-

nos felesége 495
–, Mihály lánya, felsőpribeli 312, 375
–, Péter lánya, Lőkös mr. jobbágya 297
–, Rudolf özvegye 56
–, szakácsi János fi a Miklós felesége 

233
–, szapi Bálint özvegye 303
–, Tese felesége, András és László any-

ja 162
esküdt 37, 89, 131, 225, 249, 316, 345, 348, 

401, 457, 478, 495, 532- 533
eskütárs 53, 113, 127, 150, 250, 317, 325, 

437, 476, 496
eskütétel 18, 53, 113, 150, 208, 217, 238, 

250, 317, 325, 437, 476, 487, 496
Esseny, hn. 118
Estsanuagasa l. Istvánfalva
Eszlár (Ezlar, Uzlar), ma Tiszaeszlár 

(Szabolcs m.) 341, 536
Esztergom (Strigonium) (Esztergom 

megye) 99, 121, 256, 292, 308, 
314 

Esztergom megye 48-49, 91-97, 99, 116, 
124, 239, 256, 280, 518

esztergom-előhegyi (de promontorio 
Strigoniensis) a Szt. Tamás már-
tír-egyház és prépostja 88, 217

esztergomi egyházmegye (érsekség) 
156, 206, 284, 355, 427, 430, 456

– érsek 156, 217, 259, 429, 443, 523 
l. még Miklós

– káptalan (egyház) 3, 25, 28, 52, 156, 
158, 228, 256, 259-260, 294, 317-
318, 349, 368, 412, 443, 488, 494, 
530

– keresztes Szt. István király-egyház, 
konvent 308

Ethuruh, Ethuruh fi a, kálnói 216
– fi ai: Ethuruh, János, Péter, kálnói 216
Ethy l. Éty
Ethyz (Othyz, Othyauz), mr., János fi a, 

szabari 59, 149
Éty (Ethy), elpusztult település Ercsi 

közelében (Pest m.) 62, 98
Eureen l. Üröm
Euren l. Üröm
Euzen, Tagadeus fi a 39
Ewr (dict.) János, szécsi László fi ai pro-

curator-a 457
Ewreen l. Üröm
Ewren l. Üröm
Ewren, Gönyü birtok tartozéka (Győr 

m.?) 38
Ezeen fi a Dezső 26
Ezlar l. Eszlár
Ezpete l. Öszpöte

F

Fábián, Miklós fi a, Folk unokája 367
– fi a Pál, felszászi nemes 433
Fábiánháza (Fabaianhaza) (Szatmár 

m.) 35
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Fabianhaza l. Fábiánháza
fábiánházai Szt. Benedek-egyház 35
Fabyanch, Juachinus fi a Pál jobbágya 

404
Fáj (Fay) (Abújvár m.) 333
Fako, Péter fi a, András unokája, olgyai 

90
Falkamar (Bihar m.) 403
falu 9, 10, 16, 20, 24, 35, 38, 55, 65, 71, 

85, 87-88, 97, 106, 127, 130, 132, 
138, 154-155, 162, 182, 188, 191-
192, 199-200, 208, 214, 217, 228, 
231, 233, 244, 249, 256, 259-260, 
282, 294-295, 298-299, 310, 317, 
340, 345, 349, 351, 363, 366, 391, 
398, 401, 406, 409, 412, 421-422, 
449, 454-455, 457-459, 462, 479, 
484, 487, 496, 505, 509, 516, 519, 
532, 536

familiaris l. Miklós; Péter, Pál fi a; Illés, 
Miklós fi a; Farkas

famulus l. Konrád; Cousa; Csorba Imre; 
Demeter; Dénes; Gergely, Miklós 
fi a; István; Jakab, Olivér fi a; Ja-
kab; János; János, Balugh fi a; Já-
nos, Kelemen fi a; János, Pető fi a; 
Kapás Tamás; Kis Kelemen; Lő-
rinc, Egyed fi a; Mátyás; Miklós 
mr.; Miklós; Miklós, Ernye fi a; 
Nagy János; Pál; Péter, János fi a; 
Szakács Lőrinc; Tamás; Tamás, 
Mátyás fi a

Farkas 1
– (dict.) Krisztián, korponai bíró 127
– (dict.) Mihály 181
– (dict.) Mihály, Salamon fi a, kisfaludi 

87, 245
– c., András fi a, olgyai 90
–, Dénes fi a, Gwgh-i nemes 119
–, László apja, büki 246

–, Péter fi a Tamás, liptói c. familiaris-a, 
Vigman-i 38

– fi a Péter, olgyai 65, 107
Fay l. Fáj
Fehérvár (Alba, Alba Regalis, Alba 

Regia), ma Székesfehérvár (Fejér 
m.) 146, 191, 209, 219, 462

fehérvári [székes-] Boldogságos Szűz- 
egyház és káptalanja 39, 88, 113, 
145, 209, 220, 237, 394, 412, 451, 
455, 462

– Szt. István király-egyház ispotályos 
háza keresztesei konventje 146, 
191, 209

– éneklőkanonok 284, l. még János
– főesperes 284
– prépost 209, 284 l. még Tatamér
– Szt. Miklós egyház 219
Fejér (Alba Regalis) megye 147, 211, 

226, 272, 518
– megye hatósága 147, 192
Fejermorotfa, halastó (Szabolcs m.) 35
Fejértó (Ferertho, Feyertho), ma Ófe-

hértó (Szabolcs m.) 24
Fejes (Feyes) (dict.) Péter 380
– (Feyes) (dict.) Péter, szakácsi erdélyi 

Jakab famulusa, 55
– (Feyes) (dict.) Pető (Petev, Pethev) 380
fejváltság 112, 128, 189
Fekete (Niger) Iuahun fi ai János, Beke, 

Miklós, sánkfalvai nemes 218
– (Niger) Lőrinc, Erzsébet és Kunga 

apja, harakóci 110
– (Niger) Omodeus fi ai Lothardus, Om-

pus és Omodeus, Gutkeled nb., 
lendvai 114

Feladryan l. Adrián
Felapold, ma Apoldu de Sus,, Ro. (Szer-

dahely szék) 395
Feldricus, szabolcsi 250



409

feleség, kállói Iván fi a Andrásé 399
–, Liche Jánosé 222
–, Márké 155
–, Mathye, Beke fi áé 50
–, Péter, Mykocha fi áé 50
–, Pósa fi a Thanalté 118
–, Sathk-é 314
–, Somogy Péter jobbágyé 437
–, bócsi Tamásé 167
Felicián, Zah fi a 91-94, 97
– fi a Gergely, Kudurzow-i 212
– fi a Tamás 349
Felkeszi (Felkezew, Fulkezu), ma 

Buda keszi része (Pest m.) 450, 500
Felregmec (Fulredmech), ma Felsőreg-

mec (Abaúj m.) 418, 423
Felseuprebul l. Pribel
Felseuradich l. Felsőrédics
Felsewkulbyn l. Felsőkubin
Felsőhalam l. Halam
Felsőkubin (Felsewkulbyn), ma Vyšný 

Kubín Sz. (Árva m.) 201
Felsőrédics (Felseuradich), ma Rédics 

(Zala m.) 31
Fenyeuhegy, hegy 132
Ferenc, szentandrási plébános 314
–, Miklós bán fi a, István unokája, lend-

vai 39
Ferertho l. Fejértó
ferto 10, 37, 127, 218, 228
Feuldwar l. Földvár
feyerfeniew (feyerfenye) fa 292, 314
feyerfenye l feyerfeniew
Feyerku, kő 314
Feyertho l. Fejértó
Feyes l. Fejes
Ficha (dict.) Pál 150
Filefalva (Fylefolua), ma Filefalva (Fi-

lice), Gánóc (Gánovce) település-
része, Sz. (Szepes m.) 70

Filepatak (Fylepatak, Philepatak), fo-
lyó 189

Filkejakaphaza (Pozsony m.) 65
Fily h.n. (Abaújvár m.) 313
Finta fi a Péter, Varas nb. 369
Firma-i egyházmegye l. Vancius Jakab
fi úk, Gerlaciusé 130
–, Tiba fi a Tamáséi 290
Fizez l. Füzes
Floris, koksói László felesége 174
Fodor (Fudur) (dict.) István, szakácsi 55
fogott bíró 6, 12, 15, 18, 20-21, 26, 39, 

40, 50-51, 71, 76, 106, 121, 138, 
142, 149, 161, 180, 190, 208, 209, 
217, 228-229, 236, 244, 280, 286, 
290, 292, 296, 301, 317, 338, 374, 
394, 403, 405, 412, 462, 496, 499, 
505, 509

fogság 23, 278, 285, 510, 532-533
Folcasii l. Folcosy
Folcosy (Folcasii) Dénes, kemléki főes-

peres 223
Folk fi a Miklós 367
Fonusvelyke, folyó 132
forint (arany-) 20, 56, 57, 63, 67, 80, 82, 

86, 99, 107, 117, 178-179, 202, 214, 
251, 311-312, 346, 359, 375, 402, 
412, 421, 500, 533

forrás 71, 132, 185, 189, 391, 440
Forró (Forrow) (Abaúj m.) 205
Forrow l. Forró
főbenjáró büntetés 374, 462
főesperes l. András; aradi.; Benedek; 

Bertalan; Demeter; Domon-
kos; fehérvári.; Folcosy Dénes; 
György, Miklós fi a; Gywke; Imre; 
János; János, Banco fi a; László; 
Mátyás; Mihály; Miklós; Pelros 
János; Péter; Salamon; Sixtus; Ta-
más, Simon fi a; veszprémi
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főesperesség l. aradi, borsavai, borsodi, 
csongrádi, dobokai, győri, hevesi, 
kemléki, kézdi, komáromi, krasz-
nai, mosoni, pankotai, pesti, Poz-
nania-i, rábaközi, Sarniensis-i, 
szabolcsi, szigetfői, szolnoki, tor-
dai, ungi, váci, valkói, varasdi, 
zempléni

földeskü 317, 325
földjel 71, 104, 118, 132, 142, 169, 189, 

200, 229, 292, 294, 314, 317, 338, 
340, 391, 440, 454, 458, 462, 489, 
505, 509

Földvár (Feuldwar) h. n. 324
Földvári (dict. de Feuldwar) Miklós, Ja-

kab és Katalin apja, Benedek lá-
nya: Klára férje 324

főpap 39, 41, 48-49, 88, 91-97, 114, 127-
128, 209, 225, 239, 280, 289-290 
között, 410, 412, 460, 532, 535-
536 között

Francyk fi ai: Péter és Baxa, szerdahelyi 
198

Frigyes (Fredericus, Fridricus) testvér, 
a jászói konv. tanúságtevője, con-
ventualis testvér 21, 176, 244

Fudur l. Fodor
Fulredmech l. Felregmec
Fulseuprebul l. Pribel
Furtus fi a Lukács 244
Fülecs (Fyles), ma elpusztult település 

Rinyaszentkirály közelében (So-
mogy m.) 360

Fülek (Fylek), vár, ma Fil’akovo, Sz. 
(Nógrád m.) 283, 412

Fülöp, váradi prépost és Demeter vára-
di püspök vicarius generalisa 161, 
446, 518

–, János fi a, Demeter unokája 39
–, Márk fi a, dubicai comes terrestris 440

–, Mihály fi a, Chakou asszony férje, Já-
nos, Gergely és Mihály apja 291

–, Miklós fi a, váradi 494
–, Paris fi a, János apja 271
–, Péter fi a, kánói nemes 479
–, Thor (dict.) Péter fi a Jakab fr. uteri-

nusa 190
– fi a István 115
– fi ai: Miklós és László, szentgróti 40
fürdő 185
Füss (Fyus), ma Barsfüss, Trávnica, Sz. 

(Bars m.) 426
Füzes (Fizeez), Szentegyed birtok része 

(Doboka m.) 304
fűzfa 317, 338, 458, 462, 505
Fyl Zaz l. Szász
Fylefolua l. Filefalva
Fylek l. Fülek
Fylepatak l. Filepatak
Fyles l. Fülecs
Fylzaz l. Szász
Fynech fi a György 126
Fynta (Fyntha) (dict.) Pál, teremesi 68, 

113, 150
Fyntha l. Fynta
Fyus l. Füss

G

Gaab fi a Miklós, kápolnai 221
Gaath, (malom) gát 71
Gabanias l. Gabonyás
gabona 18, 20, 311, 358, 387, 482
Gabonyás (Gabanias), ma elpusztult 

település Tenja és Bobota között, 
Ho. (Valkó m.) 505

Gábor fi a István, mérői 377
– fi a Lukács, újfalui 50
Gacsály (Gathal) (Szatmár m.) 325
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Gaęcha l. Gecske
Gagy (Gogy, Gogh), ma Alsó- és Felső-

gagy (Abaújvár m.) 176, 244
Gaizzel Miklós 495
Gál (Gallus), Gergely fi a, királyi ember, 

récsei 39
– (Gallus) fi a Mihály 118
– (Gallus) fi ai: Mihály és Imre, kökényi 

327, 344
Galícia (Ga) 48-49, 52, 91-97, 116, 124, 

239, 289-290 között, 361, 410-411, 
415, 420, 453

Gallus l. Gál
Gar l. Gór
Gara, ma Gorjani, Ho. (Valkó m.) 438, 

531
Garabus fi a János 118
Garadna (Abaújvár m.) 124
Garam (Gron, Goron), folyó 294, 321, 

336, 348, 413 l. még garamszent-
benedi konvent

garamszentbenedeki (S. Benedictus de 
Gron ~ Goron, Garam folyó mel-
letti; ma Hronský Beňadik, Sz.) 
Szt. Benedek-monostor és kon-
ventje 61, 273, 336, 348, 388, 413, 
425-426, 491, 494

garas 18, 247, 403, 425, 533
Garglobe, hn. 155
Gargou l. Görgő
Gargow l. Görgő
Garics (Garyg), folyó 404
– (Garyg, Garygh), ma Garić, Ho. 

(Körös m.) 121, 404
garicsi (Garig-hegyi) (Garyg, Garygh; 

ma Gornja Garešnica, Ho.) Bol-
dogságos Szűz-monostor és prior-
ja (Körös m.) 7, 506

– kerület (districtus) 404
Garyg l. Garics

Garygh l. Garics
Gathal l. Gacsály
Gaua l. Gáva
Gáva (Gaua, Gawa), ma Gávavencsellő 

része (Szabolcs m.) 359, 417, 489
Gawa l. Gáva
Geber, Sathk fi a, Paznan unokája 314
Gebulfalua l. Göbölfalva
Gech l. Gét
Gecske (Gaęcha, Gačka), megye 

Ho.- ban 4
Geech l. Gét
Gegen, Gergely fi a, királyi ember, rátki 

229
Gegeu, Gergely fi a, megyei ember, baki 

398, 406
Gegew, György fi a 233
Gegus fi a Gergely 101
Gekminus, gyógyszerész (apotecarius) 

317
Gelej (Geley) (Borsod m.) 154
Gelénes (Gelyanus, Gelyenus, Gelie-

nus, Gelyenes, Gelienes, Kylie-
nes) (Bereg m.) 193-194, 230-231, 
235, 282

Geley l. Gelej
Gelienes l. Gelénes
Gelsa l. Gerse
Gelyanus l. Gelénes
Gelyenes l. Gelénes
Gelyenus l. Gelénes
Genefalua l. Genefalva
Genefalva (Genefalua) (Baranya m.) 

505
Genich, Benedek fi a Beke özvegye, Já-

nos, István, Erzsébet és Anna 
anyja 405

Gepus, erdő 1
Geralthfolua, hn. 290
Gereb, hn. 213
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Gerechehegy, hn. 132
Gerencher l. Gerencsér
Gerencsér (Gerencher), ma elpusztult 

település Bakonytamási közelé-
ben (Veszpérm m.) 142

Gereuen fi a Mihály, gagyi 176
Gergely l. Besenyő (Bissenus) Gergely
– l. Zarka (dict.) Gergely
–, csanádi püspök 289-290 között
–, gabonyási 505
–, géti jobbágy 140, 152
–, királyi ember, sáli 54
–, tákosi 401
–, testvér, a somogyi Szt. Egyed-mo-

nostor testvére 220
–, váradi őrkanonok 446, 518
–, XI., pápa 199-200 között, 284-285 

között, 458-459 között
–, Antal fi a, Körös megye szolgabírája 

169
–, Balázs fi a, királyi ember, Boky-i 

280
–, Dénes fi a 21
–, Dénes fi a, Mokcha-i nemes 72, 115
–, Egyed fi a 391
–, Felicián fi a, Kudurzow-i 212
–, Fülöp fi a, Mihály unokája 291
–, Gegus fi a 101
– mr., Gergely fi a, Lőrinc unokája, szép-

laki 161
–, Gergely fi a 30-32, 40, 227, 267, 431
–, Heym fi a, bakonyi 85
–, István fi a, Verőce város bírája 64
– c., Lampert fi a, Tamás apja 335
–, Lőrinc fi a, Lőkös, Turul, György, 

Gergely, István és Simon apja, 
széplaki 161

–, Márk fi a 292
–, Mihály fi a 314
–, Miklós fi a 201

–, Miklós fi a, Péter unokája 344
–, Miklós fi a, szentandrási Lőrinc fi a 

Apród (dict.) István fi a András 
mr. famulus-a 243

–, Moka fi a, kissági 397
–, Pál fi a, béci Mátyás jobbágya 398, 406
–, Paznan fi a, királyi ember, Zulche-i 

54, 125
–, Péter fi a 263
–, Péter fi a 33
– fi a András 398
– fi a Domonkos, reszneki 452, 482-483, 

497
– fi a Erdélyi Jakab, szakácsi 448
– fi a Gál, récsei 39
– fi a Gegen, rátki 229
– fi a Gegeu, baki 398, 406
– fi a György, rozsályi 325
– fi a János, felszászi nemes 433
– fi a János, hermani 505
– fi a János, horváti 71
– fi a István 167
– fi a István, ollári 39
– fi a Kozma, Zomayun-i 175
– fi a Mátyás, alcsúti 145-146, 191
– fi a Mihály 62
– fi a Miklós, Bolcard-i 136
– fi a Miklós, kávási 246, 452, 482-483, 

497
– fi a Péter 387
– fi a Péter, gulácsi 151
– fi ai: Dénes, Demeter, agóci 457
– fi ai: Német (dict.) János és Gergely, 

rumi 227, 431
Gerges fi a István 290
Gerlachfalva (Gerlahfolua), ma Gerla-

chov, Sz. (Szepes m.) 130
Gerlacius 130
Gerlahfolua l. Gerlachfalva
Germano Trilha 284
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Gerse (Gelsa), ma Gersekarát része 
(Vas m.) 8, 49, 514, 517-518

Gertrud, Gublinus lánya, lőcsei 328, 372
Gervasius fi a Pál, jutasi 462
– fi a Pető, jutasi 462
Geszt (Gezth), hn. 155
Gesztely (Geztel), (Zemplén m.) 481
Gét (Gech, Geech, Geth), ma Géta 

puszta (Baranya m.) 120, 140-141, 
152-153

Geth l. Gét
géti egyház 140, 152
Geublinus l. Gublinus
Geurbeu l. Görbő
Geustusera l. Tuzsér
Geustusyra l. Tuzsér
Gewr l. Győr
Geztel l. Gesztely
Gezth l. Geszt
Gilét (Gyelet, Gylet, Gyleth) fi ai Miklós 

és János 88, 114, 288, 359, 478
Gloguncha, birtok, folyó (Körös m.) 169
gneznói érsek 477
Gogh l. Gagy
Gogy l. Gagy
Golop (Golup) (Abaújvár m.) 248, 313, 

333
Golumbar fi a Péter, felkeszi 500
Golup l. Golop
Gónás (Gonas), elpusztult település 

Szigetvár mellett (Somogy m.) 
360, 365

Gonas l. Gónás
gonosztevő 55, 362, 416, 478, 487, 532-

533
Gór (Gar) (Vas m.) 495
– (Gowr) (dict.) Miklós, soproni bíró, 

góri 329, 495
Gorbonok (Gorbounok), ma Kalinóc 

(Kalinovac), Ho. (Körös m.) 252

Gorbounok l. Gorbonok
Goron l. Garam folyó
Goron l. garamszenetbenedeki monostor
Gosztola (Goztholia) (Zala m.) 229
Gothardus fi a Miklós, csói 132
Goztholia fi a György, gosztolai 229
Goztholia l. Gosztola
Göbölfalva (Gebulfalua), ma Buglov-

ce, Sz. (Szepes m.) 328
gödör 215
Gömör (Gumur, Gwmur), ma Sajó-

gömör (Gemer), Sz. (Gömör m.) 
217-218, 244, 363, 479, 481, 484

– (Gumur) megye 91, 94, 216-218, 283, 
363, 412, 479, 484, 511

– megye hatósága 218, 363, 479
Gönyü (Gwynu) (Győr m.) 38
Görbő (Geurbeu), ma Nagygörbő (Zala 

m.) 269
görci püspök 429
Görgő (Gargou, Gargow), ma Spišský 

Hrhov Sz. (Szepes m.) 441
Greben, vár, Ho. (Körös m.) 126
Greda, ma Greda Marnševečka, Ho. 

(Varasd m.) 391
Grogosynpothok (Grogosypoth) (Va-

rasd m.) 391
Grogosypoth l. Grogosynpothok
Gron l. Garam
Gublinus (Geublinus) c., Gertrud asz-

szony apja, lőcsei 328, 372
– fi a Illés, jánosfalvai 70
Gugh l. Gugy
Guillelmus, választott konstantinápolyi 

érsek 206
–, toplicai apát 510
Gulach l. Gulács
Gulács (Gulach), ma Nemesgulács 

(Zala m.) 151
Gumur l. Gömör
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Gungus l. Gyöngyös
Gunter fi a Miklós 15
Gunya fi ai: Domonkos és István, máréi 

3, 498
Gurk fi a Mihály, citói 387, 436
Gussul fi ai: Seydul (Seydel) és Imre 311, 

315
Gút (Guth) (Szabolcs m.) 399-400
Guth l. Gút
Guthkeled l. Gutkeled nem(zetség)
Guthkeleed l. Gutkeled nem(zetség)
Gutkeled (Guthkeleed, Guthkeled) nem 

(-zetség) 35, 114, 369, 433
Guz, völgy 132
Gwgh, hn. (Győr m.) 119
Gwmur l. Gömör
Gwthka, lánya, Ania, kápolnai 221
Gwylleremus l. Jugié, Guillaume
Gwynu l. Gönyű
gyám 516
Gyankfolua l. Gyónfalva
Gyarak (Gyrak), ma Gyorok, Ghioroc, 

Ro. (Arad m.) 518
Gyelet l. Gilét
Gyeli (Gyely), település, Csipkerek kö-

zelében feküdt (Vas m.) 249
Gyely l. Gyeli
Gyírmót (Gyrmoth), ma Győr része 

(Győr m.) 491
Gylet l. Gilét
Gyleth l. Gilét
Gyónfalva (Gyankfolua), ma Gyónfal-

va (Hrišovce), Sz. (Szepes m.) 298
gyóntatói kegyelem 222-224, 427, 430, 

445, 526-528
Gyöngyös (Gungus), Szombathely ut-

cája 89
– (Gyungius), patak (Vas m.) 132
Győr (Gewr), ma Diósgyőr, Miskolc ré-

sze (Borsod m.) 516

– (Jaurinum), város (Győr m.) 38, 53, 
280, 316

– megye 38, 119
– megye comese 119
György l. Balo György
– l. Bebek György
– l. Bíró (dict.) György
– l. Kormos György
– l. Szakállas György
–, a nyulak-szigeti kolostor conversus 

testvére 220
–, bakonybéli apát 106, 353
–, bistei aranyműves 37
– deák (litteratus) 31
– deák (litteratus), vasvári villicus 249
–, királyi ember, Kozma-i 118
–, királyi ember, péderi 244
–, királyi ember, tákosi 345
– mr. deák (litteratus), egri subnotarius 

50
– mr., István herceg ítélőmestere és Or-

bász megye comese 84, 121, 271
–, testvér, a margitszigeti apácák offi -

cialis-a és procurator-a, cselei 351
–, testvér, sacerdos, a garamszentbene-

deki monostor tagja 413
–, zsemberi János özvegyének jegyese 

137
–, Balázs fi a, királyi ember, nyéki 317
– mr., Bebek (dict.) Domonkos fi a, lip-

tói comes, pelsőci 50, 88, 114, 177, 
197, 217

–, Beke fi a, Péter unokája, bajori 189
–, Benedek fi a 10
–, Chete fi a, felszászi nemes 433
–, Domonkos fi a, Dénes unokája, bőcsi 

400, 402
–, Fynech fi a, marócsai nemes 126
– mr., Gergely fi a, rozsályi 325
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– mr., Gergely fi a, Lőrinc unokája, szép-
laki 161

–, Goztholia fi a, királyi ember, goszto-
lai 229

–, Hektor fi a 142
–, Jakab fi a 169
–, Jakab fi a, királyi arbiter 304
–, Jakch fi a, Tamás unokája, kusalyi 

446
–, János fi a, Bereck unokája, bátori 35
–, János fi a, leszteméri 21
–, János fi a, velezdi 266
–, Kun (dict.) Miklós fi a 177, 197, 217
–, Lőrinc fi a, Péter unokája, enyerei 507
–, Mihály fi a, felsőpribeli 312, 375
–, Mihály fi a, verőcei polgár 64
–, Miklós fi a, Hektor unokája, dálkai 142
–, Miklós fi a, marócsai várjobbágy 285
–, Miklós fi a, miklósházai 327
–, Miklós fi a, pécsi egyházmegyei kle-

rikus, Pozania-i kanonok és főes-
peres 23

–, Miklós fi a, veszprémi kanonok 23
–, Mikou fi a, Samobor kerületbeli 123
–, Mochola fi a, királyi ember 244
–, Pál fi a 68, 113, 150
–, Pál fi a, Zaym unokája 169
–, Péter fi a, sóvári 25
–, mr., Petőc fi a, sirokai 117, 178
–, Salamon fi a, királyi ember, Hallas-i 

31-32, 40
–, Simon bán fi a, Moris apja 364
–, Sós (dict.) Péter fi a, sóvári 228, 309
– fi a Gegew 233
– fi a Márton 392
– fi a Péter 126
– fi ai: Balázs és Mihály, komlósi 143
– fi ai: Balázs és Miklós, bakonyi 85
győri főesperesség l. Demeter győri fő-

esperes

– káptalan (egyház) 38-39, 53, 68, 81, 
113, 119, 133-134, 280, 324, 329, 
330, 496

– Szt. János apostol és evangélista-ol-
tár 133-134

Györkefalva (Gyurkefolua), ma Zala-
cséb (Zala m.) 452

Gyrak l. Gyarak
Gyrmoth l. Gyírmót
Gyugy (Gugh)? (Somogy m.) 38
Gyula c. fi ai: Pál, Hank, Péter sacerdos 

és Tamás, görgői 75, 441
Gyunge, Senya fi a Tamás özvegye 50
Gyungius l. Gyöngyös
gyungiusfa (tölgyfa) 229
Gyure l. Gyuró
Gyuren (Juren), marócsai várjobbágy 

126
Gyureu (Gyurew) (dict.) Benedek, kirá-

lyi ember, Nyenye-i 26
Gyurew l. Gyureu
Gyúró (Gyure), elnéptelenedett tele-

pülés Érszakácsi határában, Ro. 
(Közép-Szolnok m.) 448

gyümölcsfa (gyümölcsös) 20, 35, 104, 
140-141, 152-153, 292, 317, 446, 
505

gyűrű, apáti 53
Gywke mosoni főesperes 316
– fi ai: János és István 148

H

Habey l. Hobol
hadjárat 29, 35, 127, 211, 216, 255, 263, 

293, 334, 370, 497, 503-504 kö-
zött, 513, 529-530 között

hadoszlás 211, 255, 263-269, 274, 293, 
327, 496-497



416

hajó 334, 503-504
halálos ítélet 532-533
Halam (Felsőhalam, Halam), ma Fel-

sőhalan (Zemplén m.) 118
Halam l. Halan
Halastó (Halastou, Halastow) (Vas m.) 

32, 352
halastó 13, 35, 65, 122, 185, 271, 310
Halastou l. Halastó
Halastow l. Halastó
halászóhely 244, 504
Hallas, h. n,. 31
Halsoalpar l. Alsóalpár
Hangon l. Hangony
Hangony (Hangon, Hangun, Alsó-, 

Felső-) (Gömör m.) 335, 418, 423
Hangonypatak (Hangunpataka, Han-

gunpathaka), folyó 335
Hangonyfő (Hangunfyw), ma Doma-

háza (Borsod m.) 335
Hangun l. Hangony
Hangunfyw l. Hangonyfő
Hangunpataka l. Hangony patak
Hangunpathaka l. Hangony patak
Hank, királyi ember, aranyosi 70, 328, 

372
–, Gyula fi a 75, 441
–, Illés fi a, Gublinus unokája, jánosfal-

vai 70
–, Jan fi a, királyi ember, orbánfalvi 70
Hannus bíró (scultetus) 344
Hanth fi a Miklós, unokája Péter, lekcsei 

183
Hany (Hon, Kis-, Nagy-), ma Nemes-

hany (Zala m.) 394
Harakóc (Herkowych), ma Harakóc 

(Harakovce), Sz. (Szepes m.) 110
Harangozó (Harangozou), ma Eger ré-

sze? (Heves m.) 516
Harangozou l. Harangozó

Harasth (Harazth), Salamon fi a, laki 10, 
270

harasth l. haraszt
haraszt (harazth, harasth) fa 440, 505
Harazth l. Harasth
harazth l. haraszt
Harkal l. Harkály
Harkály (Harkal), ma Salamonvár ré-

sze (Zala m.) 39
Harnad l. Hernád
Harság (Hassagh), ma Záborské, Sz. 

(Sáros m.) 228
Harsan l. Harsány
Harsány (Harsan) (Borsod m.) 20
hársfa 391, 440, 505
Hasguth l. Ásgút
Hassagh l. Harság
Hastad l. Hesdát
hatalmaskodás 12, 18, 42, 54-55, 70, 

121, 125, 137, 144, 184-185, 194, 
199, 210, 228, 240, 299, 344, 359-
360, 365, 380, 406, 412, 422, 458, 
496, 498, 519

határjel 37, 71, 142, 189, 220, 294, 317, 
319, 395, 454, 458, 509

– emelése (állítása) 26, 31, 35, 39, 132, 
162, 165, 175, 200, 325, 391, 417

– lerombolása 100-101, 140, 152, 160, 
210, 262, 317

határosok 3, 21, 26, 31-32, 36, 38-40, 50, 
58, 70, 87, 104, 106, 118, 130, 133-
134, 143, 161-162, 165, 175, 181, 
189, 200, 227, 229, 231-232, 260-
261, 280, 282, 292, 301, 305, 313-
314, 317, 325, 333, 336, 338, 340, 
375, 388, 391, 395, 413, 417, 439-
440, 451, 454, 457, 489, 505, 509

Hathalm l. Hathalom
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Hathalom (Hathalm), ma elpusztult 
település Bakonytamásitól É-ra 
(Veszprém m.) 142

Havasalföld (partes Transalpine) 124, 
289-29 között

ház 5, 35, 42, 89, 127, 185, 220, 258, 290, 
311, 315-316, 334, 344, 348, 392, 
398, 406, 408, 412, 422, 441, 482, 
496, 532

– felgyújtása 145-147, 188, 191-192, 
387, 498

Hedenricus, Hemingirus fi a 526
Hedreh (Veszprém m.) 142
hegy (hegycsúcs) 9, 37, 53, 71, 76, 132, 

171, 189, 200, 215, 220, 229, 292, 
294, 314, 391, 409, 440, 462, 489, 
535-536 között l. még Aposeer, 
Beercz, Fenyeuhegy, Gereche-
hegy, Holm, Hosszú Byrth, Me-
ger, Mikloshegye, Rakatyaspa-
tak, Zilah

Hegyesbirio, kő 292
Hegyn fi a Benedek 324
Hejmut (Hemuth, Heymouth, Hey-

muth), ma Arnótfalva, Arnutov-
ce, Sz. (Szepes m.) 70

Hekkul, zsidó, Sába férje 311
Hektor, Miklós apja, János és György 

nagyapja, dálkai 142
– fi ai: Yurant és György 142
Helbrandus fi a Miklós 310, 366
Helie, Brosaccum-i 223, 427, 430
Helmigh l. Helmygh
Helmygh (Helmigh) fi a István 311, 315
Hemingirus fi a Hedenricus 526
Hemuth l. Hejmut
Henclinus, Litoldus fi a 265
Hene, elpusztult település a mai Nyír-

bogdány területén (Szabolcs m.) 
346, 357

Henrik, bán, tárnokmester 162
–, korponai esküdt 127
– (Herric), soproni plébános 316
–, a zalai egyház jegyzője (notarius) 149
–, Detric fi a, királyi ember, betlenfal-

vai 2
– (Eremerch) fi a János, znojmoi 156-

157
– fi a Péter 527
– fi a Péter, unyomi 240, 422
Herbord fi a András 163
– fi a András 260
– fi a Márk, borjádi 140-141, 320
Herceg (Herczeg) (dict.) Péter mr., szek-

csői 12
herceg l. András, Károly király fi a; Ist-

ván, Kálmán, Károly, Róbert, Ru-
dolf

hercegi asztalnokmester l. László, Töt-
tös fi a

– aula 271
– ítélőmester l. György
– jelenlét bírósága 64
– kamaraispán 362
– káplán l. János, Henrik fi a
– pohárnokmester l. Iván, Dezső fi a
– tárnokmester l. Dezső, Iván fi a
– udvarbíró l. Dezső, Iván fi a
– udvari ifjú l. János, Fülöp fi a; Leon-

tius, Beke fi a
– udvari lovag l. Leontius, Beke fi a
hercegnő l. Margit
hercegnői nyestbőradó-szedő 187, 431 l. 

István, Beke fi a
Herchnidus, kapornaki apát 31
Herczeg l. Herceg
Herke, Mihály fi a 339
Herkowych l. Harakóc
Herman, hn. 505
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Hermann, fi ai András és Mihály, lánya: 
Anna, felesége Fekete Lőrinc lá-
nya, Erzsébet, zsigrai 24, 110, 155

Hernád (Harnad, Hornad), folyó 70, 
124

Herric l. Henrik
Hesdát (Hastad), ma Szamoshesdát 

(Hăşdate), Ro. (Doboka m.) 6
Heues l. hevesi főespesség
Heuesvyuar l. Heves megye
Heul, birtok (Vasvár m.) 104
Heves (Heuesvyuar) megye 364
hevesi (Heues, Hewes) főesperesség l. 

Benedek hevesi főesperes; Mik-
lós hevesi főesperes

Hewes l. hevesi főesperesség
Heym fi a Benedek 502
– fi ai: Pál, Lőrinc, László és Gergely, 

bakonyi 85, 269, 295
Heymouth l. Hejmut
Heymuth l. Hejmut
híd 35, 169
Hídvég (Hyduegh), ma Lendvahídvég 

(Mostje), Szl. (Zala m.) 31
hitbér 39, 50, 59, 66, 107, 162, 291, 303, 

312, 318, 320, 375, 399, 405, 412, 
414, 517-518, 521, 529

Hobol (Habey) (Somogy m.) 199, 299
Hódos (Hudus), ma Nemshódos (Vyd-

rany), Sz. (Pozsony m.) 135
Hódsziget (Hwthzugete, Hwtzzygete), 

erdő 12
Holm, hegy 200
Homorogd l. Homorogd
Homrogd (Homorogd) (Abaúj m.) 414
Hon l. Hany
Hont megye 3, 317
Hornad l. Hernád
Horuath l. Horvát
Horuath, hn. 35

Horuathy l. Horváti
Horuati l. Horváti
Horvát (Horuath), ma Erdőhorváti 

(Zemplén m.) 117, 178
– (Horuathy, Mathias Horuatha, 

 Sadan Horuatha), ma Kraszna-
horvát, Horatu Crasnei Ro. 
(Kraszna m.) 71

Horvát Bánság l. István, Miklós
Horváti (Horuati), ma Tornahorváti 

(Nová Bodva), Sz. (Torna m.) 340
Horvátország (Horvát Bánság, Croatia, 

Crouatia) 5, 7, 39, 64, 84, 121, 126, 
138-139, 187, 170, 188, 265, 271, 
285, 338, 363, 431, 502-503, 507

hospes 5, 20, 35, 37, 64, 84, 127, 163, 
230, 231, 247, 249, 257, 260, 282, 
311, 315, 319, 340, 351, 392, 422, 
504, 516, 532-533

Hosszú (Longum) Byrth, hegy 294
Hosszúbács (Huzzyubach), ma Bačin-

ci, Sze. (Valkó m.) 121
Hosszútóti (Huzyothoty), ma puszta 

Patapoklosi mellett (Somogy m.) 
360

Hoyzypah l. Páhok
hozomány 50, 268, 286, 403, 405
Hrabou l. Hrabové
Hrabové (Hrabou), ma Rabó (Hrabo-

vé), Nagybiccse (Bytča) része, Sz. 
(Trencsény m.) 291

Hudus l. Hódos
Hugincion, pápai cursor, Perusia-i 284
Humuk, Várda birtok része (Szabolcs 

m.) 458
Hundurchmark l. Száztelek
Hung l. Ung megye
Huruswa, hn. (Valkó m.) 88
Huzyothoty l. Hoszútóti
Huzypah l. Páhok
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Huzzyubach l. Hosszúbács
Hwthzugete l. Hódsziget
Hwtzzygete l. Hódsziget
Hyduegh l. Hídvég
Hynconus testvér, Lubucensis püspök 

472

I, J, Y

Jacabfalua l. Jakabfalva
Jakab l. Erdélyi Jakab
– l. Orrus (dict.) Jakab
– l. Szénás (dict.) Jakab
– l. Vancius Jakab
– l. Vörös Jakab
– l. Zelemer Jakab
– 448
–, csehi falubeli hospes 422
– mr., Erzsébet királyné udvarának no-

tarius-a 237
–, királyi ember, keszi 113, 150
– mr., királyi curia jegyzője, deák (lit-

teratus) 162
– mr., Körös megye comese 279
– kovács (faber), mákvai Beke fi a Beke 

procurator-a és jobbágya 482-483, 
497

–, nádori ember, svábfalvai 130
– mr., sacerdos, vasvári kanonok 227
–, Sáros m. hatóságának famulus-a 171
– mr., szepesi kanonok 130
–, szepesi presbiter 130
–, Adorján fi a, sárdi 39
–, Albunus fi a, János és Mihály apja, 

Radolch-i jobbágy 296
–, Bachou fi a, töbörétei 439
–, Barnabás fi a 219
–, Beke fi a 20
–, Benedek fi a, szepesi szolgabíró 155

–, Dabou fi a, ruszkai nemes 251
–, Dénes fi a 347
–, Domonkos fi a, kendertói 145-147, 

188, 191-192
–, Domonkos fi a, Miklós, Egyed és 

László apja, kusalyi 446
–, Erzsébet királyné embere, Tury-i 280
–, István fi a, betleni 417
–, István fi a, pásztori 68, 113, 150
–, Jakab fi a 450
–, János apja, kismodi 370
–, János fi a, Márton unokája, kegyei 55, 

448
–, Kozma fi a 292, 314
–, Lengyel (dict.) János fi a 33
–, Máté fi a, Pez-i 505
–, Mátyás fi a 219
–, Mátyás fi a 391
–, Mech asszony apja, Mech asszony 

férje 56
–, Mihály fi a, izsépi 118
–, Mihály fi a, szentkirályi 448
– mr., Mike fi a, kővágóörsi 461
–, Miklós fi a, Batiz unokája, Miklós 

apja, gömöri 130, 244
–, Miklós fi a, bogáti 341
–, Miklós fi a, felszászi 433
–, Miklós fi a, földvári 324
–, Miklós fi a, Jakab unokája 437
–, Miklós fi a, Szemes unokája, felkeszi 

500
–, Olivér fi a, ilvágyi, Dénes fi a János 

mr. famulusa 398, 406
–, Ostorman fi a, körmendi esküdt 131
–, Péter fi a, bői 364
–, Péter fi a, Lőkös mr. jobbágya 297
–, Péter fi a, ürömi 214
– c., Sámson fi a, megyei ember, kis-

surányi 241, 449
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–, Tamás fi a, nádori ember, szentjaka-
bi 199

–, Tamás fi a, rücsi 505
–, Thor (dict.) Péter fi a 190
–, Vörös Dezső fi a 82
–, Zancha (dict.) Péter fi a, karcsai 374
– fi a András 450
– fi a Balázs 428, 534
– fi a György 304
– (Jakabus) fi a Jakab 450
– fi a János 349
– fi a János 64
– fi a János, ebecki 318
– fi a János, endrédi 425
– fi a János, szelestei 393
– fi a János, Varas nb. 369
– fi a László, kisanarcsi 289, 326
– fi a Márton, pórteleki 161
– fi a Mihály, felszászi, Nolcs nb, 369
– fi a Miklós 149
– fi a Miklós 386, 388
– fi a Miklós 437
– fi a Miklós 59, 149
– fi a Miklós, baracskai 413
– fi a Miklós, felszászi, Nolcsa nb. 369
– fi a Miklós, kecelei nemes 71, 521
– fi a Péter 169
– fi ai: István és Miklós, Loprethfolua-i 

104
– fi ai: István és Pál, volt pozsonyi bíró 

408, 496
– fi ai: Péter és István, ófalui 199, 299
– fi ai: Péter, György, Domonkos 169
Jakabfalva (Jacabfalua), ma Magyar-

jakabfalva (Jakubovany), Sz. (Sá-
ros m.) 76, 171

Jakch, mr., Tamás fi a, György, István, 
László és András apja, kusalyi 446

–, lányai: Anich és Rusinch 347
Jako fi a János, sólyagi 168

Jakow, Kált része (Veszprém m.) 280
Jan fi a Hank, orbánfalvi 70
Jánk (Jank) h. n. 100-101, 160, 210, 262, 

519
Jank l. Jánk
Jánok (Janok), ma Janík, Sz. (Abaújvár 

m.) 324
Janok l. Jánok
János l. Acél (dict.) János
– l. Balog János
– l. Bator (dict.) János
– l. Bebek János
– l. Cheh (dict.) János
– l. Druget János
– l. Ewr (dict.) János
– l. Kassan (dict.) János
– l. Kupser (dict.) János
– l. Lengyel (dict.) János
– l. Liche János
– l. Lombos (dict.) János
– l. Lytar (dict.) János
– l. Nagy (Magnus) János
– l. Német János
– l. Páncél János
– l. Pelros János mr.
– l. Pobor (dict.) János
– l. Roh (dict.) János
– l. Sydow (dict.) János
– l. Tumpa (dict.) János
– l. Wzturgar János
– 448
–, alexandriai püspök, pápai követ 199-

200 között
–, andocsi 220
–, apostagi 145-147, 188, 191-192
–, beregszászi plébános, királyi ember 

454
–, Bolonia-i 527-528
–, borsodi főesperes 241, 323, 481



421

–, brixeni püspök, volt görzi püspök, 
Rudolf osztrák herceg kancellárja 
124-125 között

–, budai kanonok 214, 257-258, 447, 
514

– mr., budai őrkanonok 162, 214, 257-
258, 311, 315, 447, 514

–, dobokai főesperes 13
–, egri lector, Apród Miklós fi a, tótsoly-

mosi 10, 219, 241
–, egri őrkanonok 241, 323, 481
– mr., esztergomi egyház tanúságtevője 

494
–, fehérvári decan, tordai 462
–, fehérvári éneklőkanonok 462
– mr., fehérvári kanonok, tordai 209
– c., felapoldi 395
–, testvér, garamszentbenedeki prépost 

425-426
–, görzi püspök, volt knini püspök, vá-

lasztott passaui püspök, I. Lajos 
király követe 124-125 között

–, győri éneklőkanonok 81, 316
–, testvér, a jászói konvent tanúságtevő-

je 333
–, deák (litteratus), királyi udvari jegy-

ző (notarius), szerémi 410
–, királyi ember, armai 273
–, királyi ember, rádai 226
–, királynéi káplán, beregszászi plébá-

nos 419
–, korponai bíró 127
–, közjegyző, írnok 284
–, lányai: Kacich és Chalka, Egud-i 233
–, testvér, a leleszi konv. tagjai, konven-

ti tanúságtevő 281-282, 455
–, testvér, Lutomislensis-i püspök 474
–, mészáros, géti jobbágy 140, 152
– mr., Miklós esztergomi érsek notariu-

sa 26

–, testvér, olmützi püspök 473
– mr., pécsi kanonok, a kápolnaispán 

tanúságtevője és helyettese 162
–, testvér, pilisi apát 317
– mr., pozsonyi kanonok 81
–, rádi 509
–, sacerdos, az újvári egyház rectora, 

alesperes és az abaújvári kerüle-
tekben a vikárius helyettese 174

–, sacerdos, a veszprémi Szt. Kereszt- 
oltár rectora 142

–, sacerdos, az egri Sz. Márk evangélis-
ta-oltár mr.-e 231-232

–, sacerdos, az egri Szt. Márk-oltár 
mr.-e 230

–, sacerdos, az újvári egyház rectora, 
vicearchidiaconus, az abaújvári 
kerület helyettesének helyettese 
205

–, sacerdos, egri Szt. László király-ol-
tár mr.-e 87, 181

– mr., a sági monsotor tanúsága, a mo-
nostor notariusa 173

–, Sarniensis-i főesp. 202
–, szebeni sacerdos 290
–, szepesi karpap 2
–, titeli karpap, káplán 160
–, váci püspök 458-459 között
–, valkói főesperes, Miklós pécsi püs-

pök lelkiekben általános helynöke 
505

–, mr., vasvári alispán, sólyagi 240
– vasvári karpap 367
–, veszprémi al-olvasókanonok 462
– mr. veszprémi kanonok és decan 330-

331
–, veszprémi püspök, királynéi kancel-

lár 48-49, 91-97, 116, 124, 239, 
284, 289-290 között, 361, 410-
412, 415, 420, 453, 462, 533
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–, vilmányi sacerdos 205
–, ... fi a, Benedek fr.-e, csehi falubeli 

hospes 422
–, ... fi a, csehi hospes 422
–, Adorján fi a 201
–, Ajkas (dict.) Miklós fi a, ivánci 54, 

125, 367
–, Alman fi a, árvai 373
– mr., András fi a, veszprémi kanonok 

142
–, András fi a, felszászi nemes 433
–, András fi a, Sad unokája 37
–, András fi a, vasvár falubeli esküdt 249
–, Antal fi a, pécsi kanonok, nyitrai ol-

vasókanonok, 46-47
–, Bagonya fi a, királyi ember, Bereg 

megye alispánja 419, 454
–, Bakow fi a 448
–, Balázs fi a 133-134
–, Balázs fi a 516
–, Balázs fi a, királyi ember, nyéki 317
–, Bálint fi a, királyfi ai 368
–, Balog fi a 498
–, Balugh fi a, Vesszős mr. famulus-a és 

offi ciális-a 498
–, Banco fi a, zágrábi kanonok, varas-

di főesperes, a zágrábi egyház 
Szűz-Mária oltár prebendariusa 22

–, Beke fi a 324
–, Beke fi a, Benedek unokája, losani 

Mihály lánya: Erzsébet férje 405
–, Beke fi a, Péter unokája, bajori 189
–, Béla fi a, szentiváni 142
– mr., Benedek fi a, csetneki 182, 197
–, Benedek fi a, felesége Venis asszony, 

úszori 303
–, Benedek fi a, kalsai nemes 218
–, Bereck fi a, László, György és István 

apja, bátori 35, 129, 236, 250, 341, 
356

–, Bertalan fi a, István unokája, Bodug-
hazzunzaka-i 108

–, Boxa fi a, Enthal-i hospes 35
–, Buchuri Péter fi a 164-165
–, Cantelmus fi a, Bininensis-i polgár 

77-78, 382
–, Chyba fi a 133-134
–, Konrád fi a, pataki esküdt 37
–, Konrád fi a, kalsai 218
–, Demeter fi a, botykai 199
–, Demeter fi a, csetéri 486
–, Demeter fi a, István, Fülöp és Kupser 

(dict.) János apja 39
–, Demeter fi a, Iván unokája, Egyed 

dédunokája, kállói 400, 402
–, Demeter fi a, János és László apja, 

tolcsvai 117, 178
–, Demeter fi a, jutasi 462
–, Demeter fi a, túri 368
–, Demeter fi a, Zala megye szolgabírá-

ja 499
– mr., Dénes fi a, isabori 398, 406
–, Dénes fi a 39
–, Dénes fi a, szopori 448
–, Detre fi a, Erzsébet férje 495
– mr., Dezső c. fi a, gelénesi 193-194, 

230-231, 235, 282
–, Dezső fi a, péli 61, 273, 488, 491
–, Dok fi a, deáki 374
–, Domonkos fi a, anarcsi 289, 326
–, Domonkos fi a, Dénes unokája, bőcsi 

400, 402
–, Domonkos fi a, Klára és Ursula apja, 

ládi 266
–, Domonkos fi a, kusalyi 446
–, Domonkos fi a, sólyagi 168
–, Domonkos fi a, szántói 214
–, Domonkos fi a, vissi 250
–, Domonkos fi a, zsuki 286
–, Donath fi a, királyi fi a, felsőrédicsi 31
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–, Dorozlou fi a 431
–, Elek fi a, királyi ember, nényei 26
–, Emuch fi a, Vas (dict.) Miklós, Lász-

ló, Acél (dict.) János, Vas (dict.) 
Lőrinc, Tamás, Vas (dict.) Dezső, 
Veres (dict.) Péter apja, keszüi 43, 
379

–, Ethuruh fi a, kálnói 216
–, Fekete Iuahun fi a, Miklós apja, sánk-

falvai nemes 218
–, Fülöp fi a, Mihály unokája 291
–, Fülöp fi a, Paris unokája, hercegi ud-

vari ifjú 271
–, Garabus fi a 118
–, Gergely fi a, felszászi nemes 433
–, Gergely fi a, hermani 505
–, Gergely fi a, horváti 71
–, Gilét fi a, bajmóci várnagy 88, 114, 

219
–, Gywke fi a 148
–, Henrik fi a, pozsonyi kanonok, po-

zsonyi falon túli Szt. Lőrinc paró-
kia plébánosa, István herceg káp-
lánja, znojmoi 156-157

–, Jakab fi a 349
–, Jakab fi a, Albunus unokája, Ra-

dolch-i jobbágy 296
–, Jakab fi a, Dorottya apja, ebecki 318
–, Jakab fi a, endrédi 425
–, Jakab fi a, kismodi 370
–, Jakab fi a, szelestei 393
–, Jakab fi a, Varas nb. 369
–, Jakab fi a, verőcei polgár 64
–, Jako fi a, sólyagi 168
–, János és Anna fi a, Sándor unokája, 

Nyvigh-i 116
–, János fi a 53
– mr., János fi a, Benedek apja szabari 

59
–, János fi a, daróci 2

–, János fi a, Demeter unokája, tolcsvai 
117, 178

–, János fi a, hosszúbácsi 121
–, János fi a, Ite unokája 159
–, János fi a, jegerdorfi  207
–, János fi a, Márton unokája, kegyei 55, 

448
–, János fi a, Péter unokája, csaplani 159
–, Igmand fi a, varsányi 30
–, Jouka fi a 502
–, József fi a 2
–, István fi a, betlenfalvai 529
–, István fi a, budméri 437
–, István fi a, Gábor unokája,mérői 377
–, István fi a, László apja, daróci 195, 

232, 281
–, István fi a, Máté unokája 248
–, István fi a, Miklós szepesi prépost 

megbízottja 70
–, István fi a, Pethk unokája, Segur-i 270
–, István fi a, tolnai szolgabíró, sólyagi 

322
–, Ite fi a, János apja 159
–, Iván fi a, Miklós fi a János és Jakab fi a 

Miklós procurator-a 130
–, Ivánka fi a 247
–, Ivánka fi a, palásti 137, 173
–, Károly fi a, Tamás fi a Saul lányának 

férje 50
–, Katalin és Vörös András fi a, Deme-

nes unokája, gelei 154
–, Kaza fi a, Erzsébet apja 6
–, Kázmér fi a, királyi ember 70
–, Kelemen fi a 360, 365
–, Kelemen fi a 499
–, Kelemen fi a, Beke fi a Kozma famu-

lusa 365
–, Kis (Parvus) Péter fi a, bélvatai 90
– mr., László fi a, Domonkos apja, Bihar 

megye alispánja, várdai 57, 179-
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180, 194, 198, 230-232, 235, 261, 
264, 281-282, 435, 458-459, 487, 
492-493, 509

–, László fi a, füssi nemes 426
–, László fi a, királyi ember, vrbano veci 

391
–, László fi a, márki 449
–, László fi a, monoki 248
–, László fi a, sólyagi 168
–, László fi a, szentkirályi 363, 484
–, László fi a, tornai 340
– mr., Lőrinc fi a, Rátold nb. 499
– mr., Lőrinc fi a, kanizsai 82
–, Lothardus fi a, Fekete Omodeus uno-

kája, Omodeus, István, Lothard 
és Miklós apja, Gutkeled nb., 
lendvai 114, 369

–, Lukács fi a 118
–, Márk fi a, királyi ember, halastói 32
–, Márton fi a, Katalin férje, András és 

Imre apja 143, 189
–, Márton fi a, László, Jakab, Péter, Já-

nos, András és Mihály apja, ke-
gyei 55, 448

–, Márton fi a, Sáros megye volt szolga-
bírája, bujáki 128

–, Máté fi a, Márk unokája, egyeki 82
–, Mihály fi a 148
–, Mihály fi a 314
–, Mihály fi a, felsőpribeli 312, 375
–, Mihály fi a, János unokája, Zaloch 

dédunokája 88
–, Mihály fi a, kisleszteméri 21
–, Mihály fi a, Segur-i 10
–, Mihály fi a, váradi kanonok, eszter-

gomi kanonok, szováti 443-444
–, Mihály fi a, Vilyam fi a János offi cia-

lis-a és famulus-a 87
– mr., Miklós fi a, Batiz unokája, királyi 

ember, gömöri 130, 217, 244

–, Miklós fi a, Artholptheleky-i 505
–, Miklós fi a, Ba...-i 475
–, Miklós fi a, Hektor unokája, dálkai 142
–, Miklós fi a, horváti 340
–, Miklós fi a, István, Demeter és Erzsé-

bet apja, Gwgh-i nemes 119
–, Miklós fi a, Katalin férje, szekérgyár-

tó, budaváralji 214
–, Miklós fi a, királyi ember, hidvégi 31-

32, 40
–, Miklós fi a, királyi ember, Kata-i 244
–, Miklós fi a, királyi ember, kázmérfal-

vai 328
–, Miklós fi a, leszteméri nemes 251
–, Miklós fi a, Lóránd unokája 340
–, Miklós fi a, megyei ember, györkefal-

vai 452
–, Miklós fi a, Miklós bán unokája, Omo-

deus dédunokája, Fekete Omodeus 
ükunokája, Gutkeled nb., lendvai 
114

–, Miklós fi a, palásti 137
–, Miklós fi a, pécsi kanonok 276-277, 

306
–, Miklós fi a, Péter unokája 344
–, Miklós fi a, rajki 59, 149
–, Miklós fi a, Rokonok-i 420
–, Miklós fi a, szenterzsébeti 145-146
–, Miklós fi a, szentgyörgyi 475
–, Miklós fi a, tamási 142
–, Miklós fi a, zimányi 415
–, Miklós lánya: Sebe férje 344
–, Mothkus (dict.) András fi a, István és 

László apja 215
–, Nagy (Magnus) János fi a, Péter uno-

kája, csaholyi 196
–, Olivér fi a, királynéi ajtónállómester 

116, 124
–, Pál fi a 462
–, Pál fi a, felszászi nemes 433
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–, Pál fi a, alcsúti 145-146
–, Pál fi a, Heym unokája, bakonyi 85
–, Pál fi a, imári 499
–, Pál fi a, királyi ember, kisbarcai 87
–, Pál fi a, körtvélyesi 155
–, Pál fi a, marócsai comes terrestris 126
–, Pál fi a, Miklós unokája, bacskai 417
–, Pál fi a, Miklós unokája, butkai 359
– mr., Péter fi a, volt gömöri alispán 216
–, Péter fi a, Antal apja, zsidi 507
–, Péter fi a, apagyi 236
–, Péter fi a, béci Mátyás jobbágya 398, 

406
–, Péter fi a, felszászi nemes 433
–, Péter fi a, János unokája, panyolai 

129, 263
–, Péter fi a, királyi ember, berentei 87
–, Péter fi a, királyi ember, szombathelyi 

262
–, Péter fi a, Lőkös mr. jobbágya 297
–, Péter fi a, Mátyás és János apja, csap-

lani 159
–, Péter fi a, okolicsnói 36
–, Péter fi a, sóvári 25
–, Pető fi a, István óbudai prépost famu-

lusa 113, 150
– mr., Petőc fi a, Körös megye comese 

64, 169, 392
–, Pósa fi a, Benedek lánya: Klára férje 

324
–, Pósa fi a, István és Miklós apja, béri 

234
–, Pósa fi a, Sándor unokája, Miklós 

apja, Gwgh-i nemes 119
–, Radozlaus fi a, zágrábi kanonok és 

császári közjegyző 371
–, Rikolf fi a, Mihály apja, berzevicei 2
– mr., Sándor fi a, Celen unokája, Annus 

férje, udvari lovag, csongrádi co-
mes 28, 52, 91-97, 212, 244

–, Sándor fi a, János apja, Anna férje, 
Nyvigh-i 116

–, Sándor fi a, litéri 85
–, Serephel fi a 196
–, Serephel fi a, Miklós, Benedek és Pál 

apja, mezőházi 144, 288, 520
–, Simon fi a, kegyei 55, 448
–, Simon fi a, komlósi 344
–, Sós (dict.) Péter fi a, sóvári 228, 309
–, Syzlau fi a, szkárosi Miklós és fi ai 

procurator-a 275
– mr., Tamás fi a, komorói 509
–, Tamás fi a, bócsi 167
–, Tamás fi a, jutasi 462
–, Tamás fi a, királyi ember, aradi 509
–, Tamás fi a, királyi ember, koppányi 

32, 40, 227
–, Tamás fi a, királyi ember, kovácsi 340
–, Tamás fi a, Péter unokája 447
–, Tamás fi a, ukki 358
–, Texse fi a, vasvár falubeli esküdt 249
–, Uz fi a 172
– mr., Veche (dict.) Miklós fi a, patai 199, 

299, 360
–, Viliam fi a 87
–, Vivianus fi a 305
–, Vörös (Rufus) Salamon fi a, harkályi 39
–, Vörös András fi a, Demenes unokája, 

geleji 154
–, Wechkulyn fi a, Lőrinc és Miklós 

apja, geszti 154
–, Zaloch fi a, Mihály apja 88
–, Zaym fi a, Pál és György apja 169
– fi a András, Zalak-i 136
– fi a Bako 102
– fi a Benedek, tajnai 425
– fi a Demeter 274
– fi a Demeter 37
– fi a Domonkos, Kolcha-i 234
– fi a György, leszteméri 21
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– fi a György, velezdi 266
– fi a János 53
– fi a János, daróci 2
– fi a János, hosszúbácsi 121
– fi a János, jegerdorfi  207
– fi a Imre, gyírmóti 491
– fi a Imre, okolicsnói 36
– fi a Imre, vezekényi 61, 273, 488
– fi a László, rozgonyi 274
– fi a Lőkös 380, 422
– fi a Lőrinc, kisfalvi 529
– fi a Máté 118
– fi a Mátyás 145-147, 188, 191-192
– fi a Mátyás, regmeci 424
– fi a Mihály, felszászi, Nolcsa nb. 369
– fi a Mihály, kéri 26
– fi a Miklós, atyinai 121, 139
– fi a Miklós, csebi 87
– fi a Miklós, divéki 502
– fi a Miklós, jutasi 462
– fi a Miklós, kalsai nemes 218
– fi a Miklós, szakácsi 233
– fi a Nagy Simon, bagosi 161, 416
– fi a Pál, somosi 192
– fi a Péter 133-135
– fi a Péter 519
– fi a Péter, panyolai 263
– fi a Péter, Varas nb. 369
– fi a Stanizlaus, toplicai 70
– fi a Tamás 379
– fi ai: Benedek és Dénes, nádasdi 352
– fi ai: Ethyz és János, szabari 59
– fi ai: László és Miklós, kissági 397
– fi ai: Miklós és Pál, szántói 317
Jánosfalva (Janusfolua), ma Szepes-

jánosfalva, Jánovce, Sz. (Szepes 
megye) 70

Jánosi (Iwanosy), ma Makkosjánosi, 
Janosi, U. (Bereg m.) 454

– (Janusy), ma Kántorjánosi (Szabolcs 
m.) 300

Januk l. Jányok
Janusfolua l. Jánosfalva
Janusy l. Jánosi
Jányok (Januk, Alsó-), ma Janíky, Sz. 

(Pozsony m.) 297
Jára (Jara), ma Alsójára, Iara, Ro. (Ko-

lozs m.) 286
Jara l. Jára
Jardanfalua l. Járdánfalva 
Járdánfalva (Jardanfalua, Jerden-

falua), h.n. 24
Jaroslav, gneznói érsek 466
Jassov l. jászói konv.
Jászó (Jazow) birtok 225
jászói (Jassov, Jaszov, Jazow, Jazou, 

ma Jašov, Sz.) Keresztelő Szt. Já-
nos-monostor, konventje és pré-
postja (Abaúj m.) 21, 42, 50, 69, 
70, 96, 118, 130, 136, 176, 203, 
217, 225, 244, 263, 274-275, 313, 
327, 333, 414, 418, 423-424, 432, 
481, 511, 515

Jaszov l. jászói konv.
Jaurinum l. Győr
Jazou l. jászói konvent
Jazow l jászói konvent
Ibrony (Ibrun), ma Nyíribrony (Sza-

bolcs m.) 459
Ibrun l. Ibrony
idézés 2, 21, 26, 32, 38-39, 42, 50, 58, 61, 

64, 70, 87-88, 115, 118, 132, 136, 
140-141, 151, 162, 165, 175, 205, 
217-218, 249, 260, 273, 280, 284, 
287, 305, 313, 316, 322, 327, 338, 
345, 367-368, 387-388, 394, 401, 
417, 419, 439, 452, 462, 483, 499, 
509, 532-533

idézési záradék 50
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idéző levél 32, 39, 61, 64, 70, 88, 115, 
118, 327, 502

Jegerdorf, ma Krnov, Cseho. 206, 207
jegyajándék 59, 66, 107, 252, 268, 286, 

291, 303, 312, 318, 320, 324, 375, 
399, 403, 405, 412, 414, 517-518, 
521, 529

jegyző l. Ambrus, Henrik, Jakab, János, 
Kozma, Mihály, Miklós, Sewfri-
dus

Jéke (Jeke) (Szabolcs m.) 289, 509
Jeke l. Jéke
Jekkul c. vasvári szolgabíró 358, 380
Jekul, kaproncai villicus 5
– fi a Móric 375
Jenő (Jenew), ma Tiszajenő (Kül-

ső-Szolnok m.) 165, 200
Jenslinus (Jensul), Ottó fi a, tellesbrunni 

28, 52, 95, 244
Jensul l. Jenslinus
Jerdenfalua l. Járdánfalva
Yeztres, folyó 189
Ige, föld (Szabolcs m.) 458
Igmand fi ai Irnusd és János, varsányi 30
Ylhano, hn. 284
Ilka l. Jóka
Illés (Elyas) testvér, dubicai preceptor 

440
– (Elyas), Gublinus fi a, István és Hank 

apja, jánosfalvai 70
– (Elias), Miklós fi a, a királyi kápolna-

ispán tanúságtevője és familia-
ris-a 162

– (Elyas) fi a Lőrinc, Bees-i 108
Ilmár l. Imár
Ilonch, márkfalvi István fi a Marios fe-

lesége 298
–, perényi Miklós c. lánya, mártonfalvi 

István fi a: Marios felesége 298

Ilvágy (Ilwagh), ma elpusztult telepü-
lés Kálócfa mellett (Zala m.) 398, 
406

Ilwagh l. Ilvágy
Imár (Ilmar), elpusztult település Vi-

gántpetend közelében (Zala m.) 
499

Ymola l. Imola
Imola (Ymola) (Gömör m.) 479
Imre l. Csorba (Chorba) (dict.) Imre
–, budai kanonok 214, 257-258, 311, 315, 

447, 514
–, egri olvasókanonok 481
–, erdélyi vajda 458-459 között
–, győri őrkanonok 81
– mr., királynéi kocsikészítő 311, 315
–, somogyi apát 64
– mr., tolnai alispán 322
–, ungi főesperes 241, 323
–, Beke fi a, Péter unokája, bajori 189
– c., Danus fi a, körtvélyesi Miklós c. 

lánya, Erzsébet férje, Péter apja, 
zsigrai 529

–, Domonkos fi a, Dénes unokája, bőcsi 
400, 402

–, Domonkos fi a, tolnai szolgabíró, ad-
ácsi 322

–, Dorozlou fi a 431
–, Gál fi a, kökényi 344
–, Gussul fi a, kocsikészítő 311
–, János fi a, gyírmóti 491
–, János fi a, Márton unokája 189
–, János fi a, okolicsnói 36
–, János fi a, vezekényi 61, 273, 488
–, Imre fi a, káldi 268
–, Pál fi a, derzsi Kántor Bereck procu-

rator-a 415, 513
–, Ponya fi a, vasi 451
–, Simon fi a 263
–, Tamás fi a, boci 286
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–, Villiam fi a, királyi ember 162
– fi a Chugy (dict.) Péter 448
– fi a Domonkos 131
– fi a Egyed 442
– fi a Imre, káldi 268
– fi a Miklós, nagysági 397
– fi a Péter, szikszói 339
– fi a Vesszős 294, 336, 488, 491
– fi ai: Mihály és Egyed, losani 405
Ince, IV., pápa 38, 353, 354
–, VI., pápa 22-23, 27, 34, 44-46, 73-74, 

77-78, 80, 105, 156-157, 206-207, 
222-224, 276-277, 284, 306-307, 
332, 343, 350-351, 382-385, 390, 
427, 429-430, 443-445, 456, 460, 
463-475, 477, 480, 490, 519-520 
között, 522-528

Inke (Inkee) (Somogy m.) 233
Inkee l. Inke
Insula Leporum l. Nyulak-szigete
Iob fi a Demeter 115
jobbágy 9, 12, 18, 24, 35, 55, 120, 127, 

129, 137, 140, 152-153, 173, 183, 
199, 208, 225, 230, 235, 240, 244, 
296-297, 299, 304, 310, 334, 338, 
344-345, 360, 365, 376, 381, 395, 
397-398, 401, 406, 416, 431, 437, 
446, 449, 455, 458-459, 482, 486, 
519

– elrablása 240
– kirablása 360, 365, 449, 486
– megsebesítése 24, 129, 296, 334, 360, 

365
– megverése 296, 365, 398, 437, 486
– meggyilkolása 199, 299, 334
jobbágytelek 110, 119, 259, 290, 292, 

312, 377, 404, 447
iocaulator l. Simon
jogszolgáltató 176, 234, 254, 416, 496, 

532-533

Jóka (Ilka, Kis-, Nagy-), település ma 
Jelka, Sz. (Pozsony m.) 65

Jókút (Jokuth) (Nyitra m.?) 502
Jokuth l. Jókút
Jouka fi ai: Bálint, János és Lőrinc 502
József fi a Cikó 130
– fi a János 2
Irnusd, Igmand fi a, varsányi 30
Isabor, ma Pacsa mellett (Zala m.) 398, 

406
Isakerwaya l. Kirva
Isep l. Izsép
Isepuagasa l. Izsép
Ysepvagasa l. Izsép
iskolamester 316
Issep l. Izsép
István l. Apród (dict.) István
– l. Bebek István
– l. Chuer (dict.) István
– l. Cimba (dict.) István
– l. Fodor (dict.) István
– l. Leg (dict.) István
– l. Német István
– l. Nyri (dict.) István
– l. Sapovis István
– l. Szakállas István
–, ajkai 175
–, deák (litteratus), Jakab bíró fi a Pál 

procurator-a 496
–, deák (litteratus), Lendvai Miklós bán 

procuratora 39
– mr. deák (litteratus), Vilmos pan-

nonhalmi apát famulus-a és ser-
viens-e 38, 53, 209

– mr., csanádi kanonok 210
–, deák (litteratus), a pilisi apát procu-

rator-a, somogyi 317
– mr., dobi 535
–, dubicai prépost 84
–, erdélyi alvajda 6, 305, 395-396
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–, erdélyi vajda, szolnoki c. 289-290 kö-
zött

– mr., kácsi 373
–, kalocsai érsek 458-459 között
–, királyi ember 319
–, királyi ember, csetéri 509
–, királyi ember, petri 194-195, 230-

232, 281-282, 509
–, királyi ember, sitkei 32, 40
–, testvér, lekéri apát 61
–, Lendvai Miklós bán procurator-a, 

Valch-i 39
–, V., magyar király 84, 92
–, nádori ember, Ung-i 21
–, óbudai prépost 113, 150
– mr., pozsonyi kanonok 81
–, testvér, sági prépost 173, 308, 368
–, szakácsi erdélyi Jakab famulusa, 55
–, szerb király 490
–, szlavón-horvát-dalmát herceg, I. Ká-

roly király és Erzsébet fi a, I. La-
jos király és András testvére 5, 
39, 64, 84, 121, 126, 128, 138-140, 
156, 187, 271, 285, 289-90, 362, 
506

–, touluse-i érsek, pápai kamarás 202, 
253. 460

–, váradi karpap 260
– mr., vasvári decan 104, 132
– mr., veszprémi kanonok és decan 249, 

462
–, zágrábi püspök 458-459 között
–, ... fi a, csehi hospes, zalai 422
–, ... fi a, nagyvátyi 387
–, Ábrahám fi a, Rokonok-i 420
–, Adas (dict.) László fi a, peleskei 264
–, Adorján fi a 201
–, András fi a, jányoki 297
–, testvér, Antal fi a, nyitrai püspök 46, 

48-49, 91-97, 116, 124, 239, 289-

290 között, 361, 410-412, 415, 
420, 453, 511

–, Apród Miklós fi a, tótsolymosi 10
–, Bebek (dict.) Domonkos fi a, mr., lip-

tói comes, pelsőci 114, 177, 182, 
197, 217, 219

–, Beke fi a 139
–, Beke fi a 263
–, Beke fi a, Chala férje 405
–, Beke fi a, hercegnői marturina-szedő 

506
–, Beke fi a, zimányi 415
–, Benedek fi a 39
–, Bertalan fi a 114
–, Bertalan fi a, István unokája, Bodug-

hazzunzaka-i 108
–, Bertalan fi a, Ompus unokája, Gutke-

led nb., lendvai 114
–, Box fi a, váti 268
–, Chegze fi a 417
–, Chel fi a 347
–, Cimba (dict.) István fi a 531
–, Cyne (dict.) Beke fi a, olaszi 403
–, Demeter fi a, csetéri 486
–, Demeter fi a, Iván unokája 169
–, Demeter fi a, királyi ember 118
–, Demeter fi a, lendvai Miklós bán pro-

curator-a, Valth-i 229
–, Demeter fi a, megyei ember, tárnoki 

183
–, Domknos fi a, pásztói 112
–, Domonkos fi a, Dénes unokája, bőcsi 

400, 402
–, Domonkos fi a, sólyagi 168
–, Domonkos fi a, vissi 250
–, Fülöp fi a, Ung megye szolgabírája 115
–, Gábor fi a, Péter, János és Lőrinc plé-

bános apja, mérői 377
–, Gergely fi a 167
–, Gergely fi a, ollári 39
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– mr., Gergely fi a, Lőrinc unokája, 
széplaki 161

–, Gerges fi a, Elena férje, Margit apja 
290

–, Gunya fi a, máréi 3, 498
–, Gywke fi a 148
–, Helmygh (Helmigh) fi a, óbudai hos-

pes 311, 315
–, Jakab fi a, Loprethfolua-i 104
–, Jakab fi a, ófalui 199
–, Jakab volt pozsonyi bíró fi a 496
–, Jakch fi a, Tamás unokája, kusalyi 

446
–, János apja, László nagyapja, daróci 

195
–, János fi a, Bereck unokája, bátori 35
–, János fi a, Demeter unokája, Miklós 

apja 39
–, János fi a, Lothardus unokája, Fekete 

Omodeus dédunokája, Guthkeled 
nb., lendvai, várkonyi 114, 387, 433

–, János fi a, Miklós unokája, Gwgh-i 
nemes 119

–, János fi a, Mothkus (dict.) András 
unokája, András dédunokája 215

–, János fi a, Pósa unokája, Miklós apja, 
béri 234

–, Illés fi a, Gublinus unokája, jánosfal-
vai 70

–, István fi a 263
–, István fi a, damonyai 51
–, mr., István fi a, dörögdi 358, 380
–, deák (litteratus), István fi a, Zala me-

gye szolgabírája, sebicskei 246, 
482-483, 497

–, István fi a, kállói 356
–, István fi a, királyi ember, apáti 31
–, István fi a, királyi ember, töbörjétei 

133-134
–, István fi a, Mikcs bán unokája 76

– mr., István fi a, nagysemjéni 33, 296, 
300, 442, 513

–, Karla fi a, János apja 239
–, Kassan (dict.) János fi a 130
–, Kozma fi a, fáji 333
–, Lachk fi a, Dénes és Miklós apja, volt 

szlavón-horvát bán 114
–, Lőrinc fi a, kálozi 98
–, Lőrinc fi a, királyi ember 118
–, Lyptou fi a, királyi ember, palásti 317
–, Márk fi a, Kelemen apja 130
–, Márton és Katalin (Katra) asszony 

fi a, Domonkos unokája, hesdáti 6
–, Máté fi a, János és Máté apja 248
–, Máté fi a, Márk unokája, egyeki 82
–, Mihály bán fi a 458-459 között
–, Mihály fi a 238
–, Mihály fi a 314
–, (alio nomine Kunch), Mihály fi a, 

Cet-i 204
–, Mihály fi a, Dénes unokája 148
–, Mihály fi a, felsőpribeli 312, 375
–, Mikcs bán fi a, Ákos és István apja, 

Zala megye comese, pölöskei 50, 
76, 122, 246, 398, 406, 452, 482-
483, 497

–, Miklós bán fi a, István unokája, lend-
vai 39

–, Miklós c. fi a, perényi 24
–, Miklós fi a 459
–, Miklós fi a, jutasi 462
–, Miklós fi a, lőcsei polgár 441
–, Miklós fi a, Miklós unokája, Thomp 

dédunokája, Gereb-i 213
–, Miklós fi a, újhelyi 325
–, Mykych fi a, zágrábmezei comes ter-

restris 503
– c., Odolenus fi a, Kosucha-i 440
–, Olivér fi a, királyi ember, szentgyör-

gyi 32



431

–, Pál fi a 402
–, Pál fi a, dulói 190
–, Pál fi a, Miklós unokája, bacskai 417
–, Pál fi a, Miklós unokája, butkai 359
–, Péter fi a, ajkai 319
–, Péter fi a, gorbonoki 252
–, Péter fi a, jutasi 462
– mr., Péter fi a, Phile unokája, királyi 

udvari lovag 512
–, Pethk fi a, János apja, Segur-i 270
–, Ponya fi a, vasi 451
–, Pósa fi a, szeri 100-101, 160, 262, 334
–, Salamon fi a, laki 10, 270
–, Serephel fi a 161, 196
– mr., Tamás fi a, Dénes unokája, loson-

ci, régeni 346, 357, 434
–, Tiba fi a, jutasi 462
–, Trepk fi a, Egud-i János lánya Chalka 

férje 233
– fi a Bertalan, Bodughazzunzaka-i 108
– fi a Demeter, csetéri 486
– fi a Gergely 64
– fi a Jakab, betleni 417
– fi a Jakab, pásztori 68, 113, 150
– fi a János 322
– fi a János 70
– fi a János, betlenfalvai 529
– fi a János, budméri 437
– fi a János, daróci 232, 281
– fi a János, koppányi 29
– fi a István 263
– fi a István, apáti 31
– fi a István, damonyai 51
– fi a István, kállói 356
– fi a István, nagysemjéni 33, 296, 300, 

442, 513
– fi a István, sebicskei 246, 482-483, 497
– fi a István, töbörjétei 133-134
– fi a László 289, 326
– fi a László, nényei 317

– fi a László, patai 360
– fi a Lőrinc, nádasdi 32, 352
– fi a Marios, márkfalvi 298
– fi a Mátyás, béci 398
– fi a Mihály, monoki 333
– fi a Mike 301, 338
– fi a Miklós 458
– fi a Miklós 53
– fi a Miklós, berényi 220
– fi a Miklós, lendvai 39, 170, 224, 229
– fi a Miklós, Loprethfolua-i 104
– fi a Miklós, magyi 129
– fi a Miklós, pásztori 68
– fi a Nyri (dict.) István 208, 345, 401
– fi a Péter 310
– fi a Tamás, jékei 289
– fi ai: Pál és István, dörögdi 358, 380
Istvánfalva (Estsanuagasa), ma puszta 

Kükemező (Kuková) mellett, Sz. 
(Sáros m.) 347

Ite fi a János 159
ítélőmester l. György; Kozma; Miklós; 

Pál; Péter, Crisy c. fi a
Juachinus (Jvachinus) fi a Pál, garicsi ne-

mes 404
Iuahun l. Fekete (Niger) Iuahun
Iuan l. Iván
Iuanch l. Ivánc
Jugié, Guillaume (Gwylleremus) de la, 

a Cosmedin-i Szűz Mária-egyház 
bíborosa, a felhévézi keresztesek 
mr.-e 421

iugerum 26, 56, 127, 132, 290, 292, 301, 
314

juh 304
Yurant, Hektor fi a 142
Juren l. Gyuren
Jurle l. türjei konvent
Jurnouch, h.n. (Varasd m.) 391
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Jutas, ma Jutaspuszta, Veszprém köze-
lében (Veszprém m.) 462

Iuuan l. Iván
Iuxta Alma l. Almamellék
Jvachinus l. Juachinus
Iván (Iuan), Kaztanych-i 285
– (Iwan), Dezső fi a, Iván unokája, Ist-

ván herceg pohárnokmestere 121, 
138-139

– (Iwan, Iuuan), Egyed fi a, András, 
László és Demeter apja, kállói 
263, 346, 356, 389, 399-400, 402

– (Iwan, Iuan), Miklós fi a, marócsai 
várjobbágy 285

– (Iuan), Mikou fi a, Samobor kerület-
beli 123

– (Iuan) fi a András 204, 238
– (Iwan) fi a Demeter 169
– (Iwan) fi a Dezső 64, 121, 138, 139
– (Iuan) fi a Dezső, Samobor kerületbeli 

123
– (Iuan) fi a Edus, betlenfalvai 529
– (Iwan) fi a János 130
– (Iwan) fi a László 303
Ivánc (Iuanch), ma Kloštar Ivanić, Ho. 

(Körös m.) 285
– (Iwanch) (Vas m.) 54, 125, 367
Ivánfölde (Iwanfelde), elpusztult tele-

pülés Zalacsány mellett (Zala m.) 
31

Ivánka (Iwanka), Adorján fi a 201
– (Iwanka) fi a Domonkos 334
– (Iwanka) fi a János, palásti 137, 173
– (Iwanka) fi a Miklós, Genefalua-i 

505
– (Iwanka) fi ai: Miklós, Bálint, András 

és Domonkos, csépi 145-147, 188, 
191-192

Iwan l. Iván
Iwanch l. Ivánc

Iwanfeulde l. Ivánfölde
Iwanka l. Ivánka
Iwanosy l. Jánosi
Iwko, Juachinus fi a Pál jobbágya 404
Izaad fi a Benedek, zimányi 415
Yztringuulgh (Yztrunguulgh), völgy 20
Yztrunguulgh l. Yztringuulgh
Izsép (Isep, Issep, Ysepvagasa, Isepua-

gasa), ma Magyar- és Sárosizsép, 
Žipov, Sz. (Sáros m.) 118, 189

K

Kaathl l. Kált
Kabak fi a Baramuk 164-165
Kachou (dict.) Miklós fi a Tamás 148
Kachy l. Kács
Kacich, Egud-i János lánya, osztopáni 

Péter fi a Pető felesége 233
Kács (Kachy) h. n. 373
Kadoldo Perkman, domicellus 430
Kagmathy l. Kajmát
Kajár (Kayar), ma Kajárpéc (Győr m.) 

106 
Kajmát (Kagmathy), elpusztult telepü-

lés Bodajk közelében (Fejér m.) 
192

Kaksow l. Koksó
kalács 10
Kalangafeu, rét (Szabolcs m.) 509
Káld (Kald) (Vas m.) 268
Kald l. Káld 
Kálló (Callow, Kallo, Kallou, Kallow), 

ma Nagykálló (Szabolcs m.) 129, 
236, 250, 341, 346, 356-357, 389, 
399-400, 402

– (Karlow), ma Szuhakálló (Borsod 
m.) 335

Kalló l. Kálló
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Kallou l. Kálló
Kallow l. Kálló 
Kálmán, szlavón herceg 84
–, győri püspök 48-49, 91-97, 116, 124, 

239, 289-290 között, 361, 383-385, 
410-412, 415, 420, 453

Kalmár (Kalmar) (dict.) Demeter, győri 
polgár 53

– (Kalmar) (dict.) Miklós, Enthal-i hos-
pes 35

Kalmyrus fi a Mihály, egervári  240
Kálnó (Kalno), ma Kalinovo, Sz. (Nóg-

rád m.) 216
Kalno l. Kálnó
kalocsai egyházmegye (érsekség) 277
– érsek 342-343, 385 l. még Dénes fr., 

István
– káptalan 12
– prépost 277
Káloz (Kalozd), elpusztult település 

Várpalota közelében (Veszprém 
m.) 330-331

– (Kalus, Kaluz), ma Budakalász (Pilis 
m.) 62, 98

Kaloz, királyi ember, ivánföldei 31
Kalozd l. Káloz
Kalsa, ma Kalša, Sz. (Abaúj m.) 218
Kált (Kaathl, Katl), elnéptelenedett 

település Bakonybánk közelében 
(Veszprém m.) 43, 280

Kalus l. Káloz
Kaluz l. Káloz
Kamad, hn. 35
kamarahaszna 536
kamaraispán l. hercegi, Mihály
Kamenzky (Kamonsky), út (Varasd m.) 

391
Kamennysnoch 185
Kamlar l. Kalmár
Kamonsky l. Kamenzky

Kamonya (Kamyna), elpusztult telepü-
lés Dobróka (Dúbravka) közelé-
ben, Sz. (Zemplén m.) 21

Kamproncha l. Kapronca
Kamyna l. Kamonya
kancelláriai jegyzet (assecuratio, com-

missio, relacio) 5, 51, 186, 285, 
407-408, 500

Kandy, elpusztult település Csobánka 
közelében (Pilis m.) 254

Kaniska l. Doruzloch
Kaniur (Kanyur), mező 185
Kanizsa (Kanysa), ma Nagykanizsa 

(Zala m.) 82
Kánó (Calno) (Gömör m.) 479
kanonok 81, 113, 150, 210, 214, 227, 257-

258, 277, 311, 315, 330-331, 375, 
409, 462, 523, 525

kanonok l. Bálint; Benedek; Bertalan; 
budai; Demeter; György, Miklós 
fi a; Imre; István, Jakab; János; 
János, András fi a; János, András 
fi a; János, Banco fi a; János, Hen-
rik fi a; János, Mihály fi a; János, 
Miklós fi a; János, Radozlaus fi a; 
Kozma; László; Mihály; Miklós; 
Miklós, László fi a; Német István; 
Pál , Pál, Pál fi a; Péter; Péter, Pé-
ter fi a; pozsegai; Simon, Simon 
fi a; Tamás, Simon fi a

kanonokság 22-23, 44, 206-207, 276, 
306-307, 350, 390, 443, 522, 524

Kántor (Cantor) (dict.) Bereck, derzsi 
296, 442, 513

– (Kantur) (dict.) Miklós fi a Benedek, 
jánosi 300

Kantur l. Kántor
Kanysa l. Kanizsa
Kanyur l. Kaniur
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Kapás (Kapas) (dict.) Tamás, a margisz-
tigeti apácák cseleji famulusa 351

Kapi (Kapy) (Sáros m.) 535-536 között
káplán 316, 355, l. még Benedek; János; 

János, Henrik fi a; Márton; Má-
tyás; Péter; Tamás

Kaplyan l. Koplány
Kápolna (Kapolna) (Gömör m.) 221
– (Kapulna), ma Sajókápolna (Borsod 

m.) 266
kápolna 217, 316, 505 l. még soproni Szt. 

Dorottya-kápolna
Kapolna l. Kápolna
Kapornak (Kapornuk, Kapurnuk), 

település ma Nagykapornak (Zala 
m.) 31, 246, 398, 462, 482-483, 
497

kapornaki (Kapornuk, Kapurnuk) Szt. 
Üdvözítő-monostor és konventje 
39, 227

– apát 227 l. még Herchnidus
Kapornuk l. Kapornak, kapornaki konvent
Kapos (Kapus), ma Nagykapus, Veľké 

Kapušany, Sz. (Ung m.) 486
Kappan l Koppány
Kappruncha l. Kapronca
Kapronca (Kappruncha, Kampron-

cha), város, ma Koprivnica, Ho. 
(Körös m.) 5, 170

káptalan  l. aradi, boszniai, budai, csa-
nádi, csázmai, egri, erdélyi, esz-
tergomi, fehérvári, győri, kalo-
csai, kői, nyitrai, pécsi, pozsegai, 
pozsonyi, szepesi, szerémi, titeli, 
váci, váradi, vasvári, veszprémi, 
zágrábi 

káptalan tanúsága (embere) 2-3, 18, 20, 
24, 26, 31-32, 35-36, 38-40, 50, 53, 
62, 87, 98, 100-101, 104, 121, 130, 
132-135, 139, 142-143, 145, 160, 

162, 171, 175-176, 181, 188-189, 
191, 194, 199-200, 210, 218, 226-
332, 234, 237, 249, 260, 262, 272, 
280, 289, 299, 304-305, 312, 317-
319, 325-326, 328, 340, 349, 351, 
367-368, 372, 375, 391, 395, 397, 
439, 451, 454-455, 462, 475, 486, 
494, 509

kapu 20, 35
Kapulna l. Kápolna
Kapurnuk l. Kapornak, kapornaki konvent
Kapus l Kapos
Kapy l. Kapi
kár (károkozás) 88, 121, 145-147, 188, 

191-192, 208, 294, 316, 345, 356, 
370, 429, 437, 458, 460, 482, 496, 
499, 510

Karakó (Cracow) (Vas m.) 295
Karasov l. Krassó megye
Kárász (Karaz), ma Nyírkárász (Szat-

már m.) 457
Karaz l. Kárász
Karazna l. Krasznyán
Karaznahurka l. Krasznahorka
Karaznahurkya l. Krasznahorka
Karcha l. Karcsa 
Karcha Omodei l. Karcsa
Karcsa (Karcha Omodei), ma Amadé-

karcsa (Amadeho Kračany), Egy-
házaskarcsa településrésze (Kos-
tolné Kračany) Sz. (Pozsony m.) 
374

– (Karcha, Egyház-, Királyfi ai-), ma 
Kostolné, Král’ovičove Kračany, 
Sz. (Pozsony m.) 133-134

kard 55, 398, 406
kardinális 105, 460
Karla, István apja, János nagyapja 239
Karlow l. Kálló
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Károly, I., magyar (H) király, Erzsébet 
férje, I. Lajos király, András és 
István hercegek apja 31, 91-94, 
97, 124, 162-163, 209, 289-290 
között, 410-412, 420, 428, 447, 
453, 534

–, IV. császár 199-200 között, 475
–, szlavón herceg, durazzói 284-285 kö-

zött
– fi a János 50
– fi a Lőrinc 301
karpap 2, 18, 24, 26, 50, 58, 98, 133-

134, 188, 200, 220, 227, 229, 260, 
280, 325-326, 367, 372, 486 l. még 
András, Benedek, István, János, 
László, Lőrinc, Lukács, Márton, 
Miklós, Pál, Péter, Tamás

Kassa (Cassa), város, ma Košice, Sz. 
128

Kassan (dict.) János c. fi ai Márk, Staniz-
laus, István 130

kaszáló 15, 132, 133, 195, 232, 260, 271, 
281, 336, 338, 358, 377, 380, 403, 
404, 440, 462

Kata, hn. 244
Katalin (Katra), Kaza fi a Mihály lánya, 

hesdáti Márton felesége, István 
anyja 6

–, budaváralji János szekérgyártó fele-
sége 214

–, földvári Miklós lánya 324
–, homoródi Márk lánya, sápi Domon-

kos fi a Sympo (dict.) Miklós öz-
vegye, Sasai Sasa (dict.) Damia-
nus felesége 414

–, Márk lánya, geleji Vörös András fe-
lesége, Abram-i 154

–, Márton fi a János felesége 189
–, meggyesi Pongrác felesége 495

–, Miklós fi a, Márk unokája, gelei Vö-
rös András özvegye Miklós, Já-
nos és Péter anyja 154

–, Pál lánya, Gyula unokája, Morbeu 
(dic.) Miklós felesége, görgői 75

Katha, László lánya, Farkas unokája, 
Pál anyja, büki 246

–, Máté lánya, Olivér unokája, Péter fi a 
Mykhaelis özvegye 252

Kathus, kállói Iván fi a András felesége 
399-400

Katl l. Kált
Katra l. Katalin
Katrych, folyó 71
Kauas l. Kávás
Kávás (Kauas), birtok (Zala m.) 246, 

452, 482, 483, 497
– (Kauas), kaszáló 358, 380
– (Kawas), ma Érkávás (Căuaş), Ro. 

(Közép-Szolnok m.) 18
Kawas l. Kávás
Kayar l. Kajár
Kaza fi ai Mihály és János 6
Kazasreeth, Pócs birtok része 35
Kazmal l. Koszmály
Kazmer l. Kázmér
Kázmér, (Kazmer, Kazmyr, Olkaz-

mer) ma Kis- és Nagykázmér 
(Malý és Veľký Kazimír), Sz. 
(Zemplén m.) 244, 418

Kázmér, III., lengyel király 41, 73-74
– fi a János 70
Kazmerfalua l. Kázmérfalva 
Kázmérfalva (Kazmerfalua), Sz. (Sze-

pes m.) 328
Kazmyr l. Kázmér
Kecel (Kechel, Keczel), ma Magyar- és 

Oláhkecel (Meseşenii de Jos és 
Sus, Ro.) (Kraszna m.) 71, 409, 
521
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Kechel l. Kecel
Kechkemeth l. Kecskemét
Kechlon 338
Keczel l. Kecel
Kecskemét (Kechkemeth) (Pest m.) 

239
Kedhel l. borsmonostori apátság
Kedhel l. Kethely
Kedhyda l. Kehida
Keer l. Kér
Kege l. Kegye 
Kegye (Kege), ma Chegea, Ro. (Szat-

már m.) 55, 448
kegyuraság, kegyúri jog 35, 148, 271, 446
Kehida (Kedhyda), ma Kehidakustyán 

(Zala m.) 85
Kelemen l. Kis (Parvus) Kelemen
–, testvér, plocensis püspök 471
–, VI., pápa 46, 105, 156, 206, 460
–, István fi a, Márk unokája 130
–, Mihály fi a, Mihály fi a János procu-

rator-a 88
–, Miklós fi a, mérai 286
–, Póka fi a, a pozsonyi vár condiciona-

riusa 411
– fi a János 360, 365
– fi a János 365
– fi a János 499
– fi a Miklós, práznóci 317
Kemen (Kemyn) fi a Márton 215
kemléki (Kemluk, ma Kalnik, Ho. (Kö-

rös m.) főesperesség l. Folcosy 
Dénes kemléki főesp.

Kemluk l. Kemléki főesperesség, Nagykemlék
Kemyn fi a Miklós 148
Kemyn l. Kemen
Kende (Kendyz), ma Kendice?, Sz. (Sá-

ros m.) 42
Kendertó (Kendertou, Kendertow, 

Kendurtou), elpusztult település 

Császár határában (Komárom m.) 
145, 146, 147, 188, 191, 192

Kendertou l. Kendertó
Kendertow l. Kendertó
Kendi (Kendy), ma Monaj település-

része (Abaúj m.) 339
Kendurtou l. Kendertó
Kendy l. Kendi
Kendyz l. Kende
Kene (Külső-Szolnok m.) 18
Kenéz (Kenez), ma Érkenéz (Voivozi), 

Ro. (Szabolcs m.) 35
Kenez l. Kenéz
Kér (Keer, Kis-, Nagy-), ma Ipolykér 

(Kiarov), Sz. (Nógrád m.) 26
Keral l. Király
Kerechy l. Kerecseny
Kerecseny (Kerechy), ma Tiszakere-

cseny? (Bereg m.) 345
Kereki (Kereky), ma Nagykereki (Bihar 

m.) 403
Kereky l. Kereki
kereskedő 34, 41, 242, 361
Kerestwr l. Keresztúr
Keresztényfalva (Nouociuitas), ma 

Cristian, Ro. 427
Keresztes (Kereztes), elpusztult tele-

pülés Iklód (ma Nagyiklód, Iclod) 
határában, Ro. (Doboka m.) 6

keresztesek 234, 440
Keresztúr (Kerestwr), ma Nemeske-

resztú (Vas m.) 295
– (Kerezthur), ma Tiszakeresztúr (Pe-

rehresztya), Ukr. (Ugocsa m.) 
486

Kereztes l. Keresztes
Kerezthur l. Keresztúr
kert 10, 20, 35, 71, 258, 270, 446
Kertum, hn. 294
Kese, ma Kešinci, Ho. (Valkó m.) 505
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Késmárk (Kesmark), város, ma Kež-
marok, Sz. (Szepes m.) 70

Kesmark l. Késmárk
Keszi (Kezw, Nagy-, Kis-), ma Vel’ké 

Kosihy, Sz. (Komárom m.) 451
– (Kezy), hn. 113, 150
Keszü (Kezu), ma Mezőkeszü (Chesău), 

Ro. (Kolozs m.) 43
Kethelen l. Kötelend
Kethely (Kedhel), ma Répcekethely 

(Mannersdorf an der Rabnitz) Au. 
(Vas m.) 132

– (Kedhel), ma Szentgotthárd-Rábat-
kethely (Vas m.) 54, 125

Keueskuth l. Köveskút
Keurusheg l. Kőröshegy
Keürthes l. Kürtös
Kewrthweles l. Körtvélyes
Kewrws l. Kőrös
kézdi (Kyzd) főesperesség l. Péter mr., 

kézdi főesperes
Kezu l. Keszü
Kezw l. Keszi
Kezy l. Keszi
Kígyós (Kygyos), ma Kigyos, U. (Bereg 

m.) 454
kikötő (rév) 12, 294, 334, 440
kiközösítés 339
kínvallatás 532, 533
Király (Keral), ma Királyháza (Koro-

leve)?, Ukr. (Ugocsa m.) 325
király adományozási jogkör 87, 111, 164, 

165, 200, 386, 388
király l. András, II.; Béla, IV.; István; 

István, V.; Károly, I.; Kázmér, 
III.; László, IV.; Lajos, I.; László, 
IV.; Péter, I.

Királyfi a (Kyalhyfi a), elpusztult tele-
pülés Felsőszemeréd (Horné Se-

merovce) közelében, Sz. (Hont 
m.) 368

királyi ajtónállómester l. Tamás, Péter 
fi a; Tese; Töttös

– alkancellár l. Miklós, zágrábi püspök
– asztalnokmester l. Lőkös
– curia 35, 39, 130, 150, 162, 219, 234, 

237, 280, 412
– ember 2, 3, 18, 20, 21, 24, 26, 31, 32, 

35, 36, 38, 39, 40, 42, 50, 53, 58, 
62, 70, 87, 98, 100, 101, 104, 113, 
118, 125, 130, 132, 135, 133, 134, 
136, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 
146, 150, 160, 162, 173, 175, 176, 
181, 188, 189, 191, 194, 195, 199, 
200, 210, 218, 220, 226, 227, 229, 
230, 231, 232, 234, 237, 244, 249, 
260, 272, 273, 280, 281, 282, 289, 
299, 301, 305, 312, 313, 317, 318, 
319, 326, 333, 338, 340, 349, 351, 
367, 368, 376, 381, 388, 391, 397, 
413, 417, 419, 421, 451, 454, 455, 
462, 486, 489, 494, 504, 509

– jelenlét 2, 26, 39, 42, 50, 58, 70, 87, 
88, 118, 133, 136, 163, 165, 175, 
184, 228, 249, 273, 280, 313, 316, 
367, 388, 419, 483, 496

– kamara (széki) 304
– kamaraispán (széki) l. Mihály
– kápolnaispán 9, 39, 50, 64, 85, 120, 

162, 258, 263, 320, 513 l. még 
László, csázmai prépost

– kápolnaispán helyettese l. János
– kápolnaispán tanúságtevője 113, 150, 

162, 421
– lovászmester l. Dénes
– mérték 21, 26, 31, 32, 39, 40, 50, 176, 

229, 280, 292, 301, 317, 509
– öl (mértékegység) 20
– pénz 513
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– pohárnokmester l. Lőkös
– serviens 285
– tárnokmester l. Bebek György; Be-

bek János; Cikó; Henrik; Olivér; 
Pál

– titkos kancellár l. László, csázmai 
prépost

– udvari ifjú l. Cudar Péter; Miklós, 
Töttös fi a

– udvari lovag l. István, Péter fi a; Já-
nos, Sándor fi a; Kónya; Lőrinc, 
Lőrinc fi a, Nyri (dic.) István

királyné l. Ágnes, Erzsébet, Mária
királynéi ajtónállómester l. János, Oli-

vér fi a;
– ember 208, 237, 280, 401
– ítélőmester  l. Miklós
– jelenlét 208, 318, 345, 401, 532, 533
– kancellár l. János, veszprémi püspök
– káplán l. János
– kocsikészítő l. Imre; Seydul, Gussul 

fi a
– lovászmester l. Marócsuk
– speciális jelenlét 64
– tárnokmester l. Lőrinc; Miklós, Ug-

rin fi a; Olivér; Pál; Töttös
– udvarbíró l. Olivér
– udvari ifjú l. Miklós, Corardus fi a
– udvari lovag l. Német János
Királytelke (Kyraltelke), hn. 35
Kirva (Isakerwaya), ma Szilágykirva, 

Chiliora, Ro. (Közép-Szolnok m.) 
446

Kis (Parvus) Kelemen, a margisztigeti 
apácák cseleji famulusa 351

– (Parvus) Péter fi a János, bélvatai 90
– (Parvus, Paruus) Domonkos, speciá-

lis királyi ember 130
Kisanarcs (Kysanarch), ma Anarcs ré-

sze (Szabolcs m.) 289, 326

Kisasztal (Kysaztal) (Pozsony m.) 65
Kisbarca (Kysbarch), elpusztult tele-

pülés Nagybarca mellett (Borsod 
m.) 87

Kiscsütörtök (Kyschuturtuk), hn. (Po-
zsony m.) 28

Kisfalud (Kysfalud), elpusztult tele-
pülés Sajószentpéter közelében 
(Borsod m.) 87, 181, 245

– (Kysfalud), ma Nemeskisfalud (So-
mogy m.) 233

Kisfalva (Kysfalua) (Szepes m.) 529
Kislesztemér (Kysleztemer) (Zemplén 

m.)
Kismod (Kysmod), hn. 370
Kistárkány (Kystarkan, Tarkan), ma 

Malé Trakany, Sz. (Zemplén m.) 
457

Kistrocsány (Kystornochyana), ma 
Trócsány (Tričany) része, Sz. (Sá-
ros m.) 344

Klára, alsópribeli Benedek felesége, Lip-
tói (dict.) Miklós anyja 312, 375

–, Artolphus lánya, Miklós férje, Art-
holptheleky-i 505

–, Benedek lánya, Hegny unokája, béri 
Pósa fi a János özvegye, földvári 
(dict. de) Miklós felesége 324

–, János lánya, Domonkos unokája, ládi 
266

–, Mihály lánya, felsőpribeli 312, 375
–, szomszédvári Tót Miklós felesége 222
knini püspök 458-459 között l. még Ba-

lázs
Kobule polesedlo (Kobule Polyasedlo, 

Kabuh Polya sedlo) 185
Kobule Polyasedlo l. Kobule polesedlo
kocsi 18, 54, 125, 380, 398, 406, 498
kocsikészítő l. Imre, Gussul fi a; Pál; 

Sey del, Gussul fi a; Simon
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kocsma 310
Koka (Kuke), hn. (Krassó megye) 100, 

101, 160, 210, 262
Kókad (Kokath) (Bihar m.) 35
Kokath l. Kókad
Koksó (Kaksow), ma Koksóbaksa, Kok-

šov-Bakša, Sz. (Abaújvár m.) 174
Kolbenhof l. Kópháza
Kolcha, hn. 234
Kolcha, Lypold fi a, csetneki László fi ai: 

László és Miklós serviens-e 177, 
197

Kolo, mező 185
kolostor l. Szt. Katrinental
Kolozs megye 43
kolozsmonostori (Clusmustra, Clusmo-

nostra, Clusmonustura, Clusmu-
nustra, Colosmonostra; ma 
Cluj-Mănăştur, Ro., Kolozs m.) 
Boldogságos Szűz Mária-monos-
tor és konventje 6, 286, 379, 409, 
521

Kolta (Koltha), ma Kolta, Sz. (Komá-
rom m.) 388, 494

Koltha l. Kolta
Komárom megye 38
komáromi főeperesség l. Mátyás, komá-

romi főesp.
Komlós (Komlous, Kumlous), ma Ta-

polykomlós (Chmeľovec) v. Kom-
lókeresztes (Chmeľov), Sz. (Sáros 
m.) 143, 326, 327

Komlous l. Komlós
Komoró (Komoro) (Szabolcs m.) 509
Komoro l. Komoró
Kompa, folyó 294
Konchka l. Konszka
Kondó (Kondo) (Borsod m.) 181
Kondo l. Kondó
Konia l. Kónya

Konrád (Conrad), királyi ember, má-
tyásfalvi 328

– (Conrad), Töttös fi ainak famulusa 
140, 152

– (Corrad), Czunk fi a 155
– (Corrad) fi a Domonkos, varsádi 19
– (Conrad) fi a János 37
– (Corrad) fi a János, kalsai 218
Konszka (Konchka, Kwnchka), falu, 

ma Kunfalva (Konská), Sz. (Tren-
csén m.) 310, 366

Kont (Kunth, Konth) (dict.) Miklós, Lő-
rinc fi a, erdélyi vajda, nádor, szol-
noki és pozsonyi comes 9, 18, 60, 
48, 49, 50, 65, 81, 88, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 107, 114, 116, 
124, 128, 184, 219, 239, 289-290 
között, 305, 330, 331, 361, 410, 
411, 412, 415, 420, 424-425 kö-
zött, 453, 478

konvent l. bakonybéli; bozóki; buda-
felhévízi; esztergomi keresztes; 
fehérvári Szt. István keresztes; 
garamszentbenedeki; jászói; ka-
pornaki; kolozsmonostori; leleszi; 
pannonhalmi, pécsváradi; sági; 
somogyi; szekszárdi; szentgott-
hárdi; turóci; türjei, zalai; zobori

– tanúsága (embere) 10, 21, 39, 42, 54, 
59, 70, 118, 125, 136-137, 140-141, 
146, 149, 173, 195, 220, 244, 273, 
280-282, 292, 301, 313, 333, 345, 
360, 365, 376, 381, 388, 398, 401, 
413, 417, 419, 489

Kónya (Konia, Konya), mr. gömöri c., 
füleki és csejtei várnagy, királyi 
udvari lovag; Szécsényi Tamás 
országbíró és Anna hercegnő fi a, 
szécsényi 218, 283, 363, 412, 479

Konya l. Kónya
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Kopasz (Copaz), Vörös Salamon fi a, 
harkályi 39

Kópháza (Kolbenhof) (Sopron m.) 495
Koplány (Kaplyan), ma elpusztult tele-

pülés Csesztve környékén (Nóg-
rád m.) 26

Kopos 115
Koppan l. Koppány
Koppány (Coppan, Koppuan), ma Ba-

konykoppány (Veszrém m.) 29, 
485

– (Kappan, Koppan), ma Zalakop-
pány, Zalaszentgrót településré-
sze (Zala m.) 32, 40, 227

Koppuan l. Koppány
Koral, birtok 273
Korlátfalva (Korlathfolua) (Vas m.) 

514
Korlathfolua l. Korlátfalva
Kormos György 158
Korogh l. Korong
Korong (Korogh, Korowg, Nagkoro-

ugh), ma Krog, Szl. (Vas m.) 293
Korowg l. Korong
Korpona (Corpona), ma Krupina, Sz. 

(Hont m.) 127
Kosnya (Kosnyan), víz 82
Kosnyan l. Kosnya
Kosnycha l. Kosucha
Kosucha (Kosnycha), folyó 440
– (Dubica m.) 440
Koszmály (Kazmal), ma Kis- és Nagy-

koszmály (Malé és Veľké Koz-
málovce), Sz. (Bars m.) 494

Kouachy l. Kovácsi
kovács 482, 483, 497, 504
Kovácsi (Kouachy), elpusztult telepé-

ülés Tornaszentandrás közelében 
(Torna m.) 340

Kozma, ma Kozma (Kuzmice), Sz. 
(Zemplén m.) 118

– (Cosma) mr., budai kanonok 214, 257, 
258, 311, 315, 317, 447, 514

– (Cosma, Cosmas) mr., deák (littera-
tus), Alsólendvai Hahót Miklós 
szlavón-horvát bán ítélőmr.-e 39, 
121, 170

– (Cozma), zsebesi sacerdos 290
– (Cosma) mr., Beke fi a, Lanthretus 

unokája, almamelléki 199, 299, 
360, 365

– Gergely fi a, Zomayun-i 175
– (Cosma), Sathk fi a, Paznan unokája, 

Jakab apja 314
– (Cosma) fi a Balázs 206
– (Cosmas) fi a Burukcha 50
– (Cosma) fi a Dénes 169
– (Cozma) fi a Jakab 292, 314
– (Cosma, Cozma) fi a István, fáji 313, 

333
Köcsk (Kuchky) (Vas m.) 148
kői (Kw; ma Bánmonostor, Banoštor, 

Sze., Szerém m.) káptalan 280, 
302, 379, 453

Kőkapronca (Kukappruncha), vár, 
romja ma Kapronca (Koprivnica) 
mellett, Ho. (Körös m.) 5

Kökény (Kuchyn), ma Kiskökény 
(Trnkov), Sz. (Sáros m.) 327, 344

Kölked (Kulked) (Baranya m.) 381, 455
Königsfelden (Küngesvelt), No., 67
könyv 316
köpönyeg 55, 122
Körmend (Kurmend, Kwrmend), vá-

ros (Vas m.) 131
Körös (Crisium), város, ma Križevci, 

Ho. (Körös m.) 169, 279, 392
– (Kewrws), ma Nagykőrös (Pest m.) 

200
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Körös megye 64, 169, 170, 187, 279, 362, 
392

– megye hatósága 169
– megye szolgabírái 392 l. még Dénes, 

Kozma fi a; Gergely, Antal fi a
Kőröshegy (Keurusheg) (Somogy m.) 

377
körtefa 82, 169, 458, 462
Körtvélyes (Kewrthweles, Kurthue-

les), elpusztult település Újfehér-
tó mellett (Szabolcs m.) 399, 400

– (Kurtwelsch, Kurtwelusch, Kurtue-
les), ma Szepeskörtvélyes, Spišský 
Hrušov, Sz. (Szepes m.) 155, 529

Kőszeg (Kwzegh) (Vas m.) 132
Kötelend (Kethelen), ma Gădălin, Ro. 

(Kolozs m.) 286
Kővágóörs (Kwuagowrs) (Zala m.) 461
Köveskút (Keueskuth), ma Salköves-

kút része (Vas m.) 393
követ (nuntius) 27, 34, 73, 74, 124-125 

között, 199-200 között, 371, 404, 
458-459 között, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 
475, 475-476 között, 480, 490

Közép-Szolnok (Zonuk) megye 55, 446
közgyűlés, megyei 87, 126, 128, 218, 

304, 506
–, nádori 38, 85, 88, 457, 478, 487
Közkendertó (Kuzkendertou, Kuz-

kendurtou) (Komárom m.?) 145, 
146, 147, 188, 191, 192

közrendű (homo popularis) 9, 24, 87, 
125, 133-135, 140, 188, 191-192, 
210, 218, 240, 261-262, 272, 288, 
314, 326, 365, 372, 380-381, 406, 
422, 479, 486

krakkói püspök 477
Krasou l. Krassó megye
Krasow l. Krassó megye

Krassó (Karasov, Krasou, Krassou, 
Krasow) megye 100-101, 160, 210, 
262, 519

– megye hatósága 519
Krassou l. Krassó megye
Kraszna (Crazna) megye 71
– (Crazna), birtok, ma Crasna Ro. 

(Kraszna m.) 71
– (Crazna), folyó 71
– (Crazna), ma Crasna, m. és főespere-

si kerület, Ro. 522
Krasznahorka (Karaznahurkya, Ka-

raznahurka), vár (castrum), ma 
Krásnohorské Podhradie, Sz. 
(Gömör m.) 177, 182, 197, 217

krasznai főesperesség l. Tamás, Simon 
fi a, krasznai főesperes

Krasznyán (Karazna), ma Karasz-
nyán, Krasňany, Sz. (Trencsény 
m.) 504

Krisztián l. Farkas (dict.) Krisztián
–, korponai esküdt 127
–, szentegyedi Vas Miklós, János és 

László oláh jobbágya 304
Kubuldek, Várda birtok része, mocsa-

ras hely (Szabolcs m.) 458
Kuchky l. Köcsk
Kuchyn l. Kökény
Kudurzow h.n. (Nógrád m.) 212
Kukappruncha l. Kőkapronca
Kuke l. Koka
Kukullew l. Küküllő megye
Kukynzor, falu (Pozsony m.) 65
Kulked l. Kölked 
Kumlous l. Komlós
Kun (Cumanus) János, István fi a, Karla 

unokája 239
– (dict.) Miklós mr., Ákos, Domonkos, 

György és László apja, tapolcai 
177, 182, 197, 217
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kun 164, 165
Kunch l. István
Kuncilyn l. Kunculin
Kunculin (Kuncilyn), c., volt budai bíró, 

budai polgár 421
Kunga, Fekete Lőrinc lánya, Agatha 

apja, harakóci 110
kunok bírája l. nádor
Kunország (Co, Cu) 48-49, 52, 91-97, 

116, 124, 239, 289-290 között, 
361, 410-411, 415, 420, 453

Kunth l. Kont Miklós
Kuppaneulyusy (Kuppaylyusy) (Zala 

m.) 82
Kuppaylyusy l. Kuppaneulyusy
Kupser (dict.) János, János fi a, Demeter 

unokája 39
Kurmend l. Körmend
Kurthueles l. Körtvélyes
Kurtueles l. Körtvélyes
Kurtwelsch l. Körtvélyes
Kurtwelusch l. Körtvélyes
Kusal l. Kusaly
Kusaly (Kusal), ma Coşeiu, Ro. (Kö-

zép-Szolnok m.) 446
Kusberethwa, folyó 20
Kusded (dict.) Pál, bátori lakos 35
kút 20
Kutur, Misseche-i 175
Kuzkendertou l. Közkendertó
Kuzkendurtou l. Közkendertó
Küküllő (Kukullew) megye 48
Külső-Szolnok megye 18
külzet 2, 8, 19, 21, 24, 30-33, 35-36, 39-

40, 42, 60-61, 85, 98-99, 176, 179, 
226-227, 229-232, 237, 246, 260-
261, 263-269, 272-274, 281-282, 
287-288, 290, 293, 299, 300, 304, 
338, 434, 436-437, 439, 442, 449, 
459, 488, 491-493

Küngesvelt l. Königsfelden
Kürtös (Kürtzhes, Kürtös, Keürthes), 

folyó 349
Kürtös l. Kürtös
Kürtzhes l. Kürtös 
Kv l. Aradkövi
Kw l. kői káptalan
Kwnchka l. Konszka
Kwrmend l. Körmend
Kwuagowrs l. Kővágóörs
Kwzegh l. Kőszeg
Kyalhyfi a l. Királyfi a
Kygyos l. Kígyós
Kygyospathaka, víz  454
Kylienes l. Gelénes
Kymod l. Kismod
Kyraltelke l. Királytelke
Kyryz, hn. 21
Kysanarch l. Kisanarcs
Kysaztal l. Kisasztal
Kysbarch l. Kisbarca
Kyschuturtuk l. Kiscsütörtök
Kysfalua l. Kisfalva
Kysfalud l. Kisfalud
Kysleztemer l. Kislesztemér 
Kyssagh l. Ság
Kyssuran l. Surány
Kystarkan l. Kistárkány
Kystornochyana l. Kistrocsány
Kystou, halastó 12
Kyurt, hn. 213
Kyzd l. kézdi főesperesség

L

Laad l. Lád
Laak l. Lak
Laborcz, folyó 115
Lacaucina, hn. 73-74, 463-464, 480
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Lachk, Boda fi a 15
–, Myle fi a, Rudolf unokája 56
–, Péter fi a, máriásóci 391
– fi a András 116, 124
– fi a István 114
– fi a Miklós, Lazou-i 217
Lád (Laad), ma Sajólád (Borsod m.) 

266
Ladanscentmiklos l. Ladányszentmiklós
Ladányszentmiklós (Ladanscentmik-

los), ma Nádasdladány (Fejér m.) 
518

Lade l. László
Ladoch l. Ladovc
Ladomonschyna (Körös m.) 170
Ladovc (Ladoch), puszta, ma Krnje-

ševci közelében, Sze. (Szerém m.) 
518

Lajos (Lodouic, Ludovic, Lodouic, Lo-
douik), I., magyar (H, U) király, 
Károly király és Erzsébet fi a, 
András és István testvére 2, 4, 
18-19, 24, 26, 29-33, 35-36, 39-42, 
46, 48-52, 54-55, 58, 61-62, 65-
66, 68, 72, 77, 79, 81-82, 86, 88, 
91-98, 100-101, 107-109, 111, 113, 
115-116, 118, 124, 124-125 kö-
zött, 125, 128, 130-137, 140-148, 
150, 158, 160, 162-167, 173, 175-
176, 184, 186, 188-189, 191-195, 
199-200 között, 200-201, 203-
204, 210-213, 218-220, 225-232, 
234-235, 238, 240-241, 243-246, 
248-249, 254-255, 260-262, 265-
268, 272-273, 280-282, 288-289, 
289-290 között 293, 295-296, 300, 
302, 308, 310, 313, 316, 318-319, 
321-323, 326-328, 333, 344, 346-
347, 351, 357, 361, 364, 366-368, 
370, 372-373, 378, 382-383, 386, 

388-389, 391, 393, 397, 407-408, 
410-413, 415-416, 419-420, 424-
425 között, 428, 438, 447, 450-
451, 453, 456, 458-459 között, 
461, 475, 486, 490, 494, 496, 500, 
502-503, 503-504 között, 504, 
508, 510, 512-513, 520, 529-530 
között, 530-533

Lak (Bodrog m.) 111
– (Laak) (Baranya m.) 120, 140-141, 

152-153
– (Laak), elpusztult település Sárpilis 

mellett (Tolna m,) 11, 270
– (Laak), Mezőlak v. Vízlak, ma mind-

kettő puszta (Baranya m.) 376, 
381, 455

– (Lok, Nagy-), ma Magyarlak (Vas 
m.) 54, 125

Lampert, egri püspök (1265) 50
–, országbíró 462
– fi a Márk, hrussói 88
– fi ai: Gergely c., Lázár, Domonkos és 

Miklós 335
Lampertszásza (Lopprechzaza, 

Lupprethzaza, Lupprechzaza, 
Lwpprechzaza, Lopprethzaza), 
ma Beregszász (Berehovo), Ukr. 
(Bereg m.) 208, 235, 419, 449, 454

Lancretus l. Lanthretus
lándzsa 296, 344
Langueus fi a Tamás 221
Lanka, elpusztult település Hrastin kö-

zelében, Ho. (Valkó m.) 88
Lanthretus (Lancretus) fi a Beke, alma-

melléki 199, 360, 365
Láp (Lapy), ma elpusztult település 

Verbőc (Verbovec) közelében, 
Ukr. (Ugocsa m.) 325

Lapaad l. Lapád
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Lapád (Lapaad, Lapad), ma Magyar- 
és Oláhlapád (Lopadea Nouă), 
Ro. (Fehér m.) 48, 260, 283

Lapad l. Lapád
Lappa (Pest m.) 220
Lapude-i egyház 176
Lapy l. Láp
László l. Adas (dict.) László
– l. Oppelni László
–, auswitzi herceg, Anna hercegnő apja 

412
–, barsváradi Péter és fi a Benedek pro-

curator-a, koltai 494
–, bolyi 57, 179
– (Lade), budai kanonok 214, 257, 258, 

311, 315, 447, 514
–, csázmai prépost, királyi kápolna-

ispán és titkos kancellár 13, 28, 
51, 81, 88, 142, 162, 219, 233, 421, 
500, 511

–, csongrádi főesperes 283
–, egri prépost, Miklós egri püspök lel-

ki ügyekben általános helyettese 
241, 290, 323, 481

–, esztergomi 121
– mr., esztergomi kanonok 3, 368
– mr., fehérvári kanonok, szatmári 209
–, győri olvasókanonok 81
–, királyi ember 35
–, királyi ember, kende-i (?) 42
–, koltai 388
–, IV., magyar király (U, H) 92, 116, 

220, 302
–, nyitrai püspök 458-459 között
–, pesti főesperes 283
– mr., Rikolf fi a, tarkői 76, 171
–, a somogyi Szt. Egyed-monostor kar-

papja 220
–, Ugrin fr.-e, budai kanonok 257-258, 

311, 315

–, váradi éneklőkanonok 446, 518
–, veszprémi püspök 458-459 között
–, András fi a, Chapou unokája, Margit 

apja, gersei 49, 514, 517-518
–, Balázs fi a, királyi ember (királyi cu-

ria-ból kiküldött), Bok-i 35
– mr., Bebek (dict.) Domonkos fi a 177, 

197
–, Beche fi a, Balázs apja 203
–, Bod fi a 535-536 között
–, Bud fi a, alsóasguti 42
–, Chel fi a 347
–, Csepan fi a 118
–, Dénes fi a, jutasi 462
–, Dénes fi a, királyi ember, keresztúri 

486
–, Domonkos fi a, Konrád unokája, var-

sádi 19
–, Domonkos fi a, pataki bíró 37
–, Egyed, jutasi 462
–, Farkas fi a, Els és Katha apja, büki 

246
–, Floris asszony férje, koksói 174
–, Fülöp fi a, szentgróti 40
–, Heym fi a, bakonyi 85
–, Jakab fi a, Domonkos unokája, kusa-

lyi 446
–, Jakab fi a, királyi ember, kisanarcsi 

289, 326
–, Jakch fi a, Tamás unokája, kusalyi 

446
–, mr., János fi a, Bereck c. unokája, 

Szabolcs megye comese, bátori 
35, 129, 236, 250, 341, 356

–, János fi a, Demeter unokája, tolcsvai 
117, 178

–, János fi a, Emuch unokája, keszüi 43, 
304

–, János fi a, István unokája, daróci 195, 
232, 281
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–, János fi a, kissági 397
–, János fi a, Márton unokája, kegyei 55, 

448
–, János fi a, Mothkus (dict.) András 

unokája, András dédunokája 215
–, János fi a, Péter apja, rozgonyi 274
–, István fi a 289, 326
–, István fi a, nényei 317
–, István fi a, patai 360
–, Iván fi a, Egyed unokája, kállói 263, 

399, 400, 402
–, Iván fi a, Elena apja 303
–, Kun (dict.) Miklós fi a 177, 197, 217
–, László fi a, csetneki 177, 182, 217
–, László fi a, monoki 248
–, László fi a, sólyagi 168
–, László fi a, szarvadi 18
–, László fi a, szécsi 457
–, László fi a, szentmiklósi 448
–, Lengyel (dict.) János fi a, semjéni 33, 

129, 263
– mr., Lőrinc fi a, királynéi ember 237
–, Lőrinc fi a, András unokája, tibai 69
–, Magyar (dict.) Pál procurator-a, po-

roszlói 64
–, Magyar Pál fi a 8
–, Máté fi a 457
–, Máté fi a, hangonyi 418, 423, 424
– mr., Mihály bán fi a 72
–, Mihály fi a, Mihály és Tamás apja 263
–, Miklós fi a, béri István özvegye és fi a 

Miklós procurator-a, Chasurd-i 
234

–, Miklós fi a, Miklós unokája, szkáro-
si 275

–, Nata fi a, nádori ember, nyavalyádi 21
–, Petenye fi a, királyi ember 282, 509
–, Péter fi a 62
–, Péter fi a, János unokája, panyolai 

263

–, Péter fi a, kálozi 98
–, Péter fi a, Lőkös mr. jobbágya 297
–, Péter fi a, sóvári 25
–, Pethenye fi a 194, 195, 231, 232
–, Pető fi a 309
–, Pető fi a, harsági 228
–, Ponya fi a, vasi 451
– mr., Pósa fi a, szeri 100-101, 160, 262, 

519
–, Senya fi a, Saul unokája, Tamás déd-

unokája, Senya szépunokája 50
–, Sós (dict.) Péter fi a 228
–, Tamás fi a, királyi ember, raszlavicai 

143, 189
–, Tese fi a 162
–, Thobak fi a, Misseche-i 175
– mr., Töttös fi a, István herceg asztal-

nokmestere, bátmonostori 19, 66, 
120, 140, 141, 152, 153, 183, 320, 
376, 381, 455

– mr., Veche (dict.) Miklós fi a, patai 
199, 299, 323, 360, 363

– fi a Ábrahám, szenterzsébeti 234
– fi a Domonkos 31
– fi a Egyed, senyei 50
– fi a János, füssi nemes 426
– fi a János, márki 449
– fi a János, nádasdi 352
– fi a János, sólyagi 168
– fi a János, tornai 340
– fi a János, várdai 57, 179, 180, 194, 

198, 230, 231, 232, 235, 261, 264, 
281, 282, 435, 458, 459, 487, 492, 
493, 509

– fi a János, vrbanoveci 391
– fi a László, szarvadi 18
– fi a Lőrinc, vitézi 128, 143, 189
– fi a Márton, Rokonok-i 420
– fi a Miklós 60
– fi a Miklós, Poduri-i 44, 45
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– fi a Miklós, recski 87, 335
– fi a Pál, bezerédi 40, 227
– fi a Tamás 5
– fi ai: Benedek és Péter, leszteméri ne-

mes 251
– fi ai: Mihály, Simon, László és János, 

monoki 248
– fi ai: Miklós és László, csetneki 177, 

182, 217
– fi ai: Miklós és László, szentmiklósi 

448
– fi ai: Pál és János, szentkirályi nemes 

363, 484
– fi ai: Tamás, László, Mihály, szécsi 

457
–, fi ai: Mihály, Miklós, János, Barna-

bás, László, Solyagh és Zehonye, 
sólyagi 168

Lasztóc (Lasztocz), ma Lastovce, Sz. 
(Zemplén m.) 118

Lasztocz l. Lasztóc
Lazar (dict.) Péter, semjéni János fi a 

László jobbágya 129
Lázár, Lampert fi a, Sebestyén apja 335
Lazou, hn. 217
leánynegyed 6, 59, 82, 128, 154, 161, 

221, 234, 246, 268, 286, 290, 292, 
312, 314, 318, 339, 375, 393, 400, 
403-405, 505, 517-518, 521

Leg (dict.) István fi a Márk 233
legelő 123, 271, 292, 312, 441, 446, 511, 

532-533
legeltetés 378
legendagyűjtemény 316
Léka (Leuka), vár, település, ma Loc-

kenhaus, Au. (Vas m.) 132
lékai várnagy 132
Lekche l. Lekcse
Lekcse (Lekche), ma Bezdán (Bezdan), 

Sze. (Bodrog m.) 183

Lekér (Leker), ma Hronovce, Sz. (Bars 
m.) 61 

Leker l. Lekér
leleszi (Lelez, ma Leleš, Sz.) premontrei 

rendi Szt. Kereszt-egyház és kon-
ventje (Zemplén m.) 15, 18, 21, 33, 
50, 118, 128, 195, 250-251, 263-
264, 281-282, 345-346, 401, 417, 
419, 454, 457, 486, 489, 492

Lelez l. leleszi konvent
Lelóc (Leloch), ma Lelőc (Nováky - 

Horné Lelovce), Sz. (Nyitra m.) 
502

Leloch l. Lelóc
Lendva (Lyndua, Lindva), vár, birtok, 

ma Alsólendva, Lendava, Szl. 
(Zala m.) 39, 114, 170, 224, 229

Lengel l. Lengyel
Lengyel (Lengel) (dict.) János fi ai: Áb-

rahám, Jakab, László és Lőkös 33, 
129, 263

Lengyelország 80, 477, 480
Leontius, mr., Beke fi a, Lanthretus uno-

kája, hercegi udvari ifjú és lovag, 
almamelléki 187, 199, 299, 362

Leszkowker pod Zarolaczur Zro-
laczom (Lezkoker Zawlaczne 
Zwlacson, Lezkoker Zawloczno 
Zwlarznur) 185

Leszna (Lezna), ma Lesné Sz. (Zemp-
lén m.) 69

Lesztemér (Leztemer), ma Lasztomér 
(Lastomír), Sz. (Zemplén m.) 21, 
69, 251

Létán (Leton), ma Létánfalva (Leta-
novce), Sz. (Szepes m.) 70

Letenya l. Letenye
Letenye (Letenya) (Zala m.) 398, 406
Letha, hn. 35
Leton l. Létán
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Leuche l. Lőcse
Leue l. Lövő
Leuelek l. Levelek
Leuka l. Léka
Leukus l. Lőkös
Leusták mr. 211
– mr., Somogy megye comese 360
– fi a Bogud 317
Levelek (Leuelek) (Szabolcs m.) 35
levelesítés 478
Levkus l. Lőkös 
Lewe l. Lövő
Lewkes l. Lőkös
Lewkus l. Lőkös
Lewo l. Lövő
Lezkoker pod Zawlaczne Zwlacson l. Leszkow-

ker pod Zarolaczur Zrolaczom
Lezkoker pod Zawloczno Zwlarznur l. Leszkow-

ker pod Zarolaczur Zrolaczom
Lezna l. Leszna
Leztemer l. Lesztemér
Libele l. Lubella
libra 297
Liche János 222
liget 15, 20, 35, 244, 294, 312, 336, 377, 

403, 440, 446-447, 454, 458
Liker, hn. 292
Lipcse (Lypche), ma Zólyomlipcse, 

Slovenská Ľupča, Sz. (Zólyom 
m.) 428, 534

Liponok (Lyponuk), elpusztult telepü-
lés Lice (Licince) közelében, Sz.  
(Gömör m.) 92

Lipou (Ugocsa m.) 325
Lippa (Lippwa), ma Lipova, Ro. (Arad 

m.) 186
Lippwa l. Lippa
Lipthou l. Liptói
Lipthov l. Liptó megye

Liptó (Lipthov, Lipto, Lypthou, Lyptov) 
megye 36, 41, 88, 114, 128, 201, 
349

Lipto l. Liptó megye
Liptói (de Lyptou, Lypthou, Lipthou, 

Liptov, Liptouar) (dict.) Miklós, 
Benedek és Klára fi a, alóspribeli 
312, 318, 349, 375

liptói comes l. György mr., Bebek (dict.) 
Domonkos fi a; István, Bebek 
(dict.) Domonkos fi a; Tamás, Pé-
ter fi a

Liptouar l. Liptói
Liptov l. Liptói
Litér (Lycer) (Veszprém m.) 85
Litoldus, Litoldus fi a 265
– fi ai: Litoldus és Henclinus 265
litteratus l. deák
litván nép 477
Litvánia 130
ló 20, 55, 190, 250, 286, 296, 304, 344, 

397, 403, 412, 482, 487
– pey színű 250
– roh színű 20
– zug színű 20
– zugzar színű 20
Loca l. Lota
Locha l Lota
Locunchpataka, folyó 229
Lodoméria (L) 48-49, 52, 91-97, 116, 

124, 239, 289-290 között, 361, 
410-411, 415, 420, 453

Lodomerius fi a Domonkos 20
Lodouic l. Lajos
Lodouik l. Lajos
Lok l. Lak
Lomb, Pécel része (Pest m.) 450
Lombos (dict.) János 371
longum l. hosszú
Lopprechzaza l. Lampertszásza
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Lopprethzaza l. Lampertszásza
Loprethfolua (Vasvár m.?) 104
Lóránd, Cyrend-i 100
–, erdélyi őrkanonok 396
–, Elek fi a 448
–, Kántor Bereck fr.-e 296
–, mr., Mikcs bán fi a, Miklós apja 76, 

171, 246, 274
–, Nana fi a, királyi ember, némai 38, 53
–, Vegul fi a 265
– fi a András, bői 364
– fi a Miklós 340
Losan, hn. 405
Losonc (Losonch, Losunch, Lu-

chunch, Lusunch), ma Lučenec, 
Sz. (Nógrád m.) 57, 179, 180, 346, 
357, 493

Losonch l. Losonc
Losunch l. Losonc
lószerszám 55, 403
Lota (Loca, Locha), puszta Bólytól 

DK-re (Baranya m.) 381, 455
Lothardus, Fekete Omodeus fi a, János 

apja, Gutkeled nb., lendvai 114, 
369, 433

–, János fi a, Lothardus unokája, Fekete 
Omodeus dédunokája, Gutkeled 
nb., lendvai, várkonyi 369, 433

Louaghgiolugvta, út 132
Loue l. Lövő
lovag l. Domonkos, Mochk fi a
Lowe l. Lövő
Lőcse (Leuche), város, ma Levoča, Sz. 

(Szepes m.) 328, 372, 441
Lőkös (Leukus) mr. 297
– (Leukus), királyi ember 3
– (Leukus), kusalyi 446
– (Leukus), Ábrahám fi a, cseklészi 28
– (Leukus), Bereck fi a, Péter apja, bá-

tori 35

– (Lewkes, Leukes), Gergely fi a, Lőrinc 
unokája, széplaki 161

– (Leukus) mr., János fi a, vasvári al-
ispán 380, 422

– (Leukus), Lengyel (dict.) János fi a 33, 
263

– (Leukus), Péter fi a, János unokája, 
panyolai 263

– (Leukus), Péter fi a, teremesi 68, 113, 
150

– (Leukus), Pous fi a 339
– (Leukus, Lewkus), asztalnok- és po-

hárnokmr., Tót Lőrinc fi a, Kont 
Miklós fr.-e 48-49, 65, 91-97, 107, 
116, 124, 239, 330-331, 361, 410-
412, 415, 420, 453

– (Leukus) fi a Miklós 15
Lőrinc l. Chulak (dict.) Lőrinc
– l. Fekete Lőrinc
– l. Ormos Lőrinc
– l. Szakács Lőrinc
– l. Tót (Sclavus) Lőrinc
– l. Vas (dict.) Lőrinc
– 319
– c. 358
– c. 380
–, királynéi tárnokmester 338
–, plébános, István fi a, Gábor unokája,-

mérői 377
–, szepesi karpap 372
–, vitézi 24
–, András fi a, László apja, tibai 69
–, András fi a, tolnai szolgabíró, tenge-

lici 322
–, Balázs fi a, királyi ember, baráti 317
–, Bodus fi a, királyi ember, Radus-i 54
–, Demeter fi a 32
–, Egyed fi a 42
–, Egyed fi a, alsóasguti Bud fi a László 

famulus-a 43



449

–, Heym fi a, bakonyi 85
–, János fi a, kisfalvi 529
–, János fi a, Wechkulyn unokája, gesz-

ti 154
–, Illés fi a, Bodughazzunzaka-i István 

fi a Bertalan veje, Bees-i 108
–, Jouka fi a 502
– mr., István fi a, királyi ember, nádasdi 

32, 352
–, Károly fi a, királyi ember 301
–, László fi a, bajori Beke lánya: Erzsé-

bet férje, vitézi 128, 143, 189
–, Lőrinc fi a 512
– mr., Lőrinc fi a, Phile apja, királyi ud-

vari lovag 512
–, Marhardus fi a, Margit asszony férje, 

szinyéri 481
– mr., deák (litteratus), Máté fi a 432
– mr., Merse fi a, Sciwnie-i 203, 219
– mr., Mese fi a 203
–, Miklós fi a 475
–, Pál fi a, körtvélyesi 155
–, Paznan fi a, királyi ember, Tepen-i 31
–, Pech fi a 409
–, Péter fi a, atyinai nemes 121
–, Péter fi a, György apja, enyerei 507
–, Péter fi a, nádori ember, kamonyai 21
–, Phile fi a, Lőrinc apja 512
–, Simon fi a 103
–, Simon fi a, Pál apja, kegyei 55, 448
–, Tyodorus fi a, királyi ember, jékei 509
–, Zongo (dict.) Péter fi a, vetési 416
– fi a Apród (dict.) István, szentandrási 

243
– fi a Domonkos 10
– fi a Gergely, lánya, Anna, széplaki 161
– fi a János, kanizsai 82
– fi a János, Rátold nb. 499
– fi a István 118
– fi a István, kálozi 98

– fi a László 237
– fi a Lőrinc 512
– fi a Lukács, kalózi 62, 98
– fi a Miklós, alkeszi 500
– fi a Miklós, nagymartoni 293
– fi a Nyklinus, nagymartoni 361
– fi a Pál, csebi 417, 489
– fi a Péter, csebi 21
– fi a Tamás 328
– fi a Tamás, szentkirályi nemes 484
Lövő (Leue, Lewe, Loue, Lowe), ma 

Nyírlövő (Szabolcs m.) 194, 195, 
231, 232, 282

– (Lewo), ma Zalalövő (Zala m.) 452
Lubella (Libele, Nemes-, Király-), ma, 

L’ubel’a Sz. (Liptó m.) 530
Lubló (Lyublio), ma Ólubló, Stará Ľu-

bovňa, Sz. (Szepes m.) 109
Lubna (Borsod m.) 96
Luche l. Lúcs
Luchunch l. Losonc
Lúcs (Luche), ma Lúč na Ostrove, Sz. 

(Pozsony m.) 374
Ludouic l. Lajos
Ludovic l. Lajos
Lugas l. Lugos
Lugos (Lugas), ma Nyírlugos (Szatmár 

m.) 35
Lukács budai karpap 26
– mr., egri subnotarius 340
–, Juachinus fi a Pál jobbágya 404
–, királyi ember, varbói 317
–, losonci Dénes fi a Tamás procura-

tor-a, tuzséri 57, 179, 493
–, márki László fi a János offi cialis-a 

449
–, Misseche-i 175
–, Benedek fi a, tuzséri 492
–, Furtus fi a, királyi ember 244
–, Gábor fi a, újfalui 50
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–, Lőrinc fi a, kálozi 62, 98
–, Mihály fi a, csabai 20
–, Pál fi a, sánkfalvai nemes 218
– fi a Dénes, imolai nemes 479
– fi a János 118
Lukavec (Lwkaueech, Lwkawech), ma 

Lukavec Podbelski, Ho. (Varasd 
m.) 391

Lupprethzaza l. Lampertszásza
Luprechzaza l. Lampertszásza
Lusan l. Luzsány
Lusunch l. Losonc
Luzsány (Lusan), ma Kajáta (Kojatice) 

településrésze, Sz. (Sáros m.) 189
Lwkaueech l. Lukavec
Lwkawech l. Lukavec
Lwpprechzaza l. Lampertszásza
Lycer l. Litér
Lychnepataka, patak 171
Lyndua l. Lindva
Lyndva l. Lindva
Lypche l. Lipcse
Lypold, árvai comes és várnagy 201
–, királyi ember, derzsenyei 317
– fi a Kolcha 177, 197
Lyponuk l. Liponok
Lypthou l. Liptó megye
Lypthou l. Liptói
Lyptou (Lyptow) fi a István, palásti 317
Lyptov l. Liptó megye
Lyptow l. Liptou
Lytar (dict.) János, szombathelyi polgár 

89
Lytine, folyó 76
Lytoldus fi a Miklós 257
Lyublio l. Lubló

M

Machala l. Mocsolya
Machkachwelgh l. Mathkachelegh
Machou l. Macsói bánság
Machov l. Macsói bánság
Machow l. Macsói bánság
Macsói (Machou, Machov, Machow; ma 

Mačov, Sz.) bánság 48, 49, 50, 
88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,116, 
124, 128, 152, 152, 153, 361, 410, 
411, 412, 415, 420, 437, 453 l. még 
András, Lachk fi a; Domonkos; 
Miklós

Mada (Kis-), ma Nyírmada (Szatmár 
m.) 15

madai egyház 15
Magary l. Magyar
mágnás 532, 533
Magnus l. Nagy
Magoz, hn. 56
Magy (Mogi) (Szabolcs m.) 129
Magyar (Magary) (Pozsony m.) 65
– (dict.) Pál mr., gersei Csapó fi a And-

rás fi a László lánya, Margit férje, 
László és Erzsébet apja, ajaki 8, 
49, 64, 458, 459, 514, 517

– (Ungarus) (dict.) Péter testvér, ba-
konybéli apát 29, 106, 353, 354

Magyarad, ma Hévmagyarád (Malino-
vec), Szántó (Santovka) település-
része, Sz. (Hont m.) 317

Magyarország (H, U) 1-2, 4, 9, 17-19, 
21, 23-24, 26, 28, 30-33, 36, 38-
42, 46, 48-55, 57-58, 61-62, 64-70, 
72, 76-77, 79-82, 85-88, 91-95, 
97-98, 100-101, 107-108, 110-111, 
113-116, 118, 121, 124, 124-125 
között, 125, 128, 130, 132, 136, 
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138, 140-143, 145-146, 148, 150, 
156, 158, 160, 162-167, 171, 175-
177, 179-180, 185-186, 188-195, 
197-204, 208-213, 217-220, 225-
232, 234-235, 238-239, 241-242, 
244-246, 248-249, 254-255, 258, 
260-269, 272-275, 278, 280-282, 
284-285 között, 287-289, 289-
290 között, 293, 295, 299, 302, 
308, 310-311, 313, 315-319, 321, 
326-328, 333, 338, 342-347, 357, 
361, 364, 366-368, 372-373, 378, 
382-383, 386, 388, 391, 393-394, 
397, 401, 407-408, 410-413, 415-
417, 419-421, 428, 442, 446, 448, 
450, 453, 454, 456-457, 458-459 
között, 460-461, 475-476 között, 
476-478, 480, 485-486, 489-490, 
492-494, 496-497, 500-504, 508-
510, 512-514, 519-520 között, 
520, 529-530 között, 530, 532-
533, 534

Magyarrazlauicha l. Raszlavica
Maior Kemluk l. Nagykemlék
Mákfa (Makua, Kis-, Nagy-), ma Vas-

vár-Kis- és Nagymákfa (Vas m.) 
8, 255, 452, 482, 483, 497

Makua l. Mákva
Makyanus, Chilhe fi a, belze-i 136
Malas Omnium Sanctorum l. Mindszentmálas
malom 10, 51, 65, 70, 75, 130, 169, 185, 

233, 240, 244, 270, 280, 310, 330, 
331, 348, 349, 377, 394, 504, 511, 
516, 532, 533

malomárok 349
malomgát 71, 322, 240
malomhely 65, 71, 336, 440, 462, 511
malomkerék 348
mansio 50, 256
Marác (Moroch) (Zala m.) 475

Marach fi a Tamás 190
Maraz l. Maráza 
Maráza (Maraz), ma Kistrákány (Malé 

Trakany) része, Sz. (Zemplén m.) 
457

Marcaltő (Marzalteu) (Veszprém m.) 
114

Máré (Mare) (Tolna m.) 498
Mare l. Máré
Márévize (Mareuize), folyó 322
Marevize l. Márévize
Margit, szlavón-horvát-dalmát herceg-

nő, Anjou István herceg özvegye 
431, 501, 503

–, IV. Béla magyar király lánya 242
– (Chala), János fi a Miklós lánya, béri 

234
– (Margyth), felkeszi Sebestyén fi a Pé-

ter lánya, felkeszi Golumbar fi a 
Péter özvegye, alkeszi Lőrinc fi a, 
Miklós felesége 500

–, Gerges fi a István lánya 290
–, gömöri Batiz fi a Miklós lánya, szi-

nyéri Marhardus fi a Lőrinc özve-
gye 481

–, Hemingirus fi a Hedenricus özvegye 
526

–, ládi Domonkos unokája 266
–, László lánya, Magyar Pál felesége, 

László és Erzsébet anyja, gersei 
8, 49, 514, 517, 518

–, Miklós lánya, Péter unokája 344
–, Vörös Dezső lánya, szadai Tamás öz-

vegye 82
Margyth l. Margit
Marhardus fi a Lőrinc, szinyéri 481
Mária, magyar királyné, IV. Béla király 

felesége 64
–, Saul lánya, Tamás unokája 50
Mariamagdalena (Bihar m.) 403
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Máriásóc (Maryasowcz), ma Maruše-
vec, Ho. (Varad m.) 391

Máriásócszentgyörgy (Maryasowch-
zenth gur, Maryassowczzentger, 
Maryassowczzenthgeor), ma 
Maruševec, Ho. (Varad m.) 391

máriásócszentgyörgyi Szt. György-egy-
ház 391

Marios, István fi a, Ilonch férje, márk-
falvi 298

Mark l. Márok
Márk, c., Borsod megye embere 335
–, lánya: Katalin, homoródi 414
–, testvér, a jászói konv. tanúságtevője 

118
–, Herbord fi a; Töttös fi ai: Miklós és 

László famulusa és offi ciálisa, ki-
rályi ember, borjádi 140, 141, 320, 
376

–, Kassan (dict.) János fi a 130
–, Lampert fi a, Miklós apja, hrussói 88
–, Leg (dict.) István fi a, Erzsébet apja 

233
–, Mihály fi a 314
–, Mihály fi a, kálti 280
–, Mihály fi a, kői prépost, kálti 280
–, Miklós és Katalin apja 154
–, Miklós fi a 201
–, Raczlay lányának férje 155
–, Stanamer fi a 503
– fi a András 428, 534
– fi a Fülöp 440
– fi a Gergely 292
– fi a János, halastói 32
– fi a István 130
– fi a Máté, egyeki 82
– fi a Pető, mákfai 8
– fi a András 428, 534
– fi a Fülöp 440
– fi a Gergely 292

– fi a István 130
– fi a János, halastói 32
– fi a Máté, egyeki 82
– fi a Pető, mákfai 8
márka 18, 51, 55, 56, 61, 64, 69, 86, 88, 

89, 128, 130, 145, 146, 147, 180, 
190, 208, 215, 218, 228, 229, 233, 
265, 289, 292, 301, 317, 356, 399, 
403, 423, 425, 435, 437, 442, 482, 
483, 484, 496, 497, 499, 513, 517, 
518

– (arany) 73, 74, 348
– (budai) 57, 66, 99, 107, 112, 257, 296, 

320, 493, 521
– (ezüst) 6, 29, 50, 73, 74, 441
– (garas) 37
– (kassai) 20, 290, 414, 457, 516
– (széles bécsi) 209, 303, 374, 447
Markalphus, Markalphus fi a, halastói 

352
– fi a Markalphus, halastói 352
Márkfalva (Villa Marti), hn. 298
Marko, Máté fi a, Márk unokája, egyeki 

82
Markouczkypoth l. Markowzkypoth
Markowzkypoth (Markouczkypoth) 

út (Varasd m.) 391
Markusfeulde l. Oszkó
Marócsa (Moroucha, ma Moravce, Ho.) 

megye (Körös m.) 126, 285 
Marócsuk (Morochuck, Morochokou), 

királynéi lovászmester, beregi co-
mes 208, 235, 345, 449

Márok (Mark), ma Márokpapi (Bereg 
m.) 449

Maros (Morisium), folyó 215, 334
Marót (Marouch, Egyházas-, Apát-), 

ma Hontmarót (Hontianske Mo-
ravce) része, Sz. (Hont m.) 317
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Marótlaka (Marouchlaka), ma Morla-
ca Ro. (Bihar m.) 403

Marouch l. Marót
Marouch mr., Péter fi a, olaszi 403
Marouchlaka l. Marótlaka
Marsilius fi a Miklós 348
Márton l. Zachud (dict.) Márton
– 185
– c., Kemen fi a 215
– mr., dömösi prépost 408, 496
–, a pozsonyi kápt. káplánja 135
–, presbiter, Bálint fi a, zólyomlipcsei 

polgár 428, 534
–, a szentmiklósi egyház rectora 292, 

314
–, vasvári karpap 227
–, Brokon fi a, marócsai várjobbágy 285
–, Chama fi a 448
–, Domonkos fi a, István apja, hesdáti 6
–, György fi a 392
–, Jakab fi a, pórteleki 161
–, László fi a, Péter és Miklós apja, Ro-

konok-i 420
–, Pál fi a, sasvári 60
– mr., Péter fi a, csomaközi 161
–, Sadan fi a 71
–, Simon fi a, Varas nb. 369
– fi a János 143, 189
– fi a János, bujáki 128
– fi a János, kegyei 55, 448
– fi a Mihály, pomati 312, 375
– fi a Miklós, Nyvigh-i 116
– fi a Pál 516
– fi a Pál, Tevtus-i 380
– fi a Péter 247
– fi ai: Dénes és Benedek 148
Martond (Mortuund), birtok Zselíz 

közelében (Bars m.) 294

Mártonházaföld (Martunhasafeuld, 
Mortefevld) (Veszprém m.) 29, 
485

Martunhasafeuld l. Mártonházaföld
Maryasowchzenthgur l. Máriásócszentgyörgy
Maryasowcz l. Máriásóc
Maryassowczzentger l. Máriásócszentgyörgy
Maryassowczzenthgeor l. Máriásócszentgyörgy
Marzalteu l. Marcaltő
Máté (Mathe), ma Mátészalka része 

(Szatmár m.) 518
–, izsépi 118
–, Albert fi a, leszteméri nemes 21, 251
–, András fi a, Sad unokája 37
–, Domonkos fi a, Konrád unokája, var-

sádi 19
–, János fi a 118
–, István fi a, Máté unokája 248
–, Márk fi a, András, János, István és 

Marko apja, egyeki 82
–, Olivér fi a, Katha apja 252
–, Wyd fi a, Agatha asszony férje 110
– fi a András 116 
– fi a Jakab, Pez-i 505
– fi a István 248
– fi a László 457
– fi a László, hangonyi 418, 423, 424
– fi a Lőrinc 432
– fi a Tamás 37
Mathias Horuatha l. Horvát
Mathiasfalua l. Mátyásfalva
Mathkachelegh (Machkachwelgh), 

völgy 317
Mathyushaza l. Paulyporth
Mátyás, káplán, a királyi kápolnaispán 

tanúságtevője 150
–, királyi ember, Jeky-i 509
–, komáromi főesp., az esztergomi vi-

kárius vicegerens-e 284
–, leszteméri 69
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–, regmeci 478
–, újbogáti 341
–, Wladislaviensis-i püspök
–, András fi a 30
–, Beke fi a 50
–, Gergely fi a, királyi ember, alcsúti 

145, 146, 191
–, János fi a 145, 146, 147, 188, 191, 192
–, János fi a, Péter unokája, csaplani 159
–, János fi a, regmeci 424
–, István fi a, béci 398, 406
–, Mátyás fi a, dulói 190
–, Miklós apja, kondói 181
–, Péter fi a 448
–, Voyuoda fi a 101, 210
–, Zeurus fi a, királyi ember 70
– fi a Balázs, hódosi 135
– fi a Jakab 219
– fi a Jakab 391
– fi a Mátyás, dulói 190
– fi a Miklós 87
– fi a Miklós, pomati 317
– fi a Tamás 159
Mátyásfalva (Mathiasfalua) (Szepes 

m.) 328
Mayus 149
Mech, Jakab és Mech aszony lánya 56
–, Jakab özvegye, lánya: Mech asszony 

56
Mechihradna, folyó 373
Medies l. Meggyes
Medyes l. Meggyes
Medyesteleke, földrész 296
megbélyegzés (tüzes vassal) 219
megbízó levél 10, 15, 17, 21, 26, 30-33, 

38-39, 50, 52, 59, 64, 69-70, 85, 
88, 113, 118, 120-121, 130, 161-
162, 198, 203, 209, 217, 219-220, 
228, 244, 250, 258, 263-264, 274-
275, 286, 290, 314-315, 317, 320, 

327, 363, 394, 405, 409, 442, 457, 
482-483, 485, 492-494, 496-497, 
499, 505, 509, 513, 529

Meger, hegy 37
Meger l. Megyer
megsebesítés 24, 42, 55, 121, 129, 140, 

152, 296, 316, 334, 344, 356, 360, 
365, 398, 422, 476

megverés 42, 54, 125, 140, 152, 296, 
344, 356, 398, 408, 486

megye (provincia) l. Abaújvár, Arad, 
Árva, Baranya, Bars, Bereg, Bi-
har, Bodrog, Borsod, Csongrád, 
Dubica, Esztergom, Fejér, Gecs-
ke, Gömör, Győr, Heves, Hont, 
Kolozs, Komárom, Körös, Kras-
só, Kraszna, Küküllő, Liptó, Ma-
rócsa, Nógrád, Nyitra, Orbász, 
Pest, Pilis, Pozsega, Pozsony, Sá-
ros, Somogy, Sopron, Szabolcs, 
Szatmár, Szepes, Szolnok, Te-
mes, Tolna, Torda, Torna, Tren-
csén, Turóc, Újvár, Ugocsa, Ung, 
Valkó, Varasd, Vasvár, Verőce, 
Veszprém, Zágráb, Zala, Zemp-
lén, Zólyom

megyei ember 129, 147, 152, 153, 171, 
183, 192, 261, 322, 335, 360, 365, 
387, 398, 406, 439, 449, 452

Megyer (Meger) (Pest m.) 62
Meggyes (Medies, Medyes, Meydyes), 

ma Fertőmeggyes (Mörbisch am 
See), A. (Sporon m.) 495

méh 256
méltóságsor (káptalani) 81, 104, 132, 

214, 241, 257, 258, 283, 311, 323, 
446, 447, 462, 481, 514

– (királyi) 48, 49, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 116, 124, 361, 410, 411, 412, 
415, 420, 453
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Mendzenth l. Mindszent
ménes 35, 183, 403, 487
Menyhaz, birtok 200
Méra (Mera), ma Mera, Ro. (Kolozs 

m.) 286
Mera l. Méra
Merey l. Mérő
mérföld 378
Mérő (Merey), ma Kaposmérő (So-

mogy m.) 377
Merse fi a Lőrinc, Sciwnie-i 203, 219
Mery, árok 104
Mesa (Mosa) 152, 153
Mese fi a Lőrinc 203
Mesk, Adorján fi a 201
mészáros 140, 152, 310, 504 l. még Já-

nos, Péter
mészárszék 35, 185, 310, 504
Meydyes l. Meggyes
mezei föld 15, 20, 271, 489
Mezentelenvelyke, folyó 132
Mezeuhaz l. Mezőház
mező 118, 185, 392, 489, 505
Mezőház (Mezeuhaz), ma Turócbalázs-

falva, Blažovce, Sz. (Turóc m.) 
144, 288, 520

Micske (Mikse), ma Mişca, Ro. (Bihar 
m.) 261, 487

Mihály l. Farkas (dict.) Mihály
– l. Vas (Wos) (dict.) Mihály
– l. Vörös (Rufus) Mihály
– 50
– bán fi a István 458-459 között
– bán fi a László 72
– mr., alvajdai jegyző, alvajdai kikül-

dött 305
–, bákai 194, 294, 231, 232
–, barócsi 388
– mr., budai kanonok 214, 257, 258, 

272, 311, 315, 375, 447, 514

– mr., dobokai főesp., az erdélyi kápt. 
kanonokja 304

–, Doboz fr.-e 275
–, az egri káptalan tagja, a Szt. Imre-ol-

tár mr.-e 319
–, egri püspök 458-459 között
–, királyi ember, bákai 282, 509
– mr., különleges jegyző (specialis no-

tarius), lippai kamaraispán, erdé-
lyi sóbányák ispánja 186

–, monoki 313
– mr., nyitrai al-olvasókanonok 133, 

134
–, örsi egyház rectora 284
–, prebendarius presbiter, esztergomi 

káptalan tanúságtevője 3
–, prebendarius presebiter, a Szt. Ke-

reszt oltár mr.-e 299
–, pugil 290
–, Sach-i 301
–, szekeresi 421
–, széki királyi kamarás 304
–, Szepes megye alispánja 238
–, váci püspök, Szécsi Miklós ország-

bíró és Anna hercegnő fi a 48-49, 
91-97, 116, 124, 239, 283, 289-290 
között, 361, 410-412, 415, 420, 453

–, vasvári őrkanonok 132
–, zágrábi kanonok 139
–, Ákos fi a, Mikcs bán unokája 76
–, Anda fi a, felszászi, Nolcsa nb. 369
–, András fi a, királyi ember, Zuug-i 509
–, Balázs fi a, Márk fi a Miklós procura-

tor-a 88
–, Beke fi a, királyi ember, zilizi 50
–, Beke fi a, Péter unokája, bajori 189
–, Benedek fi a 39
–, Dénes fi a, Dénes, Miklós, Tamás, 

István apja 148
–, Dezső apja, mérői 377
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–, Domonkos fi a, Dénes unokája, bőcsi 
400, 402

–, Domonkos fi a, szántói 214
–, Erne fi a, királyi ember, ramocsahá-

zai 509
–, Fülöp fi a, Mihály unokája 291
–, Gál fi a, királyi ember 118
–, Gál fi a, kökényi 327, 344
–, Gereuen fi a, Péter apja, gagyi 176
–, Gergely fi a, királyi ember 62
–, Gurk fi a, citói 387, 436
–, György fi a, komlósi 143
–, Hermann fi a, királyi ember, zsigrai 

24, 110
–, Jakab fi a, Albunus unokája, Ra-

dolch-i jobbágy 296
–, Jakab fi a, felszászi, Nolcsa nb. 369
– mr. János fi a, Rikolf unokája, berze-

vicei 2
–, János fi a, felszászi, Nolcsa nb. 369
–, János fi a, János apja, Zaloch unoká-

ja 88
–, János fi a, királyi ember, kéri 26
–, János fi a, Márton unokája, kegyei 

448
–, Imre fi a, Erzsébet apja, losani 405
–, István és Miklós apja 238
–, István fi a, monoki 333
– c., Kalmyrus fi a, egervári 240
–, Kaza fi a, Katalin (Katra) apja 6
–, László fi a, Mihály unokája 263
–, László fi a, monoki 248
–, László fi a, sólyagi 168
–, László fi a, szécsi 457
–, Márton fi a, pomati 312, 375
–, Mihály fi a 38
–, Miklós fi a, Artholptheleky-i 505
–, Miklós fi a, bogáti 341
–, Miklós fi a, damonyai 51
–, Miklós fi a, Jakab unokája 437

–, Miklós fi a, kaponcai polgár 5
–, Miklós fi a, királyi ember, Nyra-i 42
–, Miklós fi a, királyi ember, szuhai 244
–, Miklós pécsi püspök jobbágya, mo-

hácsi 376
–, Móric fi a, Jekul unokája, Sebe fér-

je, János, István, Móric, Miklós, 
György, Klára, Chala, Erzsébet és 
Choka apja, felsőpribeli 312, 375

–, Moyus fi a, hanyi 394
–, Pál királynéi tárnokmester jegyzője 

64
–, Péter fi a 106
–, Péter fi a, vasvári hospes 35
–, Péter fi a, Zala megye szolgabírája, 

pölöskei 246, 482, 483, 497
–, Pósa fi a, kereki 403
–, Sándor fi a, sólyagi 168
–, Simon fi a, királyi ember 42
–, Tamás fi a, Péter unokája 447
–, Zelus (dict.) Péter fi a, fábiánházai 

hospes 35
– fi a Ábrahám, nagyabonyi 133, 134, 

135, 184
– fi a Beke, rücsi 505
– fi a Benedek, pomázi 62, 98
– fi a Demeter, felesége Erzsébet asz-

szony, szilkeréki 6
– fi a Domonkos 133, 134
– fi a Fülöp 291
– fi a György 64
– fi a Herke 339
– fi a Jakab, izsépi 118
– fi a Jakab, szentkirályi 448
– fi a János 87
– fi a János, lövői 194-195, 231-232, 282
– fi a János, szováti 443, 444
– fi a István (alio nomine Kunch), Cet-i 

204
– fi a Kelemen 88
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– fi a László 263
– fi a Lukács, csabai 20
– fi a Márk, kálti 280
– fi a Mihály 38
– fi a Miklós 515
– fi a Miklós, hangonyfői 335
– fi a Miklós, kővágóörsi 461
– fi a Miklós, örsi 462
– fi a Miklós, reszneki 452, 482, 483
– fi a Péter, gagyi 244
– fi a Péter, jutasi 462
– fi a Simon 364
– fi a Zanyzo 136
– fi ai: János és Miklós 148
– fi ai: Márk és Bereck, kálti 280
– fi ai: Miklós, Gergely, János, Márk, 

István 314
– fi ai: Péter és János, kisleszteméri 21
– fi ai: Péter és János, Segur-i 10
Mikch l. Mikcs bán
Mikcs (Mikch, Mykch), fi ai Ákos, Ist-

ván és Lóránd, volt szlavón bán, 
pölöskei 50, 76, 114, 122, 171, 
246, 274, 285, 398, 406

Mike (Myke) c. 169
–, Pech fi a Lőrinc özvegyének fr. avun-

culusa 409
– (Myke), István fi a 301, 338
– (Myke) fi a Miklós, csabi 269
– (Myke) c. fi a Pál, okolicsnói 36
– (Myke) fi a Pedur 113, 150
– (Myke) fi ai: Pál és Jakab, kővágóörsi 

461
Miklós l. Ajkas (dict.) Miklós
– l. Apród (dict.) Miklós
– l. Bergel (dict.) Miklós
– l. Cympo Miklós
– l. Csirke (Chirke) (dict.) Miklós
– l. Darabos (dict.) Miklós
– l. Druget Miklós

– l. Földvári (dict. de) Miklós
– l. Gaizzel Miklós
– l. Gilétfi  Miklós
– l. Gowr (dict.) Miklós
– l. Kachou (dict.) Miklós
– l. Kalmár (dict.) Miklós
– l. Kántor Miklós
– l. Kont (dict.) Miklós
– l. Kun (dict.) Miklós mr.
– l. Liptói Miklós
– l. Morbeu (dict.) Miklós
– l. Ravasz (dict.) Miklós
– l. Sós (Sows) (dict.) Miklós
– l. Szécsi Miklós
– l. Tót Miklós
– l. Vaguch (dict.) Miklós
– l. Vas (dict.) Miklós
– l. Veche (Weche) (dict.) Miklós
– l. Vörös Miklós
– 253
–, mr. 372
–, mr., alvajdai jegyző 395
–, aranyi 183
–, Artolphus lánya Klára férje 505
–, babarci sacerdos 351
–, a brassói Sz. Mária-egyház plébáno-

sa, keresztényfalvi 427
–, comes curiae, Deehec-i 458-459 kö-

zött
– mr., csallóközi udvarnokispán 374
– mr., deák (litteratus) királynéi ítélő-

mester és famulus királyi ember 
208, 345, 419, 454

–, deák (litteratus), a zalai konv. szent-
lőrinci familiaris-a 125

–, deák (litteratus), garicsi 121
–, deák (litteratus), Juachinus fi a Pál ro-

kona 404
–, az egri Szt. Anna-oltár mr.-e 35
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–, egri püspök 48-49, 91-97, 116, 124, 
239, 241, 289-290 között, 290, 
323, 339, 361, 410-412, 415, 420, 
453, 481

–, esztergomi érsek és a megye comese 
26, 48-49, 88, 91-97, 99, 114, 116, 
124, 219, 221, 239, 241, 256, 280, 
289-290 között, 292, 294, 303, 
314, 323, 361, 410-412, 415, 420, 
453, 481, 484

– mr, esztergomi kanonok, lőcsei 328
–, fehérvári karpap 188
–, Fejér megye szolgabírája, kajmáti 

192
–, győri karpap, a Szt. János apostol és 

evangélista-oltár mr.-e 133, 134
–, hevesi főesperes 241
– mr., jánki 100, 101, 210, 519
–, jászói prépost 176, 333, 414, 432, 511, 

515
–, királyi ember, Bach-i 280
– mr., királyi ember, debrői 419, 454
–, királyi ember, kerecsenyi 345
–, komlósi 327
–, macsói bán 458-459 között
–, mocsolyai 58, 172
–, nádori ítélőmester, teremhegyi 50, 

114, 219
–, pankotai főesperes 241, 323, 481
–, a patai nemesek jobbágya 365
–, pécsi püspök 48-49, 91-97, 116, 124, 

289-290 között, 322, 351, 361, 
376, 381, 453, 455, 505

– mr., pozsonyi alispán, pozsonyi vár-
nagy, toldi 9, 16, 81, 439

–, Ray-i 150
–, sárosi alvárnagy, vértesi 58
–, sartor, szécsi László fi ainak procura-

tor-a 457
–, somogyi plébános, királyi ember 317

–, szabolcsi főesperes 241, 323, 481
–, szakácsi erdélyi Jakab famulusa, 55
–, a szentgyörgyi egyház rectora 292
–, szepesi prépost 70
–, szörényi bán és Krassó megye co-

mese 48-49, 91-97, 116, 124, 239, 
280, 361, 410-412, 415, 420, 453, 
519

–, a Szt. Egyed-egyház priorja 247
–, váci főesperes 283
–, váradi karpap 326, 486
– mr., Ung megye c.-e 72, 115
–, zágrábi kanonok, volt pécsi éneklő-

kanonok 390
–, zágrábi püspök és királyi alkancellár 

48-50, 88, 91-97, 116, 114, 124, 
219, 239, 280, 289-290 között, 
361, 410-412, 415, 420, 453

–, testvér, a zalai konv. presbitere és ta-
núságtevője 406, 475

–, testvér, zalai apát 122
–, Zarasty-i 136
–, zsigrai plébános 130
–, Ábrahám fi a, Rokonok-i 420
–, Achinctus fi a, Sándor és Dávid apja, 

nyéki 20
–, Ágnes férje, Pongrác és Erzsébet 

apja, meggyesi 495
–, Ajkas (dict.) Miklós fi a, ivánci 367
–, Ákos fi a, Mikcs bán unokája 76
– mr., András fi a, garai 438, 458-459 

között, 531
–, András fi a, Máté unokája 116
–, Bachou fi a, töbörétei 439
–, Balázs fi a 144, 288
–, Balázs fi a 301, 338
–, Balázs fi a, felszászi, Nolcsa nb. 369
–, Balázs fi a, nagyabonyi 184
–, Balo György fi a 165
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–, bán, Omodeus fi a, Fekete Omodeus 
unokája, Miklós apja, Gutkeled 
nb., lendvai 114

–, Batiz fi a, János, Jakab és Margit apja, 
gömöri 130, 217, 244, 481

–, Benedek fi a, tuzséri 492
–, Bereck fi a, bátori 35
–, Bertalan fi a, István unokája, Bodug-

hazzunzaka-i 108
–, Bolug fi a, szentkirályi nemes 484
–, Bubul fi a, Tamás apja, Elena férje 

290
–, Buchuri Péter fi a 164, 165
– c., lánya Erzsébet, körtvélyesi 529
– c., Odolenus fi a, Kosucha-i 440
–, Chemete fi a, vasvári hospes 35
–, Corardus fi a, királynéi udvari ifjú 

214
–, Csák fi a, darai 403
–, Damian fi a 292, 314
–, Danach fi a, Eghazaszyla-i 397
–, Demeter fi a 263
–, Demeter fi a, Iván unokája 169
–, Demeter fi a, királyi ember, Ches-i 39
–, Dénes fi a 39
–, Dénes fi a 402
–, Dénes fi a 87
–, Dénes fi a, jutasi 462
–, Dénes fi a, Mokcha-i nemes 72, 115
–, Dénes fi a, nádori ember, varsányi 21
–, Dénes fi a, várdai László fi a János mr. 

procurator-a és serviens-e 264, 
492, 493, 509

–, Dezső fi a, péli 488
–, Domonkos fi a 33
–, Domonkos fi a, sólyagi 168
–, Domonkos fi a, vezsenyi 219
–, Egyed fi a, kánói nemes 479
–, Egyed fi a, pazonyi 15

–, Ernye fi a, a margisztigeti apácák cse-
leji famulusa 351

–, Fekete Iuahun fi a, Simon apja, sánk-
falvai nemes 218

–, Folk fi a, Fábián apja 367
–, Fülöp fi a, szentgróti 40
–, Gaab fi a, kápolnai 221
–, Gergely fi a, Bolcard-i 136
– mr., Gergely fi a, Zala megye alispán-

ja, kávási 246, 452, 482, 483, 497
–, Gilét fi a, László apja, nádor (H) és a 

kunok bírája 21, 38, 48-50, 57, 59, 
69, 76, 85, 88, 91-97, 104, 114, 116, 
124, 128, 130, 149, 151, 171, 177, 
179, 180, 185, 190, 197-199, 217, 
239, 263, 264, 274, 287, 289-290 
között, 299, 339, 359, 361, 410-
412, 415, 417, 420, 453, 457, 489, 
492, 493, 509, 535

–, Gothardus fi a, csói 132
–, Gunter fi a 15
–, György fi a, bakonyi 85
–, Hanth fi a, Péter apja, lekcsei 183
–, Hektor fi a, János és György apja, 

dálkai 142
–, Helbrandus fi a, konszkai falunagy 

310, 366
–, Jakab fi a 149
–, Jakab fi a 59, 149
– mr., Jakab fi a, Jakab és Mihály apja 

437
–, Jakab fi a, baracskai 413
–, Jakab fi a, Domonkos unokája, kusa-

lyi 446
–, Jakab fi a, felszászi, Nolcsa nb. 369
–, Jakab fi a, kecelei nemes 71, 521
–, Jakab fi a, királyi udvari familiáris 

386, 388
–, Jakab fi a, Loprethfolua-i 104
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–, Jakab fi a, Miklós unokája, Batiz déd-
unokája, gömöri 130

– mr., János fi a, atyinai 121, 139
– mr., János fi a, Lothardus unokája, Fe-

kete Omodeus dédunokája, Guth-
keled nb. lendvai, várkonyi 114, 
369, 433

–, János fi a, divéki 502
–, János fi a, Erzsébet férje, szakácsi 233
–, János fi a, Fekete Iuahun unokája, 

sánkfalvai nemes 218
–, János fi a, jutasi 462
–, János fi a, kalsai nemes 218
–, János fi a, királyi ember, csebi 87
–, János fi a, királyi ember, szántói 317
–, János fi a, kissági 397
–, János fi a, Pósa unokája, Margit (Cha-

la) apja, béri 234
–, János fi a, Serephel unokája, mezőhá-

zi 144, 288
–, János fi a, Wechkulyn unokája, gesz-

ti 154
–, Imre fi a, nagysági 397
–, István fi a 458
–, István fi a, berényi 220
–, István fi a, győri bíró 53
–, István fi a, István és Ferenc apja, szla-

vón-horvát bán, zalai comes, fele-
sége Barbara, lendvai 7, 39, 121, 
139, 170, 224, 229, 265, 337, 501, 
506

–, István fi a, János unokája, Demeter 
dédunokája 39

–, István fi a, János unokája, Pósa déd-
unokája, béri 234

–, István fi a, Lachk unokája 114
–, István fi a, Loprethfolua-i 104
–, István fi a, magyi 129
–, István fi a, pásztori 68

–, István óbudai prépost famulusa, 
Ray-i 113, 150

–, Ivánka fi a, csépi 145, 146, 147, 188, 
191, 192

–, Ivánka fi a, Genefalua-i 505
–, Katalin és Vörös András fi a, Deme-

nes unokája, gelei 154
–, Kelemen fi a, práznóci 317
–, Kemyn fi a 148
–, Lachk fi a, Lazou-i 217
–, Lampert fi a 335
– mr., László fi a, Borsod megye alis-

pánja, recski 87, 335
–, László fi a 60
–, László fi a, csetneki 177, 182, 217
–, László fi a, pozsegai kanonok, Podu-

ri-i 44, 45
–, László fi a, sólyagi 168
–, László fi a, szentmiklósi 448
–, Lóránd fi a, János apja 340
–, Lóránd fi a, Mikcs bán unokája 76
–, Lőkös fi a 15
–, Lőrinc fi a, felkeszi Sebestyén fi a Pé-

ter lánya, Margit asszony férje, 
alkeszi 500

–, Lőrinc fi a, nagymartoni 293
–, Lytoldus fi a, óbudai hospes 257
–, Márk fi a, Lampert unokája, hrussói 

88
–, Márk fi a, Péter apja 154
–, Marsilius fi a, újbányai polgár 348
–, Márton fi a, Antal apja, Nyvigh-i 116
–, Márton fi a, László unokája, Roko-

nok-i 420
–, Mátyas fi a, királyi ember 87
–, Mátyás fi a, kondói 181
–, Mátyás fi a, pomati 317
– c., Mihály fi a, hangonyfői 335
– mr., Mihály fi a, kővágóörsi 461
–, Mihály fi a 238
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–, Mihály fi a 314
–, Mihály fi a 515
–, Mihály fi a, Dénes unokája 148
–, Mihály fi a, felsőpribeli 312, 375
–, Mihály fi a, királyi ember, örsi 462
–, Mihály fi a, reszneki 452, 482, 483
–, Mike fi a, csabi 269
–, Miklós bán fi a, Omodeus unokája, 

Fekete Omodeus dédunokája, Já-
nos apja, Gutkeled nb., lendvai 
114

– mr., Miklós fi a, butkai 359, 489
–, Miklós fi a, bacskai 417
–, Miklós fi a, Hedreh-i 142
–, Miklós fi a, királyi ember, göbölfalvi 

328
–, Miklós fi a, László, Péter és Pál apja, 

szkárosi 275
–, Miklós fi a, Rokonok-i 420
–, Miklós fi a, Thomp unokája, István 

apja, Gereb-i 213
–, Mykes fi a, Péter apja, gyónfalvai 298
–, Moth fi a, felsőasguti 42
–, Moyus fi a, bátori hospes 35
–, Pál fi a, Heym unokája, bakonyi 85
–, Pál fi a, imári 499
–, Pál fi a, körtvélyesi 155
–, Pál fi a, köveskúti 393
–, Paznan fi a, szentmártoni 167
–, Pesthinus fi a, újbányai polgár 348
– mr., Péter fi a, gömöri alispán, deren-

csényi 218, 363, 479
– mr., Péter fi a, lapádi 48
–, Péter fi a, Anna férje, Gergely, János, 

András, Péter, Sebe és Margit 
apja 344

–, Péter fi a, felszászi nemes 433
–, Péter fi a, madai 15
–, Péter fi a, máriásóci 391
–, Péter fi a, nagysemjéni 287

–, Péter fi a, Rabe-i 219
–, Péter fi a, sóvári 25
– mr., vajda, Petőc fi a 82
–, Podkou fi a 61
–, Pongrác fi a, királyi ember 118
– mr., Pósa fi a, szeri 63, 100-101, 160, 

262
–, Pósa fi a, kereki 403
–, Rathk fi a, marócsai várjobbágy 285
–, Róbert fi a 196
–, Salamon fi a, laki 10, 270
–, Simon bán fi a 364
–, Simon fi a, komlósi 344
–, Simon fi a, korongi 293
–, Sós (dict.) Péter fi a, sóvári 228, 309
–, Sumprak fi a 335
–, Szemes fi a, Jakab apja, felkeszi 500
– mr., Tamás fi a, jánki 262
–, Tamás fi a 301, 338
–, Tamás fi a, Gwgh-i nemes 119
–, Tamás fi a, Gyula unokája, görgői 75
–, Tamás fi a, királyi ember, raszlavicai 

143
–, Tamás fi a, Sebe férje, felszászi, Nol-

csa nb. 369
–, Tamás fi a, újbányai esküdt és polgár 

348
–, Thanalt fi a, Pósa unokája 118
–, Thomp fi a, Miklós és Pető apja, Ge-

reb-i 213
–, Toldi Miklós szerdahelyi offi cialis-a 

439
– mr., Töttös fi a, királyi udvari ifjú, 

bátmonostori 19, 66, 120, 140-141, 
152-153, 183, 320, 376, 381, 455

–, Ugrin fi a, Pows unokája, királynéi 
tárnokmester 48-49, 88, 91-97, 
116, 124, 239, 361

–, Urka fi a, Péter apja, perbesi 218
–, Valkan fi a, lelóci 502



462

–, Vegul fi a 265
–, Vesen fi a, királyfi ai 368
–, Vilmos fi a, királyi ember, fi lefalvai 

70
–, Vörös András fi a, Demenes unokája, 

geleji 154
–, Wel fi a, Péter apja 138
–, Zelemer (dict.) Jakab fi a 409
– mr., Zongo (dict.) Péter fi a, vetési 161, 

416
–, Zumur fi a, Péter fi a Tamás famulus-a 

447
– fi a András, jenői 165, 200
– fi a Bodok, Bulchan-i 397
– fi a Chuer (dict.) István 104
– fi a Domonkos, gesztelyi 481
– fi a Gergely 243
– fi a György 23
– fi a Jakab felszászi 433
– fi a János 276, 277, 306
– fi a János, Ba...-i 475
– fi a János, budaváralji 214
– fi a János, Gwgh-i nemes 119
– fi a János, györkefalvai 452
– fi a János, hidvégi 31, 32, 40
– fi a János, horváti 340
– fi a János, Kata-i 244
– fi a János, kázmérfalvai 328
– fi a János, palásti 137
– fi a János, rajki 59, 149
– fi a János, szenterzsébeti 145, 146
– fi a János, szentgyörgyi 475
– fi a János, tamási 142
– fi a János, zimányi 415
– fi a Illés 162
– fi a István 459
– fi a István, jutasi 462
– fi a István, lőcsei polgár 441
– fi a István, újhelyi 325

– fi a Kelemen, lánya Elena, unokája Er-
zsébet, mérai 286

– fi a László, Chasurd-i 234
– fi a Lőrinc 475
– fi a Mihály 5
– fi a Mihály, Nyra-i 42
– fi a Mihály, szuhai 244
– fi a Miklós, göbölfalvi 328
– fi a Miklós, Hedreh-i 142
– fi a Miklós, szkárosi 275
– fi a Péter, atyinai nemes 121
– fi a Péter, citói 436
– fi a Péter, Mesa-i 152, 153
– fi a Péter, nagyvátyi 387
– fi a Péter, ónodi 20
– fi a Péter, pásztori 68, 113, 150
– c., fi ai: Pál, István, Vince, lánya 

Ilonch, perényi 24, 128, 298
– fi ai: Bálint, János, Péter, Bereck és 

Pál, leszteméri nemes 251
– fi ai: György, András és Péter, miklós-

házai 327
– fi ai: Iván és György 285
– fi ai: János és Miklós, Rokonok-i 420
– fi ai: Márk és Gergely 201
– fi ai: Mihály és Jakab, bogáti 341
– fi ai: Mihály és János, Artholpthele-

ky-i 505
– fi ai: Pál és Miklós, bacskai 417
– fi ai: Pál és Miklós, butkai 359, 489
– fi ai: Pál, Péter és Mihály, damonyai 51
– fi ai: Péter és Fülöp, váradi 494
Miklósháza (Mykloushaza), hn. 327
Mikloshegye, hegy 71
Miko, mr., bárcai 205
Mikola (Mykala), ma Garammikola 

(Želizovce – Mikula), Sz. (Bars 
m.) 294

Mikou fi ai György és Iuan, Samobor ke-
rületbeli 123
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Mikse l. Micske
Milok (Milokh, Mylokh) 185
Milokh l. Milok
mindkét jog doktora l. Péter
Mindszent (Mendzenth), elpusztult 

település Lászlófalva közelében 
(Külső-Szolnok m.) 164, 165, 200

– (Mendzenth), ma Bogádmindszent 
része? (Baranya m.) 351

Mindszentmálas (Malas Omnium 
Sanctorum), ma Málaš, Sz. (Bars 
m.) 294

minoriták 332
minutum servitium 202, 253
Minyk fi a Benedek 516
Miriszló (Myrozlou), Mirăslău, Ro. 

(Fehér m.) 260
Miskolc (Miskolch, Myskolch) (Bor-

sod m.) 20
Miskolch l. Miskolc
Missech (Bihar m.?) 175
Mlaca l. Mlaka
Mlaka (Mlaca), víz 391
Mochina l. Monyhád
Mochk l. Mothk
Mochola fi a György 244
Mochola l. Mocsolya
Mochyna l. Monyhád
mocsár 338, 458, 462
Mocsolya (Machala, Mochola, Mu-

chula), ma Erdőmocsolya (Mo-
čidl’any), Jernye (Jarovnice) tele-
pülésrésze, Sz. (Sáros m.) 58, 172 

– (Mochola), ma Valea Pomilor, Ro. 
(Közép-Szolnok m.) 446

Modruss, megye és település Ho-ban 4
Mogi l. Magy
mogyoróbokor 505
Mogyorod, völgy 317

Mogyorós (Monyoros), ma Tiszamo-
gyorós (Szabolcs m.) 289

Mohac l. Mohács
Mohács (Mohac) (Baranya m.) 376
Mohnya l. Monyhád
Mohon fi a Donch, dezséri 190
Mohy l. Muhi
Moka fi ai: András és Gergely, kissági 

397
Monak l. Monok
Monok (Monak, Monuk) (Zemplén m.) 

248, 313, 333
monostor (kolostor) l. adonyi, bakony-

bél, bélakúti, bozóki, calabroma-
riai, dubicai, garamszentbene-
deki, garicsi, jászói, kapornaki, 
kolozsmonostori, nyulak-szigeti, 
óbudai, pannonhalmi, pécsvá-
radi, sági, sárvári, somogy(vár)
i, Szt. Kartrinental-i, szekszárdi, 
toplicai, turóci, türjei, zágrábelő-
hegyi, zala(vár)i, zobori, velencei

Monuk l. Monok
Monyhád (Mohnya, Mochina, Mo-

chyna), ma Chmiňany, Sz. (Sáros 
m.) 189

Monyoros l. Mogyorós
Morauia (Moravia) 185
Moravia l. Morauia
Morbeu (dict.) Miklós, Gyula fi a Pál lá-

nya Katalin férje 75
Móric 87
–, Jekul fi a, Mihály apja, felsőpribeli 

312, 375
–, Mihály fi a, felsőpribeli 312, 375
– fi a Pál 404
– fi a Simon 48-49, 93-95, 97, 116, 124, 

239, 411-412, 415, 420, 453
Moris, György fi a, Simon bán unokája 

364
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Morisium l. Maros 
Moroch l. Marác
Morochokou l. Marócsuk
Morochuck l. Marócsuk
Morothua, halastó 63
Moroucha l. Marócsa
Mortefevld l. Mártonházaföld
Mortund l. Martond
Mosa l. Mesa
mosoni főesperesség l. Gywke mosoni 

főesp.
Moth fi a Miklós, felsőasguti 42
Mothk (Mochk) fi a Domokos 321, 494
Mothkus (dict.) András, András fi a, Já-

nos apja 215
Moyus fi a Mihály, hanyi 394
– fi a Miklós 35
Mozga fi a Pál 133, 134, 184
Muchula l. Mocsolya
Muhi (Mohy) (Borsod m.) 20
munera 10, 53, 127, 185
Muzsaly (Mwsey), ma Nagymuzsaly, 

Muzsijeve, U. (Bereg m.) 517
Mwsey l. Muzsaly
Mykahelis, Péter fi a, Olivér fi a Máté lá-

nya, Katha asszony férje, gorbo-
noki 252

Mykala l. Mikola
Mykch fi a István 503
Mykch l. Mikcs
Myke l. Mike
Myke l. Mike
Mykes fi a Miklós, gyónfalvai 298
Mykocha fi a Péter 50
– fi a Pető 50
– fi ai: Dénes, Péter és Pál, kázméri 244, 

418, 423, 424, 478
Mykudyna, halastó 271
Mykych fi a István 503
Myle fi a Lachk 56

Mylokh l. Milok
Myrozlou l. Miriszló

Myske molna, malomhely 462
Myskolch l. Miskolc

N

Nádasd (Nadasd) (Vas m.) 32, 352
Nadasd l. Nádasd
nádor 254, l. Druget János; Druget Vil-

mos; Kont Miklós; Miklós, Gilét 
fi a; Oppelni László

– jelenléte 287, 339, 417, 509
nádori bírótársak (bárók, nemesek) 21, 

88, 457, 509
Nag Bok l. Baktüttös
Nagkorough l. Korong
Nagmartun l. Nagymarton
Nagsemyen l. Nagysemjén
Nagshemyen l. Nagysemjén
Nagy (Magnus) Domonkos, mr. fi a Ist-

ván, pásztói 112
– (Magnus) János 398
– (Magnus) János, Dénes fi a János fa-

mulusa 406
– (Magnus) János, mr., Péter fi a, János 

és Sebestyén apja, csaholyi 18, 
60, 196

– (Magnus) Pál, Somogy megye alis-
pánja 360, 365

– (Magnus) Simon, mr., János fi a, bago-
si 161, 416

Nagyabony (Nogabon), ma Veľké Bla-
hovo, Sz. (Pozsony m.) 133-135, 
137, 184

Nagydobrony (Nogdobron), ma Velika 
Dobrony Ukr. (Bereg m.) 251
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Nagyfalu (Nogfalu), ma Siklósnagyfalu 
(Baranya m.) 152-153, 387, 436-
437

– (Nogfalu), ma Szelistye (Sălişte) Ro. 
(Fehér m.) 395

– (Nogfolu), hn. 35
Nagykemlék (Maior Kemluk), ma Ve-

liki Kalnik, Ho. (Körös m.) 126
Nagymalom (Nogmolun), malom 394
Nagymarton (Nagmartun, Nogymor-

tun), ma Mattersburg, Au. (Sop-
ron m.) 293, 361

Nagymező (Velikapola, Velkipola, 
Velkypolya, Welkypolya), ma 
Pálosnagymező, Veľké Pole, Sz. 
(Bars m.) 386, 388, 413 

Nagynivegy (Niged), ma elpusztult te-
lepülés Borosjenő (Ineu) közelé-
ben, Szénás körül, R. (Arad m.) 
518

Nagypókafölde (Nogpokafolde) (Zala 
m.) 514

Nagysemjén (Nagsemyen, Nagshe-
myen, Nogsemien, Nogsemyen), 
ma Kállósemjén (Szabolcs m.) 33, 
287, 296, 300, 442, 513

Nagyvárad, ma Oradea, R. (Bihar m.) 
443

Nagyváty (Nogwagh, Wagh) (Baranya 
m.) 387

Nak (Nook) (Tolna m.) 498
Nána (Nana), Nána, Sz. (Esztergom m.) 

256
Nana fi a Lóránd, némai 38, 53
Nana l. Nána 
Nándor (Nandurfeulde), elpusztult te-

lepülés a mai Pécel közelében 450
Nandor 450

Nándorfehérvár (Alba Nandur), vár, 
ma Belgrád (Beográd), Sze. (Sze-
rém m.) 346, 347, 357, 364, 370

nándorfehérvári püspökség 460
Nandurfeulde l. Nándor
Narad l. Nyárád 
Nata fi a László, nyavalyádi 21
Naualad l. Nyavalyád
Néma (Nema), elpusztult település Me-

zőörs közelében (Győr m.) 38
Nema l. Néma
nemes 6, 9, 14, 18, 20-21, 24, 31-32, 39, 

41, 50, 53, 64, 70, 72, 79, 85, 87-
88, 98, 113-114, 118-119, 121, 125-
126, 128, 133-135, 140, 142-143, 
152, 155, 161-162, 172, 188, 191-
192, 210-211, 218-219, 225-226, 
229, 234, 236, 240, 245-246, 251, 
261-262, 266, 272, 280, 285-286, 
288, 291-292, 294-295, 299, 301, 
303-304, 312, 317-318, 325-326, 
334, 338-339, 352, 363, 365, 369, 
372, 376, 380-381, 404, 406, 414, 
416, 419, 422, 426, 433, 440, 455, 
457, 461-462, 476, 478-479, 482-
484, 486-487, 496-497, 506, 509, 
521

Nemet l. Német
Német (Nemeth, Nemuth, Nemet) (dict.) 

János, Gergely fi a, királynéi ud-
vari lovag, Erzsébet királyné pro-
curator-a, rumi 30-32, 40, 227, 
257-258, 267, 431

– (Teutonicus, Theutonicus) István mr., 
fehérvári kanonok 209, 394

– jog (ius teutonicale) 310, 504
– lovagrend 463
Németfalu (Nemetfalu, Nemuthfolu) 

(Pozsony m.) 65
Nemetfalu l. Németfalu
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Nemeth l. Német
Németország 199-200 között
Nemuth l. Német
Nemuthfolu l. Németfalu
nemzetség (generatio) l. Gutkeled, Nol-

csa, Rátold, Varas
Nénye (Nenye, Luka-, Egyházas-), ma 

Lukanénye (Nenince), Sz. (Hont 
m.) 26, 317

Nenye l. Nénye
Nesta, Péter lánya, Lőkös mr. jobbágya 

297
Nesthos fi a Zumur, jókúti 502
Nezebel (Nezeber, Nezebur), hn. (Kras-

só megye) 100-101, 160, 210, 262, 
519

Nezeber l. Nezebel
Nezebur l. Nezebel
Nyárád (Narad, Nyarrad), ma Nagy-

nyárád (Baranya m.) 381, 455
nyárfa (nyarffa) 132, 454
nyarffa l. nyárfa
Nyarrad l. Nyárád
Nyavalyád (Naualad), elpusztult telepü-

lés Pere közelében (Abaúj m.) 21
Nyek l. Nyék
Nyék (Nyek), ma Bp. része (Pilis m.) 

421
– (Nyek), ma Ipolynyék, Vinica. Sz. 

(Hont m.) 317
– (Nyek, Eghazasnyek), ma Mező-

nyék, Nyékládháza része (Borsod 
m.) 20

nyerfa l. nyírfa
nyestbőradó (marturina) 187, 431, 506
Niclinus fi a Pál, kaproncai 170
Niged l. Nagynivegy
Niger l. Fekete
nyíl 171, 398, 406
nyíllövés (mértékegység) 171

Nyíregyháza (Nyreghaz) (Szabolcs m.) 
35

nyírfa (nyerfa) 82
Nyitra megye 321
nyitrai káptalan 134, 135, 291
– püspök 44, 46 l. még István, László
Nyklinus, Lőrinc fi a, nagymartoni 361
Nyra h.n. 42
Nyreghaz l. Nyíregyháza 
Nyri (dict.) István mr., István fi a, királyi 

udvari lovag 208, 345, 401
Nyulak-szigeti (Insula leporum, ma 

Margitsziget, Bp. része) Boldog-
ságos Szűz-kolostor és apácái 
220, 242, 351

Nyulak-Szigete (Insula Leporum), ma 
Margitsziget, Bp. része (Pilis m.) 
220, 242, 351

Nyvigh h.n. 116
Nogabon l. Nagyabony
Nogdobron l. Nagydobrony
Nogfalu l. Nagyfalu
Noghsaagh l. Ság
Nogmolun l. Nagymalom
Nogpokafolde l. Nagypókafölde
Nógrád megye 82, 212
Nogsar, tó (Bars m.) 294
Nogsemien l. Nagysemjén
Nogsemyen l. Nagysemjén
Noguelgfeu, Kánó birtokrésze (Gömör 

m.) 479
Nogwagh l. Nagyváty
Nogymortun l. Nagymarton
Nolcha l. Nolcsa nem(zetség)
Nolcsa (Nolcha) nem(zetség) 369
Nook l. Nak
Nouociuitas l. Keresztényfalva
nő, Jakab fi a Miklós lánya 59
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–, Móric lánya, Jekul unokája, pomati 
Márton fi a Mihály anyja, felsőp-
ribeli 312

–, Paznan lánya 314
–, Péter fi a Pál anyja 61
–, Raczlay lánya, Márk felesége 155

O

Obakua, hn. (Szlavónia) 431
Obroua, birtok (Zágráb m.?) 271
Obroua-i Mindenszentek egyház 271
Óbuda (Vetus Buda), vár, ma Bp. ré-

sze (Pilis m.); l. még Buda 49, 214, 
254, 257, 258, 311, 315, 411, 447, 
514

óbudai egyház l. budai káptalan
óbudai klarisszák (Szt. Klára-rend apá-

cái) 214, 254, 258, 514
– Szt. Szűz-kolostor 49, 254, 258, 315
Odolenus c. fi ai Miklós és István, Kosu-

cha-i 440
Odos l. Ados
Oduard l. Udvard
Odus l. Ados
Ófalu (Aufalu), elpusztult település 

Szigetvár közelében (Baranya m.) 
199, 299

offi cialis l. Benedek; Domonkos, Ivánka 
fi a; György testvér; János, Mihály 
fi a; Lukács; Márk; Miklós; Pedur, 
Mike fi a; Pesko; Rethend; Varjú 
Benedek

offi cium 23, 46, 105, 355
Ogya l. Olgya
Okalisna l. Okolicsnó
Okolicsnó (Akalichna, Akalisna, 

Okalisna), ma Okoličné, Sz. 
(Liptó m.) 36

ökör 54-55, 125, 290, 304, 380, 392, 398, 
406, 498, 519

– elragadása 54-55, 125, 304, 380, 398, 
406, 498, 519

– elzálogosítása 392
Ókörösfalu (Vetus villa Crisiensis) 

(Körös m.) 169
Oladryan l. Adrián
Olaszi (Olazy), ma Váradolaszi, Olosig, 

Ro. (Bihar m.) 403
– (Olazy), elpusztult település Kurd 

környékén (Tolna m.) 168
Olazy l. Olaszi
Olboldua l. Alboldva 
Olchut l. Alcsút
Olchuth l. Alcsút
Olenus, csehországi 371
Olevo mr., Adlochowicz 284
Olgya (Ogya), ma Oľdza Sz. (Pozsony 

m.) 65, 90, 107, 135, 134, 135, 184
Olivér, királynéi tárnokmester 289-290 

között
–, királynéi udvarbíró, Vasvár és Sop-

ron megyék comese, János apja 
48, 49, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
124, 116, 239, 240, 422

–, tárnokmester 450
– fi a Demeter 513
– fi a Jakab, ilvágyi 398, 406
– fi a János 116
– fi a István, szentgyörgyi 32
– fi a Máté 252
– fi a Pál 162
Olkazmer l. Kázmér
Olkezu l. Alkeszi
Ollár (Ollar), ma Kemendollár (Zala 

m.) 39
Ollar l. Ollár
Olma, folyó 440
Olnad l Ónod
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Olsar l. Alsár
Olsoponich l. Panyit
Olsouponich l. Panyit
Olsouprebul l. Pribel
oltár 18, 22, 35, 53, 87, 133, 134, 142, 

181, 230, 231, 232, 299, 317, 319, 
325, 335

olvasókanonok l. Bálint, Benedek, Dé-
nes, Imre, János, Antal fi a; László

olvasókanonoki méltóság 10
Olzaz l. Szász
Omlás (Omlas), ma Amnaş, Ro. (Fehér 

m.) 395
Omlas l. Omlás
Omodeus l. Fekete (Niger) Omodeus
–, Fekete Omodeus fi a, Miklós apja, 

Gutkeled nb., lendvai 114
–, János fi a, Lothardus unokája, Fekete 

Omodeus dédunokája, Guthkeled 
nb., lendvai, várkonyi 114, 369, 
433

– fi a Pál 499
Ompus, Fekete Omodeus fi a, Bertalan 

apja, Gutkeled nb., lendvai 114
Onarch l. Anarcs
Ondo l. Ondód
Ondód (Ondo, Vndo), elpusztult tele-

pülés Pusztavám mellett (Fejér 
m.) 145-147, 188, 191-192

Ondus l. Ados
Ónod (Olnad) (Borsod m.) 20
Onth fi a Bakou, jutasi 462
Onthmolna, malomhely 462
Oppelni László, nádor 458-459 között
Oprod l. Apród
Órakamaz (Orakomaz), puszta (Sza-

bolcs m.) 35
Orakomaz l. Órakamaz
Orbán, V., pápa 124-125 között, 503-504 

közöt, 529-530 között

–, radványi sacerdos 505
Orbánfalva (Orbanfolua) (Szepes m.) 

70
Orbanfolua l. Orbánfalva
Orbász (Orbaz) megye 84, 121, 271
Orbaz l. Orbász megye
Orbova (Orboua), ma Vrbova, Ho. (Po-

zsega m.) 438
Orbova (Orboua), vár, a mai Vrbova 

település közelében állt. Ho. (Po-
zsega m.) 438

Orbua l. Orbova
Ordo l. Ardó
Ordou l. Ardó 
őrkanonok l. Demeter, Gergely, Imre, 

István, János, Lóránd, Mihály, 
Péter, pozsonyi, szepesi, Ulrik

Ormos (Vrmos) (dict.) Lőrinc 418
ornátus 53, 317
Orod l. Arad
Orod l. Arad
örökös nélkül elhunyt 31, 36, 40, 50, 65, 

87, 107, 111, 130, 133, 184, 248, 
280, 321, 389, 400, 403, 405, 411, 
414, 438, 446, 450, 461, 494, 512, 
531

Oroszi (Vruzy), ma Sárosoroszi (Oro-
szijevo) része Ukr. (Ugocsa m.) 
325

Oroszlankew l. Oroszlánkő
Oroszlánkő (Oroszlankew), vár, ma 

Oroszlánkő (Vršatské Podhradie) 
falu közelében, Sz. (Trencsén m.) 
185

Orrus (dict.) Jakab, Vári falu falunagya 
401

Örs (Vrs), ma Alsó- és Felsőörs (Veszp-
rém m.) 462

– (Vrs), ma Budaörs (Pilis m.) 284
örsi egyház 284
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országbíró 119, 121, 254, 416, 457, 497 
l. még Bebek István; Druget Mik-
lós, Lampert, Pál, Szécsi Miklós, 
Szécsényi Tamás

országbírói bírótársak (bárók, főpapok, 
nemesek) 31-32, 39, 53, 70, 87, 
113-114, 118, 128, 162, 219, 245, 
280, 317

– méltóság 228, 280, 296, 301, 504
országhatár 460, 461
Ossuet l. Auswitz
Ostorman fi a Jakab 131
Oszkó (Ozkou, Markusfeulde) (Vas 

m.) 352
Oszlár (Ozlar), elpusztult település 

Sülysáp közelében (Pest m.) 220
Öszpöte (Ezpete), elpusztult telepü-

lés Rinyabesenyő közelében (So-
mogy m.) 360, 365

Osztopán (Wztupan) (Somogy m.) 233
Oth l. Ottó
Oth l. Ottó
Othyauz l. Ethyz
Othyz l. Ethyz
Otok, hn. (Dubica m.) 440
Ottó (Oth) fi a Pál, büki 246
– (Oth) c. fi ai: Wel és Jenslinus, lánya: 

Annus, tellesbrunni 28, 52, 95, 
244

Óvár (Owuar), ma Mosonmagyaróvár 
(Moson m.) 532

Óvár (Varna), vár, ma Starý hrad, Sz. 
(Trencsény m.) 504

Owuar l. Óvár 
Ozkou l. Oszkó
Ozlar l. Oszlár
Ozora (Wzura) 289-29 között
Oztoy, hn. 158
özvegy, Bwryan (dict.) Pálé 37
–, Doboz fr.-e, Mihályé 275

–, geleji Vörös Andrásé 154
–, Imre mr., királynéi kocsikészítőé 

311, 315
–, Jakab fi a Miklósé 59
–, Jakab fi a Miklósé 59
–, János fi a Istváné, béri 234
–, lasztóci Péteré, Thanalt lánya, Pósa 

unokája 118
–, Miklós bán fi a Miklósé 114
–, olgyai Farkas fi a Andiché 107
–, Pech fi a Lőrincé 409
–, Pobor (dict.) Jánosé 50
–, Töttös mr.-é, siklósi Pál lánya 66
–, zsemberi Jánosé 137, 173

P

Padova (Padua), város O. 443, 524
Padruh l. Pátroha
Padua l. Padova
Paharus l. Poháros Péter
Páhok (Beurpah, Hoyzypah, Hyzyu-

pah, Scenthandurysapaha, Zen-
tandriaspaha, Zenthandras), 
ma Alsó-, és Felsőpáhok (Zala 
m.) 8, 514

Pál l. Bwryan (dict.) Pál
– l. Chyzu (dict.) Pál
– l. Dorgó Pál
– l. Ficha (dict.) Pál
– l. Fynta (dict.) Pál
– l. Kusded (dict.) Pál
– l. Magyar (dict.) Pál
– l. Nagy (Magnus) Pál
– l. Potroh (dict.) Pál
–, [...]-i prépost 301
– c., országbíró 39, 94
– c., siklósi 66
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–, volt bán, országbírói ítélőmester, 
besztercei várnagy, ugali 113, 
114, 162

–, Beke fi a Kozma famulusa, Pesny-i 
360, 365

– mr., csázmai kanonok 404
–, egervári Kalmyrus fi a: Mihály c. job-

bágya 240
– mr., egri karpap 50
–, gurki püspök, jegerdorfi  206, 207
– mr., győri karpap 280
–, Juachinus fi a Pál jobbágya 404
–, királyi ember, petri 50
–, királynéi tárnokmester (1363) 64
–, kocsikészítő, Bankneytereme-i 35
– mr., lánya, Anych, siklósi 320
–, perényi Miklós fi ainak jobbágya 24
–, volt soproni bíró 329
–, szentpéteri 100, 160
–, a szentpéteri egyház rectora 292, 314
–, szepesi prebendarius karpap 24, 58
–, tárnokmestester 289-290 között
–, testvér, sacerdos, a pécsváradi mo-

nostor tanúságtevője 140, 141
–, turóci prépost 520
–, váradi karpap és a Szt. János-oltár 

mr.-e 325
–, újhelyi hospes, zempléni 247
–, Albert fi a, ibronyi 459
– mr., András fi a, garai 438, 531
–, Beke fi a, béri 422
–, Beke fi a, Péter unokája, bajori 189
–, Fábián fi a, felszászi nemes 433
–, Gervasius fi a, jutasi 462
–, Gyula fi a, Katalin apja, görgői 75, 441
–, Heym fi a, János, Benedek, Miklós, 

Pál, Péter, Balázs apja, bakonyi 
85, 269, 295

–, Jakab volt pozsonyi bíró fi a 496

–, János fi a, Fejér megye alispánja, so-
mosi 192

–, János fi a, királyi ember, szántói 317
–, János fi a, Serephel unokája, mező-

házi 144, 288
–, János fi a, Zaym unokája 169
– mr., István fi a, dörögdi 358, 380
–, Juachinus fi a, garicsi nemes 404
–, Iván fi a Dezső és fi a: Iván serviens-e 

vagy famulus-a 121
–, Katha asszony fi a, László unokája, 

Farkas dédunokája 246
–, László fi a, bezerédi 40, 227
–, László fi a, szentkirályi nemes 484
–, Lőrinc fi a, királyi ember, csebi 417, 

489
–, Lőrinc fi a, Simon unokája 448
–, Márton fi a, Elena férje, harangozói 

hospes 516
–, Márton fi a, Tevtus-i 380
– mr., Mike fi a, kővágóörsi 461
–, Mike c. fi a, okolicsnói 36
– mr., Miklós fi a, István és János apja, 

butkai 359, 489
–, Miklós c. fi a, perényi 24
–, Miklós fi a, damonyai 51
–, Miklós fi a, István és János apja, 

bacskai 417
–, Miklós fi a, leszteméri nemes 251
–, Miklós fi a, Miklós unokája, szkáro-

si 275
–, Móric fi a, Juachinus fi a Pál unoka-

öccse 404
–, Mozga fi a 134, 135, 184
–, Mykocha fi a, királyi ember, kázméri 

244, 418, 423
–, Niclinus fi a, kaproncai 170
–, Olivér fi a, kápolnaispán tanúságtevő-

je 162
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–, Omodeus fi a, Zala megye szolgabírá-
ja 499

–, Oth fi a, büki 246
–, Pál fi a, egri presbiter, egri kanonok 

350
–, Pál fi a, felkeszi 450
–, Pál fi a, Heym unokája, bakonyi 85
–, Paznan fi a 145-147, 188, 191-192
–, Péter fi a 61
–, Péter fi a, felszászi, Nolcsa nb. 369
–, Péter fi a, királyi ember 317
–, Péter fi a, péri 317
–, Ponya fi a, vasi 451
–, Pósa fi a 59, 149
–, Vencezlaus fi a, pétermezei 109, 166
–, Wolker fi a, felszászi, Nolcsa nb. 369
– mr., Zongo (dict.) Péter fi a, vetési 161, 

416
– fi a András 246
– fi a András, prónai 520
– fi a Bertalan, körösi 279
– fi a Gergely 398, 406
– fi a György 68, 113, 150
– fi a János 462
– fi a János, alcsúti 145, 146
– fi a János, felszászi nemes 433
– fi a János, kisbarcai 87
– fi a Imre 442, 513
– fi a István 402
– fi a István, dulói 190
– fi a János 126
– fi a Lukács, sánkfalvai nemes 218
– fi a Márton, sasvári 60
– fi a Miklós, köveskúti 393
– fi a Pál 350
– fi a Péter 452
– fi a Péter 53
– fi a Péter, Gwgh-i nemes 119
– fi a Péter, Varas nb. 369
– fi a Tamás 449

– fi ai: András és Beke 144, 288
– fi ai: Miklós és János, imári 499
– fi ai: Miklós, Lőrinc, János, körtvélye-

si 155
– fi ai: Pál, András és Peterke, felkeszi 

450
Palást (Palast, Palasth), ma Pláštovce, 

Sz. (Hont m.) 137, 173, 317
Palast l. Palást
Palasth l. Palást
Palatha l. Palojta
Paldi, prédium 336
Palocha l. Palocsa
Palocsa (Polocha, Palocha), ma Plaveč, 

Sz. (Sáros m.) 58
Palojta (Palatha, Palytha), ma Alsó-, 

Felső- és Középpalojta (Horné, 
Dolné és Stredné Plachtince), Sz. 
(Hont m.) 349

pálos monostor 440 l. Garicsi pálos mo-
nostor és priorja

– remeték 514
Paludya l. Palugya
Palugya (Paludya), folyó 292, 314
Palytha l. Palojta
Panala l. Panyola
Páncél (Pancel, Panzel) (dict.) János, Ist-

ván fi a, koppányi 29, 485
Pancel l. Páncél
Pancratius l. Pongrác
Pangratius l. Pongrác
Pankata l. pankotai főesperesség
Pankocha l. pankotai főesperesség
pankotai (Pankata, Pankocha, ma Pân-

cota, Ro., Zarnád m.) főesperes-
ség l. Miklós pankotai főesperes

pannonhalmi (Sacer Mons Panonie) Szt. 
Márton-monostor, konventje és 
apátja 38, 53, 113, 209, 280, 331, 
485
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Panzel l. Páncél
Panyit (Olsoponich, Olsouponich, Al-

sópanyit), ma Gömörpanyit (Ge-
merská Panica), Sz. (Gömör m.) 
91, 94

Panyla l. Panyola
Panyola (Panala, Panyla) (Szabolcs m.) 

129, 263
Pap (Pop) (Szabolcs m.) 458, 459
pápa l. Gergely, XI.; Ince, IV.; Ince, VI.; 

Kelemen VI.; Orbán, V.
pápai cursor l. Hugincion
– kamarás l. István
– kincstárnok l. Reginald
– ügyhallgató l. Péter
Paprad l. Popárd
Paracha l. Prácsa
párbaj 296, 300
párbajban való elbukás 39, 121, 128, 

213, 217, 280, 318, 513
Pardan l. Pordány
Paris fi a Fülöp 271
partes Transalpine l. Havasalföld
Parua Sigra l. Zsigra
Paruus l. Kis
Parva Suran l. Surány
Parvus l. Kis
Pask l. Pesko
Passca, zajki 229
Pastoh l. Pásztó
Pásztó (Pastoh) (Heves m.) 112
Pásztor (Paztor, Paztur) 68, 113, 150
Pata (Patha, Pata), ma Patapokolosi 

településrésze (Somogy m.) 199, 
299, 360, 365

Patak (Pothok), ma Sárospatak (Zemp-
lén m.) 37, 457

Patha l. Pata
Pathay, birtok 200
pátriarcha 460

Pátroha (Padruh) (Szabolcs m.) 518
Patti, város Ol. 490
patvarkodás 76, 138, 247, 359, 496
Paulyporth (Mathyushaza), kikötő 12
Pazdan l. Pazony
Paznan, lánya Sathk felesége 314
– fi a Gergely, Zulche-i 54, 125
– fi a Lőrinc, Tepen-i 31
– fi a Miklós, szentmártoni 167
– fi ai: Pál és Domonkos 145-147, 188, 

191-192
Pazony (Pazdan), ma Nyírpazony (Sza-

bolcs m.) 15
Paztor l. Pásztor
Paztur l Pásztor
Pécel (Pechel) (Pest m.) 450
Pech l. Pét
Pech, Lőrinc apja 409
Pechel l. Pécel
Pectomle, Belayt-i 526
Pécs (Quinqueecclesie), vár, város (Ba-

ranya m.) 505
pecsét, alispáni 9
–, apáti 29
–, arany 217
–, báni 7, 64, 337
–, bárói 219, 412
–, comesi 169, 172, 279, 479
–, hercegi (titkos-) 84, 187, 271, 285, 

362
–, káptalani 81, 104, 121, 132, 214, 241, 

257, 279, 283, 294, 303, 311, 369, 
391, 396, 404, 433, 441, 446, 447, 
458, 481, 491, 515, 518, 529

–, királyi (gyűrűs-, függő-) 28, 49, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 116, 124, 140, 
141, 158, 166, 163, 191, 192, 201, 
255, 289-29 között, 322, 361, 410, 
411, 412, 415, 420, 497, 530, 534

–, királynéi (gyűrűs-) 131, 532, 533
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–, konventi 122, 127, 286, 336, 454
–, lectori 10
–, országbírói 26, 50, 52, 88, 128, 130, 

162, 244, 317, 366, 394, 496, 504
–, pápai ügyhallgatóé 284
–, préposti 314
–, rectori 205
–, szolgabírói 128, 169, 479
–, városi 127, 348, 495
pécsi egyházmegye (püspökség) 23, 44, 

45, 307
– káptalan (egyház) 44, 46, 64, 66, 120, 

199, 276, 299, 306, 320, 498
– püspök 44, 46, 276, 306
– Szt. Kereszt-oltár 299
pécsváradi monostor és konventje 140-

141, 351, 376
Péder (Peder), ma Peder, Sz. (Abaúj m.) 

244
Peder l. Péder
Pedur, Mike fi a, István óbudai prépost 

zoach-i offi ciálisa 113, 150
Peel l. Pél
Peeth l. Pét
pék 504
Peklen l. Peklény
Peklény (Peklen), ma Úzpeklény (Uzov-

ské Pekľany), Sz. (Sáros m.) 172
Pél (Pel, Peel, Alsó-, Felső-, Egyhá-

zas-, Tót-), ma Alsó- (Dolný 
Pial) és Felsőpél (Horný Pial), Sz. 
(Bars m.) 61, 273, 488, 491

Pel l. Pél
Peleske (Pyryske, Kis-, Nagy-), ma Kis 

és Nagypeleske (Pelişor, Peleş), 
Ro. (Szatmár m.) 264

Peliskemellik l. Pölöske
Pelros János mr, aradi főesp., de la Ju-

gié Guillaume bíboros mo.-i ügy-
vivője 421

Pelseuch l. Pelsőc
Pelsőc (Pelseuch, Persolchz), ma Pleši-

vec, Sz. (Gömör m.) 182, 217
Pelyskemellik l. Pölöske
Pelyvás (Pleunuk), ma Pelyvássom-

falu településrésze, Plevník, Sz. 
(Trencsén m.) 310

pensa 10, 209, 270, 336, 352, 369, 374, 
425, 447

–, széles, bécsi 51
Pér (Pyri, Alsó-, Középső-, Felső-), ma 

elpusztult település Teszér (Hon-
tianske Tesáre) közelében, Sz. 
(Hont m.) 317

Perbes, ma Gömörfalva (Gemerská Ves) 
része, Sz. (Gömör m.) 218

Pereche l. Perecse
Perecse (Pereche) (Abújvár m.) 176
Peregrinus testvér, boszniai püspök 48-

49, 91-97, 116, 124, 239, 289-290 
között, 361, 410-412, 415, 420, 453

Peremarton (Premorton), ma Berhi-
da településrésze (Veszprém m.) 
330-331

Peren l. Perény
Perény (Peren), ma Perín, Perény-Hím 

(Perín-Chym) településrésze, Sz. 
(Abaúj m.) 24, 128, 294

perhalasztás 17-19, 26, 30-31, 33, 35, 39, 
50, 52, 64, 70, 85, 88, 128, 130, 
155, 162, 174, 203, 211, 219, 255, 
263-269, 274, 280, 293, 301, 327, 
393-394, 436, 442, 457, 482, 492-
493, 497, 502, 513

Perlaph l. Perlep
Perlász (Prelaz, Kis-), ma Prihradzany, 

Sz. (Gömör m.) 92
Perlep (Perlap), ma Perlep (Prílpey), 

Aranyosmarót (Zlaté Moravce) 
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településrésze, Sz. (Bars megye) 
321, 494

Perno l. Pornó
Persolchz l. Pelsőc
personatum 23, 46, 105, 278
Perugia (Perusia), város Ol. 284
Perunger, csehi hosepes 422
Perusia l. Perugia
Pesko (Pask) mr., a királyné vári offi cia-

lis-a 208
Pesma, sárdi Simon lánya 39
Pesny (Somogy m.) 360, 365
Pest megye 211, 226, 272, 450
– megye hatósága 211
Pesthinus fi a Miklós 348
pesti főesperesesség l. László pesti fő-

esperes
Peszek (Pezek), ma Nagypeszek ( Vel’ky 

Pesek) és Kispeszek (Malý Pe-
sek), Peszektergnye (Sikenica) és 
Nemesoroszi (Kukučínov) telepü-
lésrészei, Sz. (Hont m.) 3, 294

Pét (Pech, Peeth), elpusztult település 
Várpalota közelében (Veszprém 
m.) 330, 331

Pete (Pette), ma Petea, Ro. (Szatmár m.) 
264

Pete fi a Sinka 55
Peten l. Petény
Peten, Elles fi a 118
Petény (Peten), ma Padány (Padáň) ré-

sze, Sz. (Pozsony m.) 439
Petenye fi a László, terecsei 282, 509
Peter l. Petri
Péter l. Buchuri Péter
– l. Buchuri Péter
– l. Chugy (dict.) Péter 
– l. Cudar (dict.) Péter
– l. Fejes Péter
– l. Herceg Péter

– l. Kis (Parvus) Péter
– l. Lazar (dict.) Péter
– l. Magyar (dict.) Péter
– l. Poháros Péter
– l. Somogy Péter
– l. Sós (dict.) Péter
– l. Thor (dict.) Péter
– l. Tót Péter
– l. Veres (dict.) Péter
– l. Vörös (Rufus) Péter
– l. Zancha (dict.) Péter
– l. Zelus (dict.) Péter
– l. Zeuche (dict.) Péter
– l. Zongo (dict.) Péter
–, aradi őrkanonok 262
–, aradi prépost 63
–, testvér, bakonybéli szerzetes 485
–, bán, fi a Darabos (dict.) Miklós, bics-

kei 86
–, birii 263
–, bögi 165
–, boszniai püspök 458-459 között
– mr., budai éneklőkanonok 214, 257, 

258, 311, 315, 317, 447, 514
– mr., budai kanonok 214, 257, 258, 317, 

447, 514
–, I., ciprusi király 503-504 között
–, csetneki plébános, Domonkos mr., 

az esztergomi Szt. Tamás már-
tír-egyház prépostjának gömöri 
vicevikáriusa 484

–, deák (litteratus) 26
–, deák (litteratus), a somogyi konvent 

vicenotariusa 365
–, deák, tolnai szolgabíró, dadai 322
–, eszlári 341
– mr. fehérvári kanonok, zákányi 209
–, fehérvári kanonok, fehérvári Szt. 

Miklós-egyház rectora 219
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–, jobbágy, Dénes, Jakab, László, And-
rás, Bereck, János, Erzsébet és 
Nesta apja 297

– c., István szepesi őrkanonok fr.-e 529
–, királyi ember, Berenche-i 145-146
–, királyi ember, berentei 188
–, laikus 371
–, leleszi prépost 454
–, a leleszi konv. electusa, konv.-i tanú-

ságtevő 118
– mr., kézdi főesperes 395
–, mérői Mihály fi a Dezső rokona 377
–, mészáros, géti jobbágy 140, 152
–, olgyai 184
–, patti püspök 490
–, Pech fi a Lőrinc özvegyének fr. avun-

culusa 409
–, portói püspök 490
–, pozsonyi őrkanonok 355
–, sacredos, Gyula fi a, görgői 75, 441
–, szentgotthárdi apát 32, 54, 125, 240, 

367
–, szlavón vicebán és Körös megye co-

mese 126
–, traui alesperes 371
–, vasvári karpap 229
–, vasvári prépost 132, 249
–, villicus, a patai nemesek jobbágya 365
–, zágrábi bíró 337
–, ... fi a, 417
– mr., Ábrahám fi a, szentgyörgyi 102, 

407, 496
–, András fi a, Fako és Andich apja, ol-

gyai 90
–, András fi a, lúcsi 374
–, András fi a, Varas nb. 369
–, Apród (dict.) István fi a, Lőrinc uno-

kája, szentandrási 124, 243
–, Bálint fi a, hrussói Márk fi a Miklós 

procurator-a 88

– mr., Benedek fi a 219
– mr., Benedek fi a, csetneki 112, 182, 

197
–, Bertalan fi a 114
–, Buchtus fi a, petényi 439
–, Chure fi a 448, 487
– mr., Crisy c. fi a, Olivér királyi tárnok-

mester volt ítélőmestere 450
– mr., Domonkos fi a, maráci 475
–, Egyed fi a, cséfalvi 303
–, Ethuruh fi a, kálnói 216
–, Farkas fi a, Andich apja, olgyai 65, 

107, 133-135
–, Finta fi a, Varas nb. 369
–, Francyk fi a, szerdahelyi 198
–, Gergely fi a, gulácsi 151
–, Gergely fi a, megyei ember 387
–, Golumbar fi a, felkeszi Sebestyén fi a 

Péter lánya, Margit asszony férje, 
felkeszi 500

–, György fi a, marócsai nemes 126
–, Henrik fi a 527
–, Henrik fi a, vasvári szolgabíró, unyo-

mi 240, 422
–, Jakab fi a 169
–, Jakab fi a 169
–, Jakab fi a, királyi ember, ófalui 199, 

299
–, János fi a 133-135
–, János fi a 135
–, János fi a, János, László és Lőkös 

apja, panyolai 129, 263
–, János fi a, Márton unokája, kegyei 

448
–, János fi a, Pósa fi a László famulus-a 

519
–, János fi a, Varas nb. 369
–, Imre c. fi a, zsigrai 529
–, Imre fi a, szikszói 339
–, István fi a 310
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–, István fi a, Gábor unokája, mérői 377
–, Katalin és Vörös András fi a, Deme-

nes unokája, gelei 154
–, László fi a, János unokája, rozgonyi 

274
–, László fi a, leszteméri nemes 251
– mr., Lőkös fi a, Bereck unokája, báto-

ri 35
–, Lőrinc fi a, nádori ember, csebi 21
–, Márton fi a, László unokája, Roko-

nok-i 420
–, Márton fi a, újhelyi bíró 247
–, Mihály fi a, Gereuen unokája, gagyi 

176
–, Mihály fi a, jutasi 462
–, Mihály fi a, királyi ember, gagyi 244
–, Mihály fi a, kisleszteméri 21
–, Mihály fi a, Segur-i 10
–, Miklós fi a, atyinai nemes 121
–, Miklós fi a, Benedek apja, váradi 494
–, Miklós fi a, citói 436
–, Miklós fi a, damonyai 51
–, Miklós fi a, Hanth unokája, Bodrog 

megye alispánja, lekcsei 183
–, Miklós fi a, leszteméri nemes 251
–, Miklós fi a, Márk unokája 154
–, Miklós fi a, Mesa-i 152, 153
–, Miklós fi a, Miklós unokája, szkáro-

si 275
–, Miklós fi a, miklósházai 327
–, Miklós fi a, Mykes unokája, gyónfal-

vai 298
–, Miklós fi a, nagyvátyi 387
–, Miklós fi a, ónodi 20
–, Miklós fi a, pásztori 68, 113, 150
–, Miklós fi a, Péter unokája 344
–, Miklós fi a, Urka unokája, perbesi 218
–, Miklós fi a, Wel unokája 138
–, Mykocha fi a 50

–, Mykocha fi a, királyi ember, kázméri 
244, 418, 423

–, Pál fi a, a zalai konvent csácsi fami-
liaris-a 452

–, Pál fi a, Gwgh-i nemes 119
–, Pál fi a, győri polgár 53
–, Pál fi a, Heym unokája, bakonyi 85
–, Pál fi a, Varas nb. 369
–, Péter fi a, pécsi kanonok 306
–, Phile fi a, István apja 512
–, Salamon fi a, laki 10, 270
–, Sándor fi a, baksai 243
–, Sándor fi a, Sándor apja 321, 494
–, Sebestyén fi a, felkeszi 500
–, Sebestyén fi a, kálozi 62, 98
–, Seraphinus fi a 36
–, Simon fi a 263
–, Sinka fi a 25, 228, 309
–, Sinka fi a 448
–, Tamás fi a, Péter unokája 447
– mr., Tiba fi a, atyai 325
–, Vörös András fi a, Demenes unokája, 

geleji 154
– fi a András, felkeszi 500
– fi a András, kismodi 370
– fi a András, mikolai 294
– fi a Bank, marócsai várjobbágy 285
– fi a Beke, bajori 189
– fi a Benedek 64
– fi a Benedek, sánkfalvai nemes 218
– fi a Dénes, lasztóci 118
– fi a Domonkos, úszori 303
– fi a Fülöp, kánói nemes 479
– fi a Gergely 263
– fi a Gergely 33
– fi a Jakab, bői 364
– fi a Jakab, ürömi 214
– fi a János 216
– fi a János 398, 406
– fi a János, apagyi 236
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– fi a János, berentei 87
– fi a János, csaplani 159
– fi a János, felszászi nemes 433
– fi a János, okolicsnói 36
– fi a János, szombathelyi 262
– fi a János, zsidi 507
– fi a István 512
– fi a István, ajkai 319
– fi a István, jutasi 462
– fi a László 62
– fi a László, kálozi 98
– fi a Lőkös, teremesi 68, 113, 150
– fi a Lőrinc, atyinai nemes 121
– fi a Lőrinc, enyerei 507
– fi a Lőrinc, kamonyai 21
– fi a Marouch, olaszi 403
– fi a Márton, széplaki Lőrinc lánya 

Anna férje, csomaközi 161
– fi a Mihály 106
– fi a Mihály 35
– fi a Mihály, pölöskei 246, 482-483, 

497
– fi a Miklós 344
– fi a Miklós, derencsényi 218, 363, 479
– fi a Miklós, felszászi nemes 433
– fi a Miklós, madai 15
– fi a Miklós, nagysemjéni 287
– fi a Miklós, Rabe-i 219
– fi a Nagy (Magnus) János, csaholyi 

196
– fi a Pál 317
– fi a Pál 61
– fi a Pál, felszászi, Nolcsa nb. 369
– fi a Pál, péri 317
– fi a Péter 306
– fi a Pető, osztopáni 233
– fi a Pető, vojkfalvai 130
– fi a Tamás 447
– fi a Tamás, gönyűi 38, 48-49, 88, 91-

97, 111, 114, 116, 120, 124, 128, 

140-141, 152, 153, 219, 239, 311, 
315, 361, 410-412, 415, 420, 447, 
453

– fi a Zachud (dict.) Márton 512
– fi ai: Lach és Miklós, máriásóci 391
– fi ai: Mátyás és Domonkos 448
– fi ai: Miklós és Beken, lapádi 48
– fi ai: Miklós, György, János és László, 

sóvári 25
– fi ai: Mykahelis, István és Tamás, gor-

bonoki 252
Peterke, Pál fi a, felkeszi 450
Pétermező (Peturmezei, Peturmezey), 

ma Tarcadobó, Dubovica része, 
Sz. (Sáros m.) 109, 166

Peteu l. Pető
Peteuch l. Petőc
Petev l. Pető
Petew l. Pető
Petewch l. Petőc
Pethenye fi a László 194-195, 231-232
Petheu l. Pető
Pethev l. Pető
Pethew l. Pető
Pethk fi a István, Segur-i 270
Pethy, a patai nemesek jobbágya 365
Pető l. Fejes Pető
– (Pethew), Habey-i jobbágy 199
– (Petheu), petri 194-195, 231-232, 282
– (Petew), ragyolci 175
– (Petheu), Albert fi a, leszteméri nemes 

251
– (Petheu), Bench fi a 20
– (Petheu), Cymba (dict.) István fi a 438
– (Pethew), Gervasius fi a, jutasi 462
– (Petew), Márk fi a, mákfai 8
– (Peteu), Miklós fi a, Thomp unokája, 

Gereb-i 213
– (Peteu, Petheu), Mykocha fi a 50
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– (Peteu), Péter fi a, Egud-i János lánya, 
Kacich asszony férje, osztopáni 
233

– (Petew), Péter fi a, nádori ember, vojk-
falvai 130

– (Petheu), Sench fi a 20
– (Petheu) fi a János 113, 150
– (Petew) fi a László 309
– (Petheu) fi a László, harsági 228
Petőc (Peteuch) fi a György, sirokai 117, 

178
– (Peteuch, Petewch) fi a János 64, 169, 

392
– (Peteuch) fi a Miklós 82
Petri (Peter, Petry, Peturus), ma Lö-

vőpetri vagy Pócspetri (Szabolcs 
m.) 194, 195, 230, 231, 232, 281, 
282, 509

Petri (Petry), ma Sajópetri? (Borsod 
m.) 50

Petry l. Petri
Pette l. Pete
Peturmezei l. Pétermező
Peturmezey l. Pétermező
Peturus l. Petri
Pez, hn. 505
Pezek l. Peszek
Phile, fi ai Lőrinc és Péter 512
Philepatak l. Filepatak
Philipteleke (Phylupteluke, Philupte-

leke, Philuptheluke, Philiptel-
ke), Géthez tartozott (Baranya 
m.) 120, 140-141, 152-153

Philiptelke l. Philipteleke
Philupteleke l. Philipteleke
Philuptheluke l. Philipteleke
Phylupteluke l. Philipteleke
Pilis megye 162, 254
pilisi (Pylis, ma Pilisszentkereszt) Szt. 

Szűz apátság (Pest m.) 317

Piliskefew l. Pölöskefő
plébános (rector) 35, 225, 284, 456, 532, 

533 l. még Antal, Benedek, Do-
monkos, Ferenc, Henrik, János; 
János, Henrik fi a; Márton, Mi-
hály, Miklós, Pál, Péter, Serva-
tius, Tamás

Pleunuk l. Pelyvás
Plitvica (Plythwycha, Plythwycza), fo-

lyó 391
Ploschen l. Plostin
Ploschin l. Plostin
Plostin (Ploschen, Ploschin), ma Lip-

tószentmiklós (Liptovsk´m Miku-
láš) településrésze (Ploštín), Sz. 
(Liptó m.) 292, 314

Plythwycha l. Plitvica
Plythwycza l. Plitvica
Pobor (dict.) János 50
Poch 448
– fi a Benedek, sánkfalvai 218
Poch l. Pócs 
Pócs (Poch, Pooch), ma Máriapócs 

(Szabolcs m.)
Podkou fi a Miklós 61
Podur l. Podvrh
Poduurh l. Podvrh
Podvrh (Podur, Poduurh) (Zágráb m.?) 

44, 45, 123
Pogniceus, korponai esküdt 127
Poháros (Paharus, Poharus) (dict.) Péter 

mr., abaújvári c. 128, 414, 535-536 
között

Poharus l. Poháros Péter
Póka (Pouka), Kelemen apja 411
Pokafolde l. Pókafölde
Pókafölde (Pokafolde, Poukafeulde) 

(Pozsony m.) 411, 447
polgár 5, 10, 37, 53, 64, 89, 127, 131, 132, 

162, 186, 225, 316, 337, 407, 408, 
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421, 428, 441, 495, 496, 508, 532, 
533

Polocha l. Palocsa
Pomagh l. Pomat
Pomat (Pomagh, Pomoch), másképpen 

Unyatin, ma Unyad (Uňatín), Sz. 
(Hont m.) 312, 375

Pomáz (Pomaz) (Pilis m.) 62, 98
Pomaz l. Pomáz
Pomoch l. Pomat
Pongrác (Pangratius), besenyődi 129
– (Pangratius), Miklós fi a, Katalin fér-

je, meggyesi 495
– (Pangratius), Ugrin fi a 254
– (Pancratius) fi a Miklós 118
Ponya fi ai: Imre, László, András, István, 

Pál, vasi 451
Pooch l. Pócs
Poósa l. Pósa
Pop l. Pap
Poprád (Paprád), folyó 109
Pordan l. Pordány
Pordány (Pardan, Pordan), ma Száva-

szentdemeter (Sremska Mitrovica 
része), Sze. (Valkó m.) 453

Pornó (Perno), ma Pornóapáti (Vas m.) 
32

pornói apátság 32
Poroszló (Porozlow) 64
Porozlow l. Poroszló
Porozto (dict.) András 103
Pórtelek (Porthelek), ma Portiţa, Ro. 

(Szatmár m.) 161, 446
Porthelek l. Pórtelek
Posa l. Pósa
Pósa (Posa), Sándor fi a, János apja, 

Gwgh-i nemes 119
– (Pousa) fi a János 324
– (Pousa) fi a János, béri 234
– (Pousa, Posa) fi a Pál 59, 149

– (Possa, Poósa) fi a Thanalt 118
– (Pousa) fi ai: Mihály és Miklós apja, 

kereki 403
– (Pousa, Powsa) fi ai: László, Balázs, 

István és Miklós, szeri 63, 100-
101, 160, 262, 334, 519

Posaga l Pozsega
Posoga l. Pozsega megye, pozsegai káptalan
Posonium l. Pozsony
Possa l. Pósa
Pothok l. Patak
Pothyulcha, Bátor falu utcája 35
Potroh (dict.) Pál 275
Pouka l. Póka
Poukafeulde l. Pókafölde
Pous fi a Lőkös 339
Pousa l. Pósa
Pows fi a Ugrin 88
Powsa l. Pósa
Pozania, hn. 23
Pozaniai főesperesség l. György, Mik-

lós fi a, Pozania-i főesp.
Pozania-i Szt. Ireneus egyház 23
Pozsega (Posega) Ho. 307
Pozsega (Posoga) megye 438
pozsegai (Posoga, ma Slavonska Pože-

ga, Ho.) B. Péter-egyház kápta-
lanja (egyháza) 35, 45, 88

– prépost 36, 46
Pozsony (Posonium), vár, város, ma 

Bratislava, Sz. (Pozsony m.) 9, 16, 
156, 355, 407-408, 411, 496

Pozsony megye 9, 28, 48-49, 65, 81, 124, 
134-135, 303, 411, 439, 447

pozsonyi káptalan (egyház) 9, 28, 53, 81, 
90, 102-103, 135, 157, 206, 297, 
303, 369, 374, 397, 411, 433, 439, 
496

– őrkanonok 284 l. még Péter
– prépost 9, 206, 284 l. még Balázs
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– Szt. Lőrinc parókia (falakon túli) 156
– Szt. Márton (Szt. Üdvözítő)-egyház 9, 

355
– Szt. Üdvözítő-egyház l. pozsonyi Szt. 

Márton-egyház
Pölöske (Peliskemellik, Pelyskemel-

lik, Pyleske) (Zala m.) 122, 246, 
482-483, 497

– (Pyleske), halastó (Zala m.)122
Pölöskefő (Piliskefew) (Zala m.) l. még 

Udvarnok 122
Prácsa (Paracha), Pozsonyszőlős, ma 

Pozsony része, Sz. (Pozsony m.) 
496

Práznóc (Preznolch), ma Práznovce, 
Sz. (Hont m.) 317

prebenda 22-23, 44-45, 105, 156-157, 
276-277, 306-307, 350, 355, 443-
444, 460, 522-523, 524-525

preceptor l. Illés testvér
predium 140-141, 152-153, 336
Prelaz l. Perlász
premontrei rend l. bozóki, jászói,  leleszi, 

sági monostor
Premorton l. Peremarton
prépost 277, 519-520 között l. még Ba-

lázs, Bereck, budai, Domonkos, 
Bubek (dict.) Domonkos fi a; egri; 
Egyed; fehérvári; Fülöp, István, 
János, kalocsai, László, Márk, 
Márton, Miklós, Pál, Péter; po-
zsegai; pozsonyi; sági; Tamás; 
Tatamér; veszprémi

presbiter 355 l. még András; Beke; bu-
dai; Jakab; Márton, Bálint fi a; 
Mihály; Pál, Pál fi a; Santio Qupe

Preszeky, mező 185
Pretzlav, boroszlói püspök
Preznolch l. Práznóc

Pribel (Alsó-, Felső, Pribelyi, Pribély, 
Prybely, Olso-, Alsu-, Felseu-, 
Fulseuprebul), ma Alsó- és Fel-
sőfehérkút (Dolné és Horné Pri-
belce), Sz. (Hont m.) 312, 349, 375

Pribély l. Pribel
Pribelyi l. Pribel
prior l. diósgyőri, Egyed, garicsi, Mik-

lós
procurator 9, 17, 21-22, 25-26, 31-33, 35, 

38-40, 44, 46, 50, 52-53, 64, 66, 
70, 76, 88, 118, 130, 156, 161-162, 
171, 180, 203, 217, 220, 229, 234, 
263, 276, 280, 284, 286, 292, 301, 
309, 315, 317, 325, 336, 350-351, 
363, 371, 394, 421, 442-443, 457, 
462, 483, 492-493, 505, 509, 513, 
522-524

Próna (Prouna) ma Tótpróna (Sloven-
ské Pravno), Sz. (Turóc m.) 520

Prouna l. Próna
provincia l. megye
Prybely l. l. Pribel
pugil 296 l. még Mihály
Puthnuk l. Putnok
Putnok (Puthnuk, Putnuk) (Gömör 

m.) 323, 363
Putnuk l. Putnok
püspök 306, 371, 519-520 között, l. még 

Agapit, Albert, András, Balázs, 
Bertalan, Boniohannis, boszniai, 
Demeter, Dénes, Domonkos, egri, 
Gergely, görci, Hynconus, István, 
János, Kálmán, Kelemen, knini,  
krakkói, Lampert, László, Má-
tyás, Mihály, Miklós, nyitrai, Pál, 
pécsi, Peregrinus, Péter, Pretzlav, 
Tamás, váci, váradi, veszprémi, 
Vilmos, zágrábi

püspöki ember 505
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– vicarius generalis l. Fülöp, László
püspökség l. egyházmegye
Pyleske l. Pölöske
Pyleske l. Pölöske
Pyri l. Pér 
Pyryske l. Peleske

Q

Quinqueecclesie l. Pécs

R

Raan (Körös m.) 169
Rába (Raba), folyó 54, 125
Raba l. Rába 
rábaközi főesperesség l. Demeter rába-

közi főesperes
Rabakuz l. Rábaköz
Rabe, hn. 219
rablás 54, 87, 121, 125, 238, 240, 365, 

380, 398, 406, 449, 456, 487, 499
Rachow (Rachowch), föld (Turóc m.) 

301, 338
Rachowch l. Rachow 
Rád (Rad), ma Tiszarád (Szabolcs m.) 

509
Rad l. Rád
Ráda (Rada), ma puszta Alsónémedi és 

Bugyi között 226
Rada l. Ráda
Radolch, hn. 296
Radomer, forrás ( Dubica m.) 440
Radou fi a Domonkos 121
Radozlaus fi a János 371
Raduan l. Radvány
Radun, Sathk fi a, Paznan unokája 314
Radus, hn. 54

Radvány (Raduan, Radwan), elpusz-
tult település Eszék (Osijek) mel-
lett, Ho. (Barany m.) 505

– (Rodona), ma Besztercebánya (Bans-
ká Bystrica) része, Sz. (Zólyom 
m.) 99

Radwan l. Radvány
Ragyolc (Ragyolch) (Bihar m.?) 175
Ragyolch l. Ragyolc
Rajk (Rayk, Alsó-Felső-), ma Alsó- és 

Felsőrajk (Zala m.) 59, 149
Rakamaz (Rakomaz) (Szabolcs m.) 35
Rakatyaspatak, hegy 189
Rakomaz l. Rakamaz
Rákos (Rakus) h. n. 220
Rakus l. Rákos
Ráma (Ra) 48-49, 52, 91-97, 116, 124, 

239, 289-290 között, 361, 410-411, 
415, 420, 453

Ramachahaza l. Ramocsaháza
Ramocsaháza (Ramachahaza) (Sza-

bolcs m.) 509
Raphael fr., a garicsi pálos monostor 

testvére 7
Raszlavica (Magyarrazlauicha, Raz-

lauycha, Razlawycha, Tothraz-
lauicha, Magyar-, Tót-), ma Tót-
raszlavica (Vyšné Raslavice) és 
Magyarraszlavica (Nizné Rasla-
vice), Sz. (Sáros m.) 143, 189, 290

Rathk fi a Miklós, marócsai várjobbágy 
285

Rathk l. Ráthk
Rátk (Rathk), ma Murarátka (Zala m.) 

229
Rátold (Ratolth) nem(zetség) 499
Ratolth l. Rátold nem(zetség)
Ravasz (Rawaz) (dict.) Miklós, Magyar 

Pál serviens-e 64
Rawaz l. Ravasz
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Ray, hn. 114, 150
Raydel János, újbányai bíró 348
Rayk l. Rajk
Raymund Lacaussina, Agen-i egy-

házm-i laicus 80
–, a velenceli Szt. Miklós-monostor 

apátja, a Szentszék nuntius-a 27, 
34, 74

–, Lacaucina-i 475
Razboyd 88
Razlauycha l. Raszlavica
Razlawycha l. Raszlavica
Reche l. Récse
Rechk l. Recsk 
rector l. plébános
Récse (Reche) (Zala m.) 39
Récse (Reche), ma Rača, Sz. (Pozsony 

m.) 303
Recsk (Rechk) (Heves m.) 87, 335
Redmech l. Regmec
Reen l. Rény
Reen, Olgya birtokrésze (Pozsony m.) 

134-135, 184
Régen (Regun), ma Szászrégen, Reg-

hin, Ro. (Torda m.) 289, 326, 434, 
435

reggeli 273
Reginald, pápai kincstárnok 80
regisztrum 142, 218
Regmec (Redmech), ma Alsó- és Felső-

regmec (Abúj m.) 424, 478
Regun l. Régen
Rekenyeújfalu (Rokunchas, Zeeneget-

heu), ma Rakovnica, Sz. (Gömör 
m.) 217

Renoldus mr., Veche (dict.) Miklós fi a, 
patai 199, 299, 360

Rény (Reen), ma Síkabony (Malé Bla-
hovo), Dunaszerdahely (Dunajská 
Stredá) része, Sz. (Pozsony m.) 65

Repce, folyó 51
residentia 145-147, 188, 191-192, 213
responsalis 60
Resznek (Reznuk) (Zala m.) 452, 482-

483, 497
rét 15, 20, 35, 118, 151, 171, 233, 244, 

280, 292, 312, 317, 349, 377, 403, 
441, 446, 489, 504, 509, 511

Rethend, Péter fi a Tamás, liptói c. gö-
nyüi offi cialis-a 38

Reuch l. Rőt
Reuche (Liptó m.) 201
Reznuk l. Resznek
Rikolf (Rycolph) fi a János, berzevicei 

2
– (Rycolph, Rykolph) fi a László, tarkői 

76, 159, 171
Róbert, Durazzó hercege 23, 276
–, Miklós apja 196
Rodnuk, folyó 104
– h.n. (Vasvár m.) 104
Rodona l. Radvány
Roh c. 317
– (dict.) János, dulói 190
Rohunch l. Rohonc
Rokonok, hn. 420
Rokunchas l. Rekenyeújfalu
Roma (Ruma) fi a Ruben, sárdi 39
Róma, város, ma Ol. 206
Romania l. Bizánci Birodalom
Ronohc (Rohunch), vár, ma Rechnitz, 

Au. (Vas m.) 132
Ronyva, folyó 118
Rophayus, Dezső fi a, oroszi 325
Rosal l. Rozsály
Rosusna l. Rozlozsnya
Rozgon l. Rozgony
Rozgony (Rozgon), ma Rozhanovce, 

Sz. (Abaúj m.) 274
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Rozlozsnya (Rosusna), ma Hámosfalva 
(Rozložná) Sz. (Gömör m.) 92

rozs 290
Rozsály (Rosal) (Szatmár m.) 325
Rőt (Reuch), ma Rőtfalva (Rattersdorf), 

Répcekethely (Mannersdorf an 
der Rabnitz) településrésze, Au. 
(Vas m.) 132

Ruben, Roma fi a, sárdi 39
Ruch l. Rücs
Rudof osztrák herceg 124-125 között
– fi a Lachk, unokája Myle, özvegye Er-

zsébet 56
Rufus l. Vörös
ruha 316, 360, 486
Rum (Vas m.) 227
Ruma l. Roma
Rusinch, Jakch lánya 347
Ruszka (Ruzka), ma Újruszka, Nový 

Ruskov, Sz. (Zemplén m.) 251
ruszkai egyház 205
Ruzka l. Ruszka
Rücs (Ruch), ma Forkuševci, Ho. (Val-

kó m.) 505
Rycolph l. Rikolf
Rykolph l. Rikolf

S

S. Andrea l. Szentandrás
– Crux l. Szentkereszt
– Egedius l. Szentegyed
– Elyzabet l. Szenterzsébet
– Emericus l. Szentimre
– Georgius l. Szentgyörgy
– Gothardus l. Szentgotthárd
– Jacobus l. Szentjakab
– Johannes l. Szentjános
– Ladislaus l. Csütörtökhely

– Ladislaus l. Szentlászló
– Laurencius l. Szentlőrinc
– Martinus l. Szentmárton
– Nicolaus l. Szentmiklós
– Paulus l. Szentpál
– Petrus l. Szentpéter
– Rex l. Szentkirály
Saagh l. Ság, sági konvent

Saah, Egyed apja, királyfi ai 368
Saap l. Sáp
Sába, Hekkul zsidó felesége 311
Sabaria l. Szombathely
Sacer Mons Pannonie (Panonie) l. pannonhalmi 

monostor
sacerdos 87, 290, 316, 413 l. még Do-

monkos, György testvér, Jakab, 
János, Kozma, Miklós, Orbán, 
Pál, Péter

Sach (Turóc m.) 301
Sad fi a András 37
Sadan fi a Márton 71
Sadan Horuatha l. Horvát
Sáfár (Safar) (dict.) András 309
Safar l. Sáfár András
Ság (Kyssagh, Noghsaagh), ma Ság, 

Sasinkovo, Sz. (Nyitra m.) 397
– (Saagh), ma Ipolyság, Šahy, Sz. (Hont 

m.) 317
– (Saagh), ma Karancsság (Nógrád m.) 

97
Sag l. sági konvent
sági (Sag, Saagh, ma Ipolyság, Šahy, Sz.) 

premontrei rendi Boldogságos 
Szűz Mária-monostor és konvent-
je (Hont m.) 137, 173, 308, 368

– prépost 317 l. még István testvér
Sál (Sal), ma Hegyhátsál (Vas m.) 54
Sal l. Sál
Salamon, ma Tiszasalamon (Szolomo-

novo, Ukr.) (Ung. m.) 509
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– l. Vörös (Rufus) Salamon
– mr., tordai főesperes, András erdélyi 

püspök vicarius generalisa 286
– fi a Farkas (dict.) Mihály, kisfaludi 87, 

245
– fi a György, Hallas-i 31, 32, 40
– fi ai: Péter, Miklós, Sebestyén, Ha-

rasth, István, laki 10, 270
–, Elena férje 303
Salamonuagasa l. Salamonvágása
Salamonvágása (Salamonuagasa), ma 

Želmanovce, Sz. (Sáros m.) 347
Salerno (Sal.) O. 48-49, 52, 91-97, 116, 

124, 239, 289-290 között, 361, 
410-411, 415, 420, 453

Samobor (Zamobor, ma Samobor Ho.) 
districtus 123

Sámson fi a Jakab c., kissurányi 241, 449
Sanch l. Sánkfalva
Sanchfalua l. Sánkfalva
Sándor, egri éneklőkanonok 241, 323,  

481
–, Celen fi a, János apja 28, 52, 91-97, 

212, 244
–, Miklós fi a, Achinctus unokája, nyé-

ki 20
–, Péter fi a, Sándor unokája 321, 494
–, Sándor fi a, sólyagi 168
– fi a János, litéri 85
– fi a Péter 321, 494
– fi a Péter, baksai 243
– fi a Pósa, Gwgh-i nemes 119
– fi ai: fi a Mihály és Sándor, sólyagi 168
Sándur fi a János, Nyvigh-i 116
Sanka fi a Tamás, sári 425
Sánkfalva (Sanch, Sanchfalua), ma 

Sánkfalva (Šankovce), Gömörfal-
va (Gemerská Ves) része, Sz. (Gö-
mör m.) 218

Santio Qupe presbiter 284

Sáp (Saap, Cympohaza), ma Rásony-
sápberencs része (Abaújvár m.) 
414

Sapovis István 224
Sar l. Sár folyó 
Sár (Sar), folyó 240
Sar, tó (Bars m.) 294
Saramas, folyó (Tolna m.) 10, 270
Sárás (Saras), puszta, ma Bajna mellett 

(Esztergom megye) 518
Saras l. Sárás
Sárd (Sard), ma Külsősárd (zala m.) 39
Sard l. Sárd
Sarfeumezadow l. Sárfőmizdó
Sárfőmizdó (Sarfeumezadow), ma 

Sárfi mizdó (Vas m.) 49
Sári (Sary), ma Tajnasári, Tajná része, 

Sz. (Bars m.) 425
Sármás (Sarmas), ma Nagysármás, 

Sărmaşu, Ro. (Kolozs m.) 286
Sarmas l. Sármás
Sarniensis-i főesperesség l. János Sar-

niensis-i főesp.
Saros l. Sáros megye
– (Sarus), vár, város, ma Nagysáros 

(Vel’ký Šariš, Sz.) (Sáros m.) 41, 
171, 172, 399, 402

– (Saros, Sarus) megye 37, 58, 128, 143, 
171, 172, 219, 309, 344, 347, 400, 
402, 478

– megye esküdtjei 478
– megye hatósága 171, 172
– megye szolgabírái 478 l. még Bálint; 

Domonkos; János, Márton fi a
Sárosd (Sarusd), folyó 394
Sarus l. Sáros vár, város; Sáros megye
Sarusbolch l. Bolcs
Sarusd l. Sárosd
Sarusd, víz 82
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Sárvár (Sarvar), monostor Nagyecsed 
környékén (Szatmár m.) 35

Sarvar l. Sárvár
Sary l. Sári
Sas (Zaza), ma Mezősas (Bihar m.) 319
Sasa, ma Lak része (Borsod m.) 414
– (dict.) Damian, sasai 414
Sasad (Sasagh), ma Bp. része (Pilis m.) 

284
sasadi egyház 284
Sasagh l. Sasad
Sasvár (Saswar), ma Šaštín, Sz. (Nyitra 

m.) 60
Saswar l. Sasvár
Sathk, közrendű, Paznan lányának férje, 

Kozma, Charnak, Radun, Geber 
apja 314

sátor 134, 135
Saul, Tamás fi a, Senya unokája, Senya, 

Benedicta és Mária apja  50
Saulendefeld l. Saulendreföljde
Saulendreföldje (Saulendrefeld), ma 

Saulpuszta Gömörfalva (Har-
kácscsánkfalva) (Gemerská Ves) 
közelében, Sz. (Gömör megye) 
511

Scarus l. Szkáros
Scenthandurysapaha l. Páhok
Scenthgyurg l. Szentgyörgy
Scepes l. Szepes megye, Szepesvár
Scepplak l. Széplak
Scepus l. Szepes megye, Szepesvár
Scingan, terület (territorium) 402
Sciwnye, hn. 219
Sclauonia l. Szlavónia
Sclavus l. Tót
scrinium 145-147, 188, 191-192, 298
Scybinium l. Kisszeben
Scylua l. Szilva
Scyndafolde l. Syndafolde

Scynua l. Szinva
Sebe, felszászi Nolcsa nb. Tamás fi a 

Miklós özvegye 369
–, Miklós lánya, Péter unokája, János 

özvegye 344
–, Móric fi a Mihály felesége, János, Ist-

ván, Móric, Miklós, György, Klá-
ra, Chala, Erzsébet és Choka any-
ja 312, 375

Sebehadnagyfölde (Sebehodnogfelde, 
Sebehodnogfeulde, Sebehogd-
nogfeulde, Sebehogfeulde), a 
mai Bezeréd közelében (Zala m.) 
31-32, 40, 227, 267

Sebehodnogfelde l. Sebehadnagyfölde
Sebehodnogfeulde l. Sebehadnagyfölde
Sebehogdnogfeulde l. Sebehadnagyfölde
Sebehogfeulde l. Sebehadnagyfölde
Sebes (Sebus), Ábrahám fi a, szentgyör-

gyi 407, 496
Sebespatak (Sebuspataka), ma Rož-

ňavské Bystré, Sz. (Gömör m.) 
217

Sebestyén mr., veszprémi éneklőkano-
nok 237

–, Lázár fi a, Lampert unokája 335
–, Nagy (Magnus) János fi a, Péter uno-

kája, csaholyi 196
–, Salamon fi a, laki 10, 270
– fi a Péter, felkeszi 500
– fi a Péter, kálozi 62, 98
Sebicske (Sebychke, Sebythke), ma 

Zebecke (Zala m.) 246, 482, 483, 
497

Sebus l. Sebes
Sebus, hn. 290
Sebuspataka l. Sebespatak
Sebychke l. Sebicske
Sebythke l. Sebicske
Segnia l. Zengg
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Segur (Tolna m.) 10, 270
sekrestye 302, 355
Selez l. Zselíz
Sember l. Zsember
Semien l Semjén
Semjén (Semien, Semyen), ma Kálló-

semjén (Szabolcs m.) 129, 263
Semouch, hn. 405
Semyen l. Semjén
Sena l. Senya
Sench fi a Pető 20
Seney l. Senye
Senthgyurgh l. Szentgyörgy
Senya (Sena), Saul fi a, Tamás unokája, 

Senya dédunokája 50
– (Sena) fi a Tamás 50
Senye (Seney, Sennye), ma Sajósenye 

(Borsod m.) 50, 418
Sennye l. Senye
Sepsy, hn. 225
Seraphinus fi a Péter 36
Serefeyl l. Serephel
Serephel (Serefeyl) fi a János, mezőházi 

144, 288, 520
– fi ai: István és János 161, 196
serfőző ház 10, 75
serleg 204
sertés 122, 208, 271, 304, 498
– elhajtása 208, 304, 498
– makkoltatása 271
sertések tizede 532, 533
Servatius, soproni plébános 316
servitium l. commune servitium, minor servi-

tium
Sewfridus, mr., soproni jegyző 329
Seydel (Seydul), Gussul fi a, királynéi 

kocsikészítő, óbudai hospes 311, 
315

Seydul l. Seydel

signatura 2, 17, 19, 21, 112, 179, 211, 227, 
263-264, 266, 268-269, 273-274, 
293, 367, 442, 492, 513

Sigra l. Zsegra
Siklós (Soklous), vár (Baranya m.) 66, 

320
Simon l. Nagy (Magnus) Simon
–, lánya Elena, felesége Anna 453
–, rőti iocaulator 132
–, Ágoston fi a, királyi ember 42
–, Domonkos fi a, Dénes unokája, bőcsi 

400, 402
– mr., Gergely fi a, Lőrinc unokája, 

széplaki 161
–, László fi a, monoki 248
–, Miklós fi a 364
–, Miklós fi a, Fekete Iuahun unokája, 

sánkfalvai nemes 218
– mr., Móric fi a, pozsonyi és győri c. 9, 

48-49, 91-97, 116, 124, 239, 361, 
410-412, 415, 420, 453

–, Simon fi a, váci kanonok, tövisi 524-
525

– fi a Benedek, rákosi 220
– fi a Lőrinc 103
– fi a Márton, Varas nb. 369
– fi a Mihály 42
– fi a Miklós, korongi 293
– fi a Simon, tövisi 524-525
– fi a Tamás 522
– fi a Tamás, tövisi 522-523
– fi a Zombor, lánya, Pesma, sárdi 39
– (Symon) bán fi ai: Miklós és György 

364
– fi ai: Lőrinc és János, kegyei 55, 448
– fi ai: Miklós és János, komlósi 344
– fi ai: Péter és Imre 263
Simonfölde (Symonfeulde) (Pozsony 

m.) 90
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– (Symonfeulde), Rodnuk birtok része 
(Vasvár m.) 104

Sinka (Synka), Beke fi a, Péter unokája, 
bajori 189

– (Synka), Pete fi a, Közép-Szolnok me-
gyei szolgabíró 55

– fi a Péter 448
– (Synka) fi a Péter 25, 228, 309
Sirmium l. Szerémség
Siroka (Syroka), ma Široké, Sz. (Sáros 

m.) 117
Sitke (Sythke, Sytke) (Vas m.) 32, 40
Sivethe l. Süvete
Sixtus, volt ungi főesperes, zalai 460
skolasztikus l. Arnold
Slauoshaza l. Szlavos
só 41, 186, 228, 309, 482
– elrablása 482
Soklous l. Siklós
sókút 25, 228, 309
soltész 75
Sólyag (Solyagh), elpusztult település a 

mai Szakály és Gyulaj környékén 
(Tolna m.) 168, 240, 322

Solyagh l. Sólyag
Solyagh, László fi a, sólyagi 168
Somfa (Fejér vagy Komárom m.) 145-

147, 188, 191-192
Somkút (Sumkut), elpusztult település 

Pelsőc (Plešivec) közelében, Sz. 
(Gömör m.) 92

Somló (Somlo), vár (Veszprém m.) 295
Somlo l. Somló
Somogy l. Somogyi
– (Symigium), hn. 209
– birtokon álló egyház 244
– h. n. 317
– megye 233, 360, 365, 377
– megye hatósága 360

– Péter, budméri István fi a János jobbá-
gya 437

somogy(vár)i (Symigium, Simigium, ma 
Somogyvár) Szt. Egyed-monostor 
és konventje (Somogy m.) 122, 
220, 233, 360, 365, 377

Somogyi (Somogy), ma Somodi (Drie-
novec), Sz. (Abaúj m.) 244

Somogyvár (Sumuguar, Sumugwar), 
vár (Somogy m.) 360

Somos, hn. 192
Somseid l. Szomszédvár
Soos l. Sós
Sooskuth l. Sóskút
Sopron (Sopronium), város (Sopron 

m.) 186, 316, 329, 495
– (Suprun) megye 51, 93-94, 97, 124, 

361
soproni Szt. Dorottya-kápolna 316
Sopronium l. Sopron
Sós (Soos, Sous) (dict.) Péter fi ai: János, 

Miklós, László és György, sóvári 
228, 309

– (Sows) (dict.) Miklós, Miklós fi a Já-
nos procurator-a 130

Sóskút (Sooskuth, Soskuth), forrás 189
Soskuth l. Sóskút
Souar l. Sóvár
Sous l. Sós
Sóvár (Souar, Sowar), ma Tótsóvár 

(Solivar), Eperjes (Prešov) része, 
Sz. (Sáros m.) 25, 228, 309

Sowar l. Sóvár
Sows l. Sós
Spinis l. Tövis
stallum 45, 53, 113, 150, 157, 277, 307, 

444, 523, 525
Stanamer fi a Márk 503
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Stanizlaus, Demeter fi a, Iván unokája, 
Egyed dédunokája, kállói 400, 
402

–, János fi a, királyi ember, toplicai 70
–, Kassan (dict.) János fi a 130
Stemepotoka, birtok 72, 115
Strauicha, vár 416
Strigonium l. Esztergom
Suap l. Svábfalva
Suk l. Zsuk
Sukbycza (Suklycze, Suklicze), folyó 

185
Suklicze l. Sukbycza
Suklycze l. Sukbycza
Sulco h.n. 247
Sumkut l. Somkút
Sumprak fi a Miklós 335
Sumuguar l. Somogyvár
Sumugwau l. Somogyvár
Suprun l. Sopron megye
Suran l. Surány
Surány (Kyssruan, Parva Suran, Su-

ran, Kis-), ma Beregsurány (Be-
reg m.) 241, 449

Surk l. Zsurk
Susman 215
Süvete (Sivethe), ma Šivetice Sz. (Gö-

mör m.) 92
Svábfalva (Suap), ma Švábovce, Sz. 

(Szepes m.) 130
Swk l. Zsuk
Syd l. Zsid
Sydow (dict.) János, mr., Sáros megye 

alispánja 128
Syffridus l. Szigfrid
Syfridus l. Szigfrid
Sygra l. Zsegra
Symigium l. Somogy, somogyi Szt. Egyed-mo-

nostor
Symon l. Simon 

Symonfeulde l. Simonfölde
Syndafolde (Scyndafolde) (Vasvár m.) 

514
Synka l. Sinka
Syrimia l. Szerém
Syroka l. Siroka
Sythke l. Sitke
Sytke l. Sitke
Sywegd, hn. 35
Syzlau fi a János 275
szabad falu 225
szabad királyi város 532-533
Szabar (Zabar), ma Zalaszabar (Zala 

m.) 59
Szabolcs (Zabouch, Zabolch), telepü-

lés (Szabolcs m.) 35, 250
– (Zabolch, Zabouch, Zaboulch, Zo-

bolch) megye 35, 57, 129, 179, 
236, 248, 263, 313, 326, 341, 356, 
359, 400, 417, 457-458, 518

– megye hatósága 129, 236, 250, 341, 356
szabolcsi (Zaboch, Zabouch) főesperes-

ség l. Miklós szabolcsi főesperes
Szada (Zada) (Pest m.) 82
Szakács (Zakach) (dict.) Lőrinc, kállói 

István fi a István famulusa 356
– (Zakach), ma Nagyszakácsi (Somogy 

m.) 233
Szakácsi (Zakachy), ma Érszakácsi 

(Săcăşeni), Ro. (Közép-Szolnok 
m.) 55, 79, 448

Szakállas (Zakalus) István 450
– (Zakalus, Zakaulus) (dict.) György 

311, 315
Szalka (Zalka), ma Mátészalka része 

(Szatmár m.) 518
– (Zalka), ma Tiszaszalka (Bereg m.) 

517
Szalócháza (Zalouchhaza), ma Szalóc 

(Slavec), Sz. (Gömör m.) 217
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Szalonta (Zalantha), ma Hejőszalonta 
(Borosd m.) 20

Szántó (Zantho, Zanthou, Zantou, 
Zan tow), elpusztult település 
Mise fa közelében (Zala m.) 31-
32, 40, 227

– (Zanthou), ma Szántó (Santovka), Sz. 
(Hont m.) 317

– (Zanto), elpusztult település a mai 
Pilisvörösvár területén (Pilis m.) 
214

szántóföld 20, 35, 119, 123, 132, 140-141, 
152-153, 171, 189, 195, 232, 244, 
271, 280-281, 292, 294, 317, 397, 
403-404, 441, 447, 458, 462, 489, 
505, 511, 532-533

– elszántása 140, 152, 195, 232, 281, 
397

Szap (Zop), ma Sap, Sz. (Pozsony m.) 
303

Szárberény (Zarberen), ma Vörösbe-
rény (Veszprém m.) 237

Szarvad (Zarwad , Zorwad), ma Tas-
nádszarvad (Săruăd), Ro. (Kö-
zép-Szolnok m.) 18, 60

Szász (Felső és Alsó Szász, Fyl Zaz és 
Alzaz, Olzaz), ma Sása, Lég köz-
ség része Sz. (Pozsony m.) 369, 
433

– (Zaz) (Bihar m.) 175
Szatmár (Zathmar) megye 35, 55, 79, 

209, 400, 446, 518
– megye szolgabírái 55, 79
Száva (Zauan, Zawa), folyó 420, 501
szavatos 39
szavatosság vállalása 10, 20, 35, 37, 39, 

75, 88, 108, 110, 117, 139, 178, 217, 
270, 303, 312, 346, 369, 375, 402, 
418, 433, 441, 476, 499, 505, 516

Száztelek (Hundurchmark), ma Ma-
jorka, Ihľany része Sz. (Szepes 
m.) 75

Szeben (Cíbinium, Scybinum), ma 
Kisszeben (Sabinov), Sz. (Sáros 
m.) 10, 290

szebeni szék 395
Szécs (Zech), ma Gálszécs, Sečovce, 

Sz. (Zemplén m.) 457
Szecse (Zeche, Kis-, Nagy-), ma Felső- 

és Alsószecse (Horná és Dolná 
Seč), Sz. (Bars megye) 321, 494

Szécsényi Tamás c. országbíró és Tu-
róc megye honorbirtokosa, Anna 
auswitzi hercegnő férje, Mihály, 
Kónya és Anna apja 2, 19, 20, 25-
26, 28, 30-33, 35-36, 39-40, 48-
50, 52-53, 61, 68, 70, 86-88, 91-97, 
113-114, 116, 118, 124, 128, 130, 
143, 150, 162, 176, 189, 203, 217, 
219-220, 227-228, 234, 237, 244-
245, 260, 265-269, 273, 275, 280, 
283, 289-290 között, 293, 296, 
301, 317, 393, 412, 483

Szécsi Miklós, országbíró 535-536 kö-
zött

szederbokor 458
Szegefalva (Zegefalua), Magyaregregy 

környékén feküdt (Tolna m.) 322
Szék (Zeek), ma Sic, Ro. (Doboka m.)? 

304
Szekcső (Zeekchu), ma Dunaszekcső 

(Baranya m.) 12
Szekeres (Zekeres), hn. 421
szekszárdi (Saxard) monostor és kon-

ventje (Tolna m.) 10, 168, 270, 381
Szeleste (Zeleste) (Vas m.) 393
Szemerdek (Zemerdek), folyó 325
Szemes (Zemes) fi a Miklós, felkeszi 500
széna 20, 341, 358, 380, 381
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Szénás (Zenas) (dict.) Jakab, királyi em-
ber 162

Szénégető (Zenegeteu, Zeneketeu), 
Szentegyed birtok része (Doboka 
m.) 304

Szentandrás (S. Andrea), ma Szent-
andrás (Liptovský Ondrej), Sz. 
(Liptó m.) 314

– (Zentandras) 243
Szentegyed (S. Egedius, Zenthegyd), 

ma Vasasszentegyed (Sântejude), 
Ro. (Doboka m.) 304

Szenterzsébet (S. Elyzabet), elpusztult 
település a mai Mihályfa terüle-
tén (Zala m.) 234

– (Zenthelsebet) (Fejér vagy Komárom 
m.) 145-146

Szentföld 503-504 között
Szentgotthárd (S. Gothardus) (Vas m.) 

32, 54
szentgotthárdi (S. Gothardus) konvent 

és apátja (Vas m.) 125, 240, 367
Szentgrót (Zenthgerolth, Zenth-

geroulth), ma Zalaszentgrót (Zala 
m.) 40

Szentgyörgy (S. Georgius) 292
– (Zenthgyurgu) 32
– (S. Georgius, Scenthgyurg), ma 

Svätý Jur, Sz. (Pozsony m.) 102, 
407, 496

– (Senthgyurgh, Zenthgyurgh), ma 
Szepesszentgyörgy (Jurské), Sz. 
(Szepes m.) 70, 75

Szentimre (S. Emericus), ma Maros-
szentimre (Sântimbru), Ro. (Fe-
hér m.) 305, 395

Szentiván, ma Bakonyszentiván (Veszp-
rém m.) 142

Szentjakab (S. Jacobus), elpusztult te-
lepülés Botykapeterd közelében 
(Baranya m.) 199

Szentjános (S. Johannes), ma Szenti-
vány (Liptovský Ján) (Liptó m.) 
292, 314

Szentkereszt (S. Crux), ma Szentke-
reszt (Svätý Križ), Sz. (Liptó m.) 
292

Szentkirály (S. Rex, Zentkyral), ma 
Sajószentkirály (Král’), Sz. (Gö-
mör m.) 363, 484

– (Zenkiral), ma Érszentkirály  (Eriu- 
Sâncrai), Ro. (Közép-Szolnok m.) 
448

– (Zenthkyral), ma Lászlófalva (Kül-
ső-Szolnok m.) 164-165, 200

szentkirályi egyház 484
Szentlászló (S. Ladislaus) (Zala m.) 267
Szentlőrinc (S. Laurencius), hn. 125
– (Zenthlewryntz), ma Nyárlőrinc 

(Pest m.) 200
Szentmárton (S. Martinus), ma Sze-

peshely (Spišská Kapitula), Sz. 
(Szepes m.) 238

– (Zentmarton), elpusztult település 
Mérk és Fábiánháza között (Szat-
már m.) 35

– (Zentmartun), ma Berettyóújfalu ré-
sze (Bihar m.) 167

Szentmihály (Zentmihal) (Körös m.) 
392

Szentmiklós (S. Nicolaus), ma Liptó-
szentmiklós (Liptovský Miku-
láš), Sz. (Liptó m.) 292, 314

– (Zenmichlos), elpusztult település 
Tasnádszarvas (Sărăduana), Ro. 
(Közép-Szolnok m.) 448
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Szentmiklósfalva (Villa S. Nicolai), 
falu Pozsony mellett (Pozsony m.) 
16

Szentpál (S. Paulus), falu, ma Eszter-
gom városrésze (Esztergom m.) 
259

Szentpéter (S. Petrus), ma Szentpéter 
(Liptovský Peter), Sz. (Liptó m.) 
292, 314

– (Zempeter, Zentpeter), hn. 100, 160
Szentszék 34, 206, 382, 519-520 között
szentszéki nuntius l. Arnold, Raymund
Szepes (Cyps, Scepes, Scepus) megye 75, 

163, 204, 238, 372, 400, 402, 441
– megye hatósága 113, 238
szepesi Szt. Márton-egyház és káptalan-

ja (Szepes m.) 2, 24, 56, 58, 70, 75, 
109-110, 112, 117, 128, 130, 143, 
159, 171, 178, 189, 228, 298, 309, 
328, 372, 428, 441, 534 l. még 
Szentmárton

– őrkanonok, Péter és Domonkos fr.-e 
529

– presbiter l. Jakab
Szepesvár (Scepes, Scepus), vár (ma 

Spišský Hrad) (Szepes m.) 399, 
402

Széplak (Zeplak, Scepplak) 161
Szer (Zeer, Zer), ma Ópusztaszer 

(Csongrád m.) 63, 100-101, 160, 
262, 334

Szerbia (Se) 48-49, 52, 91-97, 116, 124, 
239, 289-290 között, 361, 410-411, 
415, 420, 453

Szerdahely (Zerdahel), ma Nagyszered 
(Veliko Središte), Sze. (Krassó 
m.) 519

– (Zerdahel, Zirdahel), ma Duna-
szerdahely (Dunajská Streda), Sz. 
(Pozsony m.) 134, 135, 439

– (Zeredahel), ma Bodrogszerda-
hely, Streda nad Bodrogom, Sz. 
(Zemplén m.) 198

szerdahelyi Szt. György mártír-egyház 
132

Szerém (Syrimia), ma Mačvanska Mit-
rovica, Sze. 361, 410

szerémi (Szt. Ireneus vértanú-egyház) 
káptalan 453

– egyházmegye (püspökség) 23
Szeremle (Zeremlyan), település (Bod-

rog m.) 183
Szerémség (Sirmium), tájegység, ma 

Ho. és Sze. része 518
Szicília 458-459 között
sziget 38
szigetfői (Zygetfeu) főesperesség l. And-

rás szigetfői főesperes
Szigfrid (Syffridus) garamszentbenede-

ki apát 425-426
– (Syfridus) toplicai apát 510
Szikszó (Zykzou) (Abaúj m.) 339
Szilkerék (Zilkerek), ma Corneni, Ro. 

(Belső-Szolnok m.) 6
Szilva (Scylua), ma Nagy- és Kisszilva 

(Vel’ký és Malý Slivník), Sz. (Sá-
ros m.) 203, 219

Szinva (Scynua), patak 516
Szinyér (Zynyer), ma Svinice, Sz. 

(Zemplén m.) 481
Szirma (Zyrma), hn. 55
szkalkai (de Rubipus, ma Vágsziklás, 

Skalka nad Váhom, Sz.) Szt. Be-
nedek vértanú-egyház és apátja 
378

Szkáros (Scarus), ma Skerešovo, Sz. 
(Gömör m.?) 275

Szlavón Bánság l. István, Miklós, Mikcs
Szlavónia (Sclauonia) 5, 7, 40, 64, 84, 

121, 126, 139-140, 170, 187, 265, 
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271, 285, 337, 362, 431, 501, 504, 
506

Szlavos (Slauoshaza), ma Nagyszabos 
(Slavošovce), Sz. (Gömör m.) 112

Szlawjow Kutz (Szlawrjo Kuth, 
Zhrcsokuth), mező 185

Szlawrjo Kuth l. Szlawjow Kutz
szokás (országé) 26, 31, 36, 39, 65-66, 

85, 87, 107, 128, 161, 176, 193, 
195-196, 260, 291, 301, 305, 314, 
317, 321-322, 325, 399, 403, 485-
486, 505, 509, 512, 518, 529, 531

szolgabíró l. András, Andernoch fi a; 
Bálint; Beke; Demeter; Miklós; 
Dénes, Kozma fi a; Domonkos; 
Gergely, Antal fi a; Imre, Domon-
kos fi a; István, Fülöp fi a; István, 
István fi a; Jakab, Benedek fi a; 
János, Demeter fi a; János, Már-
ton fi a; Jekkul; Lőrinc, András 
fi a; Mihály, Péter; Péter fi a; Pál, 
Omodeus fi a; Sinka, Pete fi a; 
zempléni

Szolgagyőr (Zolgageur), ma Kisudvar-
nok (Malé Dvorniky) településré-
sze Sz. (Pozsony m.) 65

Szolnok (Zolnuk, Zonuk, Zonok) megye 
9, 18, 48-49, 60, 65, 81, 91-97, 114, 
124, 164-165, 219, 239, 289-290 
között, 330-331, 446

– megye comese 55 l. még Konth Mik-
lós, Lőrinc fi a; István

szolnoki (Zolnuk) főesperesség l. Berta-
lan szolnoki főesperes

Szolváttő (Zalwatthew, Zoluathew), 
település a mai Krasznahorvát 
közelében, Ro. (Kraszna m.) 71

Szombathely (Sabaria) 89

– (Zombathel), ma Krassószombat 
(Banatska Subotica), Sze. (Kras-
só m.) 262

szomszédosok 3, 21, 26, 31-32, 36, 38-40, 
50, 58, 70, 87, 104, 106, 118, 130, 
133-134, 143, 161-162, 165, 175, 
181, 189, 200, 227, 229, 231-232, 
260-261, 280, 282, 292, 301, 305, 
313-314, 317, 325, 333, 336, 338, 
340, 375, 388, 391, 395, 413, 417, 
439-440, 451, 454, 457, 489, 505, 
509

Szomszédvár (Somseid), ma Susjedg-
rad, Zágráb (Zagreb) része, Ho. 
(Zágráb m.) 222

Szopor (Zupur), ma Alsó- és Felsőszo-
por (Supuru de Jos, Supuru de 
Sus), Ro. (Közép-Szolnok m.) 448

Szovát (Zoaat, Zowath), ma Magyar-
szovát (Suatu), Ro. (Kolozs m.) 
286, 443, 444

Sződi (Zeudy), ma Szépfalu (Frumuşe-
ni), Ro. (Arad m.) 334

Szőke (Zeuke), királyi ember, étyi 62, 98
– (Zeuke), vasvári hospes 35
szőlő 20, 35, 37, 53, 104, 106, 123, 132, 

214, 229, 316, 402-404, 407-409, 
495-496, 500, 508

– adásvétele 37, 214, 402, 403, 495
– adományozása 404
– elfoglalása 409
– elzálogosítása 500
szőlőművesek 162
Szörényi (Zeurino, Zewrino; ma Drobe-

ta-Turnu Severin, Ro.) Bánság 48-
49, 91-97, 116, 124, 361, 410-412, 
415, 420, 453, 519 l. még Miklós 
szörényi bán

Szt. Egyed-egyház 247
Szt. György egyház 440
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Szt. Ireneus vértanú-egyház l. szerémi 
káptalan

Szt. Katrinental domonkos apáca kolos-
tor, diessenhofeni 67

Szt. Lőrinc mártír-egyház 336
Szt. Miklós-egyház 335
Szucsány (Zuchan), ma Szucsány (Su-

čany), Sz. (Turóc m.) 301
Szuha (Zuha) (Gömör m.) 244
Szügy (Zygh, Alsó-, Felső-) (Nógrád 

m.) 26
szüret 37, 53, 496

T

Tagadeus fi a Euzen 39
Tajna (Tayna), ma Tajnasári, Tajná ré-

sze, Sz. (Bars m.) 425
Tákos (Takus) (Bereg m.) 345, 401
Takus l. Tákos
Tamás l. Biry Tamás
– l. Kapás (Kapas) (dict.) Tamás
– l. Szécsényi Tamás
– mr., birii 236, 287
–, bolcsi villicus 319
–, csanádi püspök 48-49, 91-97, 116, 

124, 253, 239, 361, 410-412, 415, 
420, 453

–, királyi ember, varbói 317
–, leleszi prépost 401, 486
–, szadai 82
–, szakácsi erdélyi Jakab famulusa, 

szirma 55
–, a szentkereszti egyház rectora 292
–, testvér, szerémi püspök 48-49, 91-

97, 116, 124, 239, 289-290 között, 
361, 410-412, 415, 420, 453

–, váradi karpap, a nagyobbik Mária-ol-
tár káplánja 18

– mr., Vilmos, pannonhalmi apát ser-
viens-e, gyugyi 38

–, András fi a, borsai 103
–, Bodur fi a, büki 246
–, Demeter fi a, jutasi 462
– mr., Dénes fi a, Tamás és István apja, 

losonci, régeni 57, 179-180, 289, 
326, 346, 357, 434-435, 493

–, Felicián fi a 349
–, Gergely c. fi a, Lamper unokája 335
–, Gyula fi a, Miklós apja, görgői 75, 

441
–, István fi a, királyi ember, jékei 289
– mr., János fi a, cserögi várnagy 379
–, János fi a, Emuch unokája, keszüi 43
–, Kachou (dict.) Miklós fi a 148
–, Langueus fi a 221
–, László fi a, kőkaproncai várnagy 5
–, László fi a, Mihály unokája 263
–, László fi a, szécsi 457
–, Lőrinc fi a, királyi ember 328
–, Lőrinc fi a, szentkirályi nemes 484
– c., Marach fi a 190
–, Mathe fi a, pataki esküdt 37
–, Mátyás fi a, Ite fi a János fi a János fa-

mulusa 159
–, Mihály fi a, Dénes unokája 148
–, Miklós fi a, Bubul unokája 290
– mr., Pál fi a, beregi alispán 235, 449
–, Péter fi a, gorbonoki 252
–, Péter fi a, Péter, János és Miháky apja 

447
–, Péter fi a, volt erdélyi vajda, jelenlegi 

királyi ajtónállómester, liptói co-
mes, csókakői és óbudai várnagy, 
János, Péter, Mihály apja, gönyűi 
38, 48-49, 88, 91-97, 111, 114, 116, 
120, 124, 128, 140-141, 152-153, 
219, 239, 311, 315, 361, 410-412, 
415, 420, 447, 453
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–, Sanka fi a, sári 425
–, Senya fi a, Saul apja, Gyunge férje 50
–, Simon fi a, váradi kanonok, krasznai 

főesperes, tövisi 522
–, Simon fi a, váradi kanonok, tövisi 

522-523
– mr., Tamás fi a, Dénes unokája, loson-

ci, régeni 357, 434
–, Tamás fi a, füssi nemes 426
–, Tiba fi a 290
– fi a Ábrahám, kissági 397
– fi a András 257-258
– fi a András 324
– fi a András, felszászi, Nolcsa nb. 369
– fi a Balad 364
– fi a Benedek, Chakou assszony férje, 

hrabovéi 291
– fi a Chyzu (dict.) Pál, Gwgh-i nemes 

119
– fi a Domonkos, kistárkányi 457
– fi a Dragas 88
– fi a Imre, boci 286
– fi a Jakab, rücsi 505
– fi a Jakab, szentjakabi 199
– fi a Jakch, kusalyi 446
– fi a János, aradi 509
– fi a János, bócsi 167, 261
– fi a János, komorói 509
– fi a János, koppányi 32, 40, 227
– fi a János, kovácsi 340
– fi a János, ukki 358
– fi a Miklós 301, 338
– fi a Miklós 348
– fi a Miklós, felszászi, Nolcsa nb. 369
– fi a Miklós, Gwgh-i nemes 119
– fi a Miklós, jánki 262
– fi a Tamás, füssi 426
– fi ai: András, János és Domonkos, ju-

tasi 462

– fi ai: László és Miklós, raszlavicai 143, 
189

Tamási (Tamassi), ma Bakonytamási 
(Veszprém m.) 142

Tamassi l. Tamási
Tanalch l. Thanalch
tanúságtétel (élő) 121, 305, 316
Tanya, Gönyü birtok tartozéka (Győr 

m.?) 38
Tapolca (Toplycha), ma Kuntapolca 

(Kunova Teplica), Sz. (Gömör m.) 
217

Tarca (Tarcha, Tharcha), folyó 76, 171
Tarcha l. Tarca
Tarkan l. Kistárkány 
Tarkő (Torkev), vár, birtok, ma Kame-

nica, Sz. (Sáros m.) 76
Tárnok (Tarnuk), ma Csallóköztárnok 

(Trnávka), Sz. (Pozsony m.) 65
– (Tharnuk), ma Csátalja (Bodrog m.) 

183
Tarnuk l. Tárnok
Tarpa (Thorpa) (Szatmár m.) 241, 449
Tass (Tos), ma Nyírtass (Szabolcs m.) 

518
Tatamer (Thatamer) fehérvári prépost 

220, 394, 462
tatár nép 477
Tayna l. Tajna
Teberete l. Töböréte
Teberjti l. Töböréte
tehén 290
telek (curia, fundus, laneus terre, locus 

sessionalis, mansio, sessio) 10, 
20, 35, 38, 75, 103, 110, 130, 185, 
233, 244, 257, 258, 263, 298, 310, 
315, 319, 403, 404, 412, 446, 448, 
495

Tellesbrunn (Telyesprun, Telyesprun-
nar, Tellyesprunner, Thelyesp-
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run), ma Tallersbrunn, Au. 28, 
52, 95, 244

Telyesprun l. Tellesbrunn
Telyesprunnar l. Tellesbrunn
Tellyesprunner l. Tellesbrunn
Temes megye 518
temető 35, 132, 391
templom építése 310
– felszentelése 134-135
Tengelic (Thengelych) (Tolna m.) 322
Teodor, trocsányi 327, 344
– (Theodor) fi ai András és Elek, bugyii 

226, 272
Tepen, h.n. 31
Terebes (Therebes), ma Tőketerebes 

(Trebišov), Sz. (Zemplén m.) 118
Tereche l. Terecse
Terecse (Tereche), a mai Nyírjákó terü-

letén feküdt (Szabolcs m.) 509
Teremes, elpusztult település Sziltől 

délre (Sopron m.) 68, 113, 150
Teremhegy (Theremhegh), ma puszta 

Palotabozsok határában (Baranya 
m.) 114

Tergene l. Tergenye
Tergenye (Tergene), ma Peszekterge-

nye, Sikenica része, Sz. (Hont m.) 
294

Terne l. Csukárd
terragium 127
territorium Waradiense l. Várad
Tese fi ai: András és László, felesége Er-

zsébet, ajtónállómester 162
Teteus l. Töttös 
teulgfa l. tölgyfa
Teuteus l. Töttös
Teutonicus l. Német
Teutus l. Töttös
Tevtus, hn. 380
Texse fi a János 249

Thanalch l. Thanalt
Thanalt (Tanalch, Thanalch), Pósa fi a, 

Miklós apja 118
Tharcha l. Tarca
Tharnuk l. Tárnok
Thatamer l. Tatamér
Theglasulcha, Bátor falu utcája 35
thelonium l. tributum
Thelyesprun l. Tellesbrunn
Thengelych l. Tengelic
Therebes l. Terebes
Theremhegh l. Teremhegy
Theutonicus l. Német
Theutus l. Töttös
Thewtheus l. Töttös
Thewthus l. Töttös
Thobak fi a László, Misseche-i 175
Tholchoua l. Tolcsva
Thold l. Told
Tholna l. Tolna megye
Tholnauar l. Tolnavár
Thomp fi a Miklós, Gereb-i 213
Thoog, h.n. 35
Thor (dict.) Péter fi a Jakab 190
Thorda l. Torda megye
Thorpa l. Tarpa
Thot l. Tót
Thoti l. Tóti
Thotzugh l. Tótzug
Thulus (személynév) 20
Thurke fi a Barthal, felszászi nemes 433
Thurocz l. Turóc megye
Thuruch l. Turóc megye
Thurul l. Turul
Thyba l. Tiba
Thymar l. Tímár
Thytie l. Tisza
Tiba (Thyba) (Ung megye) 69
– (Thyba) fi a István, jutasi 462
– (Thyba) fi a Tamás 290
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– (Tyba) fi a Péter, atyai 325
Tiburcius fi ai: Egyed és Demeter, mári-

ásóci 391
tiltakozás, eltiltás 8, 21, 35, 39-40, 43, 

50, 70, 87, 90, 104, 106, 114, 118, 
120, 122, 130, 137, 140-141, 143, 
148, 153, 159, 167, 171-173, 176-
177, 182-184, 189, 193, 195-197, 
231-232, 234-235, 237, 260, 280, 
282, 301, 304, 309, 317, 322, 330-
331, 334-335, 341, 356-358, 363, 
368-387, 397, 424, 434-435, 448-
449, 457, 485-486, 488, 491, 494, 
496, 498, 507, 509, 519

Tímár (Thymar, Timar) (Szabolcs m.) 
35

Timar l. Tímár
Tissa l. Tisza
Tisza (Thytie, Tissa), folyó 35, 489
Tiszaszalók (Tyzazalok), ma Abádsza-

lók része (Heves m.) 364
Tisztesvölgy (Vallis honesta), Gotó, 

ma Kutjevo, Ho. (Pozsega m.) 45
tisztesvölgyi apát 45
titeli káptalan (egyház) 27, 34, 50, 73, 

74, 100, 160
Tivadarfölde (Tywadarfeulde) (Pest 

m.) 450
tized 9, 53, 73-74, 99, 185, 209, 228, 256, 

259, 284, 316, 342, 343, 421, 456, 
475-476 között, 514, 532-533

Tolchoua l. Tolcsva
Tolcsva (Tholchoua, Tolchoua) (Zemp-

lén m.) 117, 178
Told (Thold, Toldy) (Bihar m.) 9, 16, 81, 

439
Toldy l. Told
Tolmach l. Tolmács
Tolmács (Tolmach), ma Kistolmács 

(Zala m.) 229

Tolman l. Tolmány

Tolmány (Tolman), elpusztult település 
Szentlászló (Laslovo) közelében, 
H. (Valkó m.) 88

Tolna (Tholna) megye 10, 168, 270, 322
– megye hatósága 322
Tolnavár (Tholnauar) (Tolna m.) 322
Tolt l. Tót
tolvaj(lás) 55, 127, 185, 487
Toplica (Toplocha), ma Hernádtapolca 

(Teplička)?, Sz. (Szepes m) 70
toplicai (ma Topusko, Ho.) Szt. Má-

ria-monostor és apátja l. Giller-
mus, Szigfrid

Toplocha l. Teplica
Toplycha l. Tapolca
Torda (Thorda) megye 283
– (Thorda), Turda, Ro. (Torda m.) 209, 

304, 462
tordai főesperesség l. Salamon mr. tor-

dai főesperes
Torkev l. Tarkő
Torna (Torna m.) 340
– megye 340
Tos l. Tass
Tót (Sclavus) István, a margisztigeti 

apácák cseleji famulusa 351
– (Sclavus) Lőrinc fi ai: Miklós, erdélyi 

vajda és Lőkös, asztalnok- és po-
hárnokmester 65

– (Thot) (dict.) Miklós, a patai nemesek 
jobbágya 365

– (Tolt) Miklós, Klára férje, szomszéd-
vári 222

– (Thot) (dict.) Péter, mr., Benedek fi a 
203

Tothrazlauicha l. Raszlavica
Tóti (Thoti) (Tolna m.) 168
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Tótsolymos (Touthsolyumus), ma Tót-
selymes (Šarišké Sokolovce), Sz. 
(Sáros m.) 10

Tótzug (Thotzugh), Bátor település fő-
utcája 35

Touluse, város, Fr. 460
Tournai egyházm. (Belgium) 464-474
Touthsolyumus l. Tótsolymos
Töböréte (Teberete, Teberjti), ma Tö-

böréte (Kútniky), Sz. (Pozsony 
m.) 133, 134, 439

tölgyfa (teulgfa, tulgfa) 35, 82, 104, 118, 
132, 189, 229, 391, 489, 505

Töltszék, ma Tulčík, Sz. (Sáros m.) 424-
425 között

török nép 529-530 között
Töttös (Teteus, Teuteus, Teutus, Theut-

heus, Theuteus, Theutus, Tuteus, 
Thewtheus, Thewthus, Twtheus), 
mr., királyi ajtónállómester, ki-
rálynéi tárnokmester, Miklós és 
László apja, bátmonostori 12, 19, 
66, 120, 140, 141, 152, 153, 162, 
183, 320, 376, 381, 455

Tövis (Spinis), ma Teiuş, Ro. (Fehér m.) 
522-525

traui alesperes l. Péter
Trechan l. Trocsány
Trenchyn l. Trencsén
Trencsén (Trenchyn, Trinch), vár és 

város, ma Trenčín, Sz. (Trencsén 
m.) 86, 190

Trencsén (Trinch) megye 190, 291, 378
– megye hatósága 190
Trepk fi a István 233
tributum (thelonium) 86, 131, 244, 310, 

356, 424-425 között, 496, 532-533
Trinch l. Trencsén megye
Tristan fi a András, Zulche-i 54
Trochan l. Trocsány

Trocsány (Trechan, Trochan), ma Tro-
čany, Sz. (Sáros m.) 327, 344

tuhl l. tul
tul (twl, tuhl) fa 169, 462
tulgfa l. tölgyfa
Tumpa (dict.) János 395
tunella 53, 54, 125
Túr (Tuur), ma Felsőtúr, Horné Turov-

ce, Sz. (Hont m.) 368
Turóc (Thuruch, Turuch, Thurocz) me-

gye 2, 19, 26, 30-33, 36, 39-40, 
50, 52, 61, 68, 70, 86, 88, 113-114, 
118, 128, 130, 143-144, 150, 162, 
189, 203, 219, 228, 244-245, 265-
269, 275, 280, 288, 293, 296, 300-
301, 310, 317, 327, 338, 393, 442, 
494, 496, 502, 504, 513

Turóc (Turuch), patak 338, 511
– megye hatósága 144, 288, 301, 338
turóci (Turuch) (ma Kláštor pod Znie-

vom, Sz.) Boldogságos Szűz Má-
ria-monostor konvent és prépost-
ja (Turóc m.) 36, 292, 314, 520

Turuch l. Turóc megye, Turóc patak, turóci kon-
vent

Turul (Thurul) mr., Gergely fi a, Lőrinc 
unokája, széplaki 161

Tury h. n. (Veszprém m.?) 280
Tuser l. Tuzsér
Tusyr l. Tuzsér
Tuteus l. Töttös
Tuur l. Túr
Túzoktelek (Tuzukteleke) (Veszprém 

m.) 330, 331
Tuzukteleke l. Túzoktelek
Tuzsér (Geustusera, Geustusyra, Tu-

ser, Tusyr, Twser) (Szabolcs m.) 
57, 179, 180, 492, 493, 509

türjei (Jurle) Boldogságos Szűz-monos-
tor, prépostja és konventje 295
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tüskebokor 462
twl l. tul
Twser l. Tuzsér
Twtheus l. Töttös
Tyba l. Tiba
Tybozeley, szőlő 229
Tyiussed (Szerémség) 518
Tykud l. Tyúkod
Tylmannus fi a Tylo, szepesi soltész 75
Tylo, Tylmannus fi a 75
Tyodorus fi a Lőrinc, jékei 509
tyúk (kappan) 10, 498
Tyúkod (Tykod) (Szatmár m.) 345
Tywadarfeulde l. Tivadarfölde
Tyzazalok l. Tiszaszalók

U, V, W

váci főesperesség l. Miklós váci főesp.
– káptalan (egyház) 26, 182, 200, 216, 

276, 283, 524, 525
– püspök 524
vadászat 166
vadászóhely 504
Vadna (Wadna) (Borsod m.) 50
Wadna l. Vadna
Vág (Vagh), folyó 185
Vagh l. Vág
Wagh l. Nagyváty
Vaguch (dict.) Miklós, Balázs fi a 475
Vajas (Woyas), folyó 12
Vajda (Voyuoda) fi a Mátyás 101, 210
vajda l. Tamás, Péter fi a; 
vajdai jelenlét 60
Vajszló (Wayzlow, Woyzlow) (Baranya 

m.) 242
Wayzlow l. Vajszló 
Valch, h.n. 39
Valdh l. Vát

Valey l. Vállaj
Valinttheleke l. Dejter

Valkan fi a Miklós, lelóci 502
Valkó (Valko, Walkou, Wolkou, Wolkow) 

megye 88, 438, 512
Valko l. Valkó megye
valkói (Wolkou) főesperesség l. János 

valkói főesp.
Walkou l. Valkó megye
Valkóvár (Wolkowar), ma Vukovar, 

Ho. (Valkó m.) 88
Vállaj (Valey) (Szatmár m.) 35
Vallis honesta l. Tisztesvölgy
Vallis Vesprimiensis l. veszprémvölgyi konvent
Valth h.n. 229
Valth l. Vát
Vámos (Vamus, Wamus), ma Sajóvá-

mos (Borsod m.) 87, 91
Vamus l. Vámos
Wamus l. Vámos
Vancius Jakab, Firma egyházmegyei 

clericus 371
vár 131, 244, 412 l. még Árva, Bajmóc, 

Beszterce, Buda, Chezyn, Csejte, 
Cserög, Csókakő, Ecsed, Fülek, 
Greben, Kőkapronca, Kraszna-
horka, Léka, Lendva, Nándorfe-
hérvár, Óbuda, Orbova, Orosz-
lánkő, Óvár, Pozsony, Rohonc, 
Sáros, Siklós, Somló, Somogyvár, 
Strauicha, Szepesvár, Trencsén

– eladása 177, 197
– zálogba tétele 177, 197
Várad (Varad), hn. (Bars m.)
– (Warad), ma Alsóvárad (Dolný Hrá-

dok), Barsvárad (Tekovsky Hrá-
dok) településrésze, Sz. (Bars me-
gye) 321, 494
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– (Waradinum, territorium Wara-
diense), ma Nagyvárad (Oradea), 
Ro. (Bihar m.) 161, 403, 438

Varad l. Várad
Warad l. Várad
Varada l. Várda
Warada l. Várda
váradi káptalan (egyház) 18, 33, 60, 71, 

161, 180, 196, 260, 263, 289, 325, 
326, 403, 434, 435, 442, 443, 446, 
448, 458, 459, 486, 492, 493, 509, 
513, 517, 518, 522, 523

– nagyobbik Mária-oltár 18
– püspök 350, 522
– Szt. János apostol és evangélista-ol-

tár 325
Waradia l. Váradja
Váradja (Waradia), ma Alsóváradja 

(Oarda), Ro. (Fehér m.) 305
Waradinum l. Várad
Varas nem(zetség) 369
Waras l. Varas nem(zetség)
Varasd (Warosd), ma Varaždin, Ho. 

(Varasd m.) 391
Varasd megye 391
varasdi főesperes l. János, Banco fi a
Varbó (Vorbou, Worbou), ma Ipolyvar-

bó (Vrbovka), Sz. (Nógrád m.) 317
Várda (Varada, Varda, Warda, Wa-

rada), ma Kisvárda (Szabolcs m.) 
57, 179, 180, 193-195, 198, 230-
232, 235, 261, 264, 281, 282, 435, 
458-459, 487, 492-493, 509

Varda l. Várda
Warda l. Várda
varga 310, 504
Varhegalia l. Bodos
Varhegalya l. Bodos
Varheghalya l. Bodos
Warhegalia l. Bodos

várhegyi várnagy 535-536 között
várhely 35
Vári (Vary, Wary), ma Vari, Ukr. (Be-

reg m.) 208, 345, 401, 533
Vary l. Vári
Wary l. Vári
Waryw l. Varjú
várjobbágy (nobilis iobagio castri, no-

bilis castrensis) 126, 285, 415, 
501, 503

Varjú (Waryw) Benedek, Kont Miklós 
erdélyi vajda offi cialis-a 90

Várkony (Warkun), ma Nyékvárkony 
(Vrakúň) része, Sz. (Pozsony m.) 
369, 433

Warkun l. Várkony
Varkutha, patak 132
Varna l. Óvár
várnagy 5, 41, 131, 187, 225, 516 l. még 

Benedek, Domonkos fi a; Bene-
dek, Pál fi a; Cudar Péter; diós-
győri; János; János, Gilét fi a; 
Kónya; lékai; Lypold; Miklós; Ta-
más, János fi a; Tamás, László fi a; 
Tamás, Péter fi a; várhegyi; Vörös 
Mihály; vöröskői

város 225, 416, l. még Buda; Eger; Győr; 
Kapronca; Kassa; Késmárk; Kor-
pona; Kőszeg; Lampertszásza; 
Lipcse; Óvár; Patak; Pozsony; 
Sáros; Segnia; Sopron; Touluse; 
Vári; Verőce; Újbánya

Warosd l. Varasd
Warou fi a Benedek, felszászi nemes 433
Varsád (Vorsad) (Tolna m.) 19
Varsány (Vossyan, Kis-, Nagy-), ma 

Kis- és Nagyvarsány? (Szabolcs 
m.) 21

– (Wossyan), elpusztult település Já-
nosháza közelében (Vas m.) 30
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Warvta, út 132
Vas (Was), birtok 200
– (Was), elpusztult település Ács mel-

lett (Komárom m.) 451
– (Voos) (dict.) Lőrinc, János fi a, Emuch 

unokája, keszüi 43
– (Voos, Wos) (dict.) Miklós, János fi a, 

Emuch unokája, keszüi, szent-
egyedi 43, 304

– (Wos) (dict.) Dezső (Desew), János 
fi a, Emuch unokája, keszüi 43

– (Wos) (dict.) Mihály, speciális nádori 
ember 104

Was l. Vas
vásár (piac) 10, 97, 225, 242, 356, 361, 

362, 398, 406, 446, 532, 533
Vaspatak (Vospatak), folyó 189
Vasvár (Castrum Ferreum) (Vas m.) 

240, 249, 422
Vasvár (Vosvar) megye 8, 49, 93-94, 97, 

104, 124-125, 131, 240, 293, 295, 
358, 380, 422, 514

– megye szolgabírái 358, 380 l. még 
 Jekkul comes 

– megye hatósága 240, 295, 422
Vasvári (Vasvary), ma Nyírvasvári 

(Szatmár m.) 35
vasvári alispán 131 l. még Lőkös, János 

fi a; János mr.
– comes 131 l. még Olivér
– Szt. Mihály arkangyal-egyház kápta-

lanja (egyház) 8, 30-32, 39-40, 51, 
104, 113, 132, 227, 229, 234, 246, 
249, 295, 352, 367, 482, 483, 497

Vasvary l. Vasvári
Wasuary ulcha, Bátor falu utcája 35
Vát (Valdh, Valth) (Vas m.) 268
Vata (Wata, Bél-), ma Bélvata (Vojte-

chovce), Illésháza (Nový Život) 
településrésze, Sz. (Pozsony m.) 65

– (Wata, Vajas-), ma Vajasvata (Mas-
lovce), Csenke (Čenkovce) telepü-
lésrésze, Sz. (Pozsony m.) 65

Wata l. Vata
Uduarnuk l. Udvarnok
udvarbíró 121, 334
Udvard (Oduard, Wdward), ma Dvo-

ry nad Žitavou, Sz. (Komárom 
m.) 256, 259

Wdward l. Udvard
Udvarnok (Uduarnuk), (Zala m.) 

l. még Pölöske fő
udvarnokispán l. Miklós mr.
Veche (Weche) (dict.) Miklós fi ai: Lász-

ló, Renoldus és János, patai, put-
noki 199, 299, 323, 360, 363

Weche l. Veche
Wechkulyn fi a János, geszti 154
Vegla (Vegle), megye Ho-ban, ma Krk, 

Ho. 4
Vegle l. Vegla
végrendelet 4, 89, 127, 258, 311, 316, 

403, 404, 532, 533
Vegul fi ai: Loránd és Miklós 265
Wel, Ottó fi a, tellesbrunni 28, 52, 95, 

244
– fi a Miklós 138
Welezd l. Velezd
Velence (Venetiae) 27, 34, 74
velencei Szt. Miklós-monostor és apátja 

27, 34, 74
Velezd (Welezd), ma Sajóvelezd (Bor-

sod m.) 266
Welgweugh (Zala m.) 59
Velikapola l. Nagymező
Velkipola l. Nagymező
Velkypolya l. Nagymező
Welkypolya l. Nagymező
Vencezlaus (Vynchlo, Wynchlo), Pál fi a, 

pétermezei 109, 166
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Vendég (Wendegy), ma Bódvavendégi 
(Hosl’ovce), Sz. (Torna m.) 340

Wendegy l. Vendég
Veneselto, h.n. 35 
Venetiae l. Velence
Venis asszony, úszori Benedek fi a János 

felesége 303
Veprech, folyó 317
Veres (Verres) (dict.) Péter, János fi a, 

Emuch unokája, keszüi 43
Wereskew l. Vöröskő
Vereuche l. Verőce megye
Wereuche l. Verőce megye
Verőce (Vereuche, Wereuche) megye 8, 

49, 187, 362
Verőce (Wereuche), város, ma Viroviti-

ca, Ho. (Verőce m.) 64
Verres l. Veres
Wertacha, árok (Dubica m.) 440
Wertees l. Vértes
Vértes (Wertees), hn. 58
Werwuche l. Verőce
Vesen fi a Miklós, királyfi ai 368
Vesen l. Vezseny
Wesen l. Vezseny
Vesprimium l. Veszprém
Wesseus l. Vesszős
Wessews l. Vesszős
Veszprém (Vesprimium) (Veszprém 

m.) 462
Veszprém megye 43, 85, 280
veszprémi egyházmegye (püspökség) 

206, 284, 353, 354
– főesperes 284
– káptalan (Szt. Mihály arkangya1-egy-

ház) 23, 53, 113, 142, 151, 237, 
249, 284, 295, 330-331, 462, 499, 
507

– prépost 284
– püspök 157, 429, 444

– Szt. Kereszt-oltár 142
veszprémvölgyi (Vallis Vesprimiensis) 

Boldogságos  Szűz konvent és 
apátnője 237

Vesszős (Wessews, Wesseus), mr., Imre 
fi a, zólyomi c. 294, 322, 336, 488, 
491, 498

Veteris villa Crisiensis l. Ókörösfalu
Vetés (Vethes), ma Vetis Ro. (Szatmár 

m.) 416
vetés 140, 141, 152, 153, 183, 218, 368, 387
Vethes l. Vetés
Vetus Buda l. Óbuda
Vezekény (Vezekyn, Wezekyn, We-

zekquin), ma Garamvezekény 
(Vozokany nad Hrom), Lekér 
(Hronovce) településrésze, Sz. 
(Bars m.) 61, 273, 488, 491

– (Wezekyn), ma Végvezekény (Vozo-
kany), Sz. (Nyitra m.) 321

Vezekyn l. Vezekény
Wezekyn l. Vezekény
Wezequin l. Vezekény
Wezteg (Weztheg) fi a Ballo 164-165
Weztegh l. Wezteg
Vezseny (Vesen, Wesen) (Külső-Szol-

nok m.) 200, 219
Ugacha l. Ugocsa megye
Vgal l. Ugal
Ugal (Wgal, Vgal), ma Ugalpuszta, Tab 

mellett (Somogy m.) 114, 162
Wgal l. Ugal
Vgh l. Ukk
Ugocsa (Ugacha) megye 325
Ugrin, László óbudai kanonok fr.-e 257, 

258, 311, 315
– (Wgrin), Pows fi a, Miklós apja 48, 88, 

93, 94, 116, 124
– (Wgrinus) fi a Pongrác 254
Wgrin l. Ugrin
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új adomány 65, 111, 164, 212, 248, 321, 
386, 388, 512

Újbánya (Chungsperg), ma Nová 
Baňa, Sz. 348

Vybogat l. Újbogát
Újbogát (Vybogat), ma Nyírbogát része 

(Szabolcs m.) 341
vicarius 284, l. még Domonkos, Fülöp, 

János, László, Pelros János, Sala-
mon

vicarius helyettese l. János, Péter
vicebán l. Péter
Wyd fi a Máté 110
Wyenna l. Bécs
Vyfalu l. Újfalu
Wyfalu l. Újfalu
Újfalu (Vyfalu), ma Pécsújfalu, Pečovs-

ká Nová Ves, Sz. (Sáros m.) 76, 171
– (Wyfalu) (Torna m.) 340
– (Wyfalu), elpusztult település Sáros-

fa (Blatné na Ostrove) közelében 
(Pozsony m.) 65

– (Wyfolu) (Borsod m.?) 50
Wyfolu l Újfalu
Vigman h.n. 38
Vyhel l. Újhely
Újhely (Vyhel), ma Sátoraljaújhely 

(Zemplén m.) 247
– (Vyhel), ma Tiszaújhely (Nove Sze-

lo), Ukr. (Ugocsa m.) 325
Újlak (Wylak), város, ma Ilok, Ho. 

(Valkó m.) 438, 505
Wylak l. Újlak
Vylermus l. Vilmos
Wylermus l. Vilmos
Vyliam l. Vilmos
Wylyam l. Viliam
Viliam (Vilyam, Wylyam) fi a János 87
Villa de Brugis l. Bruges
Villa Marti l. Márkfalva

Villa S. Nicolai l. Szentmiklósfalva
Villanoua l. Villanova
Villanova (Villanoua, Villaunova), 

ma Villeneuve-les-Avignon, Fro. 
276-277, 306-307, 342-343, 350, 
353, 383-385

Villaunova l. Villanova
Villiam fi a Imre 162
Újmál (Wymaal), birtokrész, Felkeszi 

része 500
Wymaal l. Újmál
Vilman l. Vilmány
Vilmány (Vilman) (Abaúj m.) 205
Vilmos l. Druget Vilmos
– (Wylhelmus) testvér, pannonhalami 

apát 38, 53, 151, 209
–, pécsi püspök 458-459 között
– (Vyliam) fi a Miklós, fi lefalvai 70
Vilyam l. Viliam
Vince (Wyncencius), Miklós c. fi a, pe-

rényi 24
Vynchlo l. Vencezlaus
Wyncencius l. Vince
Vynychkypot l. Wynnychkypoth
Wynchlo l. Vencezlaus
Wynnychkypoth (Vynychkypot), út 

(Varasd m.) 391
Vinodol, megye és település Ho-ban 4
Vys l. Viss
Visegrád (Vissegrad, Vyssegrad) (Pi-

lis m.) 163, 328, 373
Visoczko l. Wiszozko
Viss (Vys) (Szabolcs m.) 250
Vissegrad l. Visegrád
Vyssegrad l. Visegrád
Wiszozko (Visoczko), mező 185
Vitéz (Vytezy, Wytez, Wytezy, Kis-, 

Nagy-), ma Nagyvitéz (Vit’az) és 
Kisvitéz (Ovčie), Sz. (Sáros m.) 
24, 128, 143, 189
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Vytezy l. Vitéz
Wytez l. Vitéz
Wytezy l. Vitéz
Wyuar l. Újvár
Wyuar l. Újvár megye
Wyuasarhel l. Újvásárhely
Wywar l. Újvár megye
Újvár (Wyuar), ma Abaújvár (Abaúj 

m.) 205
– (Wywar, Wyuar) megye 124, 128
– megye hatósága 128
újvári (Wyuar, abaújvári) egyház 174, 

205
Újvásárhely (Wyuasarhel), ma Új-

vásárpuszta Nagymagyar (Zlaté 
Klasy) közelében, Sz. (Pozsony 
m.) 65

Vivianus fi a János 305
vizsgálat (communis inquisicio) 20, 162, 

486
Vizsoly (Abaúj m.) 424-425 között
Ukk (Vgh) (Zala m.) 358
Ulrik, testvér kapornoki őrkanonok 31
–, Schoff, Jegersdorfi  Pál gurki püspök 

familiárisa 206
Vndo l. Ondód
Ung (Hung, Ungh) megye 21, 72, 115, 

457, 486
– megye hatósága 72, 115, 457
Ungaria l. Magyarország
Ungarus (dict.) Domonkos, fr., Novola-

cus-i, pápai penitenciariusi 371
Ungh l. Ung megye
Ungh l. ungi főesperesség
ungi (Ungh) főesperesség l. Imre ungi 

főesp. Sixtus főesp.
Vnyan l. Unyom
Unyom (Vnyan), ma Kis- és Balog-

unyom (Vas m.) 240, 422
Woyas l. Vajas

Woykfolua l. Vojkfalva
Woyzlow l. Vajszló
Wolf l. Balf
Vojkfalva (Woykfolua), ma Vojkovce, 

Sz. (Szepes m.) 130
völgy 20, 104, 132, 189, 220, 229, 292, 

314, 317, 391, 458, 462, 505
Wolker fi a Pál, felszászi, Nolcsa nb. 369
Wolkou l. Valkó megye, valkói főespesség
Wolkow l. Valkó megye
Wolkowar l. Valkóvár
Voos l. Vas 
Vorbou l. Varbó
Worbou l. Varbó
Vörös (Rufus) András, Demenes fi a, 

Katalin férje, Miklós, János és 
Péter apja, geleji 154

– (Rufus) Dezső (Deseu) fi a Jakab, lá-
nya Margit 82

– (Rufus) Jakab, vasvár falubeli esküdt 
249

– (Rufus) Mihály, alnádor 114
– (Rufus) Mihály mr., trencséni alispán 

és várnagy 86, 190
– (Rufus) Miklós, a patai nemesek job-

bágya 365
– (Rufus) Péter 280
– (Rufus) Péter mr. 142
– (Rufus) Salamon c., fi ai Kopasz és Já-

nos, harkályi 39
Vöröskő (Wereskew), ma Červený Ka-

meň Sz. (Trencsén m.) 185
vöröskői várnagy 185
Vorsad l. Varsád
Wos l. Vas 
Vospatak l. Vaspatak
Vossyan l. Varsány
Wossyan l. Varsány
Vosvar l. Vasvár megye
Voyuoda l. Vajda
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Vrbanovec (Vrbanowcz, Wrbanouch, 
Wrbanowch) Ho. (Varasd m.) 391

Vrbanowcz l. Vrbanovec
Wrbanouch l. Vrbanovec
Wrbanowch l. Vrbanovec
Wrbashanreui (Vasvár m.) 293
Urka fi a Miklós, perbesi 218
Vrmos l. Ormos
Wrocław l. Boroszló
Üröm (Eureen, Euren, Ewreen, Ew-

ren) (Pilis m.) 162, 214
Vrs l. Örs
Ursula, János lánya, Domonkos unoká-

ja, ládi 266
Vruzy l. Oroszi
út 20, 35, 37, 104, 118, 132, 142, 185, 189, 

200, 215, 220, 229, 260, 294, 317, 
338, 349, 368, 391, 395, 398, 406, 
440, 454, 458, 462, 489, 505, 508, 
509

utca 15, 20, 35, 71, 89, 130, 215, 244, 
446, 505

Uz fi a János 172
Uzlar l. Eszlár
Wztupan l. Osztopán
Wzturgar (dict.) János 71
Vzur l. Úszor
Wzura l. Ozora

Z

zab 290
Zabar l. Szabar
Zaboch l. szabolcsi főesperesség
Zabolch l. Szabolcs megye
Zabouch l. Szabolcs megye, szabolcsi főesperes-

ség
Zaboulch l. Szabolcs megye
Zachud (dict.) Márton, Péter fi a 512

Zada l. Szada
Zágráb (Zagrabia), város, ma Zagreb, 

Ho. (Zágráb m.) 5, 7, 64, 84, 187, 
362, 337, 405, 501, 503, 506

– megye 420
– megye comese 501
zágrábelőhegyi Boldogságos Szűz ágos-

ton rendi kolostor 271
zágrábi egyházmegye (püspökség) 222, 

223, 224
– káptalan (egyház) 22, 121, 123, 138, 

139, 170, 279, 390, 391, 405
– püspök 22, 525
– Szűz Mária-oltár 22
Zagrabia l. Zágráb
Zágrábmező (Campus Zagrabiensis) 

(Zágráb m.) 501
Zah fi a Felicián 91, 92, 93, 94, 97
Zajk (Zayk) (Zala m.) 229
Zakach l. Szakács
Zakachy l. Szakácsi
Zakalus l. Szakállas
Zakan l. Zákány
Zákány (Zakan) (Somogy m.) 209
Zakaulus l. Szakállas
Zala megye 8, 31-32, 39-40, 59, 85, 122, 

131, 246, 398, 452, 482-483, 497, 
499, 514

– megye alispánja 131 l. még Miklós, 
Gergely fi a

– megye comese 131 l. még István, 
Mikcs bán fi a

– megye hatósága 246, 398, 406, 452, 
482-483, 497

zalai (zalavári) Szt. Adorján-monostor 
és konventje (Zala m.) 31, 39, 54, 
59, 82, 122, 125, 149, 398, 406, 
452, 475

Zalak, hn. 136
Zalantha l. Szalonta
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Zalka l. Szalka
Zálnok (Zanuk), ma Zalnoc, Ro. (Kö-

zép-Szolnok m.) 196
Zaloch fi a János 88
Zalouchhaza l. Szalócháza
Zalwatthew l. Szolváttő
Zamobor l. Samobor
Zancha (dict.) Péter fi a Jakab, karcsai 374
Zantho l. Szántó
Zanthou l. Szántó
Zanto l. Szántó
Zantou l. Szántó
Zantow l. Szántó
Zanuk l. Zálnok
Zanyzo, Mihály fi a 136
Zaptholyatsalo, folyó 454
Zarasty, hn. 136
Zarberen l. Szárberény
Zarka (dict.) Gergely 220
Zarwad l. Szarvad
Zathmar l. Szatmár megye
Zauan l. Száva
Zawa l. Száva
Zawrsse Kalie (Zawssazkale), út 185
Zawssazkale l. Zawrsse Kalie
Zawycham, víz 391
Zayk l. Zajk
Zaym fi a János 169
Zaz l. Szász
Zaza l. Sas
Zech l. Szécs
Zeche l. Szecse
Zeek l. Szék
Zeekchu l. Szekcső
Zeenegetheu l. Rekenyeújfalu
Zeer l. Szer
Zegefalua l. Szegefalva 
Zegye, Gönyű birtok tartozéka (Győr 

m.?) 38
Zehonye, László fi a, sólyagi 168

Zekeres l. Szekeres
Zelemer (dict.) Jakab fi a Miklós 409
Zeleste l. Szeleste
Zelez l. Ziliz
Zelus (dict.) Péter fi a Mihály 35
Zemerdek l. Szemerdek
Zemere h. n. (Borsod m.) 50
Zemes l. Szemes
Zemlen l. Zemplén megye
Zemlinium l. Zemplén
Zemlyn l. Zemplén megye, zempléni főesperes-

ség
Zempeter l. Szentpéter
Zemplén (Zemlinium, Zemlyn), ma 

Zemplín, Sz. (Zemplén m.) 247, 
321

Zemplén (Zempleny, Zemplin, Zemplyn, 
Zemlyn, Zemlen) megye 57, 69, 
115, 117-118, 178-179, 457

– megye alispánja 457
– megye szolgabírája 457
zempléni (Zemlyn, Zemplyn) főesperes-

ség l. András zempléni főesperes
Zempleny l. Zemplén megye
Zemplin l. Zemplén megye
Zemplyn l. Zemplén megye, zempléni főespe-

resség
Zenas l. Szénás (dict.) Jakab
Zenegeteu l. Szénégető
Zeneketeu l. Szénégétő
Zengg (Segnia), város, ma Senj, Ho. 4
Zenhmichlos l. Szentmiklós
Zenkiral l. Szentkirály
Zentandras l. Szentandrás
Zentandriaspaha l. Páhok
Zenthandras l. Páhok
Zenthegyd l. Szentegyed
Zenthelsebet l. Szenterzsébet
Zenthgerolth l. Szentgrót
Zenthgeroulth l. Szentgrót
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Zenthgyurgh l. Szentgyörgy
Zenthkyral l. Szentkirály
Zenthlazlo l. Csütörtökhely
Zenthlewryntz l. Szentlőrinc
Zenthotelek, földrész (Szabolcs m.) 35
Zentkyral l. Szentkirály
Zentmarton l. Szentmárton
Zentmartun l. Szentmárton
Zentmihal l. Szentmihály
Zentpeter l. Szentpéter
Zeplak l. Széplak
Zer l. Szer 
Zerdahel l. Szerdahely
Zeredahel l. Szerdahely
Zeremlyan l. Szeremle 
Zeuche (dict.) Péter, várdai László fi a Já-

nos mr. megbízottja 198
Zeudy l. Sződi
Zeuke l. Szőke
Zeurino l. Szörényi bánság
Zeurus fi a Mátyás 70
Zewbilid, hn. 535
Zewrino l. Szörényi bánság
Zhrcsokuth l. Szlawjow Kutz
Zilah (Zylah), hegy, falu ma Zaláu, Ro. 

(Közép-Szolnok m.) 409
Ziliz (Zelez) (Borsod m.) 50
Zilkerek l. Szilkerék
Zimány (Zyman), ma elpusztult tele-

pülés Garamkelecsény (Hronské 
Kl’ačany) közelében, Sz. (Bars 
m.) 415

Zirdahel l. Szerdahely
Zliecho l. Zsolt
Zlieho l. Zsolt
Znojmo (Znoynia), település ma Cseho. 

156-157
Znoynia l. Znojmo
Zoaat l. Szovát
Zoach, hn. 113, 150

Zoard fi a Domonkos 317
Zobolch l. Szabolcs megye
zobori (Zubur; ma Zobor, Sz.) Szt. Ipo-

lit vértanú-monostor és konventje 
(Nyitra m.) 301, 425-426, 502

Zokfelude (Pozsony m.) 90
Zolgageur l. Szolgagyőr
Zolnuk l. Szolnok megye, szolnoki főesperes
Zoluathew l. Szolváttő
Zólyom megye 294, 322, 428, 488, 498, 

534
Zomayn, Kált része (Veszprém m.) 280
Zomayon l. Zomayun
Zomayun (Zomayon) (Bihar m.?) 175
Zombathel l. Szombathely
Zombor, Simon fi a, sárdi 39
Zonga l. Zongo
Zongo (Zonga) (dict.) Péter, Pál, Miklós 

és Lőrinc apja, vetési 161, 416
Zonok l. Szolnok megye
Zonuk l. Szolnok megye
Zop l. Szap
Zorwad l. Szarvad
Zovard, Chepanus fi a, királyi 325
Zowath l. Szovát
Ztara, erdő (Szepes m.) 109
Zthrasaak l. Ztrasnak
Ztrasnak (Zthrasaak), folyó 391
Zubur l. zobori konvent
Zuchchan l. Szucsány
Zudar l. Cudar (dict.) Péter
Zudor l. Cudar (dict.) Péter
Zuha l. Szuha
Zulche, hn. 54, 125
Zumur, Nesthos fi a, jókúti 502
– fi a Miklós 447
Zupur l. Szopor
Zurdach (dict.) Domonkos, vasvár falu-

beli esküdt 249
Zuug, hn. 509
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Zuzymezeu, hn. 21
Zwdar l. Cudar (dict.) Péter
Zwdor l. Cudar (dict.) Péter
Zygetfeu l. szigetfői főesperesség
Zygh l. Szügy
Zykzou l. Szikszó 
Zylah l. Zilah
Zyman l. Zimány
Zynyer l. Szinyér
Zyrma l. Szirma
Zsegra (Parua Sigra, Sigra, Sygra), 

ma Zsigra, (Žehra) Sz. (Szepes 
m.) 110, 130, 155, 529

Zselíz (Selez), ma Želiezovce, Sz. (Bars 
m.) 294

Zsember (Sember), ma Žemberovce, 
Sz. (Hont m.) 137, 173

Zsid (Syd), elpusztult település Gelénes 
közelében (Bereg m.) 193-194, 
230-231, 235, 282

– (Syd, Alsó-, Felső-), elpusztult tele-
pülés a mai Várvölgy területén 
(Zala m.) 507

zsidó 311, 316
Zsolt (Zliecho, Zlieho), ma Zliechov, 

Sz. (Trencsén m.) 378
Zsuk (Suk, Swk), ma Jucu, Ro. (Kolozs 

m.) 286
Zsurk (Surk) (Szabolcs m.) 180

... fi a István, csehi hospes, zalai 422

... fi a Péter 417

... fi a István, nagyvátyi 387

... fi ai Benedek és János 422
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