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ELŐSZÓ

A Zsigmondkori Oklevéltár sorozat XIII. kötete az 1426. esztendő valamennyi, a korabeli
Magyar Királyságra vonatkozó okleveles forrását igyekezett összegyűjteni és nagyrészt kivonatokban, kisebb részt teljes szöveggel közzétenni. Gyűjtésünk alapja – miként eddig is
– a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának digitalizált adatbázisa volt. Kötetünk
valamennyi, e munkában 1426. évi kiadványként jelzett oklevelet tartalmazza, azzal a korlátozással, hogy nem vettük fel a dalmáciai, a német-római birodalmi és cseh vonatkozású
forrásokat. Az utóbbiak tekintetében azonban néhány olyan esetben kivételt tettünk, amikor
a király, illetve a benne szereplő személyek magyarországi tartózkodására ezekből az oklevelekből értesülhetünk.
Az előző kötetből valamilyen oknál fogva kimaradt 1425. évi okleveleket jelen kötet elején közöljük: ezek tételszámai szám+betű formájúak, és a szám arra a XII. kötetben szereplő
tételszámra utal, amely után a pótlólag közölt tétel logikailag-időrendileg illesztendő. E tételek
hivatkozásakor azt ajánljuk, hogy a zárójelben a XII. kötetet is tüntessék fel a következő formában, például ZsO XIII. (XII.) 203a. sz.
Jelen kötet módszere nem tér el az előzőétől. Annak előszavában már jeleztük, hogy az országbírói tisztséget 1425-ben elnyert Pálóci Mátyus keresztnevét az egyes tételeknél az adott
forrásban szereplő alakjában adtuk meg. Tettük ezt azért, hogy a további kötetekben már
egy egységesített alakot használhassunk. A névalakok vizsgálata alapján a Mátyus keresztnév
mellett döntöttünk, így az országbíró minden szereplésekor – főként az általa kibocsátott oklevelekben – a fenti alakkal (Pálóci Mátyus) találkozhat a kutató. E kötettől kezdve egy másik
méltóságviselőnek, Cillei Hermann szlavón bánnak az előző kötetekben némileg félrevezetően varasdi ispánként feltüntetett címét a pontosabb zagorjei gróf alakra cseréltük, amely
forrásaink szóhasználatához is jobban igazodik.
A rövidítésjegyzékek és mutatók összeállításában – az utóbbiban történt változtatásokról
annak előszavában tájékozódhat a felhasználó – az előző kötet mintáit követtük. Kötetünkben változatlanul igyekeztünk a különlegesebb és fontosabb forrásokat (például magánlevelek, számadások, adománylevelek, mezővárosi és közjegyzői kiadványok, stb.) részben vagy
egészben eredeti nyelvükön közzétenni. Néhány nyomtatásban már megjelent forrást nehéz
elérhetőségük és más, főként filológiai szempontok miatt újraközöltünk.
A kivonatokat a latin oklevelekről C. Tóth Norbert és Mikó Gábor, az olasz nyelvűekről
(és itáliai vonatkozásúak nagyobb részéről) Lakatos Bálint, míg a német nyelvűekről Lakatos
Bálint és Mikó Gábor készítették. A XIII. kötet számára annak idején az akkori kiadási elvek
szerint Engel Pál és Fügedi Erik készítettek alapszövegeket. Külön ki kell emelnünk Péterfi
Bence segítségét, aki a saját gyűjtéséből a diplomatikai adatbázis nyilvántartásában nem sze-
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replő, főleg müncheni levéltárakban őrzött tételeket is önzetlenül rendelkezésünkre bocsátott,
illetve több más külföldi adatra hívta fel figyelmünket. Rajta kívül e helyütt köszönjük meg
egyes tételek feltárásában és azonosításában Hegyi Géza, E. Kovács Péter, W. Kovács András,
valamint Prajda Katalin és Skorka Renáta segítségét.
A kötet a Magyar Tudományos Akadémia–Hadtörténeti Intézet és Múzeum–Szegedi Tudományegyetem–Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoport „Zsigmondkori-részlegében” készült.
Budapest, 2017. május 12.
C. Tóth Norbert–Mikó Gábor–Lakatos Bálint

A FELHASZNÁLT LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

Ez a betűrendes jegyzék tájékoztat arról, hogy a kötet mely levéltárak mely fondjaiból, állagaiból közöl
kivonatokat és regesztákat. Ezek döntő része fényképen vagy eredetiben állt rendelkezésre, töredék
részét csak a szakirodalom közli, de az utóbbiak jelenlegi őrzőhelye ismert. Nem tájékoztat azonban
azokról a levéltári egységekről, amelyeknek egyes darabjait kötetünk a nemzetközi szakirodalom
alapján tartalmazza ugyan, de azok mai helyzetének közelebbi meghatározása nem volt megoldható
annak ellenére, hogy a regeszták közlik a forrásuk által megjelölt adatokat. (Ezekben az esetekben a
szakirodalom által közölt adatokat a regeszták végén a hivatkozás után zárójelben tüntettük fel.)
A XX. században a levéltári anyag mozgása és pusztulása, a meglévő anyag újrarendezése igen
jelentős volt. Levéltári intézmények szűntek meg és alakultak át, levéltártestek hullottak szét, kerültek
egyik helyről a másikra. Mindezek következtében a szakirodalom által ismert és idézett levéltárak és
kisebb levéltári egységek nemegyszer új néven, új jelzettel jelennek meg. A jegyzék a régi és az új
nevek, továbbá a levéltári egységek közötti eligazodást azzal kívánja elősegíteni, hogy minden egykor
önálló levéltár vagy nagyobb levéltári egység nevét közli, zárójelben jelölve, hogy ma melyik levéltári
intézményben, részlegben található.
A jegyzék megadja a levéltárak, nagyobb levéltári egységek rövid címét, majd zárójelben közli ezek
mai őrzőhelyét, és több esetben azt is, hogy ezek az őrző intézményen belül mely nagyobb levéltári
egységben találhatók. A levéltári intézmény megnevezése után ponttal elválasztva szerepel hivatalos
nevén az a város, ahol az adott intézmény található. Az őrzőhely megállapításánál, esetleges hibái
ellenére a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára DL–DF-adatbázisára támaszkodtunk.
Az őrző intézmények a hivatalos nyelvű megnevezéssel, illetve annak rövidítésével, a levéltári
egységek viszont a magyar szakirodalomban használt alakjukban szerepelnek. A latin és német
elnevezéseket változatlanul megtartottuk.
A kéziratot 2017-ben zártuk le. Az őrző intézmények nevében ezután történt változásokat nem
tudtuk keresztülvezetni.
A rövidítések feloldását a Könyvészeti források és rövidítések jegyzéke tartalmazza.

Acta anni (Leleszi [prépostság] konvent orsz.
lt.)
Acta antiqua (Batthyány cs. lt. és Zágrábi
káptalan orsz. lt.)
Acta Bercsényiana (Leleszi [prépostság] konvent
orsz. lt.)
Acta ecclesiastica (MKA, DL)
Acta ecclesiastica ordinum et monialium (MKA,
DL)
Acta iuridica antiqua (Komárom megye lt.)

Acta Jesuitica, Regestrata (MKA, DL)
Acta Miscellanea (Archivio consistoriale)
Acta Paulinorum (MKA, DL és HDA)
Acta radicalia (Prímási lt. és Esztergomi székesfőkáptalan mlt.)
Acta Transsylvanica (MKA, DL)
Andrássy cs. krasznahorkai lt. (ŠA v Levoči)
Annatae (Camera Apostolica)
Ányos cs. (DL)
Archivio consistoriale, Acta Miscellanea (ASV)
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Archivio diplomatico (Archivio di Stato di
Firenze)
Archivio di Stato di Firenze (Olaszország)
Archivio di Stato di Firenze, Archivio diplomatico
Archivio di Stato di Milano (Olaszország)
Archivio di Stato di Milano, Archivio governativo
Archivio di Stato di Milano, Carteggio generale
Archivio di Stato di Milano, Potenze estere
Archivio di Stato di Venezia (Olaszország)
Archivio governativo (Archivio di Stato di Milano)
Archivum familiae Szeghy (DL)
Archivum secretum (Kassa város lt.)
Archiv České koruny (NACR)
Archiv ministerstva vnitra, Gubernialni listiny
(NACR)
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Zagreb
Armarium (ASV)
Badia Fiorentina (Corporazione religiose)
Bajomi cs. (Batthyány cs. lt.)
Balassa cs. (DL)
Balpataky cs. (DL)
Bárczay cs. (DL)
Barkóczy cs. (DL)
Bártfa város lt., Középkori gyűjtemény (ŠA v
Prešove, Pobočka Bardejov)
Batthyány cs. lajtafalvi lt. (lappang)
Batthyány cs. lt., Acta antiqua (DL)
Batthyány cs. lt., Bajomi cs. (DL)
Batthyány cs. lt., Illésházy lt. (DL)
Batthyány cs. lt., Jelzet nélküli (DL)
Batthyány cs. lt., Miscellanea (DL)
Bayerisches Hauptstaatsarchiv. München
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Grafschaft Ortenburg, Urkunden
Becsky cs. (DL)
Békássy cs. (DL)
Besztercebánya város lt., Besztercebánya város
tanácsa (ŠA v Banskej Bystrici, Pobočka
Banská Bystrica)
Bethlen cs., iktári lt. (EME Lt.)
Biblioteca Academiei Române. Bucureşti
Biblioteca Academiei Române, Secţia manuscrise şi documente, Documente cu pecete
Bittó cs. (DL)

Blagay cs. (DL)
Bornemissza cs., kászoni lt. (EME Lt.)
Bosnyák cs. (SML)
Bosnyák cs. lt. (Károlyi cs. nemzetségi lt.)
Bossányi cs. (DL)
Bölöni cs. (Muzeul Judetean Oradea)
Brassó város lt., Privilegia et instrumenta
publica (AN Braşov)
Brassói Evangélikus Egyházközség lt., Trauschgyűjt.
Budapest Főváros Levéltára, Mohács előtti
oklevelek gyűjteménye
Camera Apostolica, Annatae (ASV)
Camera Apostolica, Formatarum libri (ASV)
Camera Apostolica, Obligationes communes
(ASV)
Camera Apostolica, Obligationes et solutiones
(ASV)
Carte Strozziane (Archivio di Stato di Firenze)
Carteggio generale (Archivio di Stato di Milano)
Centuria (GYKOL)
Chernel cs. (PBFL)
Cista comitatuum (GYKOL és KKOL)
Collectio Kukuljevicsiana (DL)
Collectio Schwartzenbachiana (Kassa város lt.)
Corporazione religiose, Badia Fiorentina (Archivio di Stato di Firenze)
Csáky cs. központi lt. (DL)
Csánki Dezső-gyűjt. (DL)
Csicsery cs. (DL)
Csoma cs., devecseri (DL)
Csornai (prépostság) konv. orsz. lt. (GYMSML
Soproni Lt.)
Csornai (prépostság) konvent mlt. (GYMSML
Soproni Lt.)
Deliberazioni del Senato (Archivio di Stato di
Venezia)
Dessewffy cs., margonyai (DL)
Diözesanarchiv Graz-Seckau. Graz
Diplomata Latina (A. HAZU)
Diplomatarium (Sopron város lt.)
Diplomatarium Transsilvanicum (EME Lt.)
Documenta mediaevalia varia (HDA)
Dobsina város lt. (ŠA v Košiciach, Pobočka
Rožňava)
Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday
Lt. Budapest

A felhasznált levéltári források
Egri székeskáptalan mlt. (HML)
ELTE, Történelem Segédtudományai Tanszék
oklevélgyűjteménye
ELTE Egyetemi Könyvtár. Budapest
Eperjes város lt., Középkori gyűjtemény (ŠA v
Prešove)
Erdélyi Főkormányszéki Levéltár (DL)
Erdélyi Káptalan lt. (Gyulafehérvári káptalan lt.)
Erdélyi Kincstári/Fiscalis lt. (DL)
Erdélyi Múzeum Egyesület Lt. (AN Cluj-Napoca
őrizetében)
Erdélyi Múzeum Egyesület Lt., Bethlen cs.,
iktári lt. (AN Cluj-Napoca őrizetében)
Erdélyi Múzeum Egyesület Lt., Diplomatarium
Transsilvanicum
(AN
Cluj-Napoca
őrizetében)
Erdélyi Múzeum Egyesület Lt., Bornemissza cs.,
kászoni lt. (AN Cluj-Napoca őrizetében)
Erdélyi Múzeum Egyesület Lt., Jósika cs.
hitbizományi lt. (AN Cluj-Napoca őrizetében)
Erdélyi Múzeum Egyesület Lt., Kemény-gyűjt.
(AN Cluj-Napoca őrizetében)
Erdélyi Múzeum Egyesület Lt., Sennyey cs. lt.
(AN Cluj-Napoca őrizetében)
Erdélyi Múzeum Egyesület Lt., Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. (AN Cluj-Napoca őrizetében)
Erdélyi Múzeum Egyesület Lt., Toldalagi cs. lt.
(AN Cluj-Napoca őrizetében)
Erdődy lt. (HHStA)
Erdődy cs. lt. (PBFL)
Erdődy cs., vépi/monyorókeréki lt. (PBFL)
Erdődysches Herrschaftsarchiv. Eberau (Ausztria)
Esterházy cs. hercegi ágának lt., Repositorium
(DL)
Esterházy cs., tatai (DL)
Esztergomi székesfőkáptalan mlt. (Prímási lt.)
Esztergomi székesfőkáptalan mlt., Acta radicalia
(Prímási lt.)
Esztergomi székesfőkáptalan orsz. lt. (Prímási
lt.)
Fejérpataky-gyűjt. (Múz. törzsanyag)
Felsőbüki Nagy cs. lt. (lappang)
Festetics cs. lt. (DL)
Festetics cs. lt., Miscellanea (DL)
Festetics cs. lt., Sallér cs. (DL)
Forgách cs. (DL)
Fráter cs. lt. (EME Lt.)
Füzesséry cs. (DL)

9

Garamszentbenedeki konvent orsz. lt. (SNA)
Geheimes Hausarchiv (Bayerisches Hauptstaatsarchiv)
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz.
Berlin
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz,
Ordensbriefarchiv
Ghyczy cs. (DL)
Görgey cs., görgői (DL)
Grafschaft Ortenburg, Urkunden (Bayerisches
Hauptstaatsarchiv)
Gubernialni listiny (Archiv ministerstva vnitra)
Győri székeskáptalan mlt., Pápoci prépostság
iratai (GyEL)
Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár (MNL)
Soproni Lt., Mohács előtti okl. gyűjt.
Gyulafehérvári káptalan lt., Erdélyi káptalan lt.
(Batthyaneum)
Gyulafehérvári káptalan lt., Kolozsmonostori
konvent mlt. (Batthyaneum)
Gyulafehérvári káptalan orsz. lt. (DL)
Gyűjtemények, Oklevelek (ŠA v Bytči)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien
Héderváry cs. (DL)
Hégen község lt. (Szász nemzeti lt.)
Heves Megyei Levéltár (MNL). Eger
Hoffinanz Ungarn, Rote Nummer (FHKA)
Horvát Akadémia lt., Diplomata Latina lásd
Diplomata Latina (A. HAZU)
Horváth Tibor Antal gyűjteménye (DL)
Illésházy cs. (Múz. törzsanyag)
Illésházy lt. (Batthyány cs. lt.)
Introductoriae et statutoriae (Leleszi [prépostság] konvent orsz. lt.)
Ismeretlen provenienciájú iratok (DL)
Ius coronandi (VÉL)
Iványi Béla hagyatéka (Magyar Mezőgazdasági
Múzeum)
Jankovich-gyűjt. (DL, Múz. törzsanyag)
Jászói (prépostság) konvent orsz. lt. (SNA)
Jászói (prépostság) konvent mlt. (SNA)
Jelačić cs. lt. (A. HAZU)
Jelzet nélküli (Batthyány cs. lt.)
Jeszenák cs. (DL)
Joó cs. (DL)
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Jósika cs. hitbizományi lt. (EME Lt.)
Justh cs. (DL)

Lőcse város lt. (ŠA v Levoči)
Lymbus (MKA; VAML)

Kállay cs. (DL)
Kapuváry cs. (DL)
Kapy cs. (DL)
Károlyi cs. nemzetségi lt., Bosnyák cs. lt. (DL)
Károlyi cs. nemzetségi lt., Károlyi cs. (DL)
Kassa város lt., Archivum secretum (AMK)
Kassa város lt., Collectio Schwartzenbachiana
(AMK)
Kassa város lt., Migratio (AMK)
Kassa város lt., Scheutzlich-féle inventarium
(AMK)
Kemény-gyűjt. (EME Lt.)
Kende cs. (DL)
Keresztényfalva (Cristian) község lt. (lappang)
Kisfaludy cs. (DL)
KKOL Miscellanea (DL)
KKOL Metales (DL)
KKOL Neoregestrata (DL)
Klobusiczky cs. (DL)
Kolostori levéltárak töredékei (ŠA v Bratislave)
Kolozsmonostori konvent orsz. lt. (DL)
Komárom megye lt., Acta iuridica antiqua (ŠA v
Nitre, sídlo v Ivánka pri Nitre)
Königliches Hauptstaatsarchiv. Dresden
Königliches Hauptstaatsarchiv, Wittenberger
Archiv
Körmöcbánya város lt., Körmöcbánya város
tanácsa, Oklevelek és levelek (ŠA v Banskej
Bystrici, Pobočka Kremnica)
Körmöcbánya város tanácsa, Oklevelek és
levelek (Körmöcbánya város lt.)
Kubinyi cs., kovári (DL)

Magyar Kamara Archívuma, Lymbus (DL)
Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Budapest
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Iványi Béla
hagyatéka
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és
Információs Központ Kézirattára. Budapest
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és
Információs Központ Kézirattára, Oklevélgyűjt.
Majláth-gyűjt. (Múz. törzsanyag)
Máriássy cs. (DL)
Máriássy cs. lt., Vegyes iratok (DL)
Máriássy cs., márkusfalvi (DL)
Mattyasovszky cs. (DL)
Medgyesi evangélikus egyházközség levéltára,
Medgyes város levéltára (AN Sibiu)
Medgyes város lt. (Medgyesi evangélikus
egyházközség levéltára)
Mednyánszky cs. (DL)
Mednyánszky cs. beckói lt. (ŠA v Nitre)
Metales (Leleszi konvent orsz. lt.; KKOL)
Meze cs. lt. (ŠA v Bytči)
Mikrofilmtár (MNL OL)
Milánói lt. lásd Archivio di Stato di Milano
Miscellanea (Batthyány cs. lt.; Festetics cs. lt.;
KKOL)
Mohács előtti okl. gyűjt. lásd BFL, DF, DL,
GYMSML Soproni Lt., PML, SML,
SZSZBML, TML, Veszprémi székeskáptalan
mlt.
Múz. törzsanyag, Fejérpataky-gyűjt. (DL)
Múz. törzsanyag, Illésházy cs. (DL)
Múz. törzsanyag, Majláth-gyűjt. (DL)
Múz. törzsanyag, Jankovich-gyűjt. (DL)
Múz. törzsanyag, Nagy István-gyűjt. (DL)
Múz. törzsanyag, Nyáry cs. (DL)
Múz. törzsanyag, Pokoly (DL)
Múz. törzsanyag, Vétel útján bekerült iratok (DL)
Múz. törzsanyag, Véghely-gyűjt. (DL)
Múz. törzsanyag, Wégh-gyűjt. (DL)
Múz. törzsanyag, Wenzel-gyűjt. (DL)
Múz. törzsanyag, Zarka (DL)
Múzeumi törzsanyag (DL)
Muzeul Judetean Oradea, Bölöni cs.

Lánczy cs. (DL)
Leleszi (prépostság) konvent mlt. (SNA)
Leleszi (prépostság) konvent orsz. lt. (SNA)
Leleszi (prépostság) konvent orsz. lt., Acta anni
(SNA)
Leleszi (prépostság) konvent orsz. lt., Acta
Bercsényiana (SNA)
Leleszi (prépostság) konvent orsz. lt., Introductoriae et statutoriae (SNA)
Leleszi (prépostság) konvent orsz. lt., Metales
(SNA)
Lettere di Levante (Dubrovnik város lt.)
Lónyay cs. (DL)

Nagy István-gyűjt. (Múz. törzsanyag)
Nagy Iván-gyűjt. (Múz. törzsanyag)

A felhasznált levéltári források
Nagyszombat város lt., Rationes Camere (ŠA v
Bratislave, Pobočka Trnava)
Národní archiv České republiky. Praha
Nátafalusi cs. lt. (SNA)
Neoregestrata (KKOL)
Neo-regestrata acta (MKA, DL)
Niczky cs. lt. (GYMSML Soproni Lt., Mohács
előtti okl. gyűjt.)
Nyáry cs. (Múz. törzsanyag)
Nyitrai káptalan lt. (Kapitulsky Archív Nitre)
Ocskay cs. (DL)
Oklevelek (VÉL)
Oklevélgyűjtemény (MTA KIK, Kézirattár)
Okolicsányi cs. liptószentmiklósi lt. (ŠA v Bytči)
Olgyay cs. (DL)
Ordensbriefarchiv (Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz)
Oršić cs. lt. (HDA)
Orsich cs. (DL)
Ostffy cs. (DL)
Osztroluczky cs. osztrolukai (mgy., Németország)
Palásthy cs. lt. (KEML)
Pálffy cs. központi lt. (SNA, HHStA)
Pálffy cs. uradalmi lt. (SNA)
Pannonhalmi főapátság rendi (konventi) lt.,
Capsarium (PBFL)
Pannonhalmi főapátság rendi (konventi) lt.,
Chernel cs. (PBFL)
Pápoci prépostság iratai (Győri káptalan mlt.)
Patay cs. (DL)
Perényi cs. (DL)
Pest Megyei Levéltár (MNL). Budapest
Pest Megyei Levéltár, Mohács előtti okl. gyűjt.
Petróczy cs. (DL)
Pongrácz cs., bashalmi (DL)
Pokoly (Múz. törzsanyag)
Potenze estere (Archivio di Stato di Milano)
Pozsony város lt. (AMB)
Pozsonyi káptalan orsz. lt. (SNA, Prímási lt.)
Pozsonyi káptalan mlt. (SNA)
Prímási lt., Esztergom, Archivum ecclesiasticum
vetus
Prímási lt., Esztergom, Pozsonyi káptalan orsz. lt.
Privilegia et instrumenta publica (Brassó város
lt.)
Protocollum actionale (AMB)
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Ráday cs. lt. (Dunamelléki Ref. Egyházker.
Ráday Lt.)
Radvánszky cs., sajókazai (DL)
Rákóczi-Aspremont cs. (DL)
Rationes Camere (Nagyszombat város lt.)
Registra Lateranensia (ASV)
Registra supplicationum (ASV)
Reichsregisterbücher (HHStA)
Révay cs. központi lt. (SNA)
Rudnay cs. (DL)
Rumy cs. (DL)
Salamon cs. (DL)
Sándor-Metternich cs. (DL)
Scheutzlich-féle inventarium (Kassa város lt.)
Secţia manuscrise şi documente (Biblioteca
Academiei Române)
Seilern cs. lt. (Moravský zemský archiv v Brně)
Semsey cs. (DL)
Sennyey cs. lt. (EME Lt.)
Sibrik cs. (DL)
Simonyi cs. (DL)
Siráky cs. (DL)
Slovenský národný archív. Bratislava
Somogy Megyei Levéltár (MNL). Kaposvár
Somogy Megyei Levéltár, Mohács előtti okl.
gyűjt.
Somorja város lt. (ŠA v Bratislave, Pobočka
Šaľa)
Soós cs. (DL)
Sopron város lt., Diplomatarium (GYMSML
Soproni Lt., Mohács előtti oklevelek gyűjt.)
Štátny archív v Bytči, Gyűjtemények, Oklevelek
Štátny archív v Bytči, Meze cs. lt.
Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. (EME Lt.)
Sümegi Darnay Múzeum történeti iratgyűjteménye (VEML)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (MNL).
Nyíregyháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Mohács előtti oklevelek gyűjteménye
Szász nemzeti lt. (AN Sibiu)
Szász nemzeti lt., Hégen község lt.
Szebeni káptalan lt. (AN Sibiu)
Szegedy cs. (VAML Lymbus)
Székesfehérvári keresztes konvent (DL)
Szelestey cs. (VAML)
Szepesi káptalan (prépostság) mlt. (ŠA v Levoči)
Szepesi káptalan orsz. lt. (ŠA v Levoči)
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Szepesi prépostság lt. (ŠA v Levoči)
Szily cs. (DL)
Szőgyény-Marich cs. (DL)
Sztáray cs. (DL)
Sztojka cs. lt. (Tiszántúli Ref. Egyházker. Kt.,
Kézirattár)
Tajnay cs. (DL)
Tallián cs. (DL)
Teleki cs., marosvásárhelyi (DL)
Thaly cs. (DL)
Tiszántúli Ref. Egyházker. Kt. Debrecen
Tiszántúli Ref. Egyházker. Kt., Kézirattár, Oklevelek
Tivadar cs., trócsányi (DL)
Toldalagi cs. lt. (EME Lt.)
Tolna Megyei Levéltár (MNL). Szekszárd
Tolna Megyei Levéltár, Mohács előtti okl. gyűjt.
Trausch-gyűjt. (Brassói Evangélikus Egyházközség lt.)
Újhelyi cs. (DL)
Ungarische Urkundenabteilung, Repositorium
(HHStA)
Urkundenabteilung, Allgemeine Urkundenreihe
(HHStA)
Úsz cs. úszfalvai lt. (ŠA v Prešove)
Uzsovics cs. könyöki lt. (ŠA v Nitre)
Üchtritz-Amadé cs. (DL)
Üchtritz-Amadé cs. bősi lt. (mgy.)
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár
Vas Megyei Levéltár (MNL). Szombathely
Vas Megyei Levéltár, Lymbus
Vas Megyei Levéltár, Mohács előtti okl. gyűjt.
Vas Megyei Levéltár, Vegyes letétek

Vasvári káptalan mlt. (VAML)
Vasvári káptalan orsz. lt. (VAML)
Vay cs., berkeszi (DL, az eredeti elpusztult)
Vécsey cs. lt. (EME Lt.)
Véghely-gyűjt. (Múz. törzsanyag)
Vegyes iratok (Máriássy cs. lt.)
Vegyes letétek (VAML)
Velencei lt. lásd Archivio di Stato di Venezia
Veszprémi székeskáptalan mlt. (VÉL)
Veszprémi székeskáptalan mlt., Mohács előtti
okl.
Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt., Ius
coronandi
Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt., Oklevelek
Vétel útján bekerült vegyes provenienciájú
oklevelek (DL és Múz. törzsanyag)
Wégh-gyűjtemény (Múz. törzsanyag)
Wenzel-gyűjtemény (Múz. törzsanyag)
Wesselényi cs. (DL)
Wiener Stadt- und Landesarchiv. Wien
Wittenberger Archiv (Königliches Hauptstaatsarchiv)
Zágrábi érseki lt., Középkori oklevelek;
Donationalia (NAZ)
Zágrábi káptalan orsz. lt. (HDA, NAZ)
Zágrábi káptalan orsz. lt., Acta antiqua (HDA,
NAZ)
Zalai konvent orsz. lt. (ZML)
Zerdahelyi cs. (DL)
Zichy cs., zsélyi (DL)
Zsolna város lt., Zsolna város tanácsa (ŠA v
Bytči, Pobočka Žilina)
Zsolna város tanácsa (Zsolna város lt.).

KÖNYVÉSZETI FORRÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

Ez a jegyzék egyaránt tartalmazza az e kötetben használt könyvészeti források, a kiadatlan források
és közszavak rövidítésének feloldását. (Az oklevéltár egyes kivonatainak az elkészítéséhez felhasznált
segédkönyveket, irodalmat csak az adott tételnél idézzük.)
A könyvészeti rövidítéseknél a könyvtári címleírási szabványt követjük, de csak azokat a műveket
tartottuk meg, amelyeket a jelen kötet elkészítésénél használtunk. Miként az előző kötetekben, úgy
továbbra is utalással kívánjuk áthidalni azt az ellentmondást, hogy az előzőekben egyes oklevéltárak a
szerkesztőjük vagy kiadójuk neve alatt szerepelnek, míg mások a címük alatt. Ugyanezt tesszük azoknál
a monumenta-sorozatoknál, ahol a sorozat összefoglaló címe a részcímmel váltakozva szerepelt. Utalás
segíti a rejtett (más cím alatt szereplő) levéltárak megismerését is.
A periodikum vagy gyűjteményes kötet adatai alatt – a kötet- és oldalszám jelölésével – közöljük az
idézett tanulmány szerzőjét és címadatait, az egyes szerzők nevénél pedig utalunk a periodikum vagy
gyűjtemény megfelelő helyére.
A levéltári jellegű forrásokat őrző intézmények esetében azok hivatalosan használt nemzeti nyelvű
rövidítéseit és címét adja a jegyzék. A levéltári egységek elnevezése, rövidítése és ennek feloldása a
magyar szakirodalomban használt néven történik. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
állományából kikerült levéltári egységek, jelenlegi őrzőhelyük megjelölésével, régi elnevezésüket
tartották meg. A levéltári egységek rövidítésénél a feloldás után zárójelben az őrzőhely rövidítése áll.
A periodikumok kötetszámai az átnézett évfolyamokat jelölik. A nyitva hagyott kereteket a 2016.
évben megjelent kötet zárja.

a. = ante; annus és alakjai.
A XV. századi pápák oklevelei lásd Lukcsics.
A. HAZU = Arhiv Hrvatske akademije znanosti
i umjetnosti, Zagreb (Zágráb).
Act. Prot. = Arne Ziegler: Actionale Protocollum.
Das älteste Stadtbuch von Bratislava/Pressburg aus den Jahren 1402–1506. Bratislava,
1999 (Acta Carpatho–Germanica IV.).
Acta Bosnae lásd Fermendžin.
Acta eccl. = Acta ecclesiastica (DL).
Acta eccl. ord. et mon. = Acta ecclesiastica
ordinum et monialium (DL).

Acta litterarum ac scientiarum reg. universitatis
Hungariae Francisco-Josephinae. Sectio: Juridica-politica. Tom. II. lásd Iványi: Eperjes.
Acta Martini = Acta Martini papae V (1417–
1431). E regestis Vaticanis et Lateranensibus
aliisque fontibus collegit Aloysius L. Tăutu,
Indicem nominum confecit Aloysius Glinka.
Vol. 1–2. Romae, 1980 (Pontificia Commissio
ad redigendum Codicem Iuris Canonici
Orientalis, Fontes III/14.).
Acte şi fragmente = Acte şi fragmente cu privire
la istoria românilor. Adunate din depozitele
de manuscrise ale Apusului de Neculai Iorga.
I–III. Bucureşti, 1895–1897.
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Alapi = Komáromvármegye levéltárának középkori oklevelei. Kiadja Alapi Gyula. Komárom,
1917.
Allg. Urkundenreihe = Allgemeine Urkundenreihe (HHStA).
Almási Tibor lásd Anjou oklt.
Altmann = Regesta imperii XI. Die Urkunden
Kaiser Sigmunds (1410–1437). Verzeichnet
von Wilhelm Altmann. Bd. I–II. Innsbruck,
1896–1900.
AN = Arhivele Naţionale ale României.
AMB = Archív hlavného mesta Bratislavy,
Bratislava (Pozsony).
AMK = Archív mesta Košíc, Košice (Kassa).
Anjou oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta
res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. I–XV. [1301–1331],
XVII. [1333], XIX–XXXIV. [1335–1350],
XXXVIII. [1354], XL. [1356]. Szerk. Almási
Tibor, Blazovich László, Géczi Lajos, B.
Halász Éva, Kőfalvi Tamás, Kristó Gyula,
Makk Ferenc, Piti Ferenc, Rábai Krisztina,
Sebők Ferenc, Teiszler Éva, Tóth Ildikó. Bp.–
Szeged, 1990–2015–
Annatae = Annatae e regno Hungariae provenientes in Archivio Secreto Vaticano
1421–1536. (A magyarországi egyházmegyék
javadalmainak annatái.) Edidit Iosephus
Körmendy. Editionem redigerunt et indices
composuerunt Kinga Körmendy et Béla
Holl. Bp., 1990 (A Magyar Országos Levéltár
kiadványai II. Forráskiadványok 21.).
annun. = annuntiatio Mariae/Domini.
ap. = apostolus és alakjai.
Apostol András lásd Consistorialia.
ap(p)ar. = apparitio.
Arch. 1000–1301. = Zsoldos Attila: Magyarország
világi archontológiája 1000–1301. Bp., 2011
(História könyvtár. Kronológiák, adattárak
11.).
Arch. 1301–1457. = Engel Pál: Magyarország
világi archontológiája 1301–1457. I–II. Bp.,
1996 (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.).
Arch. 1458–1526. = C. Tóth Norbert–Horváth
Richárd–Neumann Tibor–Pálosfalvi Tamás:
Magyarország világi archontológiája 1458–
1526. I. Főpapok és bárók. Bp., 2016 (Monumenta Hungariae Historica. Elenchii. Magyar
Történelmi Emlékek. Adattárak).

Archiv f. öst. Gesch. = Archiv für österreichische
Geschichte.
Notizenblatt (Beilage zum Archiv für Kunde
österreichischer
Geschichtsquellen)
(1853) 454–459: Dr. Rössler: Auszüge
aus den Repertorien des königl.
Staatsarchives in Dresden für die österreichische Geschichte.
45. (1871) 319–545: Liber cancellariae
Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch der
polnischen Königskanzlei aus der Zeit
der husitistischen Bewegung. Hrsg. von
J. Caro.
124. (1964): Gerda Koller: Princeps in ecclesia. Untersuchungen zur Kirchenpolitik
Herzog Albrechts V. von Öster reich.
Archív zemianskeho rodu z Okoličného lásd
Huščava.
Archivio = Archivio storico italiano, ossia
raccolta di opere e documenti finora inediti
o divenuti rarissimi risguardanti la storia
d’Italia. Ser. I. tom. I–XVI., ser. II. tom. I–
XVIII., ser. III. tom. I–XXVI., ser. IV. tom.
I–XX., ser. V. tom. I–L. Firenze 1842–1954.
Appendice I–IX. 1842–1853.
Tomo IV. Firenze, 1843. Due vite di Filippo
Scolari detto Pippo Spano. Con
documenti i note. A cura di F. Polidori,
G. Canestrini. 117–232.
Archivio storico lombardo = Archivio storico
lombardo. Giornale della società storica
lombarda.
Ser. 2. vol. 7. (1890) 585–618: Giacinto Romano: Filippo Maria Visconti e i Turchi.
Arhivski Vjesnik 1. (1958)–
11–12. (1968–1969) 261–319: Josip Buturac:
Inventar i regesti za starije dokumente
zagrebačkoga kaptolskog arhiva g. 1401–
1700. (Inventarium et regesta Actorum
Capituli Zagrabiensi Antiquorum).
Artner: Mo. mint védőbástya = Artner Edgár:
Magyarország mint a nyugati keresztény
művelődés védőbástyája. A Vatikáni
Levéltárnak azok az okiratai, melyek
őseinknek a Keletről Európát fenyegető
veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire
vonatkoznak. Közreadja Szovák Kornél,
Török József, Tusor Péter. Bp.–Róma, 2004
(CVH I/1.).
ascens. = ascensio (Domini).
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Aschbach III. = Joseph von Aschbach: Geschichte
Kaiser Sigismunds. Bd. III. Hamburg, 1841.
assump. = assumptio Mariae.
ASV = Archivum Secretum Vaticanum, Città
del Vaticano (Vatikánváros).
Bács-Bodrog vm. évk. = A Bács-Bodroghvármegyei történelmi társulat évkönyve.
1–28. Zombor, 1885–1912.
1895. 40–48: Dongó Gyárfás: Regesták az
Országos Levéltárból Bács-Bodrog vármegye történetéhez a XV. századból. 4.
közl.
Bácskai Vera lásd DRH 1301–1457.
Bakács: Pest m. = Bakács István: Iratok Pest
megye történetéhez. Oklevélregeszták 1102–
1437. Bp., 1982 (Pest megye múltjából 5.).
Balassa = A Balassa család levéltára 1193–1526.
Fekete Nagy Antal kézirata alapján sajtó
alá rendezte és szerk. Borsa Iván. Bp., 1990
(A Magyar Országos Levéltár kiadványai II.
Forráskiadványok 18.).
Balássy Ferencz lásd Századok 9. (1875).
Balogh: Andrea Scolari = Balogh Jolán:
Andrea Scolari váradi püspök mecenási
tevékenysége. Archeológiai Értesítő 40.
(1923–1926) 173–188.
Balogh István lásd SzSzBokl.
Bándi Zsuzsanna lásd BLÉ.
bapt. = baptista és alakjai.
Barabás: Két hamis oklevél = Barabás Samu:
Két hamis oklevél. In: Emlékkönyv a Székely
Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára.
Szerk. Csutak Vilmos. Sepsiszentgyörgy,
1929. 44–51.
Barabás Samu lásd még Blagay; Frangepán;
Teleki.
Barbarić, Josip lásd Mon. Croat. Vat.
Bártfa v. levéltára lásd Iványi: Bártfa.
Bártfai Szabó: Pest = Bártfai Szabó László: Pest
megye történetének okleveles emlékei 1002–
1599-ig. Függelékül az inarchi Farkas, az
irsai Irsay, valamint a szilasi és pilisi Szilassy
családok története. Bp., 1938.
Bártfai Szabó László lásd még Csáky.
Batthyaneum = Biblioteca Documentară
„Batthyaneum”, Alba Julia (Gyulafehérvár).
Bedy: Pápóci prépostság = Bedy Vince: A pápóci
prépostság és perjelség története. Győr, 1939
(Győregyházmegye múltjából 6.).
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Beke Antal lásd Tört. Tár 1890.
Békefi: Czikádor = Békefi Remig: A czikádori
apátság története. Pécs, 1894.
Békefi: Káptalani isk. = Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon
1540-ig. Bp., 1910.
Békefi: Pásztói apátság = Békefi Remig: A
pásztói apátság története 1190–1702. Bp.,
1898 (A zirczi, pilisi, pásztói és szentgotthárdi
cisz terczi apátságok története III.).
Békés vármegye hajdana lásd Haan.
Bellus Ibolya lásd LLMAeH
Benkő: Milkovia = Josephus Benkő: Milkovia,
sive antiqui episcopatus Milkoviensis. I–II.
Viennae, 1781.
Bereg = Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526). Nyíregyháza,
2006 (A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle
füzetei 3.).
Bilkei: Zalai regeszták = Bilkei Irén: Zala Megye
Levéltára középkori okleveleinek regesztái.
(1019) 1240–1526. Zalaegerszeg, 2013 (Zalai
gyűjtemény 75.).
Blagay = Codex diplomaticus comitum de
Blagay. A Blagay-család oklevéltára. Bevezető tanulmánnyal a család történetéhez.
Szerk. Thallóczy Lajos, Barabás Samu. Bp.,
1897 (Mon. Hung. Hist. Dipl. XXVIII.).
Blazovich László lásd Anjou oklt.
BLÉ = Borsodi Levéltári Évkönyv 1. (1977)–
V. (1985) 557–725: Bándi Zsuzsanna: Északkelet-magyarországi pálos kolostorok
oklevelei (regeszták).
Bónis: Szentszéki reg. = Bónis György: Szentszéki
regeszták. Bp., 1997 (Jogtörténeti Tár 1/1.).
Bónis György lásd még DRH 1301–1457.
Boronkai Iván lásd LLMAeH.
Borsa Iván lásd Balassa; Justh; Reg. Arp.; SMM
33 (2002); ZsO III–IX.
Borsody Bevilaqua Béla: A budai és pesti
mészáros céhek = Borsody Bevilaqua Béla:
A budai és pesti mészáros céhek ládáinak
okiratai. 1270–1872. Bp., 1931.
Bp. = Budapest.
Bratislava = Archív mesta Bratislavy. Inventár
stredovekých listín, listov a iných prýbuzných
písomností. [1245–1500]. Archívna správa
ministerstva vnútra. Praha, 1956.
BTOE = Budapest történetének okleveles emlékei.
Monumenta diplomatica civitatis Budapest.
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III. (1382–1439). Összeállította / Ad edendum
praeparavit Kumorovitz L. Bernát. Bp., 1987.
Budapest Régiségei = Budapest Régiségei.
Régészeti és történeti évkönyv. 1–41. 1889–
2007.
15. (1950) 239–299: Pataki Vidor: A budai
vár középkori helyrajza.
Bullarium Franciscanum VII. = Bullarium
Franciscanum sive Romanorum pontificum
constitutiones,
epistolae,
diplomata
tribus ordinibus Minorum, Clarissarum,
Poenitentium a seraphico patriarcha Sancto
Francisco institutis ab eorum originibus ad
nostra usque tempora concessa. Tomus VII.
Romanorum pontificum ... documenta [1378–
1431], a Conrado Eubel digesta. Romae, 1904.
Bunyitay: Bihar megye = Bunyitay Vince:
Biharvármegye oláhjai s a vallás-unió. Bp.,
1892 (Értekezések a történeti tudományok
köréből XV/6.).
Bunyitay I. = Bunyitay Vincze: A váradi
püspökség története alapításától a jelenkorig.
I. köt. A váradi püspökök a püspökség
alapításától 1566. évig. Nagyvárad, 1883.
Buturac, Josip lásd Arhivski Vjesnik.
Cameralia I–II. = Cameralia documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae.
The Camera Apostolica’s Documents about
the Lands of Hungarian Holy Crown (1297–
1536). I–II. Feltárta, szerk. és közreadja
Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás.
Szerkesztőtárs: Nemes Gábor. Bp.–Róma,
2014 (CVH I/9–10.).
Canestrini, G. lásd Archivio.
Caro, J. von lásd Archiv f. österr. Gesch. 45.
(1871).
Carteggio II. = Gli atti cancelereschi Viscontei.
Vol. II. Carteggio extra dominium. [1425–
1447.] A cura di Giovanni Vittani. Milano,
1929 (Inventari e regesti del R. Archivio di
Stato in Milano II.).
Chaloupecký: Středověké listy = Středověké listy
ze Slovenska. Sbírka listů a listin, psaných
jazikem národním. Vydal Václav Chaloupecký.
Bratislava–Praha, 1937 (Slovenský archiv.
Sbírka pramenů k dějinám Slovenska 1.).
Chaloupecký, Václav lásd még Kniha žilinská.
Chmel: Geschichte Kaiser Friedrichs IV. =
Joseph Chmel: Geschichte Kaiser Friedrichs

IV. und seines Sohnes Maximilian. Bd. I–II.
Hamburg, 1840–1843.
Cîmpeanu: Dan al II-lea, Sigismund de
Luxemburg şi cruciada târzie = Liviu
Cîmpeanu: Dan al II-lea, Sigismund de
Luxemburg şi cruciada târzie. Un document
inedit din arhiva ordinului teutonic. Studii şi
Materiale de Istorie Medie 30. (2002) 55–76.
circ. = circumspectus és alakjai.
cod./Cod. = kódex és alakjai.
Cod. Lat. = Codices Latini.
Codex diplomaticus Hungariae ... lásd Fejér.
Codex diplomaticus patrius lásd HO.
coll. = collectio.
com. = comitatus és alakjai.
Commissioni II. = Commissioni di Rinaldo
degli Albizi per il comune di Firenze dal
MCCCXCIX al MCCCCXXXIII. Vol. II.
(1424–1426). Firenze, 1869 (Documenti di
Storia patria italiana publicati II.).
concep. = conceptio és alakjai.
Consistorialia = Consistorialia documenta
pontificia de Regnis Sacrae Coronae
Hungariae. Documents of Papal Consistories
about the Lands of the Holy Crown of
Hungary (1426–1605). Közreadja Tusor Péter,
Nemes Gábor, munkatársak: Apostol András,
Jusztin Péter. Bp.–Róma, 2011 (CVH I/7.).
conv. = conversio és alakjai.
corp. = corpus és alakjai.
crast. = crastinus és alakjai.
Croatica Christiana lásd Lukinović és Mon.
Croat. Vat.
Cth. = Cimeliotheca.
Cusin = Fabio Cusin: Documenti per la storia
del Confine Orientale d’Italia ne secoli XIV
e XV. [1379–1493]. Archeografo Triestino.
Raccolta di memorie notizie documenti
particolarmente per servire alla storia della
regione Giulia 49., azaz III. ser. 21. (1936)
1–131.
CVH I. = Collectanea Vaticana Hungariae,
classis I.
1. lásd Artner: Mo. mint védőbástya.
7. lásd Consistorialia.
9–10. lásd Cameralia I–II.
cs. = család.
Csáky = Oklevéltár a gróf Csáky család
történetéhez. I. 1–2. rész. [Szerk. Bártfai
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Szabó László.] Bp., 1919 (A körösszegi
és adorjáni gróf Csáky család története I.
Oklevéltár).
Csánki = Csánki Dezső: Magyarország
történelmi földrajza a Hunyadiak korában
I–III., V. Bp., 1890–1913 (Hunyadiak kora
Magyarországon).
Csiba Balázs lásd Olgyay oklt.
Csőre = Csőre Pál: A magyar erdőgazdálkodás
története. Középkor. Bp., 1980.
D = Diplomatarium.
Deák Farkas lásd Hazai oklt.
Debrecen szabad királyi város levéltára lásd
Herpay.
decoll. = decollatio.
Densuşianu = Documente privitóare la istoria
Românilor. Culese de Eudoxiu de Hurmuzaki.
Vol. I/2. 1346–1450. Culese, adnotate şi
publicate de Nic. Densuşianu. Bucureşti,
1890.
DF = Diplomatikai Fényképgyűjtemény (MNL
OL).
Diaconescu: Documente = Marius Diaconescu:
Documente din arhiva conventului din ClujMănăştur referitoare la comitatul Dăbâca
(cista comitatus Doboka) (1408–1430). Arhiva
Istorică a României 3–4. (2006–2007) 1–52.
Dipl. terr. Cris. = Diplomatarium comitum
terrestrium Crisiensium. A körösi comes
terrestrisek oklevelei. Isprave križevačkih
zemaljskih župana (1274–1439). Szerk. B.
Halász Éva, Suzana Miljan. Bp.–Zagreb,
2014 (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 6.).
Diplomatarium relationum ... Ragusanae cum
regno Hungariae lásd Gelcich.
discr. = discretus.
div. apost. = divisio/dimissio apostolorum.
DL = Diplomatikai Levéltár (MNL OL).
Dobner: Monum. hist. Boemiae II. = Felix
Gelasius Dobner: Monumenta historica
Boemiae nusquam antehac edita. Tom. II.
Pragae, 1768.
Doc. Val. = Documenta historiam Valachorum
in Hungaria illustrantia usque ad annum
1400 p. Christum. Ediderunt Antonius Fekete
Nagy, Ladislaus Makkai. Bp., 1941.
Doc. med. varia = Documenta mediaevalia varia.
Zbirka srednjovjekovnih isprava (HDA).
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Documenti diplomatici tratti dagli archivi
Milanesi lásd Osio.
dom. = dominica és alakjai.
Dongó Gyárfás lásd Bács-Bodrog vm. évk.
Döry, Franciscus lásd DRH 1301–1457.; Zichy.
Ioan Drăgan lásd Ţara Haţegului.
Dreska Gábor lásd Turul 72. (1999); Pannonhalmi
konv.
DRH 1301–1457. = Decreta regni Hungariae
1301–1457. Ediderunt Franciscus Döry,
Georgius Bónis, Vera Bácskai. Bp., 1976
(Publicationes Archivi Nationalis Hungarici
II. Fontes 11.).
DRTA VIII. = Deutsche Reichstagsakten VIII.
Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser
Sigmund, 2. Abt. 1421–1426. Hrsg. von
Dietrich Kerler. Gotha, 1883.
DRTA X. = Deutsche Reichstagsakten X.
Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser
Sigmund, 4. Abt. 1431–1433. Hrsg. von
Hermann Herre. Gotha, 1906.
e. = előtt.
Eder: Observationes criticae = Josephus Carolus
Eder: Observationes criticae et pragmaticae
ad historiam Transilvaniae sub regibus
Arpadianae et mixtae propaginis. Cibinii,
1803.
egr. = egregius és alakjai.
egyházker. = egyházkerület.
Elbel: Reg. Imp. XI/2. = Regesta Imperii XI.
Regesten Kaiser Sigismunds. (1410–1437).
Bd. 2. Die Urkunden und Briefe aus den
Archiven und Bibliotheken West-, Nordund Ostböhmens. Nach Wilhelm Altmann
neubearbeitet von Petr Elbel et al. Wien–
Köln–Weimar, 2015.
ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Budapest.
EME = Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.
eml. = említés.
Engel: Genealógia = Engel Pál: Középkori
magyar genealógia. In: Magyar középkori
adattár. CD-ROM. Bp., 2001.
Engel: Királyi hatalom = Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmondkorban (1387–1437). Bp., 1977 (Értekezések
a történeti tudományok köréből 83.).
Engel: Nemesi társadalom = Engel Pál: A nemesi
társadalom a középkori Ung megyében. Bp.,
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1988 (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 25.).
Engel: Ozorai Pipo = Engel Pál: Ozorai Pipo.
In: Ozorai Pipo emlékezete. Szerk. Vadas
Ferenc. Szekszárd, 1987. 53–88.
Engel Pál lásd még Arch. 1301–1457.; Itineraria;
Süttő–Engel: Familie von Alben.
Eperjes szabad királyi város lt. lásd Iványi:
Eperjes.
epiph., epyph. = epiphania (Domini) és alakjai.
Érszegi: Adatok Szeged történetéhez = Érszegi
Géza: Adatok Szeged középkori történetéhez.
Tanulmányok Csongrád megye történetéből
6. (1982) 13–51.
Érszegi Géza lásd még Fejér m. tört. évk.;
SzSzBokl.; VO pótk.
Értekezések a történelmi tudományok köréből.
I–XXVI. köt., Bp., 1867–1942.
IV/2. lásd Wenzel: Stibor.
XV/6. lásd Bunyitay: Bihar megye.
Értekezések a történeti tudományok köréből. Új
sorozat. Bp., 1957–
83. lásd Engel: Királyi hatalom.
Esztergomi főkáptalan birtokai = [Knauz
Nándor]: Az esztergomi főkáptalan fekvő, s
egyéb birtokaira vonatkozó okmányok tára.
Pest, 1871.
Eubel, Conradus lásd Bullarium Franciscanum
VII.
ev. = evangelista és alakjai.
exalt. Crucis = exaltatio Crucis.
f. = keltezésben: feria; jelzetben: folio; királyi
embereknél: filius.
Farlati: Illyrici sacri IV. = Daniel Farlati: Illyrici
sacri Tom. IV. Ecclesiae suffraganeae
metropolis Spalatensis. Venetiis, 1769.
Fedeles Tamás lásd Cameralia.
Fejér = Codex diplomaticus Hungariae
ecclesiasticus ac civilis. Cura et studio
Georgii Fejér. Tom. I–XI. Budae, 1829–1844.
Fejér: Commentarii = Georgius Fejér:
Commentarii historici de Bosniae, Serviae
ac Bulgariae tum Valachiae, Moldaviae ac
Bessarabiae, cum regno Hungariae nexu.
Budae, 1837.
Fejér m. tört. évk. = Fejér Megyei Történeti
Évkönyv. A Fejér Megyei Levéltár Évkönyve.
(Tanulmányok és források Fejér megye
történetéhez) 1. (1968)–

5. (1971) 177–264: Érszegi Géza: Fejér megyére vonatkozó oklevelek a székesfehérvári keresztes konvent magánlevéltárában, 1193–1542.
Fejérpataky: Számadáskönyvek = Magyarországi
városok régi számadáskönyvei. (Selmecbánya,
Pozsony, Besztercebánya, Nagyszombat,
Sopron, Bártfa és Körmöczbánya városok
levéltáraiból.) A MTA tört. biz. megbízásából
közli Fejérpataky László. Bp., 1885.
Fekete Nagy Antal lásd Balassa; Doc. Val.; Levt.
Közl. 8., 9.
Feneşan: Cavalerii Teutoni în Banatul
Severinului = Costin Feneşan: Cavalerii
Teutoni în Banatul Severinului şi la Dunărea
de Jos în prima jumătate a secolului al XVlea. Documente şi extrase. Der Deutschen
Orden im Severiner Banat und an der
niederen Donau in der ersten hälfte des
XV. Jahrhunderts. Urkunden und Auszüge.
Reșița, 2016.
Feneşan: Dipl. Banat. = Costin Feneşan: Diplomatarium Banaticum. Vol. I. Cluj-Napoca,
2016.
Feneşan: Ragusa (Dubrovnik) und das Banat
= Costin Feneşan: Ragusa (Dubrovnik)
und das Banat in der ersten Halfte des 15.
Jahrhunderts. Banatica 5. (1979) 277–284.
Feneşan: Raguza (Dubrovnik) şi Banatul =
Costin Feneşan: Raguza (Dubrovnik) şi
Banatul în prima jumătate a secolului al XVlea. Revista Arhivelor, ser. noua, anul 56. Vol.
41. (1979). nr. 2. 186–191.
Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve, A
2. (2015) lásd C. Tóth: Váci székeskáptalan.
Fermendžin: Acta Bosnae = Acta Bosnae,
potissimum ecclesiastica cum insertis
editorum documentorum regestis ab anno
925 usque ad annum 1752. Collegit et digessit
Eusebius Fermendžin. Zagrabiae, 1892
(Monumenta spectantia historiam Slavorum
meridionalium XXIII.).
FHKA = ÖStA, Allgemeines Verwaltungsarchiv,
Finanz und Hofkammerarchiv, Wien (Bécs).
FML = MNL Fejér Megyei Levéltára, Székesfehérvár.
fol. = folio, fólió.
Földes: Felső-Csallóköz = Földes Gyula: FelsőCsallóköz árvédekezésének története. In:
Földes Gyula–Rudnay Béla: Két könyv a
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csallóközi árvédekezés történetéről. Szerk.
Koncsol László. Pozsony, 1999 (Csallóközi
kiskönyvtár).
Fraknói: Flórenczi András végrendelete =
Fraknói Vilmos: Flórenczi András váradi
püspök végrendelete. (1426). In: Pulszky
Ferencz nek ötvenéves irói működése jubileumára. 1834–1884. Szerk. Nyáry Jenő et al.
Bp., 1884. 120–122.
Frangepán = Codex diplomaticus comitum
de Frangepanibus. A Frangepán család
oklevéltára. Kiadják Thallóczy Lajos,
Barabás Samu. I–II. Bp., 1910–1913 (Mon.
Hung. Hist. Dipl. XXXV., XXXVIII.).
Géczi Lajos lásd Anjou oklt.
Gelcich = Diplomatarium relationum reipublicae
Ragusanae cum regno Hungariae. Raguza és
Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára.
A raguzai állami, a bécsi cs. és kir. titkos és
egyéb levéltárakban levő okiratokból összeállította Gelcich József. Bevezetéssel és
jegyzetekkel ellátta Thallóczy Lajos. Bp.,
1887.
Géresi Kálmán lásd Károlyi.
Gündisch lásd Z–W.
GyEL = Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr.
GYKOL = Gyulafehérvári káptalan országos
levéltára (DL).
GYMSML = MNL Győr-Moson-Sopron Megyei
Levéltára, Győr és Sopron.
Győr = Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei 1318–1525. Győr, 2005
(A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai.
Források, feldolgozások. Publikationen des
Diözesenarchiv von Raab, Quellen, Studien 1.).
Győregyházmegye múltjából
6. lásd Bedy: Pápóci prépostság.
Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai, A –
Források, feldolgozások
1. lásd Győr.
8. lásd Pannonhalmi konv.
Győri tört. és rég. füz. = Győri történelmi és
régészeti füzetek. Kiadják Ráth Károly és
Rómer Flóris. I–IV. Győr, 1861–1865.
I. 15–49: Asszonyfai okmánytár. Közli Ráth
Károly.
gyűjt. = gyűjtemény.
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Haan = Haan Lajos: Békés vármegye hajdana. II.
Oklevéltári rész. Pest, 1870.
Hadtört. Közl. = Hadtörténelmi Közlemények
1. (1888)
164–172:
Szendrei
János:
Hadtörténelmi okmánytár.
35. (1934) 129–196: Tóth Zoltán: A huszárok
eredetéről.
B. Halász Éva lásd Anjou oklt.; Dipl. terr. Cris.
Hazai oklt. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Kiadja
a Magyar Történelmi Társulat. Szerk. Nagy
Imre, Deák Farkas és Nagy Gyula. Bp., 1879.
Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város
története. I. rész 1–7. köt., II. rész 1–6. köt.
Sopron, 1921–1943.
I/2. Oklevelek és levelek 1407–1429. Sopron,
1923.
II/1. Végrendeletek és egyéb feljegyzések
1390–1524. Sopron, 1930.
Házi Jenő lásd még Vasi Szemle.
HBML = MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára,
Debrecen.
HDA = Hrvatski državni arhiv, Zagreb (Zágráb).
Héderváry = A Héderváry-család oklevéltára.
A MTA történelmi bizottsága megbízásából
közlik Radvánszky Béla és Závodszky
Levente. I–II. Bp., 1909–1922.
Hegyi: Egyházszervezet = Hegyi Géza: Az
egyházszervezet kialakulása. In: Székelyföld
története I. Szerk. Egyed Ákos et al.
Székelyudvarhely, 2016. 370–386.
Hegyi: Decima Volahorum = Hegyi Géza:
Decima Volahorum. Az egyházi birtokokon
lakó románok tizedfizetésének kérdése.
Certamen IV. (2017) 257–270.
her. = (h)eremita és alakjai.
Hermann: Az eltérített múlt = Hermann
Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Oklevélés krónikahamisítványok a székelyek
történetében. Csíkszereda, 2007 (Múltunk
könyvek).
Herpay = Debrecen szabad királyi város
levéltára diplomagyűjteményének regesztái.
Összeállította Herpay Gábor. Debrecen, 1916.
Herre, Hermann lásd DRTA X.
hh. = hiteleshelyi.
HHStA = ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
Wien (Bécs).
História könyvtár. Kronológiák, adattárak
5. lásd Arch. 1301–1457.
11. lásd Arch. 1000–1301.
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HML = MNL Heves Megyei Levéltára, Eger.
HO = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus
patrius. Kiadják Ipolyi Arnold, Nagy Imre,
Paur Iván, Ráth Károly és Véghely Dezső. I–
VIII. Győr–Bp., 1865–1891.
Holl Béla lásd Annatae.
Horváth: Államszerződések = Horváth Jenő:
Magyarország államszerződéseinek jegyzéke
973–1526. Bp., 1921.
Horváth: Veszprémi tisztségviselők = Horváth
Richárd: Veszprém megye tisztségviselői a
későközépkorban (1458–1526). Fons 7. (2000)
249–266.
Horváth Richárd lásd még Arch. 1458–1526.;
Győr.
Hrsg. = herausgegeben (von).
Hurmuzaki, Eudoxiu de lásd Densuşianu.
Huščava = Alexander Huščava: Archív zemianskeho rodu z Okoličného. Litterae e tabulario
Okolicsányiorum gentis nobilis prolatae.
Bratislava, 1943 (Liptovské Archívy. Codex
diplomaticus comitatus Liptoviensis 1.).
Hutz: Weiheregister Seckau = Ferdinand Hutz:
Die Weiheregister der Seckauer Bischöfe
vor der Reformation 1425–1507. Graz, 1988
(Quellen zur Geschichtlichen Landeskunde
der Steiermark IX.).
id. = idősebb.
Id. = Idus és alakjai.
innoc/innocent. = innocentum (martyrum).
inv. Crucis = inventio Crucis.
inv. Stephani = inventio Stephani protomartyris.
Ioh. a. port. = Iohannis ante portam (Latinam).
Iorga, Nicolae lásd Acte şi fragmente.
Ipolyi Arnold lásd HO.
Isprave = Jakov Stipišić–Miljen Šamšalović:
Isprave Arhiva Jugoslavenske Akademije
(Inventar). 1. 1018–1437. [nr. 1–1958.]
Zbornik Historijskog Instituta Jugoslavenske
Akademije 2. (1959) 289–379.
Itineraria = Engel Pál–C. Tóth Norbert:
Itineraria regum et reginarum. Királyok
és királynék itineráriumai (1382–1438).
Itinerarium Sigismundi regis imperatorisque
(1382–1437) Manuscriptum Pauli Engel
complevit indiceque instruxit et redegit
Norbertus C. Tóth. Itineraria Mariae (1382–
1395) et Barbarae reginarum (1405–1438)
consortum Sigismundi regis imperatorisque,

nec non Elizabeth reginae (1382–1386),
relictae Ludovici I regis composuit indicibusque instruxit et redegit Norbertus C.
Tóth. Bp., 2005 (Subsidia ad historiam
medii aevi Hungariae inquirendam. Segédletek a középkori magyar történelem
tanulmányozásához 1.).
Ivanović, Jozo lásd Mon. Croat. Vat.
Iványi: Bártfa = Bártfa szabad királyi város
levéltára. 1319–1501. Összeállította Iványi
Béla. I. Bp., 1910.
Iványi: Eperjes = Eperjes szabad királyi város
levéltára. (Archivum liberae regiaeque civitatis Eperjes.) 1245–1526. Írta és összeállította
Iványi Béla. Szeged, 1931 (Acta litterarum
ac scientiarum reg. universitatis Hungariae
Francisco-Josephinae. Sectio: Juridica-politica. Tom II–II/a.).
Iványi Béla lásd még Közl. Szepes múltjából 3.
(1911) és 9. (1917).
Jakab Elek lásd Századok 17. (1883).
Janssen: Frankfurts Reichscorrespondenz I.
= Frankfurts Reichscorrespondenz nebst
andern verwandten Aktenstücken von 1376–
1519. Hrsg. von Johannes Janssen. Bd. I.
Aus der Zeit König Wenzels bis zum Tode
König Albrechts II. 1376–1439. Freiburg im
Breisgau, 1863.
Joachim–Hubatsch = Regesta historico-diplomatica ordinis S. Mariae Theutonicorum
1198–1525. Pars I: Index tabularii ordinis
S. Mariae Theutonicorum. Regesten zum
Ordensbriefarchiv. Vol. 1: 1198–1454. Pars
II: Regesta privilegiorum ordinis S. Mariae
Theutonicorum. Regesten der PergamentUrkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens.
Bearbeitet von Erich Joachim. Hrsg. von
Walther Hubatsch. Göttingen, 1948.
Jogtörténeti Tár I/1 lásd Bónis: Szentszéki reg.
Juhász: Aradi regeszták = Juhász Kálmán: Egy
dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi
regesták. Gyula 1962 (A Gyulai Erkel Ferenc
Múzeum kiadványai 31–32.).
Juhász: Csanádi püspökség I/4. = Juhász
Kálmán: A csanádi egyházmegye története.
I. rész. A csanádi püspökség története 4.
(1386–1434). Makó 1947 (Csanádvármegyei
könyvtár 41.).
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Juhász: Stifte = Juhász, Koloman: Die Stifte
der Tschanader Diözese im Mittelalter. Ein
Beitrag zur Frühgeschichte und Kulturgeschichte des Banats. Münster in Westfalen,
1927 (Deutschtum und Ausland. H. 8–9.).
Justh = A Justh család levéltára 1274–1525. Közzéteszi Borsa Iván. Bp. 1991. (A Magyar Országos
Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 20.).
Jusztin Péter lásd Consistorialia.
k. = körül (keltezésben).
Kádas: Északkelet-Magyarország szolgabírói
= Kádas István: Északkelet-Magyarország
szolgabírói a Zsigmond-korban. (Archontológia). In: Magister historiae. Válogatott
tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból.
Szerk. Belucz Mónika et al. Bp., 2014. 101–
127.
Kal. = Kalendae és alakjai.
Kammerer Ernő lásd Zichy.
kápt. = káptalan.
Károlyi = Codex diplomaticus comitum Károlyi
de Nagy-Károly. A nagykárolyi gróf Károlyicsalád oklevéltára. Sajtó alá rendezi Géresi
Kálmán. I–V. Bp., 1882–1897.
I–II. Oklevelek 1253–1499. Bp., 1882–1883.
kath. Petri = kathedra Petri.
Katona: Hist. Crit. = Katona, Stephanus: Historia critica regum Hungariae. Ex fide domesticorum et exterorum scriptorum concinnata.
Tom. XII. Budae 1790.
kb. = körülbelül.
Kemény: Dipl. App. = Josephus Kemény:
Diplomatarii Transilvanici Appendix, vol. I–
XXII. Kézirat, Biblioteca Academiei Române
Cluj-Napoca / Kolozsvári Akadémiai Kt.
(Kolozsvár), Mss. KJ 288/D.
KEML = MNL Komárom-Esztergom Megyei
Levéltára, Esztergom.
Kerchelich: Hist. eccl. Zagrab = Balthasar
Adamus Kerchelich: Historiarum cathedralis
ecclesiae Zagrabiensis partis primae tomus I.
praemissis praeliminaribus, continens seriem
episcoporum ab anno MXCI ad annum
MDCIII et tam episcoporum, quam et alias
notitias. Zagrabiae, 1760.
Kerchelich: Not. praelim. = Balthasar Adamus
Kerchelich: De regnis Dalmatiae, Croatiae,
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Sclavoniae notitiae praeliminares periodis IV
distinctae. Zagrabiae, [1771].
Kerler, Dietrich lásd DRTA VIII.
Király: Pozsony joga = Király János: Pozsony
város joga a középkorban. Bp., 1894.
Kis–Petrik: A budai német mészárosok =
Kis Péter–Petrik Iván: A budai német
mészárosok céhének középkori oklevelei.
Mittelalterliche Urkunden der deutschen
Fleischerzunft zu Ofen (1235/1270–1519). In:
A budai mészárosok középkori céhkönyve és
kiváltságlevelei. Zunftbuch und Privilegien
der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter.
Szerk. Kenyeres István. Bp. 2008 (Források
Budapest közép- és kora újkori történetéhez.
Quellen zur Budapester Geschichte im
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 1.)
329–389.
kiv. = kivonat.
KKOL = Kolozsmonostori konvent országos
levéltára (DL).
Kniha žilinská = Kniha žilinská. Vydal Václav
Chaloupecký. O právu Magdeburském
německým jazykem v knize Žilinské z roku
1378 pojednává Rudolf Rauscher. Bratislava,
1934 (Prameny Učené společnosti Šafaříkovy
v Bratislavě 5.).
Kolanović, Josip lásd Mon. Croat. Vat.
Koller, Gerda lásd Archiv f. österr. Gesch. 124.
(1964).
Kolosvári–Óvári IV/2. = A magyar tör vényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye.
Corpus statutorum Hungariae municipalium.
Összegyűjtötte, jegyzetekkel ellátta Kolosvári
Sándor, Óvári Kelemen. (Magyarországi
jogtörténeti emlékek. Monumenta Hungariae
iuridico-historica.) IV. köt. A dunáninneni
törvényhatóságok jogszabályai. IV/2. Sz. kir.
városi statutumok 1376–1800. Bp., 1896.
Komárom–Esztergom Megyei Önkormányzat
Levéltára Évkönyvei 7. lásd Tóth: Palásthy.
konv. = konvent és alakjai.
Kopičková: Mnichovský fascikl = Božena
Kopičková: Mnichovský fascikl č. 543:
korespondence královny Žofie z období
březen 1422 - prosinec 1427. Dodatky ke
studii F. M. Bartoše. Mediaevalia Historica
Bohemica 8. (2001) 121–138.
Kóta Péter lásd Vasvári kápt. reg.
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Kovachich: Notitiae praeliminares = Josephus
Nicolaus Kovachich: Notitiae praeliminares
ad Syllogen decretorum comitialium.
Pesthini, 1820.
Kovachich: Suppl. I. = Martinus Georgius
Kovachich: Supplementum ad Vestigia
comitiorum apud Hungaros ab exordio regni
eorum in Pannonia, usque ad hodiernum
diem celebratorum. I. Budae, 1798.
Kovachich, Martinus Georgius lásd még
Szirmay: Ugocsa.
E. Kovács: Egy firenzei követjárás lásd Századok
144. (2010).
Kőfalvi: Pécsvárad = A pécsváradi konvent
hiteleshelyi oklevéltára 1254–1526. Szerk. és
a bevezető tanulmányt írta Kőfalvi Tamás.
Szeged, 2006.
Kőfalvi Tamás lásd még Anjou oklt.
Körmendy József lásd Annatae; Levt. Szemle.
Körmendy Kinga lásd Annatae.
köt. = kötet.
közl. = közlemény.
Közl. Szepes múltjából = Közlemények Szepes
vármegye múltjából. I–XV. évf. Lőcse, 1909–
1932.
3. (1911) 129–145., 193–201.; Iványi Béla:
A lőcsei „Krisztus Teste” testvérület
jegyzőkönyve, 1431–1584. 1–2. közl.
9. (1917) I–VI és 1–175: Iványi Béla: A
Márkusfalvi Máriássy család levéltára
1243–1803.
Kristó Gyula lásd Anjou oklt.
kt./Kt. = könyvtár.
Kumorovitz L. Bernát lásd BTOE
Lacko, Miroslav lásd Stadtbuch von Schmöllnitz.
Lakatos Bálint lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó:
Pozsonyi viszály; ZsO XII.
Lang, de C. H. lásd Reg. Boicarum XIII.
Laszowski = Monumenta historica nob. communitatis Turopolje olim „Campus Zagrabiensis”
dictae. Povjesni spomenici plem. općine
Turopolja nekoć „Zagrabečko polje” zvane.
Collegit et edidit Emilius Laszowski. Vol. I–
IV. Zagrabiae, 1904–1908.
Vol. I. 1222–1466. Zagrabiae 1904.
Levt. Közl. = Levéltári Közlemények. A Magyar
Országos Levéltár folyóirata 1. (1923)–
Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi pálos kolostorok oklevelei.

3. (1925) 100–191: (Bakva, Cirkvenica,
Csáktornya, Lepoglava, Modrus és Novi)
6. (1928) 87–203: (Sztreza, Szvetice, Zlath,
Zengg)
10. (1932) 92–123, 256–286: (Garig)
12. (1934) 111–154: (Garig)
*
Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár
középkori oklevelei.
8. (1930) 190–264: I. közl.
9. (1931) 38–111: II. közl.
*
59. (1988) 197–216: Mályusz Elemér: Kemény
oklevélhamisításai.
Levt. Szemle. = Levéltári Szemle. 1 (1951)–
30. (1980) 463–480: Körmendy József: A
veszprémi püspöki és káptalani levéltár
Mohács-előtti oklevelei.
LLMAeH = Lexicon Latinitatis Medii Aevi
Hungariae. A magyarországi középkori
latinság szótára. Ediderunt Iván Boronkai,
Ibolya Bellus, Kornél Szovák. Vol. I–V. Bp.,
1987–1999. Supplementum I. Ad edendum
praeparavit Kornél Szovák. Bp., 2013.
lt. = levéltár.
Lukcsics József lásd Cameralia; Mon. Rom.
Vesp. III.; Századok 41. (1908).
Lukcsics = Diplomata pontificum saec. XV. XV.
századi pápák oklevelei. Kiadja Lukcsics Pál.
Közrebocsátja a Római Magyar Történeti
Intézet. I–II. Bp., 1931–1938 (Monumenta
Hungariae Italica. Olaszországi Magyar
Oklevéltár).
Lukcsics Pál lásd még Zichy.
Lukinović = Monumenta historica episcopatus
Zagrabiensis. Vol. VI. 1421–1440. Ad
edendum praeparavit Andreas Lukinović.
Zagreb, 1994.
Lukinović, Andrija lásd még Mon. Croat. Vat.
m. = megye.
Magyar erdészeti oklevéltár lásd Tagányi I.
Magyar Nemzeti / Országos Levéltár kiadványai,
A – II. Forráskiadványok
1. lásd ZsO I.
3–4. lásd ZsO II.
9. lásd Reg. Arp. II/2–3.
13. lásd Reg. Arp. II/4.
18. lásd Balassa.
20. lásd Justh.
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21. lásd Annatae.
22. lásd ZsO III.
25. lásd ZsO IV.
27. lásd ZsO V.
32. lásd ZsO VI.
37. lásd ZsO VII.
39. lásd ZsO VIII.
41. lásd ZsO IX.
43. lásd ZsO X.
44. lásd Perényi.
49. lásd ZsO XI.
51. lásd Reg. Pal.
52. lásd ZsO XII.
Magyar Történelmi Emlékek. Adattárak lásd
Arch. 1458–1526.
Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések lásd
Weisz: Vásárok és lerakatok.
Magyar Tudományos Akadémia történelmi
bizottságának oklevélmásolatai, A – lásd
Óváry.
Magyar–zsidó oklt. = Magyar–zsidó oklevéltár.
Monumenta Hungariae Iudaica. Kiadja az
Izr. Magyar Irodalmi Társulat. I–XVIII. Bp.,
1903–1980.
Makk Ferenc lásd Anjou oklt.
Makkai László lásd Doc. Val.
Mályusz Elemér lásd Levt. Közl. 3., 6., 9–10.,
59.; ZsO.
Marie Magd. = Mariae Magdalenae.
Marković, Jasna lásd Mon. Croat. Vat.
mart. = martyr és alakjai.
Mayerová, Erika lásd Stadtbuch von Schmöllnitz.
med. quadr. = mediae quadragesimae.
mens. = mensis és alakjai.
mgy. = magángyűjtemény.
Mich. = Michael és alakjai.
Mikó: Andrea Scolari = Mikó Gábor: Andrea
Scolari váradi püspök végrendelete. Kézirat.
Mikó Gábor lásd még C. Tóth–Lakatos–Mikó:
Pozsonyi viszály.
mil. = mille és alakjai.
Miljan, Suzana lásd Dipl. terr. Cris.
mlt. = magánlevéltár(a).
MKA = Magyar Kamara Archívuma (MNL OL)
MNL = Magyar Nemzeti Levéltár.
MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára, Budapest.
Mon. Croat. Vat. = Monumenta Croatica Vaticana 1–2. (Croatica Christiana – Fontes 12–13.)
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svezak 1. Camera apostolica. Obligationes et
solutiones, Camerale primo (1299–1560).
Priredili Josip Barbarić, Josip Kolanović,
Andrija Lukinović, Jasna Marković.
Zagreb–Rim, 1996.
svezak 2. Camera apostolica. Annatae,
Introitus et exitus, Obligationes pro
communibus servitiis, Obligationes et
solutiones, Additamenta (1302–1732).
Priredili Josip Barbarić, Jozo Ivanović,
Josip Kolanović, Andrija Lukinović,
Jasna Marković, Stjepan Razum.
Zagreb–Rim, 2001.
Mon. Hung. Hist. Dipl. = Monumenta Hungariae
Historica Diplomatica. Első osztály:
Okmánytárak.
XXVIII. lásd Blagay.
XXXV., XXXVIII. lásd Frangepán.
Mon. Pol. = Monumenta medii aevi historica
res gestas Poloniae illustrantia. Tom. I–XIX.
Cracoviae, 1874–1927.
Tom. VI: Codex epistolaris Vitoldi magni
ducis Lithuaniae 1376–1430. Collectus
opera Antonii Prohaska. Cracoviae,
1882.
Mon. Rom. Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püspökség
római oklevéltára. Közrebocsátja a római
magyar történeti intézet. I–IV. Bp., 1896–1908.
Tom. III. 1416–1492. [Közreadja és] bevezetővel ellátta Lukcsics József. Bp., 1902.
Mon. Vat. Slov. IV. = Monumenta Vaticana
Slovaciae. IV. Camera Apostolica, 1: Libri
formatarum 1415–1524. Edidit Vladimír
Rábik. Tyrnavae–Romae, 2014.
Monumenta Croatica Vaticana lásd Mon. Croat.
Vat.
Monumenta diplomatica civitatis Budapest lásd
BTOE.
Monumenta Historica Budapestinensia
XV–XVI. lásd Végh: Buda helyrajza I–II.
Monumenta historica episcopatus Zagrabiensis
lásd Lukinović.
Monumenta historica lib. reg. civitatis Zagrabiae
metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et
Slavoniae lásd Tkalčić.
Monumenta historica nob. communitatis
Turopolje olim „Campus Zagrabiensis” dictae
lásd Laszowski.
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Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes
lásd Weisz: Vásárok és lerakatok.
Monumenta Hungariae Historica. Elenchii lásd
Arch. 1458–1526.
Monumenta spectantia historiam Slavorum
meridionalium. Edidit Academia Scientiarum
et Artium Slavorum Meridionalium.
XXIII. lásd Fermendžin.
Mötsch, Iohannes lásd Reg. der Grafen von
Sponheim.
Mss. = manuscripta és alakjai.
MTA = Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
MTA KIK = Magyar Tudományos Akadémia,
Könyvtár és Információs Központ, Budapest.
Múz. törzsanyag = Magyar Nemzeti Múzeum
törzsanyaga (DL).
Müller, Georg lásd Z–W.
NACR = Národní archiv České republiky, Praha
(Prága).
Nagy Gyula lásd Hazai oklt.; Századok 7. (1873);
Sztáray; Zala vm.
Nagy Imre lásd Hazai oklt.; HO; Sopron vm.;
Zala vm.; Zichy.
Nagy Iván lásd Zichy.
nat. = nativitas és alakjai.
NAZ = Nadbiskupski Arhiv, Zagreb (Zágráb).
Nemes Gábor lásd Cameralia; Consistorialia.
Németh: Szatmár = Németh Péter: A középkori
Szatmár megye települései a XV. század
elejéig. Nyíregyháza, 2008 (A nyíregyházi
Jósa András Múzeum kiadványai 60.).
Neumann Tibor lásd Arch. 1458–1526.; Bereg;
Szatmár.
nob. = nobilis és alakjai.
Non. = Nonae és alakjai.
Notizenblatt (1853) lásd Archiv f. öst. Gesch.
nr./Nr. = numerus, Nummer és alakjaik.
NRA = Neo-regestrata acta (DL, HDA és KKOL).
Nussbächer, Gernot lásd Z–W.
nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai,
A–
53. lásd Szabolcs II.
60. lásd Németh: Szatmár.
65. lásd Szatmár.
oct. = octava és alakjai.

Oefele: Rerum Boicarum scriptores II = Rerum
Boicarum scriptores nusquam antehac editi...,
collegit et edidit Andreas Felix Oefelius.
Tom. II. Augustae Vindelicorum, 1773.
okl. = oklevél és alakjai.
oklt. = oklevéltár.
Olgyay oklt. = Csiba Balázs: Az Olgyay család
levéltárának oklevelei 1379–1468. Fons 24.
(2017) (megjelenés alatt).
omn. = omnis és alakjai.
omn. sanct. = omnium sanctorum.
orsz. lt. = országos (hiteleshelyi) lt.
Ortvay: Temes = Oklevelek Temesvármegye
és Temesvár város történetéhez. Másolta
és gyűjtötte Pesty Frigyes. A MTA tört.
bizottságának rendeletéből sajtó alá rendezte
Ortvay Tivadar. I. 1183–1430. Pozsony, 1896
(Temesvármegye és Temesvárváros története
IV.).
Osio = Documenti diplomatici tratti dagli archivi
Milanesi. A cura di Luigi Osio. Vol. I–III.
Milano, 1864–1872. Vol. II. 1869.
OSZK = Országos Széchényi Könyvtár, Budapest.
Óvári Kelemen lásd Kolosvári–Óváry IV/2.
Óváry = A Magyar Tud. Akadémia történelmi
bizottságának oklevél-másolatai. Ismerteti
Óváry Lipót. I. füzet. [A Mohácsi vész előtti
okiratok kivonatai.] Bp., 1890.
ÖNB = Österreichische Nationalbibliothek,
Wien (Bécs).
ÖStA = Österreichisches Staatsarchiv, Wien
(Bécs).
Ördög: Helynévmutató = Helynévmutató Csánki
Dezső történelmi földrajzához. Összeállította
Ördög Ferenc. Bp., 2002.
p. = keltezésben: post; jelzetben: pagina.
Palacký: Urkundliche Beiträge = Franz Palacký:
Urkundliche Beiträge zur Geschichte der
Hussitenkriegs vom Jahre 1419 an. Bd. I–II.
Prag, 1873–1874.
Palásthy = Palásthy Pál: A Palásthyak I–III. Bp.,
1890–1891.
I. köt. [1232–1526] Bp., 1890.
Pálosfalvi Tamás lásd Arch. 1458–1526.
Pannonhalmi konv. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének
oklevéltára. Monumenta credibilia conventus
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de monte Pannoniae. I–IV. Győr, 2007–2013
(A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai.
Források, feldolgozások. Publikationen des
Diözesenarchiv von Raab, Quellen, Studien
6., 8., 10., 19.).
II. (1399–1438) Győr, 2008.
Pataki Vidor lásd Budapest Régiségei.
Paur Iván lásd HO.
PBFL = Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára, Pannonhalma.
penth(ec). = pentecoste és alakjai.
Perényi = A Perényi család levéltára 1222–1526.
Közzéteszi Tringli István. Bp., 2008 (A
Magyar Országos Levéltár kiadványai II.
Forráskiadványok 44.).
Pest megye lásd Bakács: Pest m. és Bártfai
Szabó: Pest.
Péterfi: Bajor dipl. kapcsolatok = Péterfi Bence:
A Magyar Királyság és a Bajor Hercegség
diplomáciai-politikai kapcsolatai a 15–16.
században. Hungarikakutatások a müncheni
levél- és kézirattárakban. Világtörténet 5.
(37.) (2015) 113–143.
Pesty Frigyes lásd Ortvay: Temes.
Petri ad vinc. = Petri ad vincula.
Petrichevich I/2. = A Petrichevich család
történetének regesztái. Első rész. II. kötet.
1069–1942. Írta báró Petrichevich Horváth
Emil. (A Mogorovich nemzetségbeli
Petrichevich család története és oklevéltára).
Pécs, 1942.
Piti Ferenc lásd Anjou oklt.; Szatmár.
PML = MNL Pest Megyei Levéltára, Budapest.
Polidori, F. lásd Archivio.
Pollák = Pollák Miksa: A zsidók története
Sopronban a legrégibb időktől a mai napig.
Hetvenöt kiadatlan okirati melléklettel. Bp.,
1896.
Pontificia Commissio ad redigendum Codicem
Iuris Canonici Orientalis, Fontes III.
14. lásd Acta Martini.
Pop, Ioan Aurel lásd Ţara Haţegului.
prép. = prépost(ság).
proc. = procurator és alakjai.
Prochaska, Antonius lásd Mon. Pol.
prot. = protocollum és alakjai.
Prot. act. = Protocollum actionale [civitatis Posoniensis] (AMB).
prov. = providus és alakjai.
purif. = purificatio Mariae (Virginis).
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Quellen z. Wien II/2. = Quellen zur Geschichte
der Stadt Wien. II. Abteilung. Regesten
aus dem Archive der Stadt Wien. II. Bd.
Verzeichnis der Originalurkunden des
städtischen Archives 1412–1457. Bearbeitet
von Karl Uhlirz. Wien, 1900.
quin. = quindena és alakjai.
Rábai Krisztina lásd Anjou oklt.
Rábik: Mestská kniha = Vladimír Rábik:
Mestská kniha Trnavy (1392/1393) 1394–
1530. Trnava, 2008 (Bibliotheca historica
Tyrnaviensis).
Rábik, Vladimír lásd még Mon. Vat. Slov. IV.
Raczýnski: Cod. dipl. Lithuaniae = Codex
diplomaticus Lithuaniae. E codicibus manuscriptis in archivio secreto Regiomontano
asservatis edidit Eduardus Raczýnski.
Vratislaviae, 1845.
Radocsay: Címereslevelek = Radocsay Dénes:
Gótikus magyar címereslevelek. Művészettörténeti Értesítő 6. (1957) 289.
Radonić: L’entente de Tata = Jovan Radonić:
L’entente de Tata de 1426 et les relations
serbo–hongroises au XV-ième siècle. Glas
de l’Académie serbe des Sciences 187. (1943).
Másodközlése: Bulletin de l’Académie serbe
des Sciences, tome VII, Nouvelle série,
Section des sciences sociales No. 2., Beograd,
1951. 66–83. (Ez utóbbi oldalszámaira
hivatkozunk.)
Radvánszky Béla lásd Héderváry.
Ráth Károly lásd Győri tört. és rég. füz.; HO.
Razum, Stjepan lásd Mon. Croat. Vat.
ref. egyházker. = református egyházkerület.
reg. = regeszta.
Reg. Arp. = Regesta regum stirpis Arpadianae
critico-diplomatica. Az Árpád-házi királyok
okleveleinek kritikai jegyzéke. I–II. Szerk.
Szentpétery Imre, Borsa Iván. Bp., 1923–1987
(A Magyar Országos Levéltár kiadványai II.
Forráskiadványok 9., 13.).
Reg. Boicarum XIII. = Regesta sive rerum Boicarum autographa e Regni Scriniis fideliter in
summas contracta, opus cura C. H. de Lang
inceptum, nunc autem cura G. Th. Rudhart
continuatum, vol. XIII. [1423–1436] Monacii,
1854.
Reg. der Grafen von Sponheim = Regesten des
Archivs der Grafen von Sponheim 1065–
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1437. Teil 4. 1426–1437. Besitzverzeichnisse
und Rechnungen. Nachträge und Berichtigungen. Anhang: die Sammlung Kremer.
Bearbeitet von Johannes Mötsch. Koblenz,
1990 (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 44.).
Reg. Lat. = Registra Lateranensia (ASV).
Reg. Pal. = Regesta palatinorum et vices gerentium tempore regum stirpis Arpadianae
critico-diplomatica. Az Árpád-kori nádorok
és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke. Szerk. Szőcs Tibor. Bp., 2012 (A
Magyar Országos Levéltár kiadványai II.
Forráskiadványok 51.).
reg. Steph. = Stephani sancti regis.
Reg. suppl. = Registra supplicationum (ASV).
Regesta historico-diplomatica ordinis S. Mariae
Theutonicorum lásd Joachim–Hubatsch.
Regesta privilegiorum ordinis S. Mariae
Theutonicorum lásd Joachim–Hubatsch.
Regesta imperii lásd Altmann; Elbel.
Rep. = Repositorium.
Riedel: Cod. dipl. Brand. I/XXIV. = Adolph
Friedrich Johann Riedel: Codex diplomaticus
Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden,
Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen
für die Geschichte der Mark Brandenburg
und ihrer Regenten. Erster Haupttheil oder
Urkundensammlung zur Geschichte der
geistlichen Stiftungen, der adlichen Familien,
so wie der Städte und Burgen der Mark
Brandenburg. XXIV. Bd. Berlin, 1863.
Róka: Noct. attic. = [Iohannes Róka]: Jani Arrabonensis noctes Atticae. I–IV. Viennae,
1779–80.
Romano, Giacinto lásd Archivio storico
lombardo.
Rómer Flóris lásd Győri tört. és rég. füz.
Rössler lásd Archiv f. österr. Gesch., Notizenblatt.
RRB = Reichsregisterbücher (HHStA).
Rudhart, G. Th. lásd Reg. Boicarum XIII.
Rusu, Adrian Andrei lásd Ţara Haţegului.
S. = Sanctus és alakjai.
ŠA = Štátny archív (Szlovákiában).
sab. = sabbatum és alakjai.
Šamšalović, Miljen lásd Isprave.
Die Schenken von Osterwitz (1100–1500).
Geschichte eines durch fünf Jahrhunderte

führenden Kärtner Ministerialgeschlechtes
lásd Wiessner.
Schmitth: Epp. Agr. = Nicolaus Schmitth:
Episcopi Agrienses fide diplomatum
concinnati. Tom. I–III. Tyrnaviae, 1768.
Sebők Ferenc lásd Anjou oklt.
sec. = saeculum és alakjai.
Šišić, Ferdo lásd Vjestnik.
SML = MNL Somogy Megyei Levéltára,
Kaposvár.
SMM = Somogy Megye Múltjából. Levéltári
Évkönyv. Kaposvár 1. (1970)–
33 (2002) 7–57: Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban
(1421–1440). VIII. közl.
SNA = Slovenský národný archív, Bratislava
(Pozsony).
Solymosi László lásd VO pótk.
Soós: Neo-acquistica lásd Századok 143. (2009).
Sopron szabad királyi város története lásd Házi.
Sopron vm. = Sopron vármegye története.
Oklevéltár. Szerk Nagy Imre. I–II. Sopron,
1889–1891.
Sölch: ELTE LT és EK Iratjegyzék = Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Könyvtárában
és Egyetemi Levéltárában őrzött 1526 előtti
oklevelek és iratok jegyzéke Összeállította
Sölch Miklós. Bp., 2005.
Sörös Pongrác lásd Tört. Tár 1903.
spect. = spectabilis és alakjai.
Sprawozdanie = Sprawozdanie z poszukiwań
na Węgrzeech dokonanych z ramienia
Akademii Umiejetności. Przez Władysława
Barana, Jana Dąbrowskiego, Jana Łosia, Jana
Ptaśnika i Stan. Zachorowskiego. Kraków,
1919.
Stadtbuch von Schmöllnitz = Miroslav Lacko–
Erika Mayerová: Das älteste Stadtbuch von
Schmöllnitz 1410–1735. Eine Quelle zu
den mitteleuropäischen wirtschaftlichen
Verflechtungen. Limbach, 2016.
Stipišić, Jakov lásd Isprave.
Stromer: Kammergrafen = Wolfgang von
Stromer: Die ausländischen Kammergrafen
der Stephanskrone – unter den Königen
aus den Häusern Anjou, Luxemburg und
Habsburg – Exponenten des Grosskapitals.
Hamburger Beiträge zur Numismatik 27–29.
(1973–1975) 85–106., 1 Tabelle, Tafeln 12–17.
Studia Comitatensia, Új folyam, Vác 2014–
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2. lásd C. Tóth: Váci székeskáptalan.
Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae
inquirendam. Segédletek a középkori magyar
történelem tanulmányozásához
1. lásd Itineraria.
3. lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi
viszály.
4. lásd C. Tóth: Préposti arch.
6. lásd Dipl. terr. Cris.
Süttő–Engel: Familie von Alben = Szilárd
Süttő– Pál Engel: Beiträge zur Herkunft und
Tätigkeit der Familie von Alben in Ungarn.
Südost-Forschungen 54. (1995) 23–48.
sz. = szám; század.
Szabó Károly lásd Székely Oklt.
Szabolcs II. = C. Tóth Norbert: Szabolcs megye
hatóságának oklevelei II. (1387–1526) Szerk.
Németh
Péter.
Budapest–Nyíregyháza,
2003 (A nyíregyházi Jósa András Múzeum
kiadványai 53.).
Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltár kiadványai, A – II. Közlemények
21. lásd SzSzBoklt.
Szabolcs-szatmár-beregi Szemle füzetei, A –
3. lásd Bereg.
Szádeczky Lajos lásd Székely Oklt.
Szakály: Tolna = Szakály Ferenc: Ami Tolna
vármegye középkori okleveleiből megmaradt
(1314–1525). Szekszárd, 1998.
Szalay: Szerb telepek = Szalay László: A
magyarországi szerb telepek jogviszonya az
államhoz. Pest, 1861.
Szatmár = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–
Neumann Tibor: Szatmár megye hatóságának
oklevelei (1284–1524) Szerk. C. Tóth
Norbert. Nyíregyháza, 2010 (A nyíregyházi
Jósa András Múzeum Kiadványai 65.).
Századok = Századok. A Magyar Történelmi
Társulat közlönye. 1. (1867)–
7. (1873) 619–644: Nagy Gyula: A Lónyaiak
deregnyei levéltára XIV. és XV. századi
okmányairól.
9. (1875) 246–252: A Magyar Történelmi
Társulat 1874-ik évi vidéki kirándúlásáról
szóló jelentések. – XII. A körmöczbányai levéltárnak a Kátay-nemzetségre
vonatkozó oklevelei s azoknak feltűnőbb
részletei Balássy Ferencztől.
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17. (1883) 325–341: Jakab Elek: Görgényvár
és a görgényi kastély a múltban. 1. közl.
41. (1908) 1–28: Lukcsics József: Uski János
veszprémi püspök Zsigmond király
diplomatája.
138. (2004) 465–494: C. Tóth Norbert:
Zsigmond király tisztségviselőinek
itineráriuma I. (Uralkodásának elejétől
az 1420-as évekig).
143. (2009) 801–852: Soós István: Esterházy
Pál nádor és a Neoaquistica Commissio.
144. (2010) 1455–1536: E. Kovács Péter: Egy
firenzei követjárás Magyarországon.
Székely Oklt. = Székely Oklevéltár I–VII. Szerkesztette Szabó Károly, Szádeczky Lajos.
Kolozsvár, 1872–1898.
Szendrei János lásd Hadtört. Közl. 1. (1888).
Szentpétery Imre lásd Reg. Arp.
szerk. = szerkeszti, szerkesztette.
Szirmay: Ugocsa = Antonius Szirmay: Notitia
politica hist. topogr. comitatus Ugochiensis.
Edita ... industria Martini Georgii Kovachich.
Pest, 1805.
Szovák Kornél lásd LLMAeH.
Szőcs Tibor lásd Reg. Pal.
SzSzBML = MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltára, Nyíregyháza.
SzSzBokl. = Középkori oklevelek a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Levéltárban (1300–
1525). Összegyűjtötte, átírta Balogh István,
szerk. Érszegi Géza. Nyíregyháza, 2000
(A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár
kiadványai II. Közlemények 21.).
Sztáray = A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray
család oklevéltára. Szerk. Nagy Gyula. I–II.
Bp., 1887–1889.
II. 1397–1457. Bp., 1889.
Tagányi I. = Tagányi Károly: Magyar erdészeti
oklevéltár. I. 1015–1742. Bp., 1896.
Ţara Haţegului = Izvoare privind evul mediu
Românesc. Ţara Haţegului în secolul al XVlea (1402–1473). Introducere, ediţie îngrijită,
note şi traduceri de Adrian Andrei Rusu, Ioan
Aurel Pop, Ioan Drăgan. Cluj-Napoca, 1989.
Tăutu, Aloysius L. lásd Acta Martini.
Teiszler Éva lásd Anjou oklt.
Teleki = Codex diplomaticus sacri Romani imperii
comitum familiae Teleki de Szék. A római szent

28

Könyvészeti források és rövidítések

birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára.
I–II. Szerk. Barabás Samu. Bp., 1895.
I. 1206–1437.
Temes vármegye és Temesvárváros története
lásd Ortvay: Temes.
Temesváry: Erdély középkori püspökei =
Temesváry János: Erdély középkori püspökei.
Kolozsvár, 1922.
Th. = Theca.
Thallóczy Lajos lásd Frangepán; Gelcich.
Theiner = Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia maximam partem
nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica disposita ab Augustino Theiner. Tom. I–II.
Romae, 1859–1860.
Tom. II. Ab Innocentio pp. VI. usque ad
Clementem pp. VII. (1352–1526).
Tiszántúli Ref. Egyházker. Kt. = Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvtára, Debrecen.
Tkalčić = Monumenta historica lib. reg. civitatis
Zagrabiae metropolis regni Dalmatiae, Croatiae
et Slavoniae. Povjestni spomenici slob. kralj.
grada Zagreba. Collegit et sumptibus eiusdem
civitatis edidit Joannes Bapt. Tkalčić. Vol. I–
XIV. Zagrabiae, 1889 –1932.
Vol. II. Diplomata 1400–1499. Zagrabiae, 1894.
TML = MNL Tolna Megyei Levéltára, Szekszárd.
Tóth Ildikó lásd Anjou oklt.
Tóth: Palásthy = Tóth Krisztina: A Palásthy
család levéltára 1256–1847. Esztergom, 2001
(Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 7.).
C. Tóth: Préposti arch. = C. Tóth Norbert:
A székes- és társaskáptalanok archontológiája
1387–1437. Bp., 2013 (Subsidia ad historiam
medii aevi Hungariae inquirendam 4.).
C. Tóth: Szabolcs m. = C. Tóth Norbert: Szabolcs
megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008.
C. Tóth: Tisztségviselők itineráriuma lásd
Századok 138. (2004).
C. Tóth: Váci székeskáptalan = C. Tóth Norbert:
A váci székeskáptalan archontológiája 1378–
1526. Studia Comitatensia, Új folyam 2. – A
Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve 2015.
Szerk. Tyekvicska Árpád. Szentendre, 2016.
7–33.

C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály =
C. Tóth Norbert–Lakatos Bálint–Mikó
Gábor: A pozsonyi prépost és káptalan
viszálya 1421–1425. A szentszéki bíráskodás
Magyarországon – a pozsonyi káptalan
szervezete és működése a XV. század elején.
Bp., 2013 (Subsidia ad historiam medii aevi
Hungariae inquirendam 3.).
C. Tóth Norbert lásd még Itineraria; Szabolcs II;
Szatmár; ZsO VIII–XII.
Tóth Zoltán lásd Hadtört. Közl. 35. (1934).
Tört. Tár = Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat.
Kiadja a Magyar Történelmi Társulat közvetítése mellett a MTA történelmi bizottsága.
1878–1911. évf.
1884. 1–31, 220–247, 412–437, 613–627:
Wenzel Gusztáv: Okmánytár Ozorai Pipó
történetéhez.
1890. 130–154: Beke Antal: Az erdélyi
káptalan levéltára Gyulafehérvártt. III.
közl. [I. sorozat, (1395–1493), kivonatok
219–359. sz.].
1896. 505–528: Karácsonyi János: Oklevélkivonatok a Szentmiklóssi és Óvári gróf
Pongrácz család levéltárából. I. közl.
1903. 355–372: Sörös Pongrác: Bakonybéli
regesták a XV. század első feléből.
translat. = translatio és alakjai.
Tringli István lásd Perényi.
Turopolje olim „Campus Zagrabiensis” lásd
Laszowski.
Turul = Turul. A Magyar Heraldikai és
Genealógiai Társaság közlönye. 1. (1883)–
25. (1907) 152–155: Wertner Mór: Cesanis és
Nassis. (A Földvári és Pataji Zubor család
eredete).
72. (1999) 66–71: Dreska Gábor: Baráti
határviták a XV. században.
Tusor Péter lásd Cameralia, Consistorialia.
u. = után.
Uhlirz, Karl lásd Quellen z. Wien.
Uhrin: Szent Katalin és Borbála = Uhrin
Dorottya: Szent Katalin és Borbála, a felvidéki
bányavárosok védőszentjei In: Hatalom,
adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a
magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka,
Kádas István. Bp., 2017. (Megjelenés alatt).
Ung. Urk. Abt. = Ungarische Urkundenabteilung.
Urk. = Urkunden.
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Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen lásd Z–W.
Valentiny Antal lásd Wass-oklt.
VAML = MNL Vas Megyei Levéltára, Szombathely.
Vas megyei levéltári füzetek
8. lásd Vasvári kápt. reg.
Vasi Szemle = Vasi Szemle 1. (1934)–
22. (1968) 125–128: Házi Jenő: Sárvárra és
vidékére vonatkozó középkori oklevelek.
Vasvári kápt. reg. = Középkori oklevelek
Vas megyei levéltárakban I. Regeszták a
vasvári káptalan levéltárának okleveleiről
(1130) 1212–1526. Készítette Kóta Péter.
Szombathely, 1997 (Vas megyei levéltári
füzetek 8.).
VBuda = Vetus Buda és alakjai.
Végh: Buda helyrajza = Végh András: Buda
város középkori helyrajza I–II. Bp.. 2006–
2008 (Monumenta Historica Budapestinensia
XV–XVI.).
Véghely Dezső lásd HO; Zala vm.; Zichy.
VÉL = Veszprémi Érseki és Főkáptalani
Levéltár, Veszprém.
VEML = MNL Veszprém Megyei Levéltára,
Veszprém.
veszprémi egyházmegye múltjából, A –
20. lásd VO pótk.
Veszprémi püspökség római oklevéltára, A lásd
Mon. Rom. Vespr.
Vetera monumenta historica Hungariam sacram
illustrantia lásd Theiner.
vig. = vigilia és alakjai.
vinc. Petri = vincula Petri (keltezésben).
virg. = virgo és alakjai.
visit. = visitatio (keltezésben).
Vittani, Giovanni lásd Carteggio.
Vjestnik/Vjesnik = Vjestnik kr. hrvatskoslavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva.
God. I–XXII. Zagreb, 1899–1920. Vjesnik
kr. državnog arkiva u Zagrebu. God. I–XI.
Zagreb 1925–1945.
VII. (1905) 137–177: Ferdo Šišić: Iz arkiva u
Željeznom.
VO pótk. = Veszprém város okmánytára.
Pótkötet (1000–1526). Összeállította Érszegi
Géza, Solymosi László. Veszprém, 2010 (A
veszprémi egyházmegye múltjából 20.)
vol. = volumen, volume és más nyelvi alakjai.
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Voigt: Erwerbung der Neumark = Johannes
Voigt: Die Erwerbung der Neumark, Ziel und
Erfolg der Brandenburgischen Politik unter
den Kurfürsten Friedrich I. und Friedrich II.
1402–1457. Berlin, 1863.
Vö. = Vesd össze.
W. Kovács András lásd Wass-oklt.
Wagner: Anal. Scep. = Analecta Scepusii sacri
sacri et profani. Collegit et notis illustravit
Carolus Wagner. Pars I–IV. Posonii et
Cassoviae, 1774–1778.
Pars III. Complectens seriem precipuorum
Scepusii magistratuum ecclesiasticorum
et politicorum. Posonii et Cassoviae, 1778.
Wagner: Saros = Diplomatarium comitatus
Sarosiensis, quod ex tabulariis et codicibus
manuscriptis eruit Carolus Wagner. Posonii
et Cassoviae, 1780.
Wass-oklt. = A Wass család cegei levéltára.
Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasz nálva bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel
közzéteszi W. Kovács András. Kolozsvár,
2006 (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára
3.).
Weinelt, Herbert lásd Zipser Neudorf.
Weisz: Vásárok és lerakatok = Weisz Boglárka:
Vásárok és lerakatok a középkori Magyar
Királyságban. Bp., 2012 (Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes. Magyar
Történelmi Emlékek. Értekezések).
Wenzel: Stibor = Wenzel Gusztáv: Stibor vajda.
Életrajzi tanulmány. Bp., 1874 (Értekezések a
történelmi tudományok köréből. IV/2.).
Werner, Carl lásd Z–W.
Wertner Mór lásd Turul 25. (1907).
Wiessner = Hermann Wiessner: Die Schenken
von Osterwitz (1100–1500). Geschichte eines
durch fünf Jahrhunderte führenden Kärtner
Ministerialgeschlechtes. Hrsg. von Hermann
Wiessner. Klagenfurt, 1977.
X = MNL OL Mikrofilmtár
XI mil. virg. = Undecim milium virginum
(keltezésben).
Z–W. = Urkundenbuch zur Geschichte der
Deutschen in Siebenbürgen. Von Franz
Zimmermann, Carl Werner, Georg Müller,
Gustav Gündisch, Herta Gündisch, Konrad
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G. Gündisch, Gernot Nussbächer. Bd. I–VII.
Hermannstadt 1892–1991.
Bd. IV. 1416–1437. Bearbeitet von Gustav
Gündisch. Hermannstadt. 1937.
Zagrabiae metropolis ... monumenta historica
lásd Tkalčić.
Zagrabiensis, episcopatus lásd Lukinović.
Zala vm. = Zala vármegye története. Oklevéltár.
Szerk. Nagy Imre, Véghely Dezső és Nagy
Gyula. I–II. Bp., 1886–1890.
II. Oklevéltár 1364–1498. Bp., 1890.
Závodszky Levente lásd Héderváry.
Zbornik Historijskog Instituta lásd Isprave.
Zichy = Codex diplomaticus domus senioris
comitum Zichy de Zich et Vásonkeö. A zichi
és vásonköi gróf Zichy-család idősb ágának
okmánytára. Szerk. Nagy Imre, Nagy Iván,
Véghely Dezső, Kammerer Ernő, Döry
Ferenc, Lukcsics Pál. I–XII. Bp.. 1871–1931.
VIII. [1421–1439]. Szerk. Kammerer Ernő.
Bp., 1895.
Ziegler, Arne lásd Act. Prot.
Zimmermann, Franz lásd Z–W.
Zimmerman: Deutsche Orden im Burzenland
= Zimmerman, Harald: Der Deutsche
Orden im Burzenland. Eine diplomatische
Untersuchung. Köln–Weimar–Wien, 2000.

Zipser Neudorf = Herbert Weinelt: Das Stadtbuch von Zipser Neudorf und seine Sprache.
Forschungen zum Volkstum einer ostdeutschen Volksinselstadt. München, 1940
(Veröffentlichungen des Südostinstituts 20.).
ZML = MNL Zala Megyei Levéltára,
Zalaegerszeg.
Zs. = Zsigmond király.
zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a
mai napig, A – lásd Pollák.
ZsO = Zsigmondkori oklevéltár. I. (1387–1399).
II/1–2. (1400–1410). Összeállította Mályusz
Elemér; III. (1411–1412). IV (1413–1414). V.
(1415–1416). VI. (1417–1418). VII. (1419–
1420). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette
és szerkesztette Borsa Iván; VIII. (1421).
IX. (1422). Szerk. Borsa Iván–C. Tóth
Norbert; X. (1423). Szerk. C. Tóth Norbert;
XI. (1424). Szerk. Neumann Tibor–C. Tóth
Norbert; XII. (1425). Szerk. C. Tóth Norbert–
Lakatos Bálint. Bp., 1951–2013 (A Magyar
Nemzeti/Országos Levéltár kiadványai II.
Forráskiadványok 1., 3–4., 22., 25., 27., 32.,
37., 39, 41., 43., 49., 52.).
Zsoldos Attila lásd Arch. 1000–1301.

1425
(pótlás)

1425
203a 1425. febr. 27–márc. 4. között1. Nagyszombat. Zs. Ulászló lengyel királyhoz. Követe útján megkapta újabb
levelét, amelyben nemrég született fia (vö. ZsO XII. 117. sz.) keresztapjának kéri fel. Bár kérése nagyon
megtisztelő, és szívesen ment volna, a sokféle ügy lekötötte, többek között a hazafelé tartó Erik dán király
magyarországi fogadása. Erről a keresztelőre a nevében és maga helyett küldött Kelemen győri püspök majd
részletesen beszámol. Örül, hogy Ulászló tud időt szakítani a vadászatra, mert számára most sok elfoglaltsága
miatt nem jutott erre idő. Hálásan köszöni az ajándékba küldött vadállatokat ( ferinis centauri et tigridis).
Innen Tatára fog menni, a dán király elébe, akit a környéken vadászni is elvisz majd, bár (a böjt miatt)
inkább halfogással kellene majd foglalkozniuk. István nemes úr újabban, az elmúlt 12 napban 200 szarvast és
majdnem 20 vaddisznót ejtett el, de ezek elfogyasztásáról is le kell most mondaniuk. Tudatja, hogy Hassko de
Waldstein felkereste Albert osztrák herceget és őt a cseh ügyekkel kapcsolatban, ezért Branda bíborossal és
országai előkelőivel való tanácskozást követően az ellenpárti cseh alattvalók számára meghagyta, hogy Szent
György napjáig (ápr. 24.) menlevelével Brünnbe menjenek. Hassko beszámolója szerint várhatóan többen
meghódolnak és kegyelmet kérnek majd. A nyárra háborúra készül a lázadók ellen, amelyhez a birodalmi
rendek segítségét kérte. Befutott hozzá a pápának az eretnekek elleni harcra buzdító levele, az egyházfőnek
a Vitold litván nagyfejedelem számára szóló bulláit pedig küldi tovább. Ulászló katonai segítségét is kéri
a hadakozáshoz. – Archiv f. öst. Gesch. 45. (1871) 426. (Liber cancellariae Stanislai Ciołek, fol. 46b–47b.)
1

730a

Zs. 1425-ben csak ebben az időszakban tartózkodott Nagyszombatban (vö. Itineraria 118.).

1425. jún. 22. Richter und der gancze rat und dy gancze gemeine uff der Chrempnicz ewer
besunder frunde unseren frundlichen grus mit ganczer libe bevor. Erbern, weysen, liben
herren, unsere besunderen frunde, euren briff hab(en) wir wol vornomen von ewrer libe
twegin und danken euch frundlichen gutis trestis(!). Thu(n) wir ewir ersamkeit zu wissin,
das wir an dem freitage datum dis brifis besant und beruft haben alle zechin und dy gancze
gemeine, und vor en habin lassin lesin euir brifeliche botschaft, so sprechin dy selbigen,
dy gancze gemeine und wir mitsampten mit gesamptener hant bey euch zu steen in den
sachin, dy ir vormals an unsers herren gnade gebracht habt, und ouch uzund brengt als
frome leute gewislich an allin zwifil und hinderlist. Dorumb liben herren, wir betin euch
als unseren herren gar fruntlichen, das ir gedenkt vor alle unser(er) ere, als wir gewislich
vor euch gedenkin wellin, ouch libin herren wissit, das unsir grafe der Peter Reichil zu
uns bracht hat den Mertin burgrafen aus dem Czips und Czipuss Andreas und ouch und
andere burgrafen und den Undirtarnik zu vorhoren von uns, ap wir gehorsam halden
wellin ader nicht nach dem laute Petir Reichils briefe, uff wen her czeige ader nenne zu
richter ader zu purger zu sein, und ap es der selbige nicht thun wolde und widerspreche,
das so hettin sy gewalt und macht den selbigen zu vahen und zu furen uff dy festin
Blatnicz, und mit sulchir bedraynisse haben sie uns betwungen zu dem eyde. Dorumb
libin herren, ir mogit von unseren herren gnade wol erfaren, ap dem also sey adir nicht
und gehabit euch wol wenne wir mitsampt der ganczin gemeine nicht euch lassen wellin
in keinen sachen sundir bey euch sterbin und genesin wellen, wenne wir euch mitsampt
der ganczen gemeine ausgesant habin das unser aller yowort gewesen ist und nach ist
gewislichin. Got sey mit uns! Datum Chrempnicie, in die beatorum martirum decem
milia militum, nostre sub civitatis sigillo minori,1 anno Domini etc. vigesimo quinto.
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Átírta Körmöcbánya város tanácsa 1426. szept. 5-i oklevelében: 1084 (Körmöcbánya város lt.,
Körmöcbánya v. tanácsa, Oklevelek és levelek 1-25-1-3. – DF 249966.)
1

A körmöcbányai pecsétekre bővebben lásd Uhrin: Szent Katalin és Borbála.

1095a 1425. szept. 26.1 Pozsony. Feljegyzés arról, hogy Zs. milyen feltételekkel kötne Velencével fegyverszünetet:
1. közösen lépjenek fel a török ellen, kölcsönösen segítve egymást szárazon és vízen, a tenger mellett a
Dunán is. 2. A velenceiek, ahányszor szükséges, tűzfegyvereket és segédcsapatokat küldjenek Zs. pénzén
annak török háborújához. 3. A fegyverszünet tartamára Velence 200 ezer aranydukát kölcsönt folyósítson
Zs.-nak, akinek a törlesztés végéig újabb háborút nem szabad kezdenie. 4. Velence biztosítson hajóácsokat
Zs. pénzén, amikor szükséges. 5. A fegyverszünetbe a milánói herceget is foglalják bele Zs.-nak a Velencével
fennálló ligája idejére. 6. Velence ne akadályozza, hanem a milánói herceggel együtt támogassa Zs. át- és
visszahaladását Lombardián, ha a császári korona elnyerésére Rómába utazik. – A velencei rájegyzés szerint
a feltételeket [Artandus], a Saint Antoine-i kolostor apátja és János budai prépost, alkancellár mutatták be.
– DRTA X. 96. (Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni del Senato, Secreta vol. 9, fol. 45b.) – Lásd még
ZsO XII. 1095. sz.
1

A dátum a ZsO XII. 1095. sz. alapján következtethető ki, vö. DRTA X. 96. 3. jegyz.

1171a 1425. okt. 30. Velence. A velencei szenátus hivatalos válasza Zs. követeinek: Artandusnak, a Saint Antoine-i
kolostor apátjának és János budai prépostnak, alkancellárnak az uruk nevében bemutatott fegyverszüneti
feltételekre (lásd 1095a). Noha a törökkel ők már békét kötöttek, és kölcsönt a francia király közbenjárására
csak 50 ezer aranyat hajlandóak fizetni, a milánói herceghez pedig elküldték követeiket annak szándékát
megtudni, öt évre hajlandóak fegyverszünetet kötni. – A szavazás eredménye: De parte 122, de non 21,
non sinceri 22. – DRTA X. 97. (Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni del Senato, Secreta vol. 9, fol.
46a–46b.)

1426

1426
1

Jan. 1. Sopron. Berzevici Péter tárnokmester emlékezetül adja, hogy Sopron városa a neki a tisztsége után
járó 12 forint újévi ajándékot megfizette. – Házi I/2. 287. (Sopron város lt. D 677. – DF 202311.)

2

Jan. 1. (W[aradini, in] palatio nostre habitationis, in circumcis.) András váradi
püspök emlékezetül adja, hogy ex quadam inducti motione deliberata annak a
kétkerekű malomnak a felét, amely in fi ne civitatis nostre prope domos pauperum
található, és amelynek másik felét in vico Venecia lévő Szent Anna-kolostor nővérei
birtokolják, a maga és a püspökség részére lefoglaltatta, ugyanis az onnét neki járó
jövedelmeket nem fizették meg. Mivel azonban Temeswary (dictus) János de vico
Insula Pauli latronis és Merche László de vico Sancti Martini, a káptalan jobbágyai,
előtte megjelenvén okleveleikkel bizonyították, hogy a malom fele az övék – abból is
háromnegyed rész Jánosé, egynegyed pedig Lászlóé –, valamint elszámoltak quibusvis
datiis et censibus consuetis dicte recte medietatis molendini annorum preteritorum,
amelyek a püspöknek és a káptalannak jártak, ezért a malom mondott felét minden
tartozékával és jövedelmével Jánosnak, Lászlónak és örököseiknek visszabocsátja
örök és visszavonhatatlan birtoklásra. Egyúttal engedélyezi nekik, hogy ők és utódaik
ettől fogva ratione dicte medietatis molendini singulis festivitatibus natalis Domini
proxime et consequenter affuturis pro omnimoda e[xpe]ditione quarumcunque
solutionum tam consuetarum, quam inc[onsu]etarum pretextu ipsius medietatis
molendini qualitercumque provenire debenda, non p[lus n]isi unum florenum
auri in specie absque aliqua ammon[itione no]bis et episcopatui nostro nostrisque
successoribus episcopis dare et solvere teneantur [… omni]bus aliis solutionibus
eosdem exonerantes. Az oklevelet gyűrűspecsétjének ráfüggesztésével erősítette meg
László és János részére.
Hártyán, a függőpecsét befüggesztésének helyén szakadásokkal. DL 25187. (Acta eccl. 16-25.)

3

Jan. 2. Trencsén. Zs. Baranya megye hatóságához. Mivel Bátmonostori Töttös László fia: János a maga
és carnalis testvérei: László, Miklós és György nevében Maróti János macsói bánt az ő Baranya megyei
Bözöldeg birtokuk határjeleinek lerombolásával, továbbá a birtokhoz tartozó földek és erdők nagy részének
elfoglalásával vádolta meg, utasítja a megye hatóságát, hogy a birtok szomszédait és határosait hívják össze,
majd az udvarból külön e célra kirendelt Balázs pécsváradi apát és Szekcsői Herceg László, valamint a
pécsváradi konvent tanúbizonysága jelenlétében tudják meg az igazságot, majd azt írják meg neki. – Zichy
VIII. 277. (A pécsváradi konvent 1426. ápr. 10-i okleveléből: 403. DL 80040. – Zichy cs., zsélyi 213-2040.)
– Kőfalvi: Pécsvárad 633. sz., eml.) – A konvent oklevelét teljes egészében tartalmazza Garai László nádor
1449. márc. 25-én kelt oklevele, amelyben ő – az ügy egy későbbi szakaszában – a kalocsai káptalant Maróti
Lajos és Mátyás nádori jelenlét elé idézésére utasította Töttös László ellenében. – Zichy VIII. 282., reg. (DL
80941. – Zichy cs., zsélyi 213-2554.) – Átírta Baranya megye hatósága 1426. ápr. 22-i jelentésében: 477. (DL
80043. – Zichy cs., zsélyi 213-2008., két példányban.)

4

Jan. 2. Győr. Megyeri Varjú Gergely győri alispán a győri káptalanhoz / pannonhalmi konventhez. Kéri,
hogy Mihály bakonybéli apát hozzá benyújtott panasza ügyében, amely szerint Kispéci Baróc Balázs, István
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és Mihály kispéci officiálisa: Teveli János az előbbi nemesek kispéci jobbágyaival Kajár birtokon lakó
jobbágyukat Kelemen-nap előtti csütörtökön (1425. nov. 22.) elfogta és huszonegy napon keresztül fogságban
tartotta, továbbá minden nála lévő javától megfosztotta az apát nagy kárára, küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki / idézze
meg őket vízkereszt utáni szombatra (jan. 12.) jelenléte elé.1 Kijelölt királyi emberek: Ravazdi / Kisravazdi
Lukács fia: Márton, Ravazdi / Kisravazdi István, Péci / Felpéci Imre, Némai Mihály. – Pannonhalmi konv. II.
368. (Átírta a győri káptalan 1426. jan. 8-án kelt oklevelében: 15. PBFL 837, Konventi lt., Capsarium 51-A.
– DF 207654.) – Pannonhalmi konv. II. 185. (Átírta a pannonhalmi konvent 1426. jan. 8-án kelt oklevelében:
16. Uo. 845, Konventi lt., Capsarium 52-G3 – DF 207662., ennek variánsai a / jel után.) – Tört. Tár 1903.
360–361., reg. – Győr 20. sz.
1

5

Idéznie a konventnek kellett.

Jan. 4. (3. die circumcis.) A garamszentbenedeki konvent emlékezetül adja, hogy
Leva-i Cheh Péternek (magn.) Pálóci Mátyus országbíró bírói intézkedése értelmében
újév második napján (jan. 2.) hatodmagával esküt kellett tennie arról, hogy parancsára
familiárisa: Ikach (dictus) János, aki Chenthe nevű birtoka officiálisa is egyben,
László hajszentlőrinci prépost Illye nevű birtokán lakó jobbágyaitól öt lovat és négy
boves cum aratro nem hajtott el, továbbá a prépost három jobbágyát nem fogta el és
pénzüket nem vette el. Cheh Péter az esküt a mondott időpontban rite et legittime
letette.
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 11748. (NRA 280-26.) – A hátlapon: contra Ylye.

6

Jan. 5. Trencsén. Zs. emlékezetül adja, hogy Simonyi néhai Imre fiainak: Imrének és Miklósnak részint neki
és az országnak – különösképp a husziták elleni hadjáratban – tett érdemeiért, részint pedig Bolondóci néhai
Stibor vajda fia Stibor kérésének megfelelően megengedi, hogy Simonyi birtokukon az ő engedélye és tudta
nélkül épített fortalicium seu castellum lapideum építését befejezzék, valamint azt ők és utódaik örökre
birtokolják. – A szöveg élén jobbról: Relatio Sebastiani de Solyag vicemagistri ianitorum regalium. – Fejér
X/6. 819. (Salamon cs. lt.) – Eredetije: hártyán, selyemzsinóron függőpecséttel. DL 43652. (Múz. törzsanyag,
1904-69.) – A garamszentbenedeki konvent 1708-ban készített hiteles átiratának 1721-ben, Maloniny László
barsi alispán által készített hiteles másolata: DL 38703. (Lymbus.)

7

Jan. 5. (in VI. a. epiph.)1 István turóci prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelentek előttük Kysmaius-i Yvanka fia: néhai István leányai: Borbála
és Skolasztika (nob.), továbbá a mondott István leánya: néhai Márta (nob.) fia: János, majd
nyugtatták Vidastelke-i másképp Kysmaius-i Balázs fiait: Pált és Balázst a Turóc megyei
Kysmaius, Konothopa és Cherneko birtokokból a néhai N. asszony (nob.) hitbérének és
jegyajándéka fele részének, illetve Ywanka fia: István felesége: Anna (nob.) hitbérének és
jegyajándékának teljes egészében, továbbá mindkettőjük leánynegyedének kiadásáról,
amelyről fogott bírák előtt megegyeztek. Arenga.
Hártyán, függőpecséttel. Körmöcbánya város lt., Körmöcbánya város tanácsa: Oklevelek és levelek
1-51-2-56. (DF 250241.)
1

8

A dátum in VI a festi Epiphaniarum formája miatt akár jan. 11-nek is feloldható.

Jan. 5. (in Krappin, 5. die mensis Ian.) Lajos aquileiai patriárka cupientes, ut capella sub
vocabulo Sancti Spiritus fundata, erecta et consecrata, sita in ambitu monasterii Lepoglawa,
Zagrabiensis diocesis congruis frequentetur ac veneretur honoribus utque Christi fideles
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ad ipsius visitationem eo libentius causa devotionis confluant et manus de bonis ipsis a Deo
collatis porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono caelestis gratiae uberius conspexerint
se refectos, ezért minden, a kegyelem állapotában lévő hívőnek, akik a mondott kápolnát
pünkösdkor, a kápolna felszentelésének emléknapján, továbbá in festivitatibus videlicet
nativitatis Domini nostri Iesu Christi, circumcisionis, epiphaniae, resurrectionis,
ascensionis, Trinitatis, in die corporis Christi, in festivitatibus gloriosissimae genetricis
virginis Mariae, videlicet nativitatis, conceptionis, purificationis, anunciationis, visitationis
et assumptionis, in festivitatibus duodecim apostolorum, quatuor evangelistarum, undecim
millium virginum, Stephani, Ladislai regum, Emerici ducis, Omnium Sanctorum,
commemoratione fidelium animarum, singulis diebus dominicis necnon praedictarum
festivitatum octavas habentium octavas devote visitaverint et pro ornamentis, calicibus,
libris, luminaribus aut quibusvis ipsi capellae aut monasterio necessariis manus porrexerint
adiutrices, quotiescunque, quandocunque praefata opera prefatis ac auxilia aut alterum
ipsorum fecerint, totiens nos de omnipotentis Dei misericordia eiusque gloriosissimae
genitricis virginis Mariae, beatorum Petri et Pauli ac aliroum apostolorum, sanctorum
Ermachorae1 et Fortunati, patronorum nostrorum, quorum solennitas in die Sanctae
Margaretae in nostra peragitur ecclesia omniumque sanctorum ac sanctarum meritis et
intercessione confisi, 40 napi búcsút engedélyez. Az oklevelet aláírásával és patriárkai
pecsétje ráfüggesztésével erősítette meg. Arenga.
Egyszerű 17. századi másolata a lepoglavai kolostort érintő okleveleknek 1632-ben, Gruskowych Márton
perjelsége idején összeállított gyűjteményében. HDA, Acta Paul., Lepoglava 10-87. (DL 34704.), fol. 51a.
1

9

A másolatban tévesen: Enmachorae.

Jan. 6. (in Doba, in epiph.) Dobo-i János deák mester emlékezetül adja, hogy Eperjes város
az urának, Berzevicz-i Henrik fia: Péter (magn.) tárnokmesternek újévi ajándékként járó
hat királyi kamarai forintot, forintját száz újdénárral számítva, megfizette.
Papíron, a szöveg alatt papírfelzetes gyűrűspecséttel. Eperjes város lt. 136. (DF 228592.) – Iványi: Eperjes
77/199. sz.

10

*.
11

Jan. 6.–dec. 29. Bártfa város számadáskönyve. A kiadások jegyzéke az 1426. évben. – Fejérpataky: Számadáskönyvek 207–233. (Bártfa város lt. 150. – DF 212831.) – Iványi: Bártfa 27/151. sz.
Jan. 6. Róma. V. Márton pápa kinevezi János budai prépostot veszprémi püspökké. – Mon. Rom. Vespr. III.
51. – A bulla helyes kelte: jan. 7. Lásd 12.

Jan. 7. (in suburbio castri Scepusiensis, f. II. p. epiph.) Bethlemfalva-i Bertalan fia: Márton
szepesi alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adják, hogy azt a pert, amelyet Gargo-i
István özvegye: Agatha asszony (nob.) folytat előttük Petroch-i Péter fia: Jakab ellen
perhalasztólevelük értelmében vízkereszt utáni hétfőn (jan. 7.), ut ipsa domina Agatha
iura sua exhibeat, a jelen oklevél keltétől számított tizenötödik napra (jan. 21.) halasztják.
Papíron, hátlapján három gyűrűspecsét nyomával. DL 43653. (Múz. törzsanyag, 1897-49.)
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Jan. 7. Róma. V. Márton pápa Jánost, a veszprémi egyházmegyei Szent Péterről nevezett óbudai prépostság
prépostját a veszprémi egyházmegye élére helyezi, amely püspökség Péter püspöknek az egri egyházmegye
élére történt áthelyezésével üresedett meg. János áthelyezéséről a veszprémi káptalant, a város és az
egyházmegye klerikusait és lakosait, a veszprémi egyház vazallusait, az esztergomi érseket és Zsigmond
királyt is levélben értesítette. – BTOE III. 884. sz. (Reg. Lat. vol. 264, fol. 254b.) – Lukcsics I. 843. sz. (Uo.)
– A döntésről szóló konzisztóriumi jegyzőkönyvi bejegyzés 18. századi másolata: Archivio consistoriale,
Acta misc. vol. 1, fol. 161. (DF 288868.) – Mon. Rom. Vespr. III. 51., reg., jan. 6-i kelettel. (Archivum arcis,
Armarium XII, vol. 121a, fol. 195.)

13

Jan. 8. (Trynchiny, f. III. p. epiph.) Zs. a leleszi konventhez. Bár néhai Peren-i Péter
fiának: Jánosnak (egr.) nádori ítéletlevél értelmében meg kellene jelennie határjárás
céljából Egri-i Miklós és más nemesek ellenében a konvent tanúbizonysága előtt
vízkereszt tizenötödik napján (jan. 20.), ő ezt királyi szolgálatban lévén nem tudja
megtenni. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy a mondott határjárást halasszák
el György-nap tizenötödik napjára (máj. 8.), másként tenni ne merjenek; az oklevelet
elolvasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén jobbról és a pecsét alatt:
Commissio propria domini regis.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-7. (DF 221643.)
– A hátlapján keresztben konventi feljegyzés, amely szerint az oklevelet Fábián és Sebestyén napja előtti
csütörtökön (jan. 17.) mutatták fel a konvent előtt. Ez alatt a királynak küldendő válaszlevél fogalmazványa
olvasható, amelynek azonban csak az inscripciós és intitulációs részét írták le.

14

Jan. 8. (Bude, f. III. p. epiph.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Nagmihal-i1
László fia: néhai Miklós özvegye: Erzsébet (nob.) nevében, hogy ő súlyos betegsége
miatt nem tud megjelenni a konvent előtt ügyvédvallás céljából, de perei folytatásához
szüksége van ügyvédvalló levélre. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki egy
vagy két emberüket Erzsébet házához, akik tanúskodjanak az ügyvédvallásnál, majd az
elkészített levelet adják át Erzsébetnek.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-32. (DF 221668.) –
A hátlapján alul: Chire.
1

Itt és a hátlapi tartalmi összegzésben Lagmihal áll, amelyet utóbbi helyen a helyes alakra javítottak.

15

Jan. 8. A győri káptalan Megyeri Varjú Gergely győri alispánhoz. Jan. 2-i kérésére (4) Némai Mihály királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők újév
utáni pénteken (jan. 4.) Győr megyében vizsgálatot tartva megállapították, hogy minden az apát panasza
szerint történt. – Pannonhalmi konv. II. 368. (PBFL 834, Konventi lt., Capsarium 51-A. – DF 207654.) – Tört.
Tár 1903. 360., kivonat, jún. 9-i kelettel. – Győr 21 sz., eml.

16

Jan. 8. A pannonhalmi konvent Megyeri Varjú Gergely győri alispánhoz. Jan. 2-i kérésére (4) Felpéci Teremes
Imre királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Gergely fratert, akik visszatérve elmondták, hogy ők
újév utáni pénteken (jan. 4.) Győr megyében vizsgálatot tartva megállapították, hogy minden az apát panasza
szerint történt, ezért ugyanazon a napon a királyi ember Baróc Balázst kispéci birtokán, Teveli Jánost pedig
kispéci officiolátusában megidézte az apát ellenében a megye ítélőszéke elé vízkereszt utáni szombatra
(jan. 12.), továbbá Baróc Balázsnak meghagyták az alispán levelében felsorolt jobbágyai előállítását is. –
Pannonhalmi konv. II. 185. (PBFL 845, Konventi lt., Capsarium 52-G3. – DF 207662.) – Tört. Tár 1903. 361.,
eml. – Győr 50., reg.
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Jan. 8. Győr. Megyeri Varjú Gergely győri alispán és a szolgabírák emlékezetül adják, hogy Mihály béli apát
kérésére panasza (vö. 4) kivizsgálására kiküldték maguk közül Felpéci Márk szolgabírót, aki visszatérve
elmondta, hogy ő újév napja utáni pénteken (jan. 4.) a megyében vizsgálatot tartva megtudta, hogy minden
a panasz szerint történt. – Győr 22 sz., teljes szöveggel. (PBFL 836, Konventi lt., Capsarium 50-B4. – DF
207653.) – Tört. Tár 1903. 361., eml.

18

Jan. 9. Trencsén. Zs. Szabolcs megye hatóságához. A rác despota panasza szerint Kállói Lőkös fia: Miklós a
Tisza folyón Tokaj közelében hamis révet létesített a tokaji rév kárára, továbbá nemrégiben a despota Kálló
birtokra borukkal együtt érkező jobbágyaitól 4 hordó bort és huszonnégy ökröt elvett. Mivel mind az engedély
nélküli vámokat, mind a hatalmaskodásokat tiltja, megparancsolja nekik, hogy amennyiben a panasz igaznak
bizonyul, a bort és a huszonnégy ökröt a szekerekkel együtt adassák vissza a despota jobbágyainak, neki vagy
officiálisának pedig szolgáltassanak igazságot. Az oklevelet elolvasása után adják vissza a felmutatójának. –
Szabolcs II. 383. sz. (Átírta Szabolcs megye 1426. febr. 9-i jelentésében: 118. DL 54487. – Kállay cs.)

19

Jan. 9. (Trencsén.) Zs. címereslevele Stickel von Konstanznak. – Radocsay: Címereslevelek 289., reg.

20

Jan. 9. (Trinchinii, f. IV. p. epiph.) Solyagh-i Sebestyén királyi alajtónállómester elismeri,
hogy Eperjes városa neki a szokás szerint járó hat újforintot kifizette. Presentes propter
absentiam sigilli nostri sigillo honorabilis viri domini Emerici capellani domini regis
fecimus consignari.
Papíron, a szöveg alatt gyűrűspecsét nyomával. Eperjes város lt. 137. (DF 228593.) – Iványi: Eperjes
77/200. sz.

21

Jan. 9. (Trinchinii, f. IV. p. epiph.) Solyag-i Sebestyén királyi alajtónállómester elismeri,
hogy Kassa városa neki a szokás szerint járó hat újforintot kifizette. Presentes propter
absentiam sigilli nostri sigillo honorabilis viri domini Emerici capellani domini regis
fecimus consignari.
Papíron, a szöveg alatt gyűrűspecsét töredékeivel. Kassa város lt., Schwartzenbachiana 157. (DF 270198.)

22

Jan. 9. Trencsén. Sólyagi Sebestyén királyi alajtónállómester elismeri, hogy Sopron városa a neki a szokás
szerint járó hat újforintot kifizette. Oklevelét pecsétje távollétében Imre királyi káplán pecsétjével erősítette
meg. – Házi I/2. 287. (Sopron város lt. D 678. – DF 202312.)

23

Jan. 9. Csenger. Fancsikai Lázár szatmári alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy az általuk
kiküldött Tunyogi Imre és fia: András bizonyították, hogy Kállói Lőkös fia: Miklós, Szaniszló fia: János, az
ő fia: János, továbbá Meggyesi Miklós és Zsigmond vezetésével kimentek Panyola birtokra, ahol Panyolai
Frankot és Zsigmond özvegyét, valamint panyolai jobbágyaikat eltiltották saját, Semjén birtokhoz tartozó
erdőik Cudar fiai szamosszegi és pályi, valamint Perényi János dobosi jobbágyainak való eladásától és
hasznának beszedésétől. – Szatmár 135/344. sz. (DL 54484. – Kállay cs.)

24

Jan. 10. (Bude, f. V. p. epiph.) Zs. a pécsi káptalanhoz. Elmondták neki Dobaka-i Pál fia:
György és Tamás fia: Miklós fia: Mihály nevében, hogy a nyulakszigeti apácák Chele-i és
Jenew-i officiálisa: Day-i György három évvel ezelőtt ex consensu et inductione dictarum
dominarum unacum Iohanne dicto de Soskwth, Bartholomeo germano suo, Ladislao Kwn,
Iohanne Zewke et Georgio familiaris suis, item Stephano carnifice, Iohanne Sos, Matheo
Andor, Gallo, Mathya Dosa dicto, Michaele similiter Dosa, altero Michaele dicto Kwnyeres,
Adriano Kerekgyartho, Stephano Kerekgyartho nominato, Blasio Gubas, Gregorio
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carpentario, Georgio sutore, Gregorio dicto Hegy, Iohanne filio Anthonii, Demetrio Magno,
Petro Bekes, Lodovico, Iacobo textore, Iohanne Iako, Gregorio filio Chapo, Petro dicto
Darassi, Luca de Zalantha, Iohanne filio Luce de eadem, Emerico Codas dicto, Iohanne
Olaz nominato, Petro Bohemo, Clemente Bekes vocitato, Valentino dicto de Gyaky, altero
Valentino filio eiusdem, Michaele de Mayssa, Petro Zeep, Benedicto sartore, Georgio Busu
dicto, Demetrio de Nagaycha, Bartholomeo filio Pauli, Luca, Blasio fratribus eiusdem Pauli,
Iohanne filio Marci, Stephano Galambos, Francisco, Anthonio fabro, Iohanne dicto de
Kabucha, Petro Bedews, Georgio Lator, Thoma Varga, Andrea litterato, Petro de Zekchw,
Georgio filio eiusdem, Andrea de Zaka, Michaele Endes vocato, Thoma dicto Vanda,
Bartholomeo Husar, Demetrio filio eiusdem, Benedicto fabro et Georgio filio carpentarii
in dicta Chele; item Thoma Donyky, Augustino Gunderi, Emerico litterato, Stephano Paap,
Iohanne Mersey, Nicolao filio Thome, Valentino Bocha, Stephano Erdeugh, Egidio Konya,
Gallo, Dominico Wegh vocato, Thoma, Blasio Veres, Michaele Magas, Dominico similiter
Magas, Michaele de Perechke, Benedicto de Merse, Dyonisio Perchy, Valentino filio Petri,
Gregorio Bodor, Iacobo Feyes, Petro filio Thome, Francisco filio Stephani, Georgio Bakony
dicto, Petro Pyntes dicto, Nicolao filio Bala, Benedicto filio cultor(is), Iacobo filio Cosme,
Stephano Fuldy, Kerezthes, Chako, Valentino Ekes vocato, Iohanne filio Martini, Nicolao
Nagh, domina relicta Iacobi Danka, Matheo carnifice, Blasio Bew, Nicolao Feyes, Iohanne
filio Anthonii, Thoma Sclavo, Barnaba, Petro, Matheo filio Michaelis, Michaele de Bary,
altero Michaele de Babocha, Valentino Decan, Andrea Kepa, Martino iudice, Dyonisio filio
Mathei, Ladislao, Michaele, Anthonio iudice, domina relicta Clementis, Blasio filio Blasii,
Benedicto Bakos, Georgio filio Anthonii iudicis, Andrea Vadas, Paulo et Nicolao similiter
Vadas dictis in prescripta Jenew possessionibus iobagionibus commorantibus a mondott
Doboka birtokon a panaszosok erdőjét kivágták, a helyén legelőt hoztak létre, és az említett
Chele birtokhoz kapcsolták potentia mediante. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd idézze meg az apácákat, Day-i Györgyöt és nemes familiárisaikat Mihály
ellenében a nádori jelenlét elé ad competentem terminum, a közöttük függő pert nem véve
figyelembe; meghagyja egyúttal, hogy jobbágyaikat és birtoktalan familiárisaikat ugyanott
állítsák elő. Kijelölt királyi emberek: Gerardus de Baly, Stephanus de Naghwelgh, Gallus,
Iohannes de Herend, Petrus, Bartholomeus de Uruos, Paulus Olah de Hydaga.
Átírta a pécsi káptalan 1426. febr. 11-i jelentésében: 123. DL 11750. (Acta eccl. ord. et mon., Poson 48-27.)
25

Jan. 10. (in Komaron, f. V. p. epiph.) Garai Miklós nádor a pécsi káptalanhoz. Elmondták
neki Lodharth-i Keserew (dictus) János és Doboka-i Tamás fia: Miklós fia: Mihály
nevében, hogy a nyulakszigeti apácák nemrégiben Jenew-i jobbágyaikkal az ő Doboka
mellett fekvő hegyükön a szőlőjüket elfoglaltatták és jelenleg is elfoglalva tartják
potentia mediante. Ezért meghagyja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják
meg neki. Kijelölt királyi emberek: Gallus, Iohannes, Emericus de Herend, Petrus de
Uruos, Ladislaus de Lodharth.
Papíron, a hátlapján zöld viaszba nyomott gyűrűspecsét darabjaival. DL 11749. (Acta eccl. ord. et mon.,
Poson 60-16.) – A hátlapján keresztben káptalani feljegyzés, amely szerint Herend-i János királyi ember
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Meger-i Gergely, a Szűz Mária-oltár rektora jelenlétében Dorottya-nap utáni csütörtökön (febr. 7.) a
vizsgálatot elvégezte.

*.

Jan. 10. Devecseri Choron András, Veszprém megye vásárhelyi székének alispánja és szolgabíráinak
oklevele. DL 66080. (Thaly cs.) – Az oklevél helyes kelte: 1526. jan. 11.1
1

*.
26

Lásd Horváth: Veszprémi tisztségviselők 260–261.

Jan. 10. Prednatovicgh-i Tamás nyugtalevele Zubor Jakab részére. – Zichy VIII. 260. (DL 80016. – Zichy cs.,
zsélyi 215-C-9.) – Az oklevél helyes kelte: márc. 7. Lásd 274.

Jan. 11. (Trinchinii, f. VI. p. epiph.) Zs. emlékezetül adja, hogy mindazon szolgálatokért,
amelyeket Nagwgra-i András fia: Miklós fia: Péter sub diversitate locorum et temporum
in nonnullis nostris et regnorum nostrorum arduis agendis, sicuti prosperis, sic et
adversis, presertim in diversis nostris exercitualibus contra perfidissimos hereticos
Huzytas ex dyabolice fraudis instigatione pestifere heresis secta venenosa infectos Dei
et nostros notorios infideles et rebelles instauratis, személyét és javait nem kímélve neki
és Szent Koronának tett, ennek viszonzására Péternek, carnalis testvéreinek: Jánosnak,
Lászlónak és Zsigmondnak, valamint osztályos testvéreinek: Lukács fiának: Benedeknek
és Eliber1 fiának: Jánosnak, valamint örököseiknek adja azon királyi jogokat, amelyek őt
a nevezettek birtokaiban, a Bihar megyei Nagwgra, Belchy, Eghazaspysky, Ukerkerek
és Kyswgra birtokokon, valamint azok – általánosságban felsorolt – tartozékaiban és
haszonvételeiben megilletik és amelyeket ezidáig békésen birtokolnak, ex certa nostre
maiestatis scientia prelatorumque et baronum nostrorum ad id accedente consilio
prematuro nekik adományozza örök joggal és visszavonhatatlan birtoklásra, salvo iure
alieno. Az oklevélről visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri. – A szöveg élén
és a pecsét alatt: Relatio Petri Cheh de Lewa alias magistro(!) agazonum regalium.
Papíron, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecsét nyomával. Fráter család lt. 9. (DF 261176.) – Az oklevél
a DL–DF-adatbázisban mint a Bölöni család levéltárában fennmaradt irat is fellelhető: Bölöni cs. lt. 13. (DF
282824.). – Újkori másolata, amely szerint az oklevél sigillo minus capitis aquiliae super cera rubra ductili
volt megerősítve: DL 87987. (Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 33-J-521.)
1

27

A másolatban: Etiber.

Jan. 11. (Trinchinii, f. VI. p. epiph.) Zs. emlékezetül adja, hogy de largissima clementia
nostre maiestatis et gratia speciali, továbbá Cheech-i Máté alasztalnokmester kérésére
elengedi mindazon bírságok bírói részét, amelyekben Bochka-i néhai Tamás fiai:
János és Zsigmond vagy elődeik bármely bíróság előtt elmarasztaltattak; egyúttal
megparancsolja a nádornak, az országbírónak meg helyetteseiknek, valamint minden
más bíróságnak és a bírságok behajtóinak, hogy őket ez ügyben zaklatni sem most, sem
a jövőben ne merészeljék. – A szöveg élén jobbról és a pecsét alatt: Commissio propria
domini regis.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. DL 97039. (Vay cs., berkeszi.)

28

Jan. 11. (Trinchinii, f. VI. p. epiph.) Zs. Chaak-i Miklós erdélyi vajdához vagy annak
helyetteséhez. Tudomására jutott Antal apát és a kolozsmonostori konvent panasza,
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amely szerint nemrégiben hiteleshelyi tanúbizonyságul kiküldték maguk közül
János frater papot vizsgálat elvégzésére egy vajdai emberrel együtt, és amikor ezek
a vizsgálatot secundum consuetudinem dicti regni et illarum partium nostrarum el
akarták végezni, Thamasfalwa-i Gergely fia: György kiküldte fegyvereseit, akik rájuk
rontottak és kegyetlenül megverték és megsebesítették őket. Megparancsolja ezért a
címzetteknek, hogy mindenkitől, akitől kell, nemesektől és nem nemesektől meg más
bármilyen helyzetű és állapotú emberektől vizsgálódva tudják meg az igazságot, majd
ennek eredménye és az apát meg a konvent bizonyítékai alapján késlekedés nélkül
hozzanak olyan szigorú ítéletet, hogy a mondott György a továbbiakban tartózkodjon
effajta hatalmaskodások elkövetésétől. Másként tenni ne merészeljenek; az oklevelet
elovasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén jobbról és a pecsét alatt:
Commissio propria domini regis.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét tördekékeivel. DL 28965. (KKOL, Miscellanea A-32.)
29

Jan. 11. (Bude, f. VI. p. epiph.) Zs. a kői káptalanhoz. Elmondták neki Gara-i János
(magn.) nevében, hogy ő a Szerém megyei Bankovich / Bankowych, Kekes és Fewberk
más néven Palaticho / Palathycho birtokokon lévő, őt vásárlás címén1 megillető
birtokrészekbe be akar kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és
határosok összehívása után vezesse be Gara-it a mondott birtokokba és iktassa azokat
részére minden haszonvételükkel és tartozékukkal örök birtoklásra; az esetleges
ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi jelenlét elé, a káptalan pedig
ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Andreas Thorma, Bako, Iacobus
Therek / Thwrek dictus de Danoti / Danothy, Iohannes Idechk de Lippoth / Lypoth,
Ladislaus, Georgius de Kereked.
A kői káptalan 1426. febr. 18-i jelentéséből: 153, amely két példányban maradt fenn: a) DL 33558. (NRA
1520-19), b) DL 33559. (NRA 1520-19), ennek variánsait lásd a / jel után. – Bács-Bodrog vm. évk. 1895. 45., reg.
1

30

Csak a b példányban.

Jan. 11. (Trynchinii, f. VI. p. epiph.) Zs. universis et singulis prelatis, baronibus, comitibus,
castellanis, nobilibus ipsorumque officialibus, item civitatibus, opidis et liberis villis
ipsarumque rectoribus, iudicibus et villicis. Elmondták neki Eperjes városának bírája,
esküdtjei és egész közössége nevében, hogy amikor homines et iobagiones necnon incole
seu cohospites vestri in vestris tenutis, possessionibus, honoribus ac vestri in medio
constituti ac commorantes habita licentia iustoque terragio deposito ac aliis debitis
eorum persolutis át akarnak települni Eperjes városába, ők ezt különböző fondorlatokkal
– például bírságok és adók kivetésével vagy örök szolgálatra kényszerítéssel –
megakadályozzák, valamint a főpapokkal és bárókkal meg az ország előkelőivel hozott
dekrétuma ellenére sem engedik őket békében elköltözni. Mivel a mondott dekrétumot in
suo semper vigore illibate et inconcusse meg akarja tartatni, szigorúan megparancsolja,
hogy a fent megnevezett népeiket, amennyiben említett kötelezettségeiknek eleget
tettek és át akarnak települni Eperjes városába, nullis calumpniis, patvariis, iniuriis
dampnisque et nocumentis infestare seu perturbare aliquatenus attemptando engedjék
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szabadon elköltözni, salvis rebus eorum et personis. Egyúttal megparancsolja azon
megyék ispánjainak és alispánjainak, ahol utasítását figyelmen kívül hagyják, hogy ők a
nevében eljárva kényszerítsék az engedetleneket utasítása betartására. Másként tenni ne
merjenek; az oklevelet elovasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén és
a pecsét alatt: Commissio propria domini regis.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecséttel. Eperjes város lt. 138. (DF 228594.) – Iványi: Eperjes 77/201.
sz. – A hátlapon középen: Litere, ut iobagiones nobilium se ad civitatem Eppries causa morandi possunt
transferre, licentia prius habita.
31

Jan. 11. Nos Sigismundus Dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie,
Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex notumfacimus, quibus expedit, universis, quod
quia creberimis plurimorum prelatorum baronum et potiorum regni nostri procerum
relatibus nostre insonuit auribus maiestatis, quod plerique forent regnicole per climata
regni nostri possessiones habentes et tenentes, qui eorum iobagiones in aliorum
possessiones commorandi causa accedere volentes variis calumpniis, signanter
birsagiorum ac collectarum dationum receptionibus, ut ipsos erga se retinere valerent,
super eos impositis libere abire et pacifice permittere non curarent, per quod factum
nonnulle nostre regales necnon ecclesiarum ac nobilium et alterius dignitatis hominum
possessiones non modicum desolationis paterentur detrimentum. Nos itaque, cum interest
ex officio nostri regii regiminis incumbente de bono communi et condignis regni nostri
comoditatibus salubriter invigilare, volentes, ymmo dignum arbitramur et congruum,
quod cum ab evo rerum exordio omnes homines primus parens equaliter produxerit, hii
liberi habeantur, quos non natura, sed humana potentia sibi ipsi iugo subicere conaretur
servitutis, unacum eisdem prelatis, baronibus et potioribus ipsius regni nostri proceribus
decreto unanimi sanximus, statuimus et super hiis statutum fecimus:
(I.)1 Ut cives seu hospites sive iobagiones nostri regales de nostris civitatibus,
possessionibus, opidis et villis castrorumque nostrorum tenutis in earundem ecclesiarum
et nobilium et alterius eminentie hominum possessiones habentium et e converso
earundem ecclesiarum et ipsorum nobilium ac alterius status hominum iobagiones in
prefatas nostras regias civitates, opida et possessiones castrorumque nostrorum tenutas
et generaliter quilibet libere condicionis homin[es] de possessionibus ecclesiarum
ad nobilium possessiones et de nobilium possessionibus in earundem ecclesiarum
possessiones temporibus semper successivis universis et perpetuis habita licentia
iustoque terragio et aliis eorum debitis solutis et expeditis liberam, tutam et omnimodam
moraturos se transferendi habeant facultatem, harum litterarum nostrarum per vigorem.
(II.) Hiis moderaminum limitationibus clare presentibus expressatis, ut qui[cum]
que et quorumcunque iobagionum dominus aliqua birsagia sua, quibus iobagio suus
aliquo tempore fuisset convictus, infra unius mensis spatium differens non exegisset
super eundem, extunc ipsa birsagia talia su[per io]bagionem suum, dicto uno mense
elapso recipere et eundem iobagionem suum retinere non valeat, sed idem iobagio, quo
maluerit, modo prehabito indempnis et illesus moraturus recedat.
(III.) Preterea quicumque vel quorum[cum]que iobagionum dominus collectam
seu dationem aliquam super suum imposuerit iobagionem certo termino ad hoc sibi
[a]signato, datione eadem, expirato ipso termino infra quindecim dies super eundem
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[re]cipere protelasset, extunc ipse dationem huiusmodi sic protellatam super eundem
iobagionem suum ipsis quindecim diebus expiratis extorquere et iobagionem eundem
retinere non queat neque possit modo aliquali, sed idem iobagio modo premisso limpide
notato, quo voluerit, quitus et pacificus libere moraturus disscedat.
(IV.) Ceterum, si alicuius terre dominus suum iobagionem aut aliqui de villa ante
tempus licentie receptionis eiusdem in facto aliquo non inculpaverit et calumpniatus
non extiterit, extunc ipse iobagionem talem post tempus receptionis ipsius sue licentie
calumpnia quavis relegata liberum a se abire permittendo in nullo queat dampnificans
disturbare presentis scripti nostri patrocinio mediante.
Et ut huiusmodi sanctionis nostre decretum salvum semper habeatur et solidatum,
volumus et presentibus firmissimo regio edicto precipiendo mandamus universis et
singulis comitibus et vicecomitibus et iudicibus nobilium illorum comitatuum, in quibus
in eventu temporis pretitulata disceptatio fortassis fuerit exorta, ut ipsi nostros regios
et earundem ecclesiarum necnon baronum, nobilium et alterius status et preeminentie
hominum castellanos, officiales, iudices et villicos ipsarumque ecclesiarum rectores
necnon nobiles et alterius status regni nostri homines et officiales eorundem ad premissi
nostri regalis decreti observationem cum eorum dampnis et gravaminibus compellant,
semper coherceant et astringant mera nostra regia auctoritate presentibus per nos eis
attributa mediante.
In cuius rei perpetuum efficaxque testimonium presentes literas nostras civitati
nostre Cassoviensi duximus concedendas. Datum Trynchinii, feria sexta proxima post
festum epiphaniarum domini, anno eiusdem MCCCCXXVIo, regnorum nostrorum anno
Hungarie etc. XXXIXo, Romanorum XVIo, Bohemie sexto.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecséttel. Kassa város titkos lt., Migratio H-1. (DF 269443.) – A hátlap jobb
felső sarkában: Sigismundi litere super libertate: qua cunque licet de domino suo ad alium conveniens morandi,
locum tenere etc. 1426. – 16. század eleji rövid kivonata: Uo. Scheutzlich-féle inventárium (DF 287451.) fol.
13a. – Az oklevél szövege csaknem teljesen megegyezik Zsigmond 1397. aug. 3-án, Nagyszombatban kiadott
dekrétumával, egyetlen jelentős bővítése, hogy Kassának állították ki. – DRH 1301–1457. 154–156.
Az eredeti oklevélben nincsen tagolása a szövegnek, de a könnyebb követhetőség végett a DRH
vonatkozó kiadásának tagolását vettük át.
1
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Jan. 11. (f. VI. p. epiph.) Az erdélyi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előtte
Korodzentmarton-i Márk fia: Péter (reverend.), és bemutatott két pátens oklevelet: az
egyik az erdélyi káptalan 1340. jan. 2-i válaszlevele (Anjou oklt. XXIV. 2. sz.), amelyben
átírta Péter erdélyi alvajda hozzá szóló 1339. nov. 14-i kérését (Uo. XXIII. 656. sz.), a
másik az alvajda 1340. jan. 13-i oklevele (Uo. XXIV. 25. sz.), majd – hivatkozva az
oklevelek rossz őrzési körülményeire és régiségükre – kérte ezek átírását. A káptalan a
kérésnek eleget téve az okleveleket privilégiumába foglalva átírja.
Újkori egyszerű másolat. DL 11742. (Erdélyi kincstári lt., Erdélyi fiscalis lt. 3-155-A.)
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Jan. 13. (Agrie, in oct. epiph.) Miklós kánonjogi doktor, egri kanonok és vikárius azt a
pert, amelyet Gergellaka-i Sandarinus (fia:) Miklós (nob.) (proc. Thothsolmesy-i Péter
diák szepesi káptalani levéllel) folytat Dubo-i Loránd (fia:) János, Bertalan fiai: László
és Péter, Egyed fiai: Egyed, Mátyás és Miklós, valamint Jakab fia: másik Miklós (proc.
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Dávid fia: Dávid de eadem turóci1 konventi levéllel) ellenében idézőlevele értelmében a
jelen vízkereszti nyolcadon, ratione prioritatis termini György-nap (ápr. 24.) nyolcadára
halasztja.
Papíron, papírfelzetes zárópecsét nyomával. Bártfa város lt. 151. (DF 212832.) – A hátlapi feljegyzés
alapján az oklevél az alperesek példánya volt. – Iványi: Bártfa 28/152. sz.
1
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Az oklevélben: conventus de Durynzenthmarton áll.

Jan. 13. (Agrie, in oct. epiph.) Miklós kánonjogi doktor, egri kanonok és vikárius
emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előtte Troczan-i Gergely (nob.) és
ügyvédjeiül vallotta Gallum nostrum familiarem et Davidem scolarem et literatum de
Dubo, item Blasium nobilem de Buznucz minden olyan ügyében, amelyet a jövőben a
vikárius előtt tárgyalnak.
Papíron, pecsét nyomával. Bártfa város lt. 153. (DF 212834.) – Iványi: Bártfa 28/154. sz., jan. 23-i kelettel.
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Jan. 13. (Varadini, in palatio episcopali) Scolari Máté végrendeletének töredéke,
amelyben általános örökösévé Filippo Scolarit (Ozorai Pipót) teszi meg, hogy elrendeli,
hogy vagyonából a Tizzano nevű birtokán építsen egy kolostort a kamalduli szerzetesek
számára, emellett feleségének, leányainak és különböző firenzei személyeknek tesz
adományokat.1
Papírra írt korabeli másolat. Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 282–284. (DF 289060.)
1
A töredéken, amelynek többek között az eleje is hiányzik, nem olvasató dátum. Mivel azonban a
közjegyzői megerősítésre 1426. jan. 13-án került sor (36), a végrendelet dátuma jan. 13-nál későbbi nem
lehet. Balogh: Andrea Scolari 175. és 186. egyértelműen jan. 13-ra teszi a végrendelet keltét, és nem ír annak
töredékes voltáról, ennélfogva az ő datálását vettük alapul. Prajda Katalin szíves közlése nyomán tudjuk,
hogy a végrendeletnek jelenleg Firenzében, a fenti jelzeten elérhető formája a DL–DF-adatbázis fotóival
megegyező töredék. Ugyancsak tőle tudjuk, hogy e végrendelet tartalma az 1424. évi testamentummal többékevésbé megegyezik. Scolari Máté két korábbi végrendelete közül az első 1423. jan. 24-én kelt Firezében
(ZsO X. 80. sz.), a második 1424. márc. 24-én (Balogh: Andrea Scolari 175.).
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Jan. 13. In Dei nomine, amen. Anno ab eiusdem incarnationis millesimo quadringentesimo vigesimo sexto, indictione quarta, die vero tredecima mensis Ianuarii,
pontificatus etc.
Cum magnificus miles dominus Matheus quondam Stephani de Scholaribus de
Florentia sanus mente, licet corpore languens, constituisset suum condere testamentum
et rogavisset me, Iohannem de Pankota, publicum notarium subscriptum, ut de ipso
testamento1 publicum conficerem instrumentum, predictus testator eodem contestu
et absque aliquo intervallo protulit verba ista, videlicet: „Ego renoto istud libere in
manibus fratris mei sanus mente, quamvis infirmus corpore, in loco libertatis, videlicet
in Varadino, et te, scilicet Christophorum notarium Florentinum rogo, quod huic
nullam exceptionem opponas, similiter vos, sex fratres Angelorum, digni testes in illo
testamento, quod placat huic mee ultime preci condescendere, libertatem meam in meo
magnifico fratre et domino, domino Filippo reponere, quia satis utile est pro anima et
corpore. Et ab initio fecissem istud idem, sed quomodo singulis diebus dicebatur michi,
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quod erat infirmus, nesciebam, quid facerem. Et tamen dico modicum, quod restabat
de bonis meis, dubitabam, quod anima mea non relinqueret, quoniam pannos, lapides
proieci in fundamentis cum meis manibus ad laudem et reverentiam Dei et virginis
Marie et Sancti Iuliani et Sancti Antonii, ultra hoc multa legata sunt in meo testamento
extenso amore Dei, mittantur executioni, et si deficeret frater meus dominus comes, et
non relinqueret consules, executores, non credatur, quod aliquid umquam fieret, quot
sunt homines fidedigni et magistri soliti, quam alii.”
De quibus omnibus et singulis dictis testamento, rogavisset me, Iohannem notarium
supradictum et infrascriptum, ut in fidem et testimonium premissorum publicum
conficerem instrumentum. Acta sunt hec Varadini, in palatio episcopali, in presentia
predicti domini Mathei et mei, notarii predicti et infrascripti, presentibus testibus
magistro Antonio Nicholai etc.
Et ego, Iohannes Andree de Pankatha, presbiter Agriensis diocesis, publicus imperiali
auctoritate notarius etc.
Egykorú másolat. Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 284v–285r. (DF 289061.)
1
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Előtte kihúzva: instrumento.

Jan. 13. Róma. V. Márton pápa Lépes György erdélyi préposthoz. Megkapta Zs. kérvényét, amelyben ő
pápai megerősítését kéri a szebeni Szent László király-prépostságot érintő rendelkezéseinek: a prépostság
szétszóródott javait és jövedelmeit összegyűjtve tizenöt Szeben városbéli pap felügyelete alá rendeli, akik
meghatározott miséket és egyéb szertartásokat kötelesek tartani a városban a kijelölt napokon.1 Mivel a
rendelkezés részleteiről nincsen pontos tudomása, utasítja a prépostot, hogy a felhatalmazásával vizsgálja meg
azt, és amennyiben valóban az egyház érdekeit szolgálja, a kérvénynek megfelelően a nevében hivatalosan
is szüntesse meg a prépostságot. – Z–W. IV. 243. (Két eredeti, hártyára írt, bullával ellátott példány. Szász
nemzeti lt. 2-45. – DF 244690. és uo. 2-46. – DF 244691. [olvasati eltéréseiket lásd a kiadásban].) – Átírta 1)
Lépes György erdélyi prépost, apostoli kiküldött bíró 1426. jún. 4-i oklevelében: 664. Szász nemzeti lt. 2-48.
(DF 244693.), amelyet átírt az erdélyi káptalan 1432. aug. 8-i oklevelében (uo. 2-62. és 63. – DF 244707–708.,
utóbbi példány egykorú másolat) – 2) V. Miklós pápa 1447. máj. 15-i oklevelében (Szász nemzeti lt. 2-116.
– DF 245787.), ennek latin és német nyelvű újkori másolatai megvannak a szebeni káptalan levéltárában
(Szebeni káptalan lt. 14-A-17/25. – DF 291978.), és egy további latin nyelvű példány a muzsnai plébánia
iratai között (Szász nemzeti lt., Kirchengemeinde Meschen 1. – DF 292160.) – V. Márton pápa oklevelének
egyszerű másolatai: DL 37047. (Erdélyi fiscalis lt. 8-5-E; három példány); Toldalagi cs. lt., Oklevelek 37. (DF
257501.) és Gyulafehérvári káptalan mlt., Erdélyi káptalan mlt. 2-89. (DF 277463.)
1

Lásd ZsO XI. 972. sz.
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Jan. 13. Róma. V. Márton pápa Trutemberger János presbiternek és Antalnak adja az erdélyi egyházmegyei
szászsebesi Szent Jakab-kápolna kegyuraságát. – Z–W. VI. 242. (Reg. Suppl. vol. 194, fol. 162.) – Lukcsics
I. 844. sz. (Uo.)
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Jan. 13. u.1 (oct. epiph.) Garai Miklós nádor előtt megjelent Koltha-i Bereck a maga és
Koltha-i György fia: Jakab nevében a nádor ügyvédvalló levelével, és Mylek-i Miklós
fia: András, valamint Vnyan-i Balko ellenében előadta, hogy amikor frater-jük: a néhai
Koltha-i Márton diák 1413-ban az említett Andrástól, Balko-tól, annak testvérétől:
Hanso-tól, valamint [Mylek-i] Miklós özvegyétől (nob.) megszerezte a Vas megyei
Mylek birtokot, amelyet még ugyanabban az évben iktattak is a részére, akkor iidem
Andreas, Balko, Hanso et domina ipsos actores rursus de dominio eiusdem exclusissent
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et in dominio eiusdem occupative haberentur, immo, cum idem Martinus litteratus in
dominio prescripte possessionis extitisset, tunc dicti Andreas, Balko, Hanso et domina
nonas frugum dicte possessionis in ortis iobagionum in eadem commorantium repositas
auferendo asportari fecissent potentia mediante in preiudicium eorundem valde
magnum. Minderre András és Balko ügyvédje: Ond-i Benedek (zalai konventi levéllel)
azt válaszolta, hogy ipsi Balko et Andreas dictam possessionem Mylek potentialiter non
occupassent, mivel ez vigore instrumentali van a birtokukban, és egyúttal ezen iratok
egy, a nádor által kijelölt későbbi időpontban való bemutatását is megígérte. Ezért a
nádor úgy döntött, hogy az alperesek a mondott birtokot érintő okleveleiket a Györgynapi nyolcadon (ápr. 24.) mutassák be előtte. Egyúttal az alpereseknek a rájuk eső 60
márka bírság meg nem fizetése miatt megparancsolja, hogy a mondott György-napi
nyolcadon ennek dupláját kötelesek megfizetni.
Tartalmilag átírva Pálóci Mátyus nádor 1435. ápr. 11-i oklevelében. Vasvári káptalan mlt. 5-20. (DF
279180.) – Vasvári kápt. reg. 311. sz. – Az ügy előzményeire lásd ZsO X. 1119. sz.
1
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Az oklevél kiadására a nyolcados törvényszék ismeretlen napján került sor.

Jan. 13. u.1 (in oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró előtt a veszprémvölgyi apácák,
illetve Pakos-i Domokos fia: Miklós és ugyanezen Domokos fia: László fia: János között
folyó perben Hartha-i Sebestyén az apácák oldalán felmutatta IV. László király 1289-ben
kelt, dupplici suo sigillo vallatas privilegiális oklevelét (Reg. Arp. 3543–44. sz.), benne
az apácák Partmadacha birtokával jelenleg határos Harta birtok határjárásával.2 Quia
prescripte mete literis in eisdem conscripte earum inceptionem a Danubio inferiori Portus
Madacha inchonando (!) et in superiori parte eiusdem possessionis Portus Madacha
cursum ipsarum determinando, sicut et contiguam adiacentiam dicte possessionis Portus
Madacha evidenter denotassent, az országbíró kérte a fehérvári káptalant, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi ember kimenve a mondott Harta
birtokra a szomszédok és határosok meg a felek vagy ügyvédjeik jelenlétében határolja
el egymástól Harta és Parthmadacha birtokokat. Id si prescriptus locus, ubi predicti
nobiles de Pakos iobagiones locasse perhibentur et perconsequens piscatio usonum
Thania dicta corporalis insula Danubii ac descensus ad ipsam piscationem necnon
prescripta particula terre duorum aratrorum regalis mensure ex opposito prelibate
possessionis Harta secundum cursum metarum predictarum ac duorum signorum
metalium adiacerent, videret, et si prescripta piscatio usonum cum insula Danubii
ac descensu ad piscationem necnon terra duorum aratrorum inibi ex opposito dicte
possessionis Hartha secundum cursum metarum supradictarum sita et reperta fierent,
prescriptique iobagiones per antefatos nobiles de Pakos ibidem locati existerent, extunc
easdem piscationem usonum, insulam Danobii cum descensu ad piscationem ac terram
duorum aratrorum sub mensura regali ab aliorum iuribus possessionariis metaliter
distinctas et separatas simulcum predictis iobagionibus ibidem locatis cum omnibus
utilitatibus et pertinentiis universis prefatis religiosis dominabus sanctimonialibus
statueret et committeret perpetuo possidendas, contradictione dictorum nobilium de
Pakos et aliorum quorumlibet non obstante, minderről György-nap nyolcadára a királyi
jelenlét elé küldjenek választ.
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1426. január 13. – január 14.

Tartalmilag átírta Pálóci Mátyus országbíró 1433. márc. 23-án kelt oklevelében. DL 12180. (Acta Jesuitica,
Jaurin. 16-6.), ugyanezen jelzet alatt található még egy 1696-ban készült hiteles és egy feltehetően 18. századi
egyszerű másolat. – Egy további egyszerű másolat is található a veszprémvölgyi apácák egyes birtokaira
vonatkozó okleveleket és oklevélkivonatokat tartalmazó Liber sextus. Continuatio donationum S[tephani]
regis című újkori másolati könyvben. DL 113. (Acta Jesuitica, Jaurin. 31-5.), pag. 57–67.
1
Az oklevél kiadására a nyolcados törvényszék ismeretlen napján került sor. 2 Az országbíró 1426.
márc. 5-én kelt oklevelében (257) – amely szintén az ügyben született – teljes terjedelmében átírta IV. László
király oklevelét.
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Jan. 13. u.1 (in oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró előtt megjelent Saros-i Bertalan
Kalyznyo-i Mihály fia: György, László fia: Péter és Apar-i Péter fia: István nevében
királyi levéllel és Kwkenyes-i Miklós fia: Bertalan fia: György fia: Zele Jakab ellenében
bejelentette, hogy utóbbi korábban az említett György, Péter és István Zala megyében
fekvő Zenthbalas és Kysfalwd birtokait erőszakkal elfoglalta és jelenleg is elfoglalva
tartja potentia mediante és Jakab tettének okát tudakolta, amely bejelentést hallván
Jakab ügyvédje: Padar-i Sebestyén (kapornaki konventi levéllel) kijelentette, hogy a
birtokok oklevelekkel bizonyíthatóan Jakab tulajdonában vannak. Az országbíró ezért
felszólította Jakabot, hogy a birtokjogát alátámasztó okleveleket a következő Györgynapi (ápr. 24.) nyolcadon mutassa be, és a pert arra az időpontra elhalasztotta.
A perhalasztó oklevelet feltehetőleg tartalmi kivonatban tartalmazta Pálóci Mátyus országbírónak egy
1426 és 1433 között kiadott oklevele, amelyet rövid kivonatban tartalmaz Garai Miklós nádor 1433. márc. 13-i
oklevele, amelyet Garai László nádor 1453. dec. 4-én írt át. DL 67825. (Tallián cs.)
1

*.

Az oklevél kiadására a nyolcados törvényszék ismeretlen napján került sor.

Jan. 14. Buda. Pálóci Mátyus országbíró levele. – Bártfai Szabó: Pest 510. sz. (DL 1259. – Acta Jesuitica,
Jaurin. 3-13.) – Az oklevél helyes kelte: márc. 5. Lásd 257.
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Jan. 14. Várad. Scolari András váradi püspök végrendelete, amelyben Ozorai Pipót nevezi meg általános
örököseként, és meghagyja neki, hogy a ráhagyott vagyonból a Firenze melletti, Vecchio Maggio nevű birtokán
építsen egy kolostort a kamalduliak számára. Emellett adományokat tesz püspöksége területén lévő egyházi
intézményeknek: 300 forintot a várad-vadkerti Szent Mihály-templomnak, szintén 300 forintot az Ágostonrendiek Szent Miklós-egyházának, 100 forintot a klarissza apácáknak, 50 forintot a váradi minoritáknak és
további 100, illetve 50 forintot két ispotálynak. A falakon kívüli pálos kolostorra hagyja a Szent Apollónia
történetét ábrázoló faliszőnyegét, továbbá pénzt arra, hogy az általa emeltetett oltárhoz szükséges felszerelést
beszerezhessék. A végrendelet első felében fi renzei rokonainak és barátainak tett adományai találhatók.
Testét a váradi székesegyházban rendeli eltemetni, amely fölé egy oltárt kell építeni. Tanúnévsor: de Sancto
Miniato Jeromos, a szabad művészetek és az orvosi tudományok doktora, de Montebonis András fia: Simon,
pratói de Melanensibus Simon, Firenzei Antal fia: Sándor, orvos, de Lamberteschis András fia: János, de
Lamberteschis András fia: Péter, fi renzei de Infangatis Catellini Baldinacus. – Balogh: Andrea Scolari 185.
(Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 287–291. – DF 289064.) – Fraknói: Flórenczi András
végrendelete 120., kivonat.
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Jan. 14. Olmütz. Az olmützi tanács Perényi Miklóshoz. Levelére válaszolva közlik, hogy kérésének
megfelelően elküldenék hozzá katonáikat, ám ezt csak akkor tudják majd megtenni, ha más módon szavatolni
tudják saját biztonságukat. Cseh nyelvű oklevél. – Palacký: Urkundliche Beiträge 427. (német fordításban). –
Chaloupecký: Středověké listy 3. (egyszerű másolatból, további kiadások feltüntetésével).

1426. január 15. – január 16.
44
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Jan. 15. (Trinchinii, f. III. a. Fab. et Seb.) Zs. comiti vel vicecomiti ac iudicibus nobilium
comitatus de Twrocz necnon universis sollicitatoribus et levatoribus presentis nostri
generalis exercitus contra perfidissimos Hwzitas per nos instaurati. Mivel Nazpal-i
László (egr.) familiárisát, Tiba fia: Bálint Turóc megyei nemest, aki in conservatione,
defensione et custodia castri nostri Sasskw vocati felelős, felmentette a jelen
hadjáratban való részvétel alól, megparancsolja nekik, hogy Bálintot ne kényszerítsék
hadba vonulásra, neque ipsum ratione non ingressionis eiusdem exercitus in persona,
possessionibus, rebusque et bonis suis quibusvis impedire, molestare seu aliquatenus
dampnificare presumatis nec sitis ausi modo aliquali. Az oklevelet elolvasása után adják
vissza a felmutatójának. – A szöveg élén és a pecsét alatt: Commissio propria domini
regis.
Papíron, a szöveg alatt titkospecsét maradványaival. DL 94464. (Pongrácz cs., bashalmi.)
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Jan. 15. (3. die p. oct. epiph.) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte Zenthmichal-i Fülöp egykori szepesi várnagy felesége: Veronika (nob.) nevében a
káptalan ügyvédvalló levelével, és nyugtatta Ruska-i Bertalan fiát: Lászlót arról, hogy
azt a 67 újforintot – florenum quemlibet per centum denarios novos computando –,
amelyet Garai Miklós nádor oklevele értelmében vízkereszt nyolcadáig (1426. jan. 13.)
meg kellett fizessen Veronikának, a mondott időpontban plene et integre megfizette.
Papíron, hátlapján pecsét maradványaival. DL 50393. (Lánczy cs.)
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Jan. 15. (f. III. p. oct. epiph.) Pozsony város tanácsa előtt Jörig Mayr és felesége: Cristel
elismerik, hogy eladták szőlőjüket, gelegen auf der Stat gepiet in der unter hohnay,
aynthalben des Peter Muleichs und anderthalben des Kres Vls Weyngarten minden
tartozékával Hanns Modrernek, feleségének: Kunigundának és örököseiknek umb
vyerczig Phunt news weiss gelts ungrisscher müncz und Werung, amit ők ki is fizettek.
Eredeti bejegyzés. Pozsony város lt., Prot. act. 195–196. (DF 286772.) – Act. Prot. 203–204.
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Jan. 16. Buda. Zs. Bodrog megye hatóságához. Elmondták neki Besenyői László fia: Péter, István fia: Bertalan,
Mátyás fia: Fábián, János fia: Bertalan és Dénes fia: másik János fia: György nevében, hogy Besenyői
Balázs fia: Mátyás a leányainak – Ilonának (nob.), aki Besenyői Mihály fia: György fia: Gergely felesége,
valamint Annosnak (nob.), aki a mondott György fia: Pál felesége – járó negyedet Besenyő birtok egy olyan
részéből adta ki, amelyek a panaszosokat örök joggal megilletik, továbbá Besenyői birtokát 200 újforintért
elzálogosította feleségének: Klárának, valamint felesége és leányai akaratából a birtokokra vonatkozó
okleveleket erőszakkal magánál tartja. Ezért megparancsolja nekik, hogy tudják meg az igazságot, majd azt
írják meg neki. – Zichy VIII. 261. (Átírta Bodrog megye 1426. febr. 23-i jelentésében: 196. DL 80017. – Zichy
cs., zsélyi 218-B-151.)
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Jan. 16. (Bude, f. IV. p. Pauli primi her.) Zs. előző oklevéllel részben megegyező
parancsa a kalocsai káptalanhoz, amelyben felszólítja őket, hogy a fenti ügyben küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, és Besenyői Mátyást, Klárát, Ilonát és Annos-t idézze meg Péter és társai
ellenében jelenléte elé alkalmas időpontra, közöttük függő pert nem véve figyelembe, és
ugyanoda tegyenek az ügyről jelentést is. Kijelölt királyi emberek: Gregorius f. Laurentii

52

1426. január 16.

de Chepch, Michael f. Iohannis de eadem, Iohannes f. Blasii, Michael f. Michaelis,
Blasius f. Gregorii de Bessenew, Paulus f. Petri, Vyda de Tarnok.
Átírta a kalocsai káptalan 1426. márc. 5-én kelt jelentésében: 258. DL 80027. (Zichy cs., zsélyi 218-B152.) – Zichy VIII., 262. eml.
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Jan. 16. Buda. Zs. a szekszárdi konventhez. Elmondták neki Besenyői Bertalan fia: István felesége:
Skolasztika és leánya: Eufemia nevében, hogy a Bodrog megyei Baj birtokban őket illető leánynegyed
tárgyában kelt oklevelek Miskei Miklós fia: Pál birtokában vannak, aki azokat erőszakkal magánál tartja.
Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike szólítsa fel Pált a mondott okiratok visszaadására; amennyiben ő ennek nem tenne eleget,
idézze meg Skolasztika és Eufemia ellenében jelenléte elé alkalmas időpontra, közöttük függő pert nem
véve figyelembe, és ugyanoda tegyenek jelentést is. Kijelölt királyi emberek: Óteleki Mátyás fia: Pál és fia:
Dénes, Karászi Barnabás fia: Lőrinc. – Zichy VIII. 262. (Átírta a szekszárdi konvent 1426. febr. 21-én kelt
jelentésében: 182. DL 80021. – Zichy cs., zsélyi 218-B-150.)
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Jan. 16. (Crisii, 3. die f. II. oct. epiph.) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán
emlékezetül adja, hogy perhalasztólevele értelmében személyesen megjelent előtte
Zrednamelleky-i Gelech fia: Fülöp maga és testvére: Dénes nevében – a csázmai káptalan
levelével – Zrednamelleky-i István fia: György ellenében a vízkereszt nyolcada utáni
hétfőn (jan. 14.), majd előadta, hogy quelibet iura et literaria instrumenta avitica, factum
dicte possessionis eorum Zrednamelleky tangentia ipsos cum prefato Georgio filio
Stephani, fratre ipsorum patrueli et condivisionali communiter tangentia erga eundem
Georgium filium Stephani essent et haberentur,1 quibus ipsi Dionisius et Philippus
pro tuitione et recuperatione2 iurium ipsorum in eadem Zrednamelleky habitorum
plurimum indigerent, que rehabere vellent a Georgio prenotato. Erre György azt felelte,
hogy az okleveleket egy következő időpontban bemutatja, amennyiben Fülöp és Dénes
is bemutatják a birtokukban lévő, Zrednamelleky birtokot érintő okleveleiket. A felek
meghallgatása után úgy ítélt, hogy mindkét peres fél mutassa be előtte a mondott birtokot
érintő okleveleit a György-nap nyolcada utáni hétfőn (ápr. 29.), ut hiis visis iudicium
et iustitiam facere valeamus inter partes in premissis. Presentes sigillo vicebanorum
et comitum nostrorum Crisiensium fecimus consignari. – A hátlapján: non, wesper;
sigillari; non.
Papíron, zárlatán pecsét nyomával. HDA, Acta Paul., Sztreza 2-26. (DL 34836.) – Levt. Közl. 6. (1928)
118., reg. – A hátlapján keresztben bírósági perfeljegyzés: partes procuratorum 4de partium ad nativitatem
Beati Iohannis Baptiste3, quia I(n causam attractus) exhibuit4 due etc. ad (octavas) Iacobi de generali4 litteras
capituli Chasmensis, quia A(ctor) non exhibuit, ideo Actor iurabunt quinquagesimo se, I(n causam attractus)
similiter iurabit quinquagesimo se, 5quia Actor non contentas, ideo ad cinerum, ad (octavas) G(eorgii) et
nativitatis (…) ad iudicem.5
E szó után kihúzva: quibus (!) rehabere vellent a Georgio prenotato. 2 Utólag a sor fölé írva, alatta
kihúzva: conservatione. 3–3 A de … baptiste szakasz áthúzva. 4–4 A due … generali szakasz áthúzva.
5–5
A quia … ad iudicem szakasz áthúzva.
1
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Jan. 16. Várad. Perényi Tamás császári közjegyző tanúsítja, hogy Scolari András váradi püspök megbízta,
hogy tanúk jelenlétében végrendeletéből készítsen közjegyzői okiratot. – Mikó: Andrea Scolari. (Archivio di
Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 291v. – DF 289065.)

1426. január 16. – január 17.
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Jan. 16. Róma. V. Márton pápa Giordano Orsini albanói bíborost Magyarországba és Csehországba, illetve
Zs. többi királyságában, valamint a szász herceg uralma alá tartozó területeken pápai legatussá nevezi ki. –
Consistorialia 3/1. sz. (Arch. Concist., Acta Misc. vol. 1, fol. 161v. – DF 288868.) – Fejér X/6. 729. (1425. jan.
17-i kelettel Schmitth: Ep. Agrien II. 103. nyomán.) – Theiner II. 205. (Vatikáni lt., Reg. orig. an. IX. offic.
lib. III. fol. 192.) – Lásd még 338.

*.

Jan. 17. Zs. Bodrog megye hatóságához – Zichy VIII. 261. (DL 80017. – Zichy cs., zsélyi 218-B-151.) –
Az oklevél helyes kelte: jan. 16. Lásd 47.

*.

Jan. 17. Zs. a kalocsai káptalanhoz. – Zichy VIII. 262. (DL 80027. – Zichy cs., zsélyi 218-B-152.) – Az oklevél
helyes kelte: jan. 16. Lásd 48.

*.

Jan. 17. Zs. a szekszárdi konventhez. – Zichy VIII. 262. (DL 80021. – Zichy cs., zsélyi 218-B-150.) – Az oklevél
helyes kelte: jan. 16. Lásd 49.

53

Jan. 17. (Trynchinii, f. V. a. Fab. et Seb.) Zs. Olnod-i Zwdar (dictus) Jánoshoz (egr.) és
Zwdar Jakab özvegyéhez (nob.). Licet nos, qui inter ceteras nostre sollicitudinis curas
circa ea, que utilitatem perfectumque et comodum tutelamque et defensionem regnorum
nostrorum predictorum concernunt, mente vigili attendere debemus, civitatem nostram
Barthffa appellatam, in metis dicti regni nostri Hungarie sitam per cives, hospites et
inhabitatores eiusdem in muro et fossatis decernentes debere reformare, másik levelével
meghagyta, hogy Bártfa város lakosai arról a hegyről és abból az erdőből, amelyek a
város, illetve a címzettek Makowycza nevű castrum-a között helyezkedik el, és amelyről
a mondott város és a címzettek között per folyt, mészkövet falaik felújításához, továbbá
mészégetéshez és házak építéséhez fát mindaddig szabadon elvihetnek, amíg a királyi
kúriában már megszületett ítélet értelmében a területet határjelekkel fel nem osztják.
Mégis, miként erről Glawchner Miklós városbíró, Maternus jegyző és László bártfai
polgár által a városuk nevében benyújtott panaszból értesült, őket a mészégetésben és a
fa elvitelében megakadályozzák. Miután feltett szándéka az in metis dicti regni nostri
Hungarie fekvő város megerősíttetése, ezért megparancsolja nekik, hogy a polgároknak
és embereiknek a mészégetést, továbbá a szükséges kő és fa városba vitelét korábbi
oklevelének megfelelően szabadon engedjék meg. Egyúttal meghagyja Rozgon-i János
kincstartónak és sárosi ispánnak, valamint az ő alispánjainak, hogy amennyiben a
nevezettek parancsának nem engedelmeskednek, kényszerítsék őket annak betartására.
Másként tenni ne merjenek; az oklevelet elolvasása után adják vissza a felmutatójának.
– A szöveg élén jobbról: Ad contenta aliarum literarum regalium.
Papíron, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel. Bártfa város lt. 152. (DF 212833.) – Hátlapján: ad
contenta aliarum literarum ex parte silve libertatis etc., ut sint libere cremare cimentum. – Iványi: Bártfa
27/153. sz. – Átírta a szepesi káptalan 1427. dec. 18-i oklevelében. Bártfa város lt. 184. (DF 212864.)
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Jan. 17. (f. V. p. oct. epiph.) Bathyna-i Kuhynger István varasdi ispán (comes) és a
szolgabírák emlékezetül adják, hogy személyesen megjelent előttük Myrkouch-i Mihály
özvegye: Erzsébet (nob.) és a következő bevallást tette: azt a jobbágytelket, amely
egykor a jobbágyáé: néhai Mártoné volt, minden haszonvételével és tartozékával pro
octo pensis denariorum Vyennensium zálogba adta Myrkouch-i György fiának: Pálnak
szavatossággal, fenntartva magának a mindenkori visszavásárlás jogát.
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1426. január 18.
Papíron, hátlapján három pecséttel. A. HAZU D-IX-42. (DF 231067.) – Isprave 364/1710. sz., reg.
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Jan. 18. (in Prische) A zágrábi káptalan Cillei Hermann (magn.) zagorjei grófhoz és
szlavón bánhoz. Tudja meg, hogy megkapták pro parte Michaeli et Mathye filiorum
Demetrii de Gora maiori, item Nicolai et Iohanni filiorum Iohannis de eadem contra
Gregorium filium Nicolai de Dobrouch1 contra nobiles dominas Elenam filiam Gregorii
et alteram Elenam filiam alterius Gregorii filii Irethlen de Globochech, item Paulum
filium Marci, Mathyam filium Andree, Georgium filium Mykech, Iohannem et Martinum
filios Stephani et Petrum filium Gordaak de eadem Gora kiállított birtokvisszafoglalást
és beiktatást előíró, Machew-i János fia: Mátyás zágrábi ispán pecsétjével ellátott
bírói intézkedését – amelyet pecsétfőjükkel ellátva visszaküldenek neki –, és az
abban megnevezett Alsogaunicha-i Miklós fiával: Mátyás báni emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat, Glaunicha-i Miklós karbeli javadalmast. Ők visszatérve elmondták,
hogy a báni ember vízkereszt ünnepének 8. napján (jan. 13.) kiszállt ad facies cuiusdam
silve castanearum Hulmek vocate, in possessione NagGora habite, cuiquidem silve dicte
castanearum a parte occidentali vicinatur silva castanearum Petri et Georgii filiorum
Mykech ac Marci necnon Iohannis filiorum Stephani, quas silvas castanearum dividit
quadam magna via, a parte vero aquilone vicinatur alia silva castanearum Pauli filii
Marci, quas silvas castanearum usque ad cacumen montis separat quadam parva silvula
Machilo vocata, in cacumene autem eiusdem montis vicinatur vinea Petri et Nicolai
filiorum Gordak, a plaga meridionali tendetur infra partes vineas Pauli et Mathye
filiorum Andree de dicta NagGora et procedendo directa infra versus eandem plagam
cadetur ad predictam magnam viam, majd a szomszédok és határosok jelenlétében azt
nomine iuris ipsorum Mihálynak, Mátyásnak, Miklósnak és Jánosnak visszafoglalni,
majd őket abba beiktatni akarták, akkor azonban NagGora-i Gergely, Ilona, a másik
Ilona, Pál, Mátyás, György, János, Márton, Péter, András fia: Pál, Mykech fia: Péter,
Gordak fia: Miklós és Péter leánya: Margit (nob.), aki Globochech-i Sebestyén felesége,
a recaptivatio-nak és iktatásnak ellentmondtak, ezért a báni ember ugyanazon a napon
Pált, Pétert, Gordak fiát: Miklóst és Margit asszonyt gyertyaszentelő ünnepének (febr.
2.) nyolcadára megidézte a báni jelenlét elé in sedem Zagrabiensem, továbbá Gergelyt,
Ilonát, a másik Ilonát, Pált, Mátyást, Györgyöt, Jánost, Mártont és Pétert is megidézte,
quia ipsi in lite cum predictis actoribus existunt, nam ipsos contra eosdem actores
in predictis octavis festi purificationis Virginis gloriose nunc venturis coram vobis
comparere oportebit ratione contradictionis eorum reddituros.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. A. HAZU D-IX-43. (DF 231068.) – Isprave 365/1711. sz., reg. –
A hátlapon bal oldalán keresztben bírósági feljegyzés: pro A(ctoribus) Nicolaus filius Georgii cum nostris,
Gregorius filii Nicolai de Dobrouch personaliter, quia A(ctor) tribus litteris inquisitoriis, una Sigismundi,
secunda Chasmensis ac tertia comitis et iudicum nobilium comitatus Z(agrabiensis) probabat, ideo octavo
die festi pasche Domini (ápr. 7.) coram capitulo Z(agrabiensi) L se nobilibus iurabit, item alii in litteris
inquisitoriis conscripti septima se nobilibus eadem die in dicto capitulo Zagrabiensi et Paulus filius
Andree solus et alii contra quos non sunt inquisitorie, solus sua ipsis iurabit, qua ii primo ad communem
inquisitionem educebantur et insuper signum duelli prorogebatur et A(ctor) non reoptebit.
1

Az oklevél e helyütt szakadt, a nevet a hátlapon található összefoglalóból egészítettük ki.

1426. január 18. – január 19.
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Jan. 18. Róma. János veszprémi püspök kötelezi magát, hogy a kinevezése után fizetendő 900 forint
commune servitium és az 5 minuta servitia felét hat hónapon belül, másik felét pedig további hat hónapon
belül megfizeti. – Cameralia I. 166. sz. (Camera Apostolica, Obligationes et solutiones vol. 60, fol. 147b. és
Oblig. comm. vol. 3, fol. 108b.) – Mon. Rom. Vespr. III. 51., reg. (Uo., az első esetben 122b oldalszámmal.)
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Jan. 18. (Bejegyzés arról, hogy) János veszprémi püspök egy servitium minutum egy részét – 34 forintot,
30 solidus-t és 9 dénárt – megfizette. – Cameralia I. 625a sz. (Camera Apostolica, Obligationes et solutiones
vol. 4, fol. 225b.)
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Jan. 18. (Bejegyzés arról, hogy) Iohannes de Capellis camerarius reverendissimi domini Brande tituli Sancti
Clementis presbiteri cardinalis ura nevében kötelezi magát, hogy a veszprémi egyházmegyei óbudai Szent
Péter prépostság után, amelynek jövedelme 350 kamarai aranyforint és amely János prépost veszprémi
püspökké való kinevezésével üresedett meg, az annata-t megfizeti. – Annatae 50/49. sz. (Camera Apostolica,
Annatae vol. 2, fol. 121b. – DF 290921.) – Mon. Rom. Vespr. III. 51., reg. – BTOE III. 883. sz., jan. 7-i kelettel.
– Cameralia II. 1153. sz. (Uo.)
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Jan. 19. Trencsén.1 Zs. emlékezetül adja, hogy nemrégiben Reychel Péter (nob.) körmöcbányai urburaispán
bírót és esküdt tanácsosokat akart választani a városban, és ekkor a négy megválasztott esküdt tanácsos:
Heyncz Czwisler, Heckli Opitz, Pertlinus mészáros és Thawt János Reychel jelöltjét: Nürnbergi Ebner
Mátyást méltatlannak találta mind a bírói, mind az esküdt tanácsosi tisztség betöltésére, és nem egyeztek bele
a kinevezésébe. A viszály megoldására Zs. Szalóki Demeter királyi altárnokmestert küldte ki, aki további
bányavárosok bíráit és egyes esküdjteit magához hívva ítélkezett. Az altárnokmester előtt Heyncz Czwisler,
Smuczer János, Lang Miklós esküdt tanácsosok és Péter városi jegyző azt vallották, hogy Ebner Mátyás mint
az egykori körmöcbányai urburaispán: Imicher János officiálisa az urburaispánnak nagy összegekkel nem
számolt el, hanem azokat magának tartotta meg – amint ez a városkönyvben is le van írva. Ebner Mátyás a
vád ellen tiltakozott, és bemutatta Imicher Hanus egy pecsétes levelét elszámolásai bizonyítására. Mindezek
alapján az altárnokmester a többi városbíróval és esküdttel úgy találta, hogy Ebner Mátyás tisztázta magát
a vád alól, és a mondott három esküdt tanácsost valamint a jegyzőt a hamis vád miatt fej- és jószágvesztésre
ítélte, továbbá elrendelte a városkönyv elégetését. Mivel azonban az elítéltek őhozzá fellebbeztek, Zs.
összehívván a szabad királyi városok bíráit, egyes esküdtjeit és még más városok képviselőit is, velük úgy
ítélt, hogy a nyugtalevelek nem érvénytelenítik a városkönyv bejegyzését, ezért az altárnokmester ítéletét
megsemmisítette, a városkönyv elégetését megtiltotta, a három tanácsost és a jegyzőt pedig jogaikba és
birtokaikba visszahelyezte. Az oklevelet titkospecsétjével erősítette meg. – Házi I/2. 288. (Sopron város
lt. D 679. – DF 202313., egykorú egyszerű másolat, amelynek a végén az alábbi feljegyzés olvasható: De
mandato domini regis ista informatio emanatarum harum litterarum facta est per Michaelem Nodlar
iudicem et Ladislaum de Erd civem Budensem et Ladislaum Knall civem civitatis Cassoviensis. – Újabb
kiadása ugyanezen másolat alapján: BTOE III. 885. sz. – Függőpecsétes, eredeti példánya: Körmöcbánya
város lt., Körmöcbánya város tanácsa: Oklevelek és levelek 1-25-1-1. – DF 249964. (Az oklevélről készült
fényképfelvételen a fenti jegyzet nem látszik, ám az erről készült későbbi átiratok idézik.) – Az oklevelet
átírta: 1) Körmöcbánya városa 1426. ápr. 19-i oklevelében: 462 (Uo. 1-25-1-6. – DF 249969. és uo. 1-25-1-7. –
DF 249970.); 2) a garamszentbenedeki konvent 1426. ápr. 30-i oklevelében: 509 (Uo. 1-25-1-2. – DF 249965.);
3) Körmöcbánya városa 1426. szept. 20-i oklevelében: 1126 (Uo. 1-25-1-4. – DF 249967. és uo. 1-25-1-5. –
DF 249968.), ennek az átiratnak egy 1430. máj. 2-án készült másolata megtalálható az 1430-ban kezdődő új
körmöcbányai városkönyvben is (Uo., Protocolla 1., a lapszámok a fényképekről nem állapíthatók meg – DF
274522.); 4) Pelsőci Bebek Miklós királynéi tárnokmester 1427. júl. 25-i oklevelében (Uo., Körmöcbánya
város tanácsa: Oklevelek és levelek 1-25-1-8. – DF 249971.); 5) a turóci konvent 1432. febr. 14-i oklevelében
(Uo. 1-25-1-9. – DF 249972.). – Korabeli egyszerű másolata: ELTE Lt., Történeti Intézeti iratgyűjtemény 33.
(DF 250445.), ennek regesztáját lásd Sölch: ELTE LT és EK Iratjegyzék 15/33. sz.
1

A regeszta készítésekor a tulajdonnevek alakjait az oklevél eredeti példányából vettük át.
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1426. január 19. – január 21.
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Jan. 19. Körös. Hanchyhar Zsigmond és Kapfenstein Wolfhard szlavón vicebánok és körösi ispánok néhai
Szerdahelyi [Márton] bán özvegyének és fiainak: Györgynek, Dersnek és Péternek a kérésére – akiket
Kamarcai [György] deák képviselt – átírják Zs. 1423. nov. 19-én kelt oklevelét (ZsO X. 1423. sz.). – Károlyi
II. 99. (DL 105649. – Károlyi cs. lt., Bosnyák cs. lt.)
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Jan. 19. (sab. a. Fab. et Seb.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Nagfalw-i Parvus György Kallo-i Lewkes fia: Miklós mester meg fiai:
János, Lőrinc és László, valamint Kallo-i Zsigmond nevében, majd tiltakozott az ellen,
hogy, mint megtudták, Nabrad-i János deák és János fia: a másik János a Bereg megyei,
a Szamos mellett fekvő Nabrad birtokuk nemrégiben tartott határjárásakor a partibus
possessionum ipsorum, scilicet nobilium de Kallo, Keer et Sempyen necnon prediorum
Makod et Bodorthelke vocatarum ab eisdem possessionibus et prediis magnas partes
et particulas terrarum arabilium, camporum, pratorum, pisscinarum, silvarum ceterarumque utilitatum defalcando et decidendo ad pretactam possessionem eorum Nabrad
applicassent et annexissent az ő igen nagy kárukra, ezért eltiltja ettől őket és egyúttal
ellent is mond mindezeknek.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 54485. (Kállay cs.)
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Jan. 19. (sab. a. Fab. et Seb.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Nagfalw-i Parvus György Kallo-i Leukes fia: Miklós mester meg fiai:
János, Lőrinc és László, valamint Kallo-i Zsigmond nevében, majd tiltakozott az ellen,
hogy, mint megtudták, az ő Szabolcs megyei Laskod birtokukat Nagtharkan-i Magnus
Márton fiai: Péter, Miklós, János és György, Theth-i János fia: János vagy mások a
királytól jogtalan adományként eszközölték ki az ő nagy kárukra, ezért megbízói nevében
a királyt a birtok eladományozásától, a Nagtharkan-i és Theth-i nemeseket, mindenki
mást pedig a mondott birtok jogtalan felkérésétől, elfoglalásától, használatától, illetve
a birtokkal kapcsolatos valamennyi cselekménytől eltiltja, és egyúttal ellent is mond
mindezeknek.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 54486. (Kállay cs.)
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Jan. 20. Trencsén. Berzevici Péter tárnokmester emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előtte
egyfelől Kanizsai István (magn.) egykori királyi ajtónállómester a maga, másfelől Layzl János, Sandorff
Mátyás és Korardus soproni polgárok a maguk és városuk nevében, és az alábbi bevallást tették: a királynak
fizetendő 250 aranyforintot a város helyett Kanizsai István fizette ki, így a polgárok a maguk és a város
nevében megígérik az összeg kifizetését Kanizsai részére böjtközép 8. napján (márc. 13.), azzal a vállalással,
hogy amennyiben akkor nem tudnának fizetni, a tartozást Kanizsai szabadon behajthatja. – Házi I/2. 291.
(Sopron város lt. D 680. – DF 202314.)
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Jan. 20–27. között, Trencsén. Zs. Ulászló lengyel királyhoz. Nem igazak a híresztelések, hogy a mazóviai
hercegekkel állítólag szövetséget kötött volna Lengyelország megtámadására, illetve belpolitikai
befolyásolására, felrúgva a vele kötött szövetségét. – Archiv f. öst. Gesch. 45. (1871) 483. (keltezetlen másolat,
Liber cancellariae Stanislai Ciołek, fol. 77–77b.) – Altmann II. 6496. sz. (előbbi nyomán).
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Jan. 21. (in Gumur, f. II. p. Fab. et Seb.) Zenthelsebeth-i Gáspár fia: Imre gömöri alispán és a szolgabírák emlékezetül adják, hogy azt a pert, amelyet Chythnek-i László fia:
Miklós mester (proc. Wal-i Kis Mátyás levelükkel) folytat Pelseuch-i Bubek János fia:
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Miklós (proc. Malah-i Madar [dictus] László levelükkel) ellenében perhalasztólevelük
értelmében előttük Fábián és Sebestyén napja utáni hétfőn (jan. 21.), az ügyvédek akaratából böjtközép napja utáni hétfőre (márc. 11.) halasztják.
Papíron, hátlapján három pecsét nyomával. DL 11752. (NRA 1549-54.)
66

Jan. 21. Ich Anna Liebenbergerin Peters des Libenberger seligen tochter vergich
offenleich mit dem brieff fur mich und all mein erben und tün kund allen, den er
furkompt, die in sehend, horend oder lesend, als der edel herr Ulreich Schenck von
Osterwicz haubtman in Krain, mein liber herr und ohaim mich mit leib und güt als ain
gerhab inn gehabt hat hincz auf heutigen tag, sag ich obgenante Anna fur mich und all
mein erben den obgeschriben hern Ulreich Schenken mein liben herren und ohaim und
all sein erben von der selben innhabnüß und gerhabschafft wegen hinfur gancz und gar
ledig und loß, also das ich noch all mein erben oder yemand ander von meinen wegen
kam zu spruth noch vorderung zu dem benanten edeln herren Ulreichen und allen seinen
erben haben oder rehen schullen noch mügen in kammerlay weg wenig oder vil angeferd
und des zu urckund und sicherhait gib ich obgen(annten) Anna im und allen seinen erben
disen offen brieff versigelten mit der edeln Wilhalm Sinczenpeiner die zeit verwerser in
Krain und Paul Glogowiczer anhangenden insigel, die sew durch meinen vleissigen pett
willen an disen brieff gehangen haben, in und allen iren erben an scheden, dar under ich
mich verpint mit sampt allen meinen erben alles das srect ze haben, das an dem brieff
geschriben steet, der geben ist nach Christi gepurd vierczenhundert iar und dar nach in
dem sechs und zwanczigsten iar an Sant Agnesen tag.
Hártyán, hártyacsíkon függő két ép, zöld színű kerek pecséttel. HHStA, AUR 1426. I. 21. – Wiessner
108/399. sz., német reg. (Az oklevél ismeretét Péterfi Bencének köszönjük.) – Vö. 102 és 116.
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Jan. 21. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg instrukciója Corrado del Carretto savonai őrgrófhoz,
Zs.-hoz küldendő követéhez. A velenceiek a vele kötött korábbi szövetségüket megszegték, és ő ezért a
velenceieket otthagyva vissza kíván térni Zs. hűségére, kérve, hogy Zs. fogadja vissza szolgálatába, akiért
és a birodalom érdekében minden hűséges szolgálatot igyekszik majd megtenni. Cserébe kéri, hogy Zs. őt és
összes törvényes, ill. törvénytelen utódait erősítse meg méltóságukban, az elődei által bírt privilégiumokkal
együtt, továbbá mindazon városok, területek és javak birtokában, amelyeket birtokol; utóbbiakra a
választófejedelmek és Zs. utódai, továbbá a lengyel király nevében is szóljon a megerősítés. A herceg
ugyanakkor le legyen kötelezve a Zs. színe előtt való személyes megjelenésre, és személyes biztonságát
garantálják. Rezidenciaként használt városaiba, Milánóba és Páviába saját csapatait elszállásolhatja, de
sem birodalmi, sem más sereget ne legyen köteles befogadni. Zs. törvényesítse testvérét és unokaöccsét.
Korábbi tettei, hűtlensége és felségsértése alól a választófejdelemekkel együtt oldozza fel. (Vö. 985.)
Mindez titokban történjék, míg Zs. hadseregével személyesen Itáliába nem érkezik vagy sereget nem
küld. Amennyiben Corrado nem tud ezekkel a feltételekkel megállapodni, azt igyekezzen elérni, hogy Zs.
megfelelő felhatalmazással követet küldjön. – Osio II. 169. (Milánói lt., két példányban) – Carteggio II. 7/66.
sz. (Uo.) – Lásd még 463.
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Jan. 22. (in Zenthemreh, f. III. p. Fab. et Seb.) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda az
erdélyi káptalanhoz. Elmondták neki Sork-i János mester fia: Benedek és Sombor-i János
mester fia: György nevében, hogy ők be akarnak kerülni Gyogh-i István fia: László
fia: Mihály Gyog, Felgyog, Hary, Beche, Megkerek, Wyfalu, Rakka más néven Thyvis,
Mindzenth, Kapud, Pacholka, Vodverem, Karachonffalva, Bochard, Kend, Germand
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és Orusseg Fehér megyei, és Panad Küküllő megyei birtokainak harmadrészébe,
amelyek őket anyai ágon illetik. Ezért meghagyja a káptalannak, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében az alvajdai emberek egyike a szomszédok
és határosok összehívása után vezesse be Benedeket és Györgyöt a mondott birtokok
harmadrészébe, majd iktassa azokat a részükre valamennyi haszonvételükkel örök
birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézzék meg ad terminum competentem a
jelenléte elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt alvajdai emberek:
Blasius f. Stephani de Buda, Gregorius Parvus de Wybuda, Georgius de Korpad.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 30784. (GYKOL, Centuriae P-77.) – A hátlapon keresztben
konventi feljegyzés, amely szerint Buda-i Balázs alvajdai ember Ferenc presbiter, a Szent Lőrinc-oltár rektora
jelenlétében Vince-napon (jan. 22.) el akarta végezni a feladatot, de Borsay (dictus) Benedek Hary-i lakos
(Gyógyi István fia: László fia:) Mihály nevében ellentmondott, ezért Mihályt Tyvis birtokon megidézték
György-nap (ápr. 24.) nyolcadára.
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Jan. 22. (in Vincentii) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előtte
Kerezthur-i Vaswar (dictus) Domokos és bemutatta saját, 1420. márc. 6-án kelt méltóságsoros – Balázs prépost, Miklós éneklő-, István őrkanonok, a dékánság üresedésben –
privilegiumukat1 – amely szerint de regio literatorio edicto per Dominicum de Kerezthur
et Iohannem filium eiusdem nobiis allato előkeresték Kulked birtokot érintő 1314. jún.
11-i oklevelüket (Anjou oklt. III. 764. sz.) és átírták részükre –, majd Domokos kérésére
privilegiális formában átírják azt részére. Méltóságsor: Balázs prépost, Miklós éneklő-,
István őrkanonok, a dékánság üresedésben.
Hártyán, függőpecséttel. DL 1845. (NRA 484-3.).
1
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Az oklevél eredeti példánya: DL 43459. (Múz. törzsanyag, Véghely-gyűjt.)

Jan. 23. (Crisii, 10. die f. II. p. oct. epiph.) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón
bán a csázmai káptalanhoz. Tudják meg, hogy egykor Stephanovcz-i Fábián fia: Pál,
valamint Clokochovcz-i Domokos fia: Miklós leányai: Kathyca és Anna (nob.), Chupor
Pál egykori szlavón bán előtt perbe fogták Clokochovch-i György fiát: Frankot és
János fiát: Imrét, mivel azok ellentmondtak annak, hogy őket bizonyos Clokochovz-i,
Plavn[ycha-i et Olyver]ch-i1 birtokrészekbe beiktassák. A per több halasztást szenvedve
végül az 1415. év György-napjának nyolcadát követő hétfőre (1415. máj. 6.) jutott, ahol
az alperes Franknak és Imrének 36 márka bírságot is meg kellett fizetniük a bíró és a
felperesek részére. Erről az időpontról azonban elhalasztották a pert, mert Frank in regio
exercitu Boszniába menvén a törökök fogságába került. Közben a szlavón báni tisztséget
Zs. Zantho-i Lachk Dávidra ruházta, majd Marchali-i Dénes lett a bán, és a per egy
következő tárgyalására az 1419. év György-napjának nyolcadát követő hétfőn (1419. máj.
8.) került sor az ő jelenléte előtt.
Ekkor a felperesek nevében Briga (dictus) György jelent meg a [… …] ügyvédvalló
levelével, és az alpereseket felszólította, hogy indokolják meg az ellentmondásukat. Erre
Imre azt válaszolta, hogy Frank török fogságban van, ő pedig az ő jelenléte nélkül nem
akar választ adni. Amikor azonban a bán ezt nem véve figyelembe a perben dönteni
akart, Imre azt követelte, hogy a pert a bán a királyi kúriába küldje át, amit a bán
libertate dicti regni Sclavonie requirente teljesített is, és a pert Szent Iván (1419. jún.
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24.) nyolcadára átküldte az országbíró elé, meghagyva a feleknek, hogy az országbíró
döntését Nagyboldogasszony nyolcadát követő hétfőn (1419. aug. 28.) mutassák be előtte.
Egyúttal rendelte, hogy mivel az alperesek nem fizették meg a rájuk rótt bírságokat, az
említett hétfőn azokat cum dupplo kell megfizetniük.
A pert azonban az országbíró többször elhalasztotta, így végül az 1421. év Jakabnapjának (1421. júl. 25.) nyolcadára került. Ekkor a felperesek nevében Tamás deák jelent
meg csázmai levéllel, és felmutatta a bán 1419. évi peráttevő oklevelét, ám Imre nem
jelent meg és nem is küldött maga helyett senkit. Ezután a felperesek ügyvédje ítéletet
kért. Az országbíró azonban a bán ítélete nélkül nem akart döntést hozni, és a pert […
…] nyolcadát követő hétfőre visszaküldte a báni jelenlét elé.
Ezen alkalommal [… …] felperesi ügyvéd báni levéllel jelent meg, és az alperesek
ellentmondásának okát tudakolta, amire a személyesen jelenlévő alperes Imre azt
válaszolta, hogy neki a vitatott birtokrészeket illetően olyan oklevelei vannak, amelyek őt
felmentik a vád alól, ezek azonban jelenleg [apud] manus alienas vannak. Egy következő
időpontban viszont be tudja őket mutatni a bán előtt. Erre a bán úgy ítélt, hogy Imre
ezeket szerezze vissza, majd a következő év Márton-napjának nyolcadát követő hétfőn
(1422. nov. 23.)2 mutassa be őket. Mivel pedig Imre a bírságokat nem fizette meg, azokat
a kövekező alkalommal cum dupplo kell megfizetnie.
Időközben Dénes bán meghalt, a szlavón báni tisztség Cilleire szállt, a per pedig
a bírságokkal együtt Keresztelő Szent János születése ünnepének nyolcadát követő
hétfőre (1423. júl. 5.) halasztódott. Mivel azonban Imre akkor sem mutatta be okleveleit,
és nem fizette meg a bírságokat sem, a pert a bán a Nagyboldogasszony nyolcadát követő
hétfőre (1423. aug. 23.) halasztotta, a szokásos három márka bírság, illetve minden
korábbi bírság kétszeresének terhe mellett. Ám Imrét ismét hiába várta a felperesek
ügyvédje, ekkor sem jelent meg, nem is küldött senkit, és a bírságokat sem fizette meg,
ezért távolmaradása miatt a szokásos bírságban, nem fizetése miatt a korábbi bírságok
kétszeresében marasztaltatott el. Ugyanekkor a felperesek ügyvédjének kérésére a
bán saját emberével a csázmai káptalan tanúbizonyságának jelenlétében Imrét a Szent
András-nap nyolcadát követő hétfőre (1423. dec. 13.) azért, hogy bemutassa okleveleit,
és kifizesse a bánnak járó 44, meg a perbeli ellenfélnek járó 1170 márka bírságot, előbb
idézés, majd kikiáltás útján megidéztette. Innét a bán újabb halasztólevelével az egész
per a bírságokkal együtt ad feriam secundam post octavas Iohannis tunc preteritas (1424.
júl. 3.) halasztódott.
Ekkor az egyik felperes: Fábián fia: Pál személyesen jelent meg, társait pedig
csázmai levéllel képviselte, és felszólította Imrét oklevelei bemutatására, aki erre
felmutatta Zs. 1424. júl. 2-án kelt, nagypecsétjével megerősített, ad relationem
Iohannis de Maroth bani kiadott oklevelét (ZsO XI. 788 sz.). Ekkor a bán a pert a királyi
oklevél tartalma alapján oly módon akarta lezárni, hogy a per előtti állapot maradjon
érvényben, ám ennek a felperes a maga és társai nevében is ellentmondva arra kérte
bánt, hogy a pert ismét küldje át a királyi kúriába. Ezt a kérést a bán libertate dicti
regni Sclavonie requirente teljesítette is, és a pert Jakab-nap (1424. júl. 25.) nyolcadára
az országbíró elé utalta át, meghagyva a feleknek, hogy annak döntését a Mihály-nap
nyolcadát követő hétfőn (1424. okt. 9.) mutassák be előtte. Az ügy azonban a Jakabnapi nyolcadról Kompolth István országbíró levelével Mihály-nap (1424. szept. 29.)
nyolcadára halasztódott.
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Azon a nyolcadon a felperesek nevében György deák jelent meg csázmai levéllel, és
felmutatta a bán legutóbbi peráttevő oklevelét, ám az alperes Imre megint nem jelent meg,
és nem is küldött maga helyett senkit. Ezután a felperesi ügyvéd ítéletet kért. Jóllehet Zs.
fent említett oklevelében valóban az állt, hogy az Imre fogságának idejében kezdődött
pereket be kell fejezni, és a perek előtti állapotot kell visszaállítani, a felperesek azonban
hangsúlyozták, hogy Imre a fogságból való visszatérte után sem hajlandó a tárgyalásokon
megjelenni, ezért az országbíró úgy döntött, hogy az Imre fogsága idején indult pereket
valóban be kell fejezni, ez az ítélet azonban nem vonatkozik azokra a perekre, amelyek
a fogságból való hazatérte után zajlanak, és ezt a döntését a Szent András-nap nyolcadát
követő hétfőre (1424. dec. 11.) eljuttatta a bán részére.
Ezen a tárgyalási fordulón azonban Imre megint nem jelent meg, így sem az
oklevélbemutatást nem teljesítette, sem a bánnak járó 44, sem a perbeli ellenfeleknek járó
1170 márka bírságot nem fizette meg, ezért őt a bán 3 márka újabb bírságban, illetve az
összes korábbi bírság duplájában marasztalta el, és az ügyet a gyertyaszentelő nyolcadát
követő hétfőre (1425. márc. 5.) halasztotta. Közben azonban mindhárom felperes meghalt,
így a per folytatása felperesi részről Pál fiára: Györgyre, Mylechtinch-i Mártonnak
Kathychá-tól született fiára: Mátéra és Gudovch-i Miklósnak Anná-tól született fiára: Pálra
szállt, a per pedig az 1426. évi vízkereszt nyolcadát követő hétfőre (1426. jan. 14.) került.
Ekkor a felperesek ismét hiába várták Imrét, ő nem jött, nem is küldött senkit, és a
bírságokat sem fizette meg, ezért őt a meg nem jelenés miatt a szokásos bírságban, míg
a nem fizetés miatt a korábbi bírságok duplájában marasztalta el a bán. Ekkor György,
Máté és Pál felperesek az alábbiakat jelentették be: ipse scilicet Georgius esset filius
prefati Pauli [… nobilis] domine Sebka vocate, filie prefati Nicolai filii Dominici de
Clokochovch, annotatus siquidem Mathei esset filius nobilis domine Kathycha vocate,
filie annotati N[icolai filii Domini]ci, prefatus vero Paulus filius Nicolai foret filius [nobi]
lis domine Anna nuncupate, filie sepedicti Nicolai filii Dominici, preterea Paulus filius
Andree dicti Bathos de Doklyna3 esset filius nobilis domine Ilka appellate, filie […]
filii annotati Nicolai filii Dominici, prefatus autem Emericus in causam attractus foret
filius Iohannis, filii memorati Nicolai filii Dominici, prescripte autem [possessiones]
Clokochouch, Plavnycha et Olyverch vocate, que prefati con[dam] Nicolai filii Dominici,
avi ipsorum prefuissent, ius femineum concernerent, quare ipsis de eisdem portiones
convergentes deberent provenire. Mindezek bejelentése után ítéletet kértek.
Mivel pedig Imre egyetlen alkalommal sem mutatta be okleveleit, és az ország
szokása és törvénye szerint, ha valaki háromszori felszólításra sem mutatja be a
birtokjogát alátámasztó okiratait, az a birtokra minden jogát elveszíti, ezért a bán úgy
ítélt, hogy a szóban forgó birtokrészeket a felperesek genealógiai bizonyítása alapján
öt részre osztja. Ezért kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a báni emberek egyike menjen ki a három említett birtokra, és azoknak
a birtokrészeknek a szomszédjait és határosait hívja össze, amelyek egykor Domokos
fia: Miklós kezén voltak, majd azokat ossza fel öt egyenlő részre. Egy részt iktasson
Fábián fia: Pál fia: György, egy részt Briga Márton fia: Máté, egy részt Gudovch-i Miklós
fia: Pál, egy rész pedig Bothos András fia: Pál részére örök birtoklásra, sem Imre, sem
más ellentmondását nem véve figyelembe. Továbbá, mivel Imre a bánnak járó 176, és a
perbeli ellenfeleknek járó [4]6804 márka bírságot nem fizette meg, valamint a később
kivetett 3 márka dupláját sem, az Imrénél maradt 1/5-öd birtokrészt is foglalják le a
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maga és a perbeli ellenfelek számára, majd az értékét becsüljék is fel. Ha valakik azt
ki akarják váltani, nekik erre időpontként a hamvazószerdát követő hétfőt (1426. febr.
25.) adják meg, amikor meg kell jelenniük a báni jelenlét előtt, majd az egész eljárásról
tegyenek jelentést. Presentes sigillo vicebanorum et comitum nostrorum Crisiensium
fecimus consignari. Kijelölt báni emberek: Thomas magnus de Marouch, Paulus de
Doklipia, Michael de Ablanch vicecomes noster.
Vízfoltos, és a hajtások mentén több helyütt szakadt papíron, hátlapján pecsét nyomával. A. HAZU D-IX41. (DF 231066.) – Isprave 364/1709. sz., reg. (tévesen jan. 14-i kelettel), 365/1722. sz. (A. HAZU, Jelačić cs.
lt., 11. elenchus, nr. 432.)
1
Az oklevél későbbi részeiből egészíthető ki. 2 Az év Dénes bán halálának az oklevél következő
részében leírt eseményéből következtetve. 3 Ezt követően a sorok közé beszúrva három szó, amelyek közül
kopás miatt csak az első olvasható: quem. 4 Az összeg eleje nem olvasható, de kikövetkeztethető.
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Jan. 23. (Bejegyzés arról, hogy) Mihály fia: Pál római ügyvédje útján kötelezte magát, hogy a veszprémi
egyház azon kanonoksága és prebendája után, amelynek jövedelme negyven aranydukát, és amely Dubnicai
János római kúrián kívül bekövetkezett halálával üresedett meg, az annata-t megfizeti. – Annatae 50/50.
sz. (Camera Apostolica, Annatae vol. 2, fol. 122b. – DF 290922.) – Mon. Rom. Vespr. III. 51., reg. (Uo.) –
Cameralia II. 1154. sz. (Uo.)
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Jan. 24. (nono Kal. Febr.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Prodawyz-i néhai
Ewrdugh (dictus) István fia: Miklós (egr.) és felmutatott két oklevelet: egyrészt Zs. újabb
kisebb titkospecsétjével megerősített, 1425. ápr. 25-én kiadott pátensét, amelyben a király
Miklósnak adományozta a szlavóniai Zenthgywrgh várát, Zenthgewrgh oppidumot,
és számos további birtokot (ZsO XII. 452. sz.), másrészt pedig a csázmai káptalan
függőpecséttel és chirographum-mal megerősített, 1425. jún. 6-án kelt privilegiumát
(ZsO XII. 616. sz.), amelyben az átírta Zs. 1425. ápr. 30-án kelt, az ápr. 25-i pátensben
szereplő birtokokba való beiktatást elrendelő parancslevelét (ZsO XII. 463. sz.), majd
ezek privilégium formában történő megerősítését kérte a maga és utódai részére. Zs.
ezeket mera nostra auctoritate regia et potestatis plenitudine ac ex certa nostre maiestatis
scientia, de consensu etiam et beneplacito serenissime principis domine Barbare,
predictorum regnorum regine, consortis nostre carissime necnon prelatorum et baronum
nostrorum consilio prematuro et uniformi decreto eorundem az okleveleket átírja és
megerősíti Miklós meg örökösei és utódai részére, salvis iuribus alienis. A privilegiális
oklevelet nagyobb autentikus függő kettőspecsétjével, quo ut rex Hungarie utimur,
erősítette meg. Datum per manus … Iohannis episcopi Zagrabiensis, aule nostre et
reginalis maiestatum sumpmi cancellarii. Méltóságsor: György esztergomi, János
kalocsai, Doymus spalatói és András raguzai érsekek, a zárai érseki szék üresedésben;
János zágrábi, András váradi, Balázs erdélyi, Rozgonyi Péter egri, Henrik pécsi,
Benedek boszniai, Kelemen győri, Marcali László csanádi, Miklós váci, Hynko nyitrai,
Péter korbáviai, Jakab szerémi és Tamás zenggi püspökök, a veszprémi, traui, scardonai,
sebenicói, nonai, knini, makarskai és fárói püspöki székek üresedésben; Garai Miklós
nádor, Csáki Miklós erdélyi vajda, Pálóci Mátyus országbíró, Cillei Hermann zagorjei
gróf, szlavón bán, socer noster, Ungi Albert vránai perjel, dalmát-horvát, Garai Dezső
macsói bán; a szörényi bánság üresedésben; Berzevici Henrik fia: Péter tárnok-, Tamási
János vajda fia: László ajtónálló-, Bátori István asztalnok-, Nánai Kompolt László
pohárnok-, Perényi Mikós lovászmester, Rozgonyi István pozsonyi ispán. Arenga. –
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A szöveg élén jobbról és a pecsét befüggesztésének helyén: Relatio Petri filii Herrici de
Brezoviche1 magistri thavarnicorum regalium. A plica-n: Lecta et correcta.
Hártyán, selyemzsinóron függőpecsét töredékeivel. DL 43654. (Múz. törzsanyag, Illésházy-gyűjt.) –
A hátlap közepén: Castri Zenthgerg confirmatio. – Bakács: Pest m. 389/1452. sz.
1
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A pecsét befüggesztésének helyén álló relációs jegyzetben: Berzeviche.

Jan. 24. (f. V. a. conv. Pauli) A bácsi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előtte Kysspogrand-i János fia: István (nob.) – maga és carnalis testvérei:
Osvát és Miklós nevében és terhükkel –, valamint Kysspogrand-i Domokos fia: János –
szintén frater-ei: Bálint, Bereck, Tamás és Imre nevében és terhével – egyfelől, másfelől
pedig Sagvar-i Ferenc fiai: János titeli prépost és Pál – modo premisso Fizeley-i Konaky
Miklós, Ábrahám fia: Gellért, Ohad-i Tomay Jakab meg testvérei: Illés és Lőrinc, Galan-i
Miklós és Chothay György nevében és terhével –, majd István és János nyugtatták János
prépostot és testvérét: Pált a mondott Kysspogrand-i János fia: Mihály meggyilkolásáért
járó vérdíj lefizetéséről. Si qua autem partium premissarum premissa in iudicio seu extra
iudicium infringere attemptaret, extunc et talis contra partem pacem tolerantem in mille
et ducentis florenis novis convincatur et pro convicto habeatur, amire a felek magukat
önként kötelezték.
Papíron, a hátlapján mandorla alakú pecsét maradványaival. DL 102030. (Batthyány cs. lt., Miscellanea,
Obvia 16.) – A hátlapon alul: Litera domini prepositi Tituliensis et fratris sui Pauli expeditoria super
homagium Michaelis filii Iohannis. Ezt követően újkori kéz által hozzátoldva: de Kis Pogrand.
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Jan. 24. A váradi káptalan tanúsítja, hogy Pankotai János egri egyházmegyei klerikus legálisan működő
közjegyző. – Mikó: Andrea Scolari. (Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 285v. – DF 289062.)
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Jan. 24. A váradi káptalan tanúsítja, hogy Perényi Tamás erdélyi egyházmegyei klerikus legálisan működő
közjegyző. – Mikó: Andrea Scolari. (Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 292. – DF 289066.)
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Jan. 24. Róma. Kórógyi István fia: István pécsi egyházmegyei armiger kéri a pápát, hogy oldozza fel azon
irregularitás alól, amit azzal vont magára, hogy amikor laikusok a kalocsai egyházmegyei Szent Györgyplébánia rektorát – aki közülük kettőt ütlegelt és a házában bebörtönzött – megölték, ő azt megpróbálta
megakadályozni. – Lukcsics I. 846. sz. (Reg. suppl. vol. 201, fol. 236.) – Bónis: Szentszéki reg. 266/2252. sz.
(Lukcsics után.)
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Jan. 25. (octavo Kal. Febr.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Laswa-i
Gudchyagora-i néhai Drusith Milosius fia: Wlk (egr.) királyi udvari lovag a maga és
leányai: Katalin és Stana (nob.) nevében, és felmutatott két oklevelet: Zs. 1425. szept.
5-én kelt, titkospecsétjével megerősített oklevelét, amelyben Wlk-nek és leányainak meg
mindkét nembeli örököseiknek adományozta Paka királyi birtokot minden tartozékával
(ZsO XII. 996. sz.), másrészt a pozsegai káptalan 1425. szept. 27-én kelt privilegiumát
(ZsO XII. 1097. sz.), amelyben az átírta Zs. 1425. szept. 6-án kelt, birtokba iktatást
kérő oklevelét (ZsO XII. 1002. sz.), és beszámolt az iktatás megtörténtéről, majd kérte
ezek privilégium formában történő megerősítését. Zs. mera auctoritate nostra regia
et potestatis plenitudine ac ex certa scientia nostre maiestatis, de consensu etiam et
beneplacita voluntate serenissime principis domine Barbare, predictorum regnorum
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regine, consortis nostre carissime, necnon prelatorum et baronum nostrorum consilio
prematuro et uniformi decreto eorundem átírja és megerősíti Wlk, leányai és utódaik
részére, salvis tamen iuribus alienis. Privilégiumát nagyobb autentikus kettőspecsétjének
ráfüggesztésével erősítette meg, quo ut rex Hungarie utimur. Datum per manus …
Iohannis episcopi Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii.
Méltóságsor: György esztergomi, János kalocsai, Doymus spalatói és András raguzai
érsekek, a zárai érseki szék üresedésben, János zágrábi, András váradi, Balázs erdélyi,
Rozgonyi Péter egri, Henrik pécsi, Benedek boszniai, Kelemen győri, Marcali László
csanádi, Miklós váci, Hynko nyitrai, Péter korbáviai, Jakab szerémi és Tamás zenggi
püspökök, a veszprémi, traui, scardoniai, sebenicói, nonai, knini, makarskai és fárói
püspöki székek üresedésben; Garai Miklós nádor, Csáki Miklós erdélyi vajda, Pálóci
Mátyus országbíró, Cillei Hermann zagorjei gróf, szlavón bán, socer noster, Ungi Albert
vránai perjel, dalmát-horvát, Garai Dezső macsói bán, a szörényi bánság üresedésben;
Berzevici Henrik fia: Péter tárnok-, Tamási János vajda fia: László ajtónálló-, Bátori
István asztalnok-, Nánai Kompolt László pohárnok-, Perényi Mikós lovászmester,
Rozgonyi István pozsonyi ispán. Arenga.
Hártyán, függőpecséttel. A. HAZU D-IX-44. (DF 231069.) – Isprave 364/1712. sz., reg.
78

Jan. 25. A fehérvári keresztes konvent előtt Jutasi Imre fia: János a maga, fiai: Gergely és György, valamint
leányai: Orsolya, Ilona és Dorottya nevében megjelenve egy puszta telkét, amelyet keletről a Veszprémvize
nevű patak, délről Jutasi Benedek fia: László birtoka, nyugatról a nagy út, északról pedig az eladó: Jutasi
Imre fia: János birtoka határol, tizenkét holdnyi szántófölddel az Eresztvényelőtt nevű helyen és két kaszáló
nagyságú mezővel az Apróosztály nevű helyen, és minden egyéb haszonvételével és tartozékával huszonnégy
újdénáros forintért eladta Alsóörsi István fiának: Istvánnak és az ő fiának: Bálintnak örök birtoklásra,
szavatossággal. – VO pótk. 211. (Veszprémi székeskáptalan mlt., Jutas 20. – DF 201237.)
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Jan. 26. Győr. Megyeri Varjú Gergely győri alispán és a szolgabírák emlékezetül adják, hogy azt a pert,
amelyet Mihály béli apát (proc. Gici Ferenc) folytat Teveli János kispéci officiális ellenében előttük
perhalasztólevelük értelmében a pannonhalmi konvent vizsgálati levelében leírt ügyben, mivel az alperes a
vizsgálati oklevélben foglaltakra nem adott választ, Balázs nap utáni szombatra (febr. 9.) halasztják. – Győr
23. sz., teljes szöveggel. (PBFL 838, Konventi lt., Capsarium 57-L. – DF 207655.) – Tört. Tár 1903. 361., reg.
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Jan. 26. Győr. Megyeri Varjú Gergely győri alispán és a szolgabírák emlékezetül adják, hogy azt a pert,
amelyet Mihály béli apát folytat előttük Jári Balázs jobbágyai ellenében az oklevelükben foglalt ügyben Pál
nap utáni szombaton, Reminiscere előtti szombatra (febr. 23.) halasztják. – Győr 26. sz., teljes szöveggel
(1426. febr. 23-i kelettel.) (PBFL 839, Konventi lt., Capsarium 57-K. – DF 207656.) – Tört. Tár 361., reg.
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Jan. 27. Anno Domini Mo CCCCo XXVI dominica die, in LXXa provida domina
Margaretha, consors legittima Nicolai Glawchener iudicis nostri, arrestavit in persona
viri sui omnia bona mobilia et immobilia Nicolai Falkinberg pie memorie ubicumque
locorum habita pro tantis debitis iuxta conscientiam suam, sicut tenetur sibi Nicolaus
Falkinberg et inter omnes creditores debet esse primus.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 14a., 3. bejegyzés.
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Jan. 27. Pozsony. Schadendorff Mátyás és Ernst Konrád soproni polgárok Sopronhoz. Jelentik, hogy a király
szigorú parancsára a következő kedden (jan. 29.) mind a teljes jelenlegi városi tanács, mind pedig az, amelyik
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Nicki Benedek elítélésekor volt hivatalban, személyesen köteles megjelenni más, a tanácsot kívülről támogató
személyekkel együtt. Az a huszonnégy polgár is köteles megjelenni, akik a tárnokmester előtti válaszadásra
jelentkeztek, és akik az elszámoláskor jelen voltak. Tudatják egyúttal azt is, hogy minden ügyük akaratuk
szerint, jól halad, továbbá, hogy várják a királyt, akárcsak Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse városok követei és
az Erdélyből jött követek. – Házi I/2. 292. (Sopron város lt. D 681. – DF 202315.)
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Jan. 28. (f. II. a. purif.) A pozsonyi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Mached-i Mihály fia: László fia: Symon és Mached-i Vertes (dictus)
Jánost, János fiát: Lászlót, István fiát: Lászlót és feleségét: Margitot eltiltotta az őt
Mached, Pagy, mindkét Sag és Gergerfolva birtokokban bármely jogon megillető részei
elfoglalásától, egyúttal ellent is mondott mindennek.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 61405. (Kisfaludy cs.)
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Jan. 29. Győr. Megyeri Varjú Gergely győri alispán a pannonhalmi konventhez. A konvent neki is átküldött
idézőlevelében (vö. 4) foglaltaknak megfelelően Kispéci Baróc Balázs officiálisának: Teveli Jánosnak,
továbbá Balázs jobbágyainak január 26-án1 meg kellett jelenniük előtte Mihály béli apát – akit a perben
Gici Ferenc képviselt a pannonhalmi konvent levelével – ellenében, vádjának meghallgatására. A mondott
időpontban Teveli János személyesen meg is jelent, Balázs és jobbágyai azonban nem, és nem is küldtek
maguk helyett senkit, ezért kéri a konventet, hogy másodszor is idézzék meg Balázst válaszadásra a jelenléte
elé, február 9-re, meghagyva neki jobbágyai előállítását is. – Pannonhalmi konv. II. 187. (PBFL 841, Konventi
lt., Capsarium 57-C. – DF 207658.) – Győr 52., reg. – Mindkét munka az oklevélnek a pannonhalmi konvent
1426. febr. 3-án kelt, az alispánnak címzett jelentésében átírt változatát vette alapul. Varjú megkeresőlevelének
eredeti példánya: PBFL 840, Konventi lt., Capsarium 50-G5. – DF 207657.) – Pannonhalmi konv. II. 188.,
említés. – Győr 52., említés.
1
A pannonhalmi konventnek az ügyben ránk maradt korábbi, 1426. jan. 8-án kelt idézőlevele (16)
értelmében a feleknek jan. 12-én kellett megjelenniük az alispán előtt. A január 26-i dátumot (sabbatum
proximum post festum conversionis beati Pauli) a sorok közé írták a megkeresőlevél eredeti példányában, az
átiratból pedig hiányzik.
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Jan. 29. Raguza város levele Zs.-hoz. Értesítik, hogy Velence szövetséget kötött Firenzével a milánói herceg
ellenében, aki szintén háborúra készül, csapatai egy részét Firenze tartományban, másik részét Mantova és
Verona környékén állomásoztatva. Úgy hírlik, hogy a pápa a konfliktusban a herceg pártján áll. Az apuliai
királyságban jelenleg annak ellenére béke van, hogy a katalánok két várat is elfoglalva tartanak Nápolynál.
A királyság többi része az Aversa városában tartózkodó Johanna királynőnek engedelmeskedik, aki a pápával
is megegyezésben áll. Emellett kérik a királyt, hogy Paulus de Volzo javainak visszaszerzése ügyében nála
tartózkodó Nicolaus de Georgio raguzai polgárt fogadja jóindulattal. – Gelcich 312. (Lettere e Commissioni
di Levante 1423–1427. fol. 101. – DF 290399.)
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Jan. 30. (Bejegyzés arról, hogy) Goeswinus de Hueven dictus de Arnhem principális kötelezte magát, hogy
a zágrábi egyházmegyei csázmai főesperesség után, amelynek jövedelme nyolc ezüstmárka, és amely Jakab
fia: Tódor – a római kúrián kívüli – méltóságtól való megfosztásával üresedett meg, az annata-t megfizeti. –
Annatae 51/51. sz. (Camera Apostolica, Annatae vol. 2, fol. 124b. – DF 290923.) – Lukinović VI. 208. (Uo.)
– Mon. Croat. Vat. II. 30. sz. (Uo.) – Cameralia II. 1155. sz. (Uo.) – Az ügyre vonatkozó kérvénye: ZsO XII.
133. sz. (febr. 10-i dátummal).
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Jan. 31. Sigismundus dei gratia Romanorum rex, semper augustus ac Hungarie,
Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex fidelibus nostris universis et singulis baronibus,
militibus, proceribus, clientibus, nobilibus et quibusvis incolis in regno nostro Hungarie
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ubicumque constitutis et existentibus presentium notitiam habituris et presertim Petro
Herczog de Lindwa ac Nicolao et Iohanni de Zeecz necnon Ladislao de Blagay salutem
et gratiam.
Dudum omnes et singulas civitates, castra, opida et willas ecclesie Salczburgensis
in marchia Stirie ac valle Lauentina in Karinthia situatas cum omnibus districtibus,
iurisdictionibus, iuribus et pertinentiis suis sub nostram specialem protectionem
recepimus contra quorumcumque invasiones, perturbationes et insultus protegendas
et defendendas, intelleximus autem, qualiter quidam Sigismundus dictus Wolfsawer de
Kapfenstain et nonnulli alii cum ipsorum in ea parte complicibus civitates, castra, opida
et villas predictas necnon homines ad prefatam ecclesiam Salczburgensem pertinentes
hiis diebus gwerra publica invadere, perturbare, depredari ac dampnificare multipliciter
moliuntur, quocirca vobis omnibus et singulis supradictis et vestrum cuilibet coniunctim
ac divisim iniungimus inalteriabilique regio edicto ac de certa nostra scientia precipimus
et mandamus, quatenus dum, quando et quotienscumque super hoc per venerabilem
patrem dominum Eberhardum archiepiscopum Salczburgensem principem, devotum
nostrum dilectum vel eius parte requisita fueritis seu alter vestrum fuit requisitus
eidem archiepiscopo aut eius capitaneo seu capitaneis, quem vel quos ex vobis ipse
archiepiscopus eligendos et assumendos duxerit contra Sigismundum Wolfsawer et alios
supradictos ac ipsorum complices atque omnes et singulos, qui civitates, castra, opida,
villas et homines ecclesie Salczburgensis prefatos per gwerras aut alias quovismodo
invaserunt, perturbarunt, depredati sunt seu dampnificarunt sive in futuris invadere,
perturbare, depredari seu quomodolibet dampnificare presumpserint, cum omni
vestrum potentia in exercitu obsidionibus et expeditionibus quibuscumque etiam extra
regnum nostrum predictum propter hoc proficiscendo ex parte nostre fideliter assistere
ac efficaciter auxiliari debeatis et vestrum quilibet debeat. Sic quomodo in ea parte unus
alterum procrastinando non expectet, nec alter per alium se excuset, quum omnimode
intentionis nostre existit, quod assistentia et auxilium huiusmodi memorato Salzburgensi
archiepiscopo aut eius capitaneo seu capitaneis predictis per vos et vestrum quemlibet
impendatur realiter et cum effectu omni modo, loco et tempore, ac tamdiu, sicuti
oportunum fuerit, aut eidem archiepiscopo Salczburgensi et illis, qui vos eius nomine
vigore presentium requirendos duxerint, visum fuerit expedire. Aliter gratie nostre
sub obtentu non facturi presentes quoque post earum lecturam apud exhibentis manus
volumus remanere. Datum Posonii, feria quinta ante festum purificationis gloriose
virginis Marie, anno Domini millesimo CCCCo XXVIto, regnorum nostrorum anno
Hungarie XXXIXmo,1 Romanorum XVImo, Bohemie vero sexto.
Papíron, egykorú egyszerű másolat. HHStA Ung. Urk. Abt. Rep. 16-83. (DF 287104.) – Fejér X/6.
793., kivonat. – Altmann II. 6499. reg. (előbbi alapján) – A másolat végén az alábbi megjegyzés olvasható:
Similis sicut inmediate precedenter littera dirigitur dominis episcopo Zagrabiensi cancellario etc. necnon
Hermanno comiti Cilie ac Zagorie, regni Sclavonie bano, cunctisque baronibus, militibus, proceribus et
clientibus ac quibusvis incolis ipsius regni Sclavonie etc., minderre lásd még: 88.
1
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A másolatban: XXIXmo.

Jan. 31. (Pozsony) Zs. az előbbivel megegyező (87) parancsot intéz (Albeni János) zágrábi püspökhöz és
Cillei Hermann zagorjei grófhoz és szlavón bánhoz. – Fejér X/6. 794., kivonat. (Chmel: Geschichte Kaiser
Friedrichs IV., Bd. I. 531. oldalán található kivonat után, amely szerint ez az oklevél is csak másolatban
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volt meg. A DL–DF-adatbázisban nem fellelhető.) – Zs. ugyanezen ügyben 1432. jún. 23-án is parancsot
intézett Albeni Jánoshoz és Cillei Hermannhoz, egy másikat pedig Lindvai Herceg Péterhez valamint Szécsi
Miklóshoz és Jánoshoz. Ezek az oklevelek eredeti formájukban maradtak fenn, és szövegük az 1426. éviekkel
csaknem teljesen megegyezik, lásd Chmel idézett munkájában az 529. oldalt; vö. Altmann II. 9166. és 9167.
sz. – Az 1432. évi okleveleket lásd: HHStA Ung. Urk. Abt. Rep. 16-100. (DF 287117.) és uo. 16-98. és 16-99.
(DF 287118., az eredeti példányon kívül egy latin és egy német nyelvű korabeli másolat).
89

Jan. 31.1 Sigismundus etc. fidelibus nostris universis et singulis baronibus, militibus,
proceribus, clientibus, nobilibus2 et quibusvis incolis in regno nostro Hungarie
ubicumque constitutis, presentium notitiam habituris et presertim Petro Herczog de
Lyndwa ac Nicolao et Iohanni de Zeecz necnon Ladislao de Blagay salutem et gratiam.
Dudum omnes et singulas civitates, castra, opida et villas ecclesie Salczburgensis,
in marchia Stirie ac valle Lauentina in Karinthia situatas cum omnibus districtibus,
iurisdictionibus, iuribus et pertinentiis suis sub nostram specialem protectionem
recepimus contra quorumcumque invasiones, perturbationes et insultus protegendas et
defendendas, verum postea intelleximus, qualiter nonnulli ex vobis et vestris hominibus
nobilibus atque aliis cuidam Sigismundo dicto Wolfsawer de Kapfenstain et quibusdam
aliis cum ipsorum in ea parte complicibus civitates, castra, opida et villas predictas
necnon homines ad prefatam ecclesiam Salczburgensem spectantes hiis diebus gwerra
publica invadentibus, depredantibus et dampnificantibus in invasione, depredatione ac
dampnificatione huiusmodi prestiterint auxilia, consilia et favores, propter que animus
noster contra culpabiles in premissis ad exercendum vindictam debitam iusto poterit
iudicio commoveri, ne igitur hec aut similia per vos vel vestrum aliquem in dampnum et
preiudicium venerabilis patris domini Eberhardi archiepiscopi Salczburgensis, principis
devoti nostri dilecti, ecclesie sue vel suorum deinceps quomodolibet committantur, hoc
nostro regio precepto et de certa scientia interdicimus ac firmiter inhibemus. Si qui vero
ex vobis vel vestris presentium interdicti ac inhibitionis transgressores reperti fuerint,
Sigismundo Wolfsawer aut aliis predictis vel eorum complicibus seu quibuscumque aliis
cuiuscumque condicionis fuerint contra prelibatum archiepiscopum Salczburgensem,
ecclesiam suam vel quoslibet suos auxilia, consilia et favores prestando, ut prefertur,
seu alias quomodolibet receptando aut defendendo, indignationem nostram graviter et
condignam sue transgressionis punitionem absque ulla spe venie se noverint incursuros.
Datum Posonii, ut supra.
Papíron, egykorú egyszerű másolat. HHStA Ung. Urk. Abt. Rep. 16-84. (DF 287105.) – A szöveg élén, a
másoló kezével írva: copia alterius littere regalis inhibitoria.
1
Mivel a másoló keze azonos az 1426. jan. 31-én kelt parancslevélével (87), feltehetően ezt is ugyanezen
a napon állították ki. 2 E szó után kihúzva: baronibus, militibus.
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Jan. 31. Berzevici Péter tárnokmester emlékezetül adja, hogy egykor per kezdődött Laysal János soproni
polgármester, Schekan Pál városbíró, az esküdtek és az egész tanács mint alperesek, illetve a név szerint
felsorolt soproni polgárok, valamint a város egész közössége mint felperesek között, amelynek megoldására
Zs. parancsára a tárnokmester 1425. Szent Tamás-nap előtti napon (dec. 20.) a nagyszombati bíróval, egy
ottani esküdttel, két pozsonyi esküdttel és további nemesekkel tárgyalást tartott Sopronban. A felperesek
nevében Chapody János az alpereseket különböző adókból befolyt jövedelmek hűtlen kezelésével vádolta
meg, továbbá azzal is, hogy Nicki Benedeket a városi közösség tudta nélkül végezték ki, amiért a király
3000 forint vérdíjat vetett ki a városra. Az alperesek nevében fellépő polgármester, városbíró és Konrád
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mester jegyző azt vallották, hogy Nicki Benedek kivégzésében a város közössége által választott külső
tanács is közreműködött, továbbá minden elszámolásukat nyugtákkal tudják alátámasztani. Erre a
tárnokmester az előbbiek vizsgálatára kiküldte Szalóki Demeter altárnokmestert, Kálozi István diák soproni
harmincadszedőt és a mondott nagyszombati meg pozsonyi esküdteket, valamint a nagyszombati bírót,
akik visszatérve elmondták, hogy az alperesek mindent alá tudtak támasztani elszámolásokkal és Nicki
Benedek kivégzésében is közreműködött a választott külső tanács. Ekkor a tárnokmester az ügyet a király,
a főpapok és a bárók jelenléte elé halasztotta Trencsénbe egy meghatározott napra, amikor azonban a király
elfoglaltsága miatt ítéletet hozni nem tudtak, ezért a pert gyertyaszentelő előtti csütörtökre (1426. jan.
31.) Pozsonyba utalta tovább halasztással. Ezen a tárgyaláson a tárnokmester a király, a főpapok, a bárók,
továbbá Trencsén, Pozsony, Nagyszombat, Buda, Bártfa, Kassa és Lőcse városok bíráinak és esküdtjeinek
jelenlétében az alpereseket bizonyítékaik bemutatása miatt ártatlannak nyilvánította, a felpereseket pedig
hamis vád miatt fő- és jószágvesztésre ítélte. – Házi I/2. 293. (Sopron város lt. D 682. – DF 202316.)
91

Jan. 31. Pozsony. János zágrábi püspök, birodalmi, királyi és királynéi kancellár Péter korbáviai püspökhöz,
zágrábi egyházmegyei főespereshez és kanonokhoz. Mátyás (zágrábi) prépost, János éneklőkanonok, Gergely
őrkanonok, László székesegyházi főesperes meg a többi zágrábi egyházmegyei főesperes és kanonokok
egykor benyújtott panasza szerint János krapinai plébános elfoglalt olyan krapinai tizedeket, amelyek jog
szerint a káptalant illetik. A panaszosok egyúttal a jogtalanság helyreállítását is kérték. Mivel azonban ő mint
Zs. kancellárja gyakran el van foglalva az ország ügyeivel és emiatt nem tud az egyházmegyéje ügyeivel,
különösképp az egyháziak szabadságával kellőképp törődni, az ügyet Osvát olvasókanonoknak és lelki
ügyekben vikáriusának utalta, aki azonban nemrégiben meghalt. Ezért most megbízza Pétert, hogy az ügy
vizsgálatát folytassa és hozzon ítéletet, segítségül ülnökökként a zágrábi Szűz Mária-kolostor apátját és János
csázmai prépostot maga mellé véve. Tanúsor: Ferenc esztergomi, Mihály boleszlavi prépost, Egri Hermann
birodalmi kancelláriai jegyző, Tamás rakitnicai plébános, csázmai kanonok, Miklós prodavizi plébános1. –
A szöveg alatt Turdossini Bertalan fia: István esztergomi egyházmegyei klerikus, császári közjegyző záradéka
és jelvénye (képét lásd 501. oldalon). – Lukinović VI. 208. (Zágrábi káptalan lt., Acta antiqua 14-42. – DF
256392.) és 226. (Protokollum alapján.) – Archivski Vjesnik 11–12. (1968–1969) 279/66. sz., reg.
1
Az eredetiben: Hermanno Agriensi notario imperialis cancellarie, Thoma de Rakythnicza plebano,
Chasmensi canonico et Nicolao de Prodaviz plebano.
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Febr. 1. (Agrie, in vig. purif.) Miklós kánonjogi doktor, egri kanonok, Rozgon-i Péter
egri püspök vikáriusa emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előtte Miklós béli
apát, és minden olyan ügyében, amelyet a jelen oklevél keltétől fogva egy éven belül
a vikárius előtt folytat, ügyvédjeiül vallja a mondott apátságbeli szerzetes testvérét:
Vencelt, valamint a vikárius familiárisát: Gált.
Papíron, a szöveg alatt gyűrűspecsét töredékeivel. Bártfa város lt. 154. (DF 212835.) – Iványi: Bártfa
28/154. sz.
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Febr. 2. Pozsony. Zs. az egri egyházmegyei béli apátság bármely birtokán lakó népeihez és jobbágyaihoz.
Miklós béli apát panaszából megtudta, hogy a nevezettek mindazokat az adókat, amelyeket még az apát
elődjei kezdtek tőlük szedni a kolostor falainak és épületeinek felújítására, Miklós hivatalba lépése óta nem
hajlandóak megfizetni, ezért az apát Zs.-tól panasza orvoslását kérte. Mivel mind a főpapok, mind pedig az
összes, bárhol a világon található egyház rektorai egyházuk jövedelmeiből és más javaiból szokták annak
leromlását megakadályozni, és Zs.-nak uralkodói jogán az egyházak boldogulásáról gondoskodnia kell,
ezért megparancsolja a címzetteknek, hogy apátjuknak engedelmeskedve a mondott munkák folytatására
és ügyeik intézésére őáltala kivetett különleges adókat ellenkezés nélkül fizessék meg. Arra is figyelmezteti
őket, hogy amennyiben nem engedelmeskednek, az apátnak jogában áll őket Pálóci Mátyus országbíró,
(borsodi) ispán és dédesi várnagy vagy az ő alvárnagyai segítségével erre kényszeríteni. – HO II. 239. (PBFL
842, Konventi lt., Capsarium 17-S – DF 207659.)
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Febr. 3. Pozsony. Zs. Törcs várának várnagyaihoz, alvárnagyaihoz, harmincad- és adószedőihez. Brassó
város panaszából megtudta, hogy mindenkire, de különösképp a Havasalföldről Brassóba és az onnét
visszafelé tartó vlach kereskedőkre jogtalan harmincadot és egyéb adót vetnek ki, a kereskedők és a város
nagy kárára. Mivel senkit sem akar jogtalan és szokatlan harmincad vagy adó fizetésére kényszeríteni,
megtiltja a címzetteknek, hogy a jövőben a kereskedőkre és utazókra effajta jogtalan követeléseket vessenek
ki, továbbá meghagyja nekik, hogy Brassó város kiváltságait ne merjék háborgatni. – A szöveg élén jobbról
és a pecsét alatt: Commissio propria domini regis. – Z–W. IV. 248. (Brassó város lt., Privilegia et instrumenta
publica 66. – DF 246874.)
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Febr. 3. (Posonii, 2. die purif. Marie) Zs. emlékezetül adja, hogy miután – mint megtudta
– Lika-i Miroslavus fiának: Györgynek most (nunc) nincsenek utódai, akik birtokait
örökölhetnék, és ezért ezek a halála után a királyra fognak szállni, mindezeket valamennyi
általánosságban felsorolt haszonvételeikkel és tartozékaikkal, eddigi és jövőbeni hűséges
szolgálataikért Mogorowa Dobrava-i Slanchich György fiainak: Mihálynak, Györgynek,
Gergelynek és Jánosnak, valamint utódaiknak adományozza a mondott György halála
után örök joggal és visszavonhatatlan birtoklásra. Az oklevélről visszahozatala esetén
privilégium kiállítását ígéri. – A szöveg élén jobbról: De commissione propria domini
regis.
Papíron, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel. Prímási lt., Acta radicalia T-46. (DF 248679.) –
A hátlap közepén kancelláriai feljegyzés: pro redemptione istius littere debent solvi XXXVI floreni auri puri.

96

Febr. 3. (Posonii, 2. die [purif.] Virg. gloriose) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondta
neki Alzaaz-i Miklós fia: Mihály a maga meg Móric fia: András és Domokos fia: János
nevében, hogy ők a Pozsony megyei Alzaaz birtokon lévő részbe […] jogon be akarnak
kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után
vezesse be őket abba, majd iktassa részükre a mondott jogon; az esetleges ellentmondókat
idézze a királyi […] jelenlét elé. Kijelölt királyi emberek: Damianus f. […] de F[.., …],
Iohannes f. Pauli de Se[…].
Átírta a pozsonyi káptalan 1426. […] privilégiumában, amely szerint Pál fia: János királyi ember Mihály
presbiter jelenlétében elvégezte a feladatot; restaurált, nagy részén olvashatatlan hártyán, függőpecsét
selyemzsinórjával. DL 61414. (Kisfaludy cs.) – Átírta II. Ulászló király 1492. okt. 6. utáni, szintén restaurált,
nagy részén olvashatatlan pivilégiumában. DL 61877. (Uo.) – A kivonat e kettő felhasználásával készült.
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Febr. 3. (Bude, in Blasii) Zs. a budai káptalanhoz. Elmondták neki Zeer-i Posa fia:
néhai Miklós fia: Gábor (egr.) leányainak: Erzsébetnek, Katalinnak és Agatha-nak
(nob.) nevében, hogy ők a Csongrád megyei Zerr, Thewmerken és Zenthgewrgh, a
Csanád megyei Magoch és Kwtas, az Arad megyei Zewdi, Machalaka és Zabran, a
Temes megyei Hodus, a Keve megyei Barlod és Feyereghaz, továbbá a Krassó megyei
Agyagas és Mynes birtokok uralmába, amelyek őket az erről kiállított adománylevele
értelmében illetik, be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a külön kirendelt királyi emberek egyike
a szomszédok és határosok összehívása után vezesse be őket azokba és iktassa azokat
részükre, meg örököseik és utódaik részére az őket illető jogon örök birtoklásra; az
esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi személyes jelenlét
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elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Az oklevelet középpecsétjével erősítette
meg. Külön kijelölt királyi emberek: Stephanus de Aran, Benedictus frater eiusdem, aule
nostre iuvenes.
Átírta a budai káptalan 1426. ápr. 16-i jelentésében: 441, amely a káptalan 1452. ápr. 28-i hiányos
átírásában maradt fenn. DL 93204. (Festetics cs. lt., Csongrád 48.)
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Febr. 3. A pannonhalmi konvent Megyeri Varjú Gergely győri alispánhoz. Jan. 29-én kelt levelének (84)
megfelelően Péci Imre királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Gergely fratert, akik visszatérve
elmondták, hogy a királyi ember gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe előtti pénteken (febr. 1.) Baróc
Balázst péci birtokrészén megidézte az alispán elé, meghagyva neki egyúttal jobbágyai előállítását is. –
Pannonhalmi konv. II. 187. (PBFL 841, Konventi lt., Capsarium 57-C. – DF 207658.) – Győr 25. sz., reg.
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Febr. 3. (2. die purif. Marie) A pozsonyi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Frachno-i Vilmos gróf (nob.) és a következő bevallást tette: égető
nehézségei miatt unam curiam suam liberam in possessione Krenstorf in comitatu
Soproniensi existentem iuxta curiam Ulrici dicti Strupperg a parte superiori habitam, cum
quatuor laneis vulgo lehen dictis ad eandem liberam curiam pertinentibus, item feneto
ad quatuor falcastra sufficiente necnon censibus, redditibus et proventibus ac certis cultis
et incultis campis, pascuis et aliis quibusvis utilitatibus et pertinentiis qualitercunque
vocitatis ad eandem curiam liberam et prescriptos laneos rite spectantibus a Krensdorf
birtokon lakó Bogromax (dicti) Mihálynak és Wolfgangnak, valamint soror-aiknak és
örököseiknek pro centum et triginta libris magnis denariis nigrorum Wiennensibus
zálogba adja visszaváltásig, egyúttal vállalta azt is, hogy a visszaváltásra az adott évben
csak Mária mennybevételének és születésének ünnepe (aug. 15–szept. 8.) között kerülhet
sor. Amennyiben pedig Mihály és Wolfgang vagy örököseik és utódaik az udvarházat a
jövőben már nem akarják vagy nem tudják megtartani, azt Vilmosnak vagy örököseinek
és utódainak egy hónapig lehetősége van visszaváltani, ám ha ezen idő alatt nem váltják
vissza, akkor Mihály, Wolfgang és örököseik vagy utódaik az udvarházat minden
tartozékával együtt sub condicionibus premissis, pro quantitate pecunie predicta et non
maiori, cui vel quibus maluerint, poterint seu valebunt, liberam impignorandi et locandi
habeant facultatem, és minderre Vilmos gróf szavatosságot vállalt.
Egyszerű másolat a fraknói grófok leveleskönyvében. DL 89254., pag. 11. (Esterházy cs. hercegi ágának
lt., Rep. 8-A-9.)
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Febr. 3. (dom. a. Dorothee) István turóci prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy személyesen megjelent előttük Muthna-i másképp Lipolch-i Márton fia: Lőrinc
egyfelől, másfelől Medowar (dictus) István fia: György és Mátyás fia: András – a
saját, valamint ügyvédvalló levél nélkül Tarnolch-i Márk fia: János aliisque singulis et
universis suis generationibus nevében, terhükkel és szavatossággal –, majd a következő
bevallást tették: jóllehet az említett György és András a Lőrinc birtokaiból nekik és aliis
predictis generationibus jogosan járó leánynegyed ügyében pert indítottak Lőrinc ellen
az esztergomi vikárius előtt, végül fogott bírák útján az alábbi megegyezésre jutottak:
prefatus Laurentius eandem quartam ipsarum puellarem predictam possessione sua
Alsomuthna alias Lipoch vocata a parte metarum possessionis Duboa nunccupata
in uno loco et ambitu metarum sitam prefatis Georgio et Andrea aliisque ipsorum
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generationibus dedisset et contulisset ac exnunc dedit, contulit et donavit coram nobis
per eosdem heredumque ipsorum per heredes universos iure perpetuo possidendam,
tenendam et habendam; econverso autem iamfati Georgius et Andreas pro se et pro
prescriptis generationibus ipsorum sepedictum Laurentium super premisso iure ipsorum
quartalitio reddiderunt et commiserunt expeditum nostro in conspectu, assumentes
nichilominus eundem Laurentium et suos heredes ab omnibus ratione ipsius iuris
quartalitii successu temporis inpetere nitentibus semper et ubique defendere et expedire
laboribus ipsorum propriis et expensis. Mete autem predicti iuris quartalitii, ipsum
a predicta possessione Duboa et ab aliis extraneis circumiacentibus possessionibus
sequestrantes, prout eedem partes nobis retulerunt, hoc ordine protenduntur: quod prima
meta inciperetur circa quandam viam, que ducit ad Teplicam, in loco Velkyhwozdech,
penes metam possessionis Diweg; deinde transsit ad plagam meridionalem directe et
venit ad unum arborem tylie vulgo Hasfa vocatum; et abhinc currit ad quendam fontem
superius ipsum arborem in parwo spatio existentem; deinde ab eodem fonte faceret
unum angulum tendens ad partem superiorem ad quendam rivulum, et eundem rivulum
directe pertranssiendo ad eandem plagam precise currendo perveniret ad fluvium
Thurocz, et per eundem fluvium currit infra ad metas predicti possessionis Duboa,
et ibi terminarentur. Privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg
György és András részére. Arenga.
Hártyán, selyemzsinóron csaknem teljesen ép függőpecséttel, a szöveg élén díszített iniciáléval.
Körmöcbánya város lt., Körmöcbánya város tanácsa: Oklevelek és levelek 1-17-2-37. (DF 249736.)
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Febr. 3. A vasvári káptalan a Vasvár város polgárainak nevében előttük megjelent Faber György
városbíró, továbbá Lóránt fia: Mihály, Arrus János és Merth Márton polgárok kérésére átírja Zs. nagyobb
függőpecsétjével megerősített, 1425. jún. 8-án kelt oklevelét (ZsO XII. 628. sz.), amely magában foglalta
I. Lajos király 1379. jún 4-én kelt oklevelét. Méltóságsor: Balázs prépost, Miklós mester éneklőkanonok,
István őrkanonok, a dékánság üresedésben. – HO V. 223. (Vas megye hatóságának 1453. jún. 19-én kiadott
átiratából. DL 91449. – Festetics cs. lt., Vas D.)
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Febr. 3. Ich Peterman Liebenberger von Hohenwart bekeim offenleich mit dem brieff fur
mich und all mein erben und tuen1 kund allen, den er furkompt, die in sehend, hörend
oder lesend, als ich mit dem edeln herren hern Ulreichen Schencken von Osterwicz
haubtman in Krain uber ain worden und komen pin von unser liben mümen wegen
iunckfraw Anna Peters des Liebenberger seligen dechtnüß unsers frewnds tochter und
gen ainander verlübt und verpunden haben, das ain tail an des andern willen sey nicht
verheyretten schol und welcher tayl das uberfür, der wer dem andern tawsend gulden
völlig, als das der haubtbrieff, der dar umb gemacht und geben ist, innhalt und ausweiset,
nun sey wir der obgen(annten) edel her Ulreich Schenck von Osterwicz haubtman in
Krain und ich Peterman Liebenberger von Hohenwart am müttleich uber ain worden
und hab dar auff mein erben diener Hainrich Spiegel gen Laibach mit meinen sigel und
vollen gewalt an meiner stat gesant zu tuen1 und ze lassen, als ob ich selber da wer, also
hand der ben(en) edel herr her Ulreich Schenck von Osterwicz haubtman in Krain und
der offt gemelt Hainrich Spiegel mein diener an meiner stat die selbigen iunckfraw Anna
Liebenbergerin, unser mümen am mütleich und mit gemainen rat zu ainer eleiche gemehel
versprochen und geben dem edeln und volgebornen herren herczog Emereichen von Secz
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und herren zu Limbach nach lawt und innhaltung der brieff, die wir gen ainander haben,
also sag ich obgen(annten) Peterman Liebenberger von Hohenwart fur mich und all mein
erben den obgemelten edeln herren hern Ulreich Schencken von Osterwicz haubtman in
Krain und all sein erben von der selben glübt und püntnüß der tawsend gulden gancz und
gar ledig und loß mit urkund des brieffs versigelten mit mienem anhangenden insigel
und zu mer sicherhait und zeugnüß hat der ben(en) mein erber diener Hainrich Spiegel
an meiner stat gepetten den edeln Paul Glogowiczer, das er auch sein insigel an disen
brieff gehangen hat, im und seinen erben an scheden2, der geben ist nach Christi gepurt
vierzehenhundert iar und dar nach in dem sechs und zwainczigen jar, an Sant Blasen tag.
Helyenként foltos hártyán, hártyacsíkon függő két ép zöld színű pecséttel. HHStA, AUR 1426. II. 3. –
Wiessner 108/400. sz., reg. (Az oklevél ismeretét Péterfi Bencének köszönjük.)
1
A szövegben: tůn alak, az u fölötti kis karika valószínűleg nem az u-t jelöli (máshol is csak ritkán van),
hanem a „tuen” helyett állhat. 2 Esetleg: ansehenden.
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Febr. 4. (Bude, f. II. a. Dorothee) Zs. a kapornaki konventhez. Elmondták neki a Stregench
mellett fekvő Szent Péterről nevezett pálos kolostor szerzetesei nevében, hogy amikor az
elmúlt Márton-nap (1425. nov. 11.) idején a kolostor Zenthpetur birtokán élő jobbágyai
szekerekkel Terebesd-i Antimus fia: György fia: Ozsvát Merke nevű birtokára mentek,
hogy Ozsvát egy ott élő jobbágyát – aki az ország szokása szerint engedélyt nyervén
és a terragiumot lefizetvén a kolostor említett birtokára akart költözni – Zenthpetur
birtokra kísérjék, akkor Ozsvát társaival hatalmasul rájuk támadt, és tőlük harminckét
ökröt, két lovat, szekereiket, ruháikat, pénzüket és minden tulajdonukat elrabolta,
továbbá a jobbágyok közül kilencet elfogott és őket tizenhét napig bilincsben tartva
végül Marczali-i vajda fia: Imre (egr.) somogyi ispán kezére adta, elrabolt tulajdonukkal
együtt. Amikor ezt követően Mária fogantatásának ünnepén (1425. dec. 8.) Imre ispán
alispánja: Gellyen (dictus) János a szolgabírákkal meg más nemesekkel Somogyvárott
törvényszéket tartott, az ügyben a szokásokkal ellentétben semmiféle ítéletet nem hozott,
hanem inter ipsos nobiles stando et manu sua pectus suum percutiendo ac ad nominem
virginis Marie iurando presente et iudicium in premissis fiendum expectante religioso
viro fratre Thoma heremita et vicario ipsorum fratrum heremitarum claustri antelati
alta voce dixisset, hogy a vikáriusnak vagy meg kell ölnie a kolostor kilenc jobbágyát,
vagy pedig vérdíjat kell fizetnie értük, amivel egyrészt arra kényszerítette, hogy Ozsvátot
nyugtassa a hatalmaskodás felől, másrészt arra is, hogy nyolcvan forint megfizetését
vállalja az alispán részére. Ezért megparancsolja konventnek, hogy levele kézhezvétele
után küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Iosa de Sokorod,
Demetrius, Stephanus de eadem, Bartholomeus de Tadyka, Emericus dictus Olaz de
Saagh, Ladislaus de Lak, Ladislaus de Vethe, Thomas, Iohannes de Chapy, Andreas
Ravaz de Iklow.
Papíron, hátlapján a középpecsét töredékeivel. DL 11754. (Acta Paul., Szentpéter 1-13.)
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Febr. 4. (Bude, f. II. p. purif.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Perch-i Miko fia:
László, Mátyás fia: Miklós, valamint Zanyo Péter de eadem nevében, hogy a mostani
vízkereszt előtti csütörtökön (jan. 3.) Anthimus Miklós kiküldte bizonyos, Imre, Tamás,
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Fábián és Ferenc nevű familiárisait a panaszosok Vasary birtokon lévő részére, ahol
Albert nevű familiárisukat szidalmazták és megsebesítették, lovát és fegyvereit elvették;
ezenkívül egy jobbágyukat a saját erdejükben ártatlanul kirabolták potentia mediante az
ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják
meg neki. Kijelölt királyi emberek: Georgius de Saap, Iacobus Bodo de Bodahaza,
Petrus Chopa de Sap, Ipolitus de Ladan, Georgius de Mezewgyan, Petrus de Soroch,
Symon de Sytheth, Ladislaus de Adon.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-30. (DF 221666.)
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Febr. 5. Pozsony. Zs. emlékezetül adja, hogy néhai Kapler Péter pozsonyi várnagy özvegye: Waltpurga, továbbá
fiai: János és Péter, valamint leányai: Margit, Borbála és Orsolya neki azon a 2000 aranyforinton felül, amelyért
cserébe a Moson megyei Köpcsény vára és oppiduma, továbbá Pammern birtok egészében és Redendorff1 birtok
felerészben náluk van zálogban, kérésére neki további 4500 aranyforintot adtak, és vállalták, hogy a mondott vár
felújítására 2000 aranyforintot fordítanak. Ezért saját akaratából, és felesége, Borbála királyné egyetértésével
meg a főpapok és főurak tanácsából az említett birtokokat minden tartozékukkal és jövedelmükkel együtt
elzálogosítja Waltpurgának, fiainak és leányainak, és örököseiknek, vállalva egyúttal azt is, hogy ezeket
Waltpurga életében sem ő, sem utódai nem válthatják vissza, ám az asszony halála után erre mind neki, mind
utódainak az összesen 8500 forint zálogösszeg kifizetésével joga van. Kiköti továbbá, hogy a vár felújítására
vállalt 2000 forintból évenként legalább 300 forinttal el kell számolniuk vagy neki, vagy e célra kirendelt
officiálisának. Ezek mellett megígéri, hogy a mondottakat és utódaikat a zálogbirtokokban megvédelmezi.
Az oklevelet titkospecsétjével erősítette meg, visszahozatala esetén a nagypecséttel megerősített privilégium
kiállítását ígéri. – A szöveg élén jobbról: Commissio propria domini regis. – Fejérpataky László másolatából,
amely szerint az eredeti oklevél a gróf Batthyány család lajtafalvi levéltárában volt, az Esterházyak kismartoni
levéltárából átkerült iratok között. Az MNL OL Diplomatikai Gyűjteményeiben nem található. – Átírta Zs.
1426 márc. 1-én kelt, függő kettőspecsétjével megerősített privilégiumában: 234, amelyet I. Ferdinánd király
1557. ápr. 3-án írt át. DL 11755. (NRA 689-35.) – Zs. oklevelének kiadását lásd Fejér X/6. 802. (Dobner: Monum.
hist. Bohemica II. 408. nyomán), ám az olvasati eltérésekből egyértelmű, e kiadás forrása nem a Ferdinánd-féle
átirat, hanem minden bizonnyal Zs. cseh nyelvű oklevelének korabeli másolata volt, lásd Archiv ministerstva
vnitra: Gubernialni listiny 132. (DF 288384.)
1
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Az átiratban: Bedendorff.

Febr. 6. e. (in Zenthemreh, f. […] a. Dorothee) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda
a kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki Novay-i Péter fia: János és soror-a:
Margit nevében, hogy ők a Torda megyei Gerebenes birtokba, amely őket örökség
jogán illeti meg, be akarnak kerülni. Ezért meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében az alvajdai emberek egyike a szomszédok és
határosok összehívása után vezesse be őket abba és iktassa azt részükre; az esetleges
ellentmondókat idézze ad terminum competentem a jelenléte elé. Kijelölt alvajdai
emberek: Michael de Moch, Ladislaus de Galaz, Nicolaus f. Sandor de dicta Moch,
Philippus de […].
Átírta a kolozsmonostori konvent 1426. aug. végi oklevelében: 1050. DL 28595. (KKOL Neoregestrata,
Torda B-8.) – Mellette 1783. évi hiteles másolata; a kivonat ez alapján készült.
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Febr. 6. (Posonii, in Dorothee) Zs. emlékezetül adja, hogy egyfelől Kanysa-i István volt
ajtónállómesternek Herman-i János fiainak: Miklósnak, Ferencnek és Péternek – Vas
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megyei nemeseknek – az érdekében előterjesztett alázatos kérésére, másfelől pedig látván
a mondottak hűséges szolgálatait, amelyeket ők per ipsos nostre maiestati in nonnullis
nostris et regnorum nostrorum predictorum arduis agendis validisque et sumpme
ma[…] negotiis asperis et adversis sub diversitate locorum et temporum et presertim in
exercitibus nostris per nos pro elidendis et extirpandis perfidissimis Husticis hereticam
pravitatem per condam Iohannem Wikleff diu dampnatum hereticum adinventam
in dicto regno nostro Bohemie, proh dolor, in despectum fidei catholice totiusque
Christianitatis confusionem manifestam pululantem […] et sincero zelo defensionis
fidei catholice et causa vindicte […] iniuria Christifidelium pro tuenda republica […]
inter ceteros regnicolas nostros non parcendo [re]bus earum et expensis cum sudorosis
laboribus ipsorum omnis sinceritatis zelo et sollicitudine indefessa exhibitis et impensis,
[quibus] ipsi Nicolaus, Franciscus et Petrus pro huiusmodi ipsorum fidelibus servitiis
per ipsos, ut predicitur, nobis et sacre nostre corone regie exhibitis et in[…] amplissimis
muneris regii antidotis per nos […] per […] merito forent premiandi. Mindezekért a
néhai Chaaktornia-i [István vajda fia:] István nádor, Dénes vajda fiai: István és András
Vas megyei Herman más néven [Vajdafalva]1 nevű birtokban lévő részét, amely nyolc
jobbágytelek nagyságú és amely per notam infidelitatis eiusdem condam Stephani
palatini et alterius Stephani filiorum Dyonisii, quam iidem aliis contra culmen nostre
maiestatis publice et manifeste incurrisse perhibentur ad manus nostrarum regiarum
cum cunctis aliis […] predictis existentibus rite et legittime devolutam per comites dicti
comitatus Castriferrei pro tempore constitutos nomine nostro regio hactenus […] apud
manus prefati Stephani de Kanysa ex nostre maiestatis annuentia speciali occupative
habitam valamennyi haszonvételével és általánosságban felsorolt tartozékával ex certa
nostre maiestatis scientia prelatorumque et baronum nostrorum ad id accedente consilio
prematuro annotatis Nicolao, Francisco et Petro ipsorumque heredibus et posteritatibus
universis omni eo iure, quo eadem tam previa, quam etiam aliis quibuscunque rationibus
et causis nostre pertinentis collationi dedimus, donavimus et contulimus, immo damus,
donamus et conferimus per ipsos et eorum heredes iure perpetuo et irrevocabiliter
tenendam, possidendam pariter et habendam salvo iure alieno. Az oklevélről visszahozatala esetén privilégium kiadását igéri. – A szöveg élén jobbról és a titkospecsét alatt:
Relatio Stephani de Rozgon comitis Albensis.
Hártyán, a szöveg alatt rányomott titkospecsét nyomával. DL 43655. (Múz. törzsanyag, Zarka.) – A néhány
helyen kiszakadt, sok helyen pedig olvashatatlanul kopott eredeti példányt 1784. máj. 17-én, Kőszegen
készített másolat alapján, amely még a jelenleginél sokkal jobb állapotban lévő oklevélről készült, javítottuk.
GYMSML 5640., Csornai konvent orsz. lt., Copiae litterarum (DF 286775.) pp. 355–356. (E szerint az eredeti
oklevél Zarkaházi Zarka Mihály tulajdonában volt.) – Fejér X/8. 606., eml.
1
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A kiegészítés Zs. iktatást elrendelő oklevelének (110) káptalani átiratából (222) való.

Febr. 6. (Posonii, in Dorothee) Zs. Valkó megye hatóságához. Quia nos alias cum prelatis
et baronibus ac potioribus proceribus regni nostri Hungarie in congregatione generali
per nos universitati nobilium et alterius cuiusvis status comitatus Posoniensis hominibus
prope civitatem nostram Posoniensem celebrata mature superinde deliberando decrevimus
statuendum, ut nullus omnino comitum et vicecomitum necnon iudicum nobilium
quorumcunque comitatuum regni nostri Hungarie quosvis regnicolarum nostrorum
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ratione cuiuscumque actionis seu questionis ad sedem iudiciariam illius comitatus
dumtaxat, quem pro honore tenerent, durante huiusmodi eorum officio contra se in causam
attrahere valeant sive possint.1 Ezért megparancsolja a címzetteknek, hogy Capla-i Lóránt
fia: Györgyöt durante huiusmodi vestro officio ad eandem sedem iudiciarie dictorum
comitatuum ratione et pretextu cuiuscumque actionis vel questionis contra vos in causam
attrahere aut vestro astare, iudicatui compellere nequaquam presumatis nec sitis ausi
modo aliquali, sed si quid actionis vel questionis adversus prefatum Georgium habetis vel
habueritis, quod in presentia alterius iudicis eorum ordinarii contra eos prosequamini, ex
parte quorum iudicium et iustitiam non deerit evidens et condigna, prout dictaverit ordo
iuris. Másként tenni ne merjenek, az oklevelet adják vissza a felmutatójának. – A szöveg
élén jobbról és a pecsét alatt: Commissio propria domini regis.
Papíron, szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. DL 11756. (NRA 1701-4.)
1
A rendelet meghozatalára az 1421. júliusában Pozsonyban tartott (ország)gyűlésen került sor, vö. Zs.
1421. júl. 23-i okleveleivel (ZsO VIII. 804–806. sz.).
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Febr. 6. (Posonii, in Dorothee) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Tudomására jutott,
hogy különböző oklevelekkel egyetemben a Pozsony megyei Dalyan királyi birtok
határleírását tartalmazó oklevélnek a parját is in vestra sacristia seu conservatorio
ecclesie vestre reposito őrzik, amelyre neki a birtok védelme miatt nagy szüksége van.
Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy az okiratot keressék elő, és saját kiadványukba
foglaltan adják ki Mykofalwa-i Simon fia: András, procuratore causarum nostrarum
generali részére. Másként tenni ne merjenek.
Papíron, a szöveg alatt rányomott titkospecsét nyomával. Pozsonyi káptalan országos lt. 51-1. (A DL–DFadatbázisban nem található, a kivonatot a monasterium.net oldalon fellelhető fénykép alapján készítettük.)
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Febr. 6. (Posonii, in Dorothee) Zs. a vasvári káptalanhoz. Mivel másik levelével (vö.
107) Kanizsai István volt ajtónállómester kérésére azt a Vas megyei Herman másként
Vajdafalva birtokon1 lévő nyolc jobbágytelek nagyságú birtokrészt, amely a néhai
Chaktornya-i István vajda fia: néhai István nádor, valamint Chaktornya-i Dénes
vajda fiai: István és András kezén volt, ám a néhai István nádor és Dénes fiai: István
és András hűtlensége miatt királyi kézre szállt, és mindeddig a király jóváhagyásával
Kanizsai István kezén volt, Herman-i János fiainak: Miklósnak, Ferencnek és Péternek
adományozta szolgálataik fejében. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és
határosok összehívása után vezesse be őket a mondott birtokrészbe, majd iktassa azt
részükre adomány címén; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem
a királyi jelenlét elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek:
Laurentius de Thymafalva, Paulus de Chemetey, Lucas de Iklad, Nicolaus de Pogath,
Ladislaus de Chemetey.
Átírta a vasvári káptalan 1426. febr. 27-i oklevelében: 222. GYMSML 5640., Csornai konvent orsz. lt.,
Copiae litterarum (DF 286775.) pp. 359–360.
1

Az oklevél hiányait a káptalan jelentéséből egészítettük ki.
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Febr. 6. (Posonii, in Dorothee) Zs. Kowar-i Pál nádori ítélőmesterhez. Quia nos quasdam
alias litteras nostras pro parte venerabilis et honorabilium virorum dominorum
Georgii prepositi Scepusiensis, pridem nostre maiestatis vicecancellarii et sui capituli
contra Dominicum filium Pauli dictum Ormos necnon Georgium filium Stephani et
Iohannem dictum Oroz de Chicher super nonnullarum terrarum, silvarum, piscinarum
et pratorum seu fenetorum per dictum Dominicum et fratres suos predictos indebite
occupatarum restitutionem ac quarundam metarum erectionem necnon quibusdam
aliis, in eisdem litteris nostris plenius expressis, sub secreto nostro sigillo confectas et
emanatas fidelitati vestre loquentes, cum presentibus vobis exhibentibus, debito effectui
mancipare volumus eidem. Ezért megparancsolja neki, quatenus easdem litteras, dum ad
ipsarum executionem fueritis requisitus, iuxta eorundem continentiam debite executioni
debeatis demandare, és semmilyen perhalasztó- vagy a jelen levelének ellentmondó
oklevelet ne vegyen figyelembe. Másként tenni ne merjen, az oklevelet pedig adja vissza
a felmutatójának. – A szöveg élén jobbról és a pecsét alatt: Commissio propria domini
regis.
Papíron, szöveg alatt a titkospecsét tördékeivel. Szepesi prépostság lt. 198. (DF 264316.)
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Febr. 6. (Posonii, in Dorothee) Zs. Kowar-i Pál nádori ítélőmesterhez. Elmondta neki
György szepesi prépost, korábbi királyi alkancellár a maga és a szepesi káptalan nevében,
hogy jóllehet az ítélőmester azt a pert, amely egyfelől Chycher-i Ormos (dictus) Pál fia:
Domokos és Chycher-i Oroz (dictus) János fia: István, másfelől a szepesi káptalan között
zajlott bizonyos, a káptalan tulajdonába tartozó Lyskaolazy birtok határain belül fekvő
földek, erdők, rétek és halászóhelyek ügyében, amelyeket Domokos és testvérei a király
által nekik adományozott Belchenke deserta possessio nevében elfoglaltak, az 1424. évi
György-napi nyolcadon per diffinitivam sententiam, amelyet unacum regni nobilibus
hozott, lezárta,1 Domokos és testvérei mindezt semmibe véve a múlt nyáron Lyskaolazy
birtokuk határain belül fekvő mind az említett, mind pedig további más földjeiket, makkos
erdeiket, halastavaikat, legelőiket és kaszálóikat elfoglalták, lekaszálták, kivágták, ottani
jobbágyaik állatait – ökreit és disznóit – meg más javait – ruháit, bicellum-ait – elrabolták,
többeket nyíllövésekkel megsebesítettek, bizonyos határjeleket pedig leromboltak
egyházuk igen nagy sérelmére potentia mediante.2 Mivel pedig ő a mondott egyházat
birtokaiban meg akarja védelmezni, megparancsolja az ítélőmesternek, quatenus
acceptis presentibus in quodam certo termino ad hoc convenienti et optimo per vos
deputando ad facies dictarum terrarum, silvarum, piscinarum et pratorum et fenetorum
predictorum a jászói konvent tanúbizonysága jelenlétében – akinek kiküldését jelen
levelével megparancsolja – a szomszédok és határosok összehívása után, ha úgy találja,
amint a panaszban elmondták, akkor a mondott földeket, erdőket, stb. tüstént adja vissza a
prépostnak és a káptalannak, majd iktassa vissza őket azokba iuxta prescriptam vestram
sententiam et etiam iuxta alias ad hoc oportunas litteras coram vobis ibi, si necesse
fuerint, in specie per dictos prepositum et capitulum aut eorum legittimos procuratores
producendas, ab eorundem Dominici et fratrum suorum predictorum vexationibus
denuo et ex novo absolventes iuxta veteras pretactas abolitas metas et destructas ac
alias, ubi necesse videbitur, novas metas erigere debeatis, contradictione quorumlibet
et signanter sepenominati Dominici ac fratrum suorum predictorum in hac parte non
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obstante, de dampnis, iniuriis et actibus potentiariis supradictis sepenominatis preposito
et capitulo iuxta regni nostri consuetudinem satisfactionem impensum, litis pendentia,
si qua inter eos fuerint, non obstante. Si vero vos ex certis causis ad premissa peragenda
forsitan transire nequiretis, commitimus vobis per presentes, ut unum ex magistris de
nostra curia regia ad hoc ydoneum, qui omnia et singula premissa fideliter peragat et
faciat, dirigere debeatis. Aliud in premissis facere non ausuri, et quidquam in premissis
factum fuerit, id nobis per dictum conventum suo ordine rescribi volumus et mandamus.
Presentes etiam post premissorum expeditionem apud manus sepedictorum prepositi et
capituli volumus remanere. – A szöveg élén és a pecsét alatt: Relatio comitis Piponis.3
Papíron, szöveg alatt a papírfelzetes titkospecsét töredékeivel. Szepesi prépostság lt. 200. (DF 264318.)
1
Vö. 1424. jún. 9. (ZsO XI. 672. sz.)
még 230 és 429.

2

Vö. ZsO XII. 584–585., 590., 1086–1090., 1127–1130. sz.

3

Vö.
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Febr. 6. Pozsony. Zs. Vicedomini Máté (egr.) mindkét jogi doktorhoz, esztergomi vikáriushoz. Elmondták
neki Szepes megye nemeseinek nevében, hogy bár ők a régi szokás szerint a szepesi Szent Márton-egyház
prépostjának vagy vikáriusának a joghatósága alá tartoznak, az esztergomi vikárius ezt semmibe véve
Görgei néhai Miklós fiát: Pétert Nagypalugyai néhai Péter fia: Miklós keresetére, anélkül, hogy a szóban
forgó jegyajándék- és hitbérügyben a szepesi prépost vagy vikáriusa ítéletet hozott volna, jogtalanul jelenléte
elé idézte az alperes, a megye nemessége és az említett prépost nagy kárára. Mivel a pereknek fokról fokra
kell haladniuk, az említett nemeseket pedig szokásukban meg akarja védeni, utasítja az esztergomi vikáriust,
hogy a pert helyezze át a szepesi prépost vagy vikáriusának jelenléte elé, a pervesztes félnek a fellebbezés
lehetőségét biztosítva. Másként tenni ne merjen, az oklevelet pedig adja vissza a felmutatójának. – Wagner:
Anal. Scep. III. 53. (Átírta a szepesi káptalan 1448. ápr. 5-i oklevelében. Szepesi káptalan mlt. 1-1-10. – DF
272174.) – Fejér X/6. 821. (Wagner után.) – Bónis: Szentszéki reg. 266/2253. sz.
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Febr. 6. (f. IV. p. purif.) Iohannes Gugyaren et Nicolaus Saphar iudices iuratique cives et
universi hospites civitatis Waradyensis emlékezetül adják, hogy személyesen megjelent
előttük Miklós fia: Bereck, provisor et procurator ministeriorum dominarum velatarum
et sanctimonialium in claustro Sancte Anne Waradini situato, az apácák nevében, és
eltiltotta Themeswar-i János (prov.) váradi polgárt (nostrum coincolam) a venditione,
impignoratione et alienatione cuiusdam molendini unius rothe prope manseolas
leprosorum et egenorum in particula Crisii in contigua vicinitate molendini earundem
dominarum volventis, Kelessery Mátyást és másokat pedig annak megvásárlásától,
zálogba vételétől, elfogadásától és bármilyen más azzal kapcsolatos cselekménytől.
Papíron, hátoldalán kerek pecsét nyomával. DL 11757. (Acta eccl. ord. et mon., Poson 61-32.)
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Febr. 7. (in Zempeter, f. V. p. Dorothe) Nomar-i László és Chycher-i Ormos (dictus)
János borsodi alispánok és a négy szolgabíró Zs.-hoz. 1425. dec. 19-i parancsa (ZsO XII.
1308. sz.) értelmében kiküldték maguk közül Baba-i Vinche (dictus) Bálint szolgabírót,
aki visszatérve elmondta, hogy kiszállván a megyébe mindenkitől, akitől kell és illik,
nemesektől és nem nemesektől megtudta, hogy minden a király levelében írtaknak
megfelelően történt.
Papíron, hátlapján négy gyűrűspecsét töredékével. DL 11747. (NRA 197-9.) – A hátlapon alul: solvit;
Ladislao Desew.
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Febr. 7. Ich herczog Emereich von Secz und herr zu Limbach und ich Anna Liebenbergerin
sein eleiche wirtin, wir bekemen offenleich mit dem brieff fur uns und all unser erben, als
die edeln herren her Ülreich Schenck von Osterwicz haubtman in Krain und Peterman
Libenberger von Hohenwart ain heyred güt und uns ain heyred brieff dar umb geben und
geanttwurt haben, in dem mit namen die vest Liebenfels mit ir zu gehörung begriffen
ist und der selb brieff nemleich innhelt ain swern und ungewonleichen puntt, der da
lawt das sie uns die vest Liebenfels pey Sant Veyt in Kernden gelegen, mit aller ir zu
gehörung lewten, gütern, eren, nüczen, wirden, gewonhaitten und rechten, die dar zu von
alter gehört haben oder noch dar zu gehorend, als sew Peter von Liebenber unser lieber
swcher von vater seliger unsern geber inn gehabt haben, uns antwurtten scholten des
selben swern und ungewonleichen puntts, sagen wir und unser erben sew und ir erben
ledig und loß in solher mas schullen sew uns die benan(ten) vest Liebenfels in antwürten,
als sew der obgeschriben edel herr her Ulreich Schenk in genomen und hincz hewtigen
tag inn gehabt hatt, was aber der benant Peter von Libenberg oder sein vorfarnder
hin dan verkaufft, versaczt oder verkümert haben, da sind sew oder ir erben kains
antwurtten oder scherms schuldig und schol in der benant punt an scheden sein. Auch
hett der benant her Ulreich Schenk von des benan(ten) Peter Libenberger seligen, seiner
eleichen wirtin oder Anna, ir tochter wegen von den hewsern Liebenfels und Reiffnicz
icht versaczt oder verkauft oder verkumert und an andern stetten wider angelegt oder
geledigt oder geltschuld fur sew ausgericht und beczalt, dar umb ist er oder sein erben
kains antwurtten oder scherms schuldig noch gepunden, und der gemelt punt schol in
auch an scheden sein. Auch in aller der mas als die benan(ten) edeln herren her Ulreich
Schenck und Peterman von Liebenberg fur sich und ir erben in dem benan(ten) brieff
sichgen uns und unser erben scherms verpunden haben, an aller der mas verpunden wir
uns und unser erben scherms auf disen gegenwurtigen brieff und auf die obgenan(ten)
punt und des zu urkund und sicherhait geben wir in und iren erben disen offen brieff
versigelten mit meins obgenan(ten) herczog Emereich von Secz aigen anhangenden
insigel und zu mer zeugknuß hab ich obgenan(ten) Anna Liebenbergerin gepetten die
edeln Christan von Arnfels vicztumb in Krain und Paul Glogowiczer, das sew ir ingigel
auch an disen brieff gehangen haben, in und allen iren erben an scheden dar under wir
uns auch verpinden mit unsern trewen an ardes stat alles, das stet, zu halten, das an dem
brieff geschriben steet, der geben ist nach Christi gepurt vierczehenhundert iar und dar
nach in dem sechs und zwainczigsten jar des phins tags nach Sand Dorothea tag.
Hártyán, 26x18,6 cm, három sor mélységű szöveg elé írt I betűvel, hártyacsíkon függő három ép zöld színű
(sötét) kerek pecséttel. – Szécsi Imre pecsétje a bal oldalon függ, a pecsétképe kerek pajzson kiterjesztett
szárnyú kétfejű koronás sas, körirata két pontsoros szegély között: S * emericus(!) * de * zeech : 7c *. HHStA,
AUR 1426. II. 7. – Wiessner 109/401. sz., reg. (Az oklevél ismeretét Péterfi Bencének köszönjük.)
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Febr. 8. Pozsony. Zs. a jászói konventhez. Elmondták neki egykori alkancellárja: Csapi László, valamint
István és Ákos nevében, hogy nemrégiben Szécs birtokon azt a malmot és azokat a szőlőket, amelyek egykor
jobbágyuk: György fia: Mátyás kezén voltak, Bacskai János jogtalanul elfoglalta és jelenleg is elfoglalva
tartja az ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi
emberek: Szúti János, Sztritei Tamás és Ferenc, Butkai János. – Zichy VIII. 267. (Átírta a jászói konvent
1426. márc. 7-i jelentésében: 270. DL 80028. – Zichy cs., zsélyi 214-C-140.)
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Febr. 9. Kálló. Márki Antal szabolcsi alispán és a szolgabírák Zs.-hoz. Jan. 9-i parancsa (18) értelmében
kiküldték maguk közül Buji Lőrinc szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy kiszállva a megyébe a
kenézlői révtől elindulva egészen a löki révig a Tisza mentén vizsgálatot tartott, és ennek során megtudta,
hogy a folyón, különösképpen Kállói Lőkös fia: Miklós birtokán nem található hamis rév, kivéve a kenézlői,
tokaji és löki törvényes réveket, továbbá a mondott Miklós egyéb erőszakos cselekedeteiről sem szerzett
tudomást. – Szabolcs II. 384. sz. (DL 54487. – Kállay cs.) – 18. századi, hibás évszámú (1420) másolata: DL
54108. (Uo.)
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Febr. 9. Bejegyzés Szomolnok városkönyvében, amely szerint 1425. febr. 9-től e napig a rézhozama ad libram
Smolnicie pro lucro uberschos simul cum urbura facit centenarios IIM IC LXXII½ und terciale V. – Stadtbuch
von Schmöllnitz 75. (OszK Kézirattár, Cod. 385 [Szomolnok városkönyve] fol. 5r, 2. bejegyzés – DF 252482.)
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Febr. 10. (Posonii, in Scolastice) Zs. universis et singulis nobilibus et possessionatis,
ecclesiastici et seculari status hominibus, possessiones, portiones seu iura possessionaria
circum civitatem nostram Cassoviensem per distantiam unius miliaris tenentibus et
habentibus, signanter vero egregio militi Andree de Bwdomer, Sebastiano de Geche
ac nobilibus de Barcza. Tudomására jutott, hogy nonnulli ex vobis consuetudini in hac
parte hactenus observate contraire non verentes in suis possessionibus, portionibus seu
iuribus possessionariis intra spatium unius miliaris a predicta civitate nostra distantibus
et signanter in possessione Bwdomer predicta, cervisiam triticeam ad ducillum sive
cum vasis integris venditioni exponi permitterent, quod tamen ab antiquo in usu non
fuisset, exindeque cives et inhabitatores predicte nostre civitatis in ipsorum vinis,
vineis ac aliis ipsorum hereditatibus irrecuperabilia incessanter perciperent dampna
atque detrimenta. Cum autem nos comodo, utilitati et profectui dicte nostre civitatis
invigilare consuetudinique antiquite premisse per nullum derogari volentes predicta
cervisiam triticeam infra spatium unius miliaris et signanter in possessionibus
predictis in detrimentum dicte nostre civitatis venditioni exponi permittere non
velimus modo aliquali. Ezért megparancsolja nekik, hogy deinceps et inposterum in
vestris possessionibus, portionibus seu iuribus possessionariis per distantiam unius
miliaris a predicta nostra civitate distantibus predictam cervisiam triticeam nec ad
ducillum nec cum vasis venditioni exponi permittatis; meghagyja egyúttal Abaúj
megye hatóságának, hogy amennyiben a fenti visszaélésekről tudomást szereznek, az
elkövetőket kényszerítsék parancsa betartására. Másként tenni ne merjenek, az oklevelet
adják vissza a felmutatójának.
Átírta a jászói konvent 1427. júl. 15-i privilegiálisában, amely szerint az oklevél ad propriam sue
celsitudinis commissionem in membrano papireo sub eius sigillo secreti aquileo patenter volt kiállítva.
Kassa város lt., Archivum secretum, Braxatio H-2. (DF 269439.)
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Febr. 10. Pozsony. Borbála királyné felszólítja Sopron városát, hogy a neki járó ez évi újévi ajándékot
késedelem nélkül küldjék meg neki. – Házi I/2. 297. (Sopron város lt. D 683. – DF 202317.)
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Febr. 11. (Posonii, 2. die p. Scolastice virg.) Zs. Balyczky András özvegyéhez (nob.).
Megjelent előtte Glawchner Miklós bártfai bíró és Maternus városi jegyző a maguk meg
a város közössége nevében és elpanaszolták, hogy jóllehet Zs. Bártfát cum consuetis
suis censibus et legittimus proventibus zálogosította el, ennek ellenére előbb a zálogba
vevő Balyczki András, most pedig vos ultra quingentos florenos auri, quos iidem cives
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et hospites pro totali censu eorum annuali privilegiatis libertatibus eorum requirentibus
aut valorem eorundem solvere consuevissent, quedam encenia seu munera strennalia,
que ipsi neque nostris nec predecessorum nostrorum regni utputa Hungarie temporibus
solvissent et neque ad eorundem solutionem faciendam astricti fuissent et conpulsi,
ab ipsis recepisset et extorsissetis, ymmo uti ipsi exponentes percepissent quasdam
litteras nostras regales superinde denuo et ex novo impetrando et emanari procurando
ipsos ad eorundem enceniorum seu munere strennalium solutionem faciendam contra
libertates eorum privilegiatas, quibus ipsi temporibus prescriptis usi fuissent et gavisi,
astringere et compellere astringique et compelli facere niteremini et velletis in ipsorum
preiudicium et dampnum valde magnum, ezért panaszuk orvoslását kérték. Mivel
pedig eandem civitatem nostram Barthfa in antiquis suis privilegiatis libertatibus,
quibus nostris et predictorum predecessorum nostrorum temporibus usi fuerunt et
gavisi, uti ex suscepti sceptri nostri regii regiminis iure et officio tenemur, illibate
volentes conservare et facere conservari, megparancsolja az özvegynek, quatenus si ex
continentiis litterarum et literalium instrumentorum super libertatibus dicte civitatis
nostre Barthfa confectarum et emanatorum per ipsos cives coram vobis aut nomine
vestro hominibus vestris ad id deputandum, presente fideli nostro venerabili domino
Georgio preposito ecclesie Scepusiensi, per quem huiusmodi iura dicte civitatis nostre
Barthfa serie presentium revideri et in hac parte examinari demandamus, ipsos cives
et hospites ad dictorum quingentorum florenorum predicte dumtaxat pro totali censu
eorum annuali et non prescriptorum enceniorum seu munerum strennalium solutionem
faciendo obligari debere agnoveritis, extunc eosdem cives et hospites ultra premissos
quingentos florenos auri occasione dictorum enceniorum seu munerum strennalium
vigore dictarum litterarum nostrarum per vos superinde in contrarium libertatis pretacte
civitatis nostre, ut predicitur, impetratarum, aut quovis alio modo contra prenarratas
libertates ipsarum impedire, molestare aut ipsos ad huiusmodi solutiones abusivas
faciendas astringere et compellere astringique et compelli facere non presumatis nec
sitis ausi modo aliquali, et hoc idem iniungimus futuris ipsius civitatis nostre Barthfa
gubernatoribus similibus nostris regiis sub preceptis inviolabiliter observare et aliud
facere non ausuri in premissis, nec audeant modo aliquali gratie nostre sub obtentu.
Az oklevelet elolvasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén jobbról és a
pecsét alatt: Relatio Petri filii Henrici magistri tavernicorum.
Papíron, szöveg alatt a titkospecséttel. Bártfa város lt. 155. (DF 212836.) – Iványi: Bártfa 28/156. sz. –
Átírta 1) a szepesi káptalan 1426. dec. 28-i oklevelében: 1493. Uo. 165. (DF 212845.) – 2) A szepesi káptalan
1427. febr. 5-i oklevelében. Uo. 170. (DF 212850.)
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Febr. 11. (5. die f. V. p. Dorothee) A pécsi káptalan Garai Miklós nádorhoz. Zs.
1426. jan. 10-i parancsa (24) értelmében Herend-i János királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat, Meger-i Gergelyt, a Szent János-egyház Szűz Mária-oltárának
rektorát, akik visszatérve elmondták, hogy ők Dorottya-nap utáni csütörtökön (febr. 7.)
mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták, hogy minden
a parancsban foglaltaknak megfelelően történt. Ezért ugyanazon a napon az apácákat
és officiálisukat: Day-i Györgyöt Chele birtokon Miklós fia: Mihály ellenében György-
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nap (ápr. 24.) nyolcadára megidézték a nádori jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén
akadály, egyúttal meghagyva nekik jobbágyaik és birtoktalan familiárisaik előállítását is.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 11750. (Acta eccl. ord. et mon., Poson 48-27.) – A hátlapon alul: par.
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Febr. 11. (in Castroferreo, f. II. p. Scolastice) Thelekus-i György fia: István vasi
alispán és a szolgabírák a vasvári káptalanhoz. Elmondták nekik Marauch-i Miklós
fia: Miklós, Zeulche-i Márk fia: László és frater-e: Péter, Besefalua-i Péter, Zeulche-i
István fia: János nevében, hogy Marauch-i Domokos fiai: Jakab és Miklós Dorottyanap utáni vasárnapon (febr. 10.) familiárisaikkal: Sos (dictus) Andrással, Bertalannal,
Tot Lászlóval, továbbá jobbágyaikkal: Nemeth Bereckkel és Kelemennel fegyveresen és
hatalmasul Domokos fia: Miklós feleségének beleegyezésével és akaratából Miklós fia:
Miklós házára törve őt és familiárisát, hacsak mások nem segítenek, megölték volna;
ezenkívül Pál szentgotthárdi apát Szent Pál első remete ünnepe előtti szombaton (jan. 5.)
Nemeth (dictus) Tamás nevű jobbágyukat familiárisukkal: Kulchar (dictus) Istvánnal
együtt Kethel birtokon elfogatta, kegyetlenül megverette és a mai napig fogságban tartja
őket potentia mediante az ő igen nagy kárukra. Kérik ezért a káptalant, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a megyei emberek egyike, ha a panasz
igaz, idézze meg őket ad terminum competentem jelenlétük elé, meghagyva nekik nem
nemes familiárisaik és jobbágyaik előállítását is; a káptalan ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt megyei emberek: Paulus de Kemesmal, Mychael de eadem, Benedictus de Saal,
Emericus de Zeulche.
Átírta a vasvári káptalan 1426. febr. 15-i jelentésében: 136. Erdődy cs. vépi/monyorókeréi lt. 72-3338.
(DF 261886.)
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Febr. 11. Bécs. Pottendorfi Hertneid Sopron városhoz. Két ebenfurti emberétől, akik szekéren halat és
egyebeket szállítottak, a harmincadszedő elvette a szekeret, az árut és a lovaikat. Kéri a várost, hogy pecsétes
irat formájában tudassa vele, hogy az ügy miként zajlott le. – Házi I/2. 298. (Sopron város lt. D 684. – DF
202318.)
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Febr. 11. Róma. V. Márton pápa a veszprémi egyházmegyei Demeter rohonci várnagy özvegyének:
Fruzsinának (nob.) teljes bűnbocsánatot engedélyez. – Lukcsics I. 847. (Reg. Lat. vol. 260, fol. 308.)
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Febr. 12. Olmütz. Az olmützi tanács az olmützi püspökhöz. Megkapták levelét, amelyben arról panaszkodott,
hogy Zs. embereit nem engedték be a városba, és egyúttal közölte velük, hogy ő maga is a városba érkezik
majd. Tudatják a püspökkel, hogy – amint a királynak is megírták – a város az emberei előtt éjjel-nappal
nyitva áll, annál is inkább, mivel legutóbb Zs. magyar küldöttei is megfelelően viselkedtek látogatásuk során.
– Palacký: Urkundliche Beiträge 431.
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Febr. 13. Pozsony. Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Miután Köpcsény várát az azonos nevű oppidummal, az
ott szedett jövedelemmel, továbbá a Moson megyei Pammern birtokot egészében és Redendorff birtokot
felerészben, minden jövedelmeikkel együtt élete hosszáig zálogba adta a néhai Kapler Péter pozsonyi
várnagy özvegyének: Waltpurgának, továbbá gyermekeinek: Jánosnak, Péternek, Margitnak, Borbálának és
Orsolyának – ám az utóbbiaktól a zálogösszeg kifizetésének fejében visszaválthatja –, ezért megparancsolja
nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike összehívván a
mondott birtokok szomszédait és határosait, Waltpurgát és gyermekeit iktassa be a birtokokba. Megparancsolja
továbbá, hogy az esetleges ellentmondókat – megtudván ellentmondásuk okát is – idézzék meg a nádori
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jelenlét elé alkalmas időpontra, és ugyanoda tegyenek jelentést is. Kijelölt királyi emberek: Oroszvári
Tompek János, Gátafalvi Gróf Péter és Hermann. – Fejér X/6. 806. (Dobner: Monum. hist. Bohemica II.
408. nyomán). – A parancslevél eredeti példánya: Pozsonyi káptalan orsz. lt. 3-4-9. (DF 225789.) – Átírta a
pozsonyi káptalan 1426. febr. 20-i jelentésében (175), amelyet Zs. 1426. márc. 1-i privilégiumában (234) írt
át, amelyet I. Ferdinánd király 1557. ápr. 3-i oklevele tartott fenn. DL 11755. (NRA 689-35.) – Cseh nyelvű
korabeli másolatát lásd Archiv ministerstva vnitra: Gubernialni listiny 132. (DF 288384.)
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Febr. 13. Pozsony. Rozgonyi György pozsonyi városkapitány Sopron város bírájához és esküdtjeihez. Zs.
hozzá intézett levele értelmében kéri őket, hogy a cseh királyné lakhatása számára biztosítsanak egy neki
tetsző házat. Értesíti továbbá őket, hogy a huszita csapatok egy mérföld távolságra táboroznak Pozsonytól.
– Házi II/6. 75. (Sopron város lt. 3477. – DF 204818.) – A levelet, minthogy dátumában év nincsen megadva,
a kiadó keltezte.

130

Febr. 13. (in Posonio, f. IV., in die cinerum) Paharnak Tódor elismeri, hogy testvére:
Paharnak István (magn.) nevében Pozsony város bírájától, esküdtjeitől és egész
közösségétől háromszáznyolc százdénáros forintot átvett, és erről várost testvére
nevében nyugtatja. Sigillum meum presentibus est appressum.
Papíron, a szöveg alatt pecséttel. Pozsony város lt. 3399. (DF 241477.) – Bratislava 989. sz.
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Febr. 13. (f. IV. a. Vallentini) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Zsigmond (prov.) Zelews-i civis – a maga meg valamennyi
atyafia és rokona nevében terhükkel és szavatossággal –, majd a következő bevallást
tette: quia Vallentinus filius Iohannis, Demetrius et Nicolaus filii Blasii, Felicianus filius
alterius Iohannis et Andreas filius Pauli de Fyzesser sibi, scilicet Sigismundo super dote
et rebus parauffernalibus(!) condam nobilis domine Margaretha nominate, consortis
alias condam Iohannis literati de dicta Fyzesser, eidem via nature et de regni ritu [et]
consuetudine de iamdicta possessione Fyzesser nuncupata in comitatu Zemplyniensis
habita provenire debentibus necnon universis rebus et bonis cuiuscumque generationis
ad ipsam dominam Margaretham a prefato condam Iohanne literato, domino et marito
suo remanentibus et derelictis eidemque, scilicet Sigismundo per dictam dominam
Margaretham testamentaliter legatis et derelictis congruam, plenam ac omnimodam
satisfactionem impendissent, ezért ő a mondottakat nyugtatja erről. Privilégiumukat
függőpecsétjükkel erősítették meg.
Hártyán, függőpecsét zsinórjának bevágásaival, a szöveg élén O iniciáléval és kiemelt első sorral. DL
72481. (Füzesséry cs.)
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Febr. 13. (in Garadna, f. IV. p. Dorothe) Gechew-i Péter fia: László abaúji alispán és a
négy szolgabíró emlékezetül adják, hogy személyesen megjelent előttük Korlathfaluua-i
Lancholath perhalasztólevelük értelmében Dorottya-nap utáni szerdán (febr. 13.) Mera-i
István ellenében, akit Kuza-i Balázs megyei ember idézett meg erre az alkalomra, ám a
mondott István nem jelent meg és nem is küldött maga helyett senkit, ezért a szokásos
bírságban, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalják.
Vízfoltos papíron. DL 96024. (Tivadar cs.) – Az oklevélről a családi levéltár pusztulása miatt csak
fényképmásolat áll rendelkezésre, de mivel a hátlapról annak idején nem készült felvétel, a pecsétek száma
nem állapítható meg.
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Febr. 13. (in Garadna, f. IV. p. Dorothe) Abaúj megye négy szolgabírája emlékezetül
adja, hogy Komaroch-i Pap (dictus) András személyesen a maga meg uterinus testvére:
János frater Kolosd-i apát, valamint Pál fiai: Péter és László de eadem nevében Dorottyanap utáni szerdán (febr. 13.) tartott ítélőszékükön a többiek közül felkelvén tiltakozott
az ellen, hogy Gechew-i László az őket illető Alsogechew birtokon lévő részüket és ott
lakó jobbágyaikat pusztítja, valamint napról-napra el akarja csatolni, jobbágyaikra pedig
különféle terheket rak potentia mediante. – A hátlapon alul: Pap non solvit.
Papíron, hátlapján négy gyűrűspecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-42. (DF 221678.)
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Febr. 13. In nomine Domini, amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum,
quod anno domini MCCCCXXVI, indictione quarta, pontificatu vero sanctissimi
in Christo patris et domini domini Martini divina providentia pape quinti anno nono,
regnante serenissimo et invictissimo principe et domino nostro domino Sigismundo Dei
gratia Romanorum rege, semper augusto ac Hungarie, Boemie, Dalmatie, Croatie etc. rege
gloriosissimo, die vero mercurii, tertiadecima mensis Februarii, hora tertiarum vel quasi
magnificus et potens dominus dominus Philippus Stefani Scolaribus de Florentia, comes
Themesiensis etc. frater carnalis ac heres ex testamento inclite memorie domini Mathei
de Scholaribus de Florentia militis, fratris sui carnalis nuper in regno Hungarie predicto
defuncti, per eundem dominum Matheum condito, rogatis et publicatis per Iohannem
Andree de Pankatha, presbiterum Agriensis diocesis, publicum imperiali auctoritate
notarium, anno incarnatis dominice MCCCCXXVI, indictione quarta, die tertiadecima
mensis Ianuarii, vel alio quocumque tempore seu die, coram me, Antonio notario et testibus
infrascriptis sciens(!) et a certo tenoris hereditatem1 prefati domini Mathei, germani sui,
sibi ex prefato suo testamento delatam fore lucrosam et non dampnosam, ipsam hereditatem
adivit, et omne ex ea, comodum et incomodum omni iure, via, modo et forma, quibus
magis et melius potuit, sponte et libere cum omne iuris integritate acceptavit, dicens,
asserens et affirmans palam, publice et expresse, sic videlicet: „Volo esse heres inclite
memorie domini Mathei fratris mei carnalis nuper defuncti, eiusque hereditatem sponte
et libere cum omnibus et singulis rebus et bonis ac iuribus quibuscumque ubicumque
positis et situatis ipsaque bona et res omnes ac iura corporalia et incorporalia, mobilia
et immobilia, presentia et futura ad ipsam hereditatem spectantia quomodocumque et
qualitercumque ad eo ac omne ex ea comodum et incommodum sponte et libere accepto
meque illis immisceo.” Et sic dixit, asseruit et protestatus fuit. Super quibus omnibus
et singulis idem magnificus dominus comes Filippus requisivit me, Antonium notarium
infrascriptum, hoc inde unum aut plura conficerem publica instrumenta.
Acta fuerunt hec Posonii,2 Strigoniensis diocesis, in domo domini Ludovici in
Bavaria ducis et habitatione ad presens dicti domini comitis, videlicet in stuba maiori
ipsius domus, presentibus ibidem egregiis ac nobilibus viris etc.
Ego, Antonius Bartholomei Franchi de Pisis publicus apostolica et imperiali
auctoritate notarius etc.
Egykorú másolat. Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 286. (DF 289063.)
1

Az oklevélben: hereditatis.

2

Az oklevélben: Pisonii.

1426. február 14. – február 16.
135

83

Febr. 14. (in Wasarhel, f. V. a. Invocavit) Fayz-i Mihály veszprémi alispán és a szolgabírák
emlékezetül adják, hogy kiküldték maguk közül Vgh-i Demetert, aki visszatérve
elmondta, hogy kimenve Kyskorontal birtokra Kyskorontal-i János fiát: Pált meg fiait:
Antalt és Mátyást, valamint János fiát: Miklóst megidézte Korontal-i Jakab fia: Antal
ellenében a megye elé.
Papíron, hátlapján gyűrűspecsét darabjával. DL 43656. (Múz. törzsanyag, Véghely-gyűjt.) – A hátlapi
feljegyzés szerint a tárgyalást ratione prioritatis termini ad quindenas ferie quinte proxime ante dominicam
Invocavit (febr. 28.) halasztották.
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Febr. 15. (5. die 2. die Scolastice) A vasvári káptalan Thelekes-i György fia: István
vasi alispánhoz és a szolgabírákhoz. Megkapván febr. 11-i levelüket (124) Kemesmal-i
Pál megyei emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Mátyás karbeli klerikust, akik
Skolasztika-nap 2. napján (febr. 11.) kiszálltak a megyébe, és mindenkitől, bármilyen
állapotú és helyzetű embertől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták,
hogy minden a panasz szerint történt, ezért a megyei ember a Marauch-iakat ottani
birtokrészükön megidézte Reminiscere vasárnapja utáni hétfőre (febr. 25.) a megye elé.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Erdődy cs. vépi/monyorókeréki lt. 72-3338. (DF 261886.)
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Febr. 15. Anno Domini quo supra, feria sexta proxima post carnisprivium Iacobus Stan
arrestavit super bona et immobilia Nicolai Falkinberg pro eo, quod similiter tenetur
mercatori Gothart centum et XX marcis grossorum. – Alatta: Gothart de Cracovia unus
in persona sua arestavit super domum Nicolai Falkinberg pro IX marcis Polonicalibus.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 14a., 4. és 5. bejegyzés.
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Febr. 16. (Bude, sab. p. Vallentini) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Monak-i
Mihály és Jakab nevében, hogy ők a Sáros megyei Finta birtok és a Zemplén megyei
Farkaskelthew nevű erdő birtokába, amelyek őket minden jogon megilletik, be akarnak
kerülni. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike szálljon ki az említett birtokhoz és erdőhöz, majd
a szomszédok és határosok összehívása után, vezesse be őket azokba és iktassa azokat
részükre az őket megillető jogon örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad
terminum competentem a királyi jelenlét elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Dominicus Thegzez, Georgius, Egidius de Sthesak, Georgius de
Salgay, Blasius de eadem, Georgius de Mezez, Gregorius, Petrus de Ghathal, Stephanus
de Chabady, Iohannes f. Dyonisii de Lazthoch, Michael de Kelechen, Franciscus de
Bwthaka, Mathias, Barnabas, Laurentius f. Konya de Kamanya.
Szakadt papíron, hátlapján pecsét nyomával. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 32-63. (DF 265418.) –
A hátlapról nem készült fényképfelvétel.
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Febr. 16. (Bude, 2. die 34. diei oct. epiph.) Garai Miklós nádor verbaliter et transcriptive
átírja Opuliai László nádor 1368. máj. 1-én, Zala megye nemesei részére prope villam
Mandhyda tartott congregatio generalis-ának 10. napján, Edelych-i Nemer fia: János
fia: Bedew által Kekenyes-i Miklós fiai: Zele Bertalan és Lőrinc, Zepethnek-i Jakab
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fiai: András és Pál, valamint Salamonfalwa-i Salomon fia: Pál ellen ratione occupationis
universarum possessionariarum portionum Stephani, Emerici et Maurici filiorum
Iohannis filii Budyzlo de Zenthbalas in eadem Zenthbalas, Kysfalwd et Twr vocatis
habitarum, quas ratione patruelis fraternitatis sibi de iure pertineri allegasset indított
perében kiadott ítéletlevelét.
Tartalmilag átírta Garai Miklós nádor 1433. márc. 13-i oklevelében, amely szerint az oklevél pátens
formában volt kiállítva; ezt átírta Garai László nádor 1453. dec. 4-i oklevelében. DL 67825. (Tallián cs.)
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Febr. 16. (Prespurg, am Sampcztag nach sand Valentini Tag) Landsperg-i Schenk
Albrecht igazolja, hogy neki Pozsony város bírája és tanácsa száz magyar aranyforintot
hiánytalanul megfizetett, amit a királytól korábban kölcsönkaptak, és amelynek
visszafizetését az elrendelte.
Papíron, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel. Pozsony város lt. 3400. (DF 241478.) – Bratislava 990. sz.
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Febr. 16. Firenze. Firenze város tanácsa részletes követutasítása Zs.-hoz küldendő követeik: Rinaldo degli
Albizi lovag és Nello di Giuliano jogi doktor, fi renzei polgárok számára, a fi renzei–velencei szövetségről
való beszámolás módjáról, a királynak a Velencével esetlegesen kötendő fegyverszünet vagy béke
közvetítéséről; mit és hogyan válaszoljanak Zs. különböző magatartása és válaszai esetén. – Commissioni
II. 555. – Ugyanezen a napon a velencei dózséval való, az odaúton folytatandó tárgyalásra szóló utasítást is
kaptak. Uo. 561. – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1457–1459., kiv. (Előbbi alapján.)

142

Febr. 17. k. (Bude, f. [… ..] Invocavit) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Pethry-i
Ders fia: Péter nevében, hogy Zantho-i [Lack Jakab] vajda nemrégiben a Szabolcs
megyei Nadudwar birtokon lévő részeit, valamint […, … ..]tha, Sehter, Hollos, Bohar,
ZenthIwan és PeterdyakIlese [nevű prédiumait] elfoglalta és elfoglalva használja az ő
igen nagy sérelmére, ennek pedig Péter tudni szeretné az okát. Ezért megparancsolja
nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike tudja meg az igazságot, majd idézze meg Jakab vajdát a királyi különös jelenlét
elé, közöttük függő per nem lévén akadály. Kijelölt királyi emberek: Georgius, […
Valentinus] de Gywlahaza, Frank de Panyola, Albertus de Zalmad, Abraam de Bolth.
Átírta a leleszi konvent 1426. (…)-i jelentésében, amely szerint Gywlahaza-i Bálint királyi ember
tanúbizonyságuk, Pál frater jelenlétében megidézte Jakab vajdát. Papíron, amelynek bal oldali harmada és az
alsó része hiányzik. DL 11763. (NRA 1549-57.)

143

Febr. 17. (Bude, in Invocavit) Zs. a jászói konventhez / Ung megye hatóságához. Elmondták
neki Chazlocz/Chazloch-i Péter fia: Mihály nevében, hogy Pynkolcz/Pyncoch-i Byczo
Márton ebben az évben számos disznóját elhajtotta Hwmanna/Humanna-i Zsigmond
Laaz/Laach és Rahoncza/Rahuncha birtokok határában fekvő erdejéből, pásztorukat
pedig diris verberibus affecisset, a panaszos igen nagy kárára. Ezért megparancsolja
nekik, hogy küldjék ki egy vagy két emberüket / küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki.
Kijelölt királyi emberek: Petrus de Hegmeg, Franciscus de eadem, Andreas, Iohannes de
Baranya, Thomas Kyral de Strithe.
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Átírta 1) a jászói konvent 1426. ápr. 9-i jelentésében: 399. DL 54501. (Kállay cs.) – 2) Ung megye 1426.
márc. 30-i oklevelében: 373. DL 54496. (Uo.) – Vö. még az ügyben a leleszi konventhez szóló febr. 18-i
parancslevéllel: 151.
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Febr. 17. (Bude, in Invocavit) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Tharnolch-i
Kelemen és frater-e: Simon, valamint e Kelemen fia: Mihály, Bálint és fiai: László,
Mathyws, Fülöp és István, továbbá Mihály és fiai: Tamás és Osvát nevében, hogy
Homokh-i Lőrinc, Jakab, János, Pál, Demeter és fia: András az ő Tharnolch birtokuk
határain belül fekvő szántóikat, míg Konrád fia: György pedig Nynay birtokuk határain
belül fekvő szántóikat és erdőiket elfoglalták, és mind a mai napig használják potentia
mediante. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják
meg neki. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus, Emericus, Iacobus de Thegenye, Stephanus
Pethev de Bathfalws, Vallentinus de Mathynch, Stephanus Somogy de Evr, Michael
Somogy de eadem, Iohannes, Michael Koncz (dicti) de Kechefalwa. – A hátlapon: detur.
Papíron, hátlapján a középpecsét töredékével. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-17. (DF 221653.)
– A konventi jelentésről(?) szóló regesztát lásd Fejér X/6. 841., reg., napi kelet nélkül. – A hátlapon keresztben
egy másik ügyben keletkezett bevallás feljegyzése: quod Sandrino de Bwthka coram; quod ipse quandam
sessionem iobagionalem condam Sigismundi de dicta Bwthka, fratris sui in possessione Zelepka vocata in
linea eiusdem a plaga occidentali situatam, nunc desertam, in qua alias quidam Stanizlaus resedisset, ipsum
in septem florenos nove pignoris titulo concernentem, cum omnibus utilitatibus in eisdem septem florenis
novis Philippo Ramacha de Zerethva et filiis eiusdem pignori obligasset eo modo, quod cum ipse aut filii sui
prefati Sigismundi etc.
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Febr. 17. (Bude, in Invocavit) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Bachka-i Tamás
fiai: János,1 Tamás és Zsigmond, továbbá e Zsigmond fiai: Péter, János, valamint Miklós
és László nevében, hogy Bachka-i Szaniszló fia: András fia: Benedek – apja és felesége
(nob.) biztatására és ösztönzésére – elmúlt Mihály-nap előtti hétfőn (1425. szept. 24.)
familiárisukat: Fodor Imrét a panaszosok bizonyos malmánál kegyetlenül elverve
félholtan hagyta hátra potentia mediante. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg
az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Iohannes de Zwthy,
Georgius de Lwey, Iohannes Nemes de Kisrozwagh,2 Bekes de Kisfalwd, Ladislaus f.
Elek de Kisrozwagh. – A hátlap közepén: detur; jobbról: Iazo, Zemlen.3
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-35. (DF 221671.) –
A hátlapján keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Kysrozwagh-i Nemes János királyi ember Mátyás
frater jelenlétében Tiborc napján (ápr. 14.) Zemplén megyében elvégezte a vizsgálatot.
1
Utólag a sorok közé írva.
megye kapott még parancsot.
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2

Utána még egyszer az ő neve.

3

Értsd: a jászói konvent és Zemplén

Febr. 17. (Bude, 36. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kallo-i
Lewkes fia: Miklós (proc. Samelhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat
Meggeys(!)-i István fia: Zsigmond (proc. Kerch-i Mátyás szintén leleszivel) ellenében
az ő perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és a leleszi konvent válaszlevelében leírt
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ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon jelenléte előtt, az ügyvédek akaratából György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: Sgh (kézjegy, kétszer).
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 54488. (Kállay cs.) – A hátlapon keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson mind a fel-, mind az alperest a fent említett ügyvédek
képviselték és a pert a Mihály-napi (szept. 29.) nyolcadra halasztották; alatta: una.
147

Febr. 17. (Bude, 36. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kamonya-i
Bálint fia: Miklós és Barcha-i Mihály (proc. Monyoros-i László leleszi konventi
levéllel) folytat Miklós leleszi prépost (proc. Jano-i Mihály szintén leleszivel) ellenében
az ő perhalasztólevele értelmében az Ung megyei Barcha birtok határjárásakor tett
ellentmondás miatt a jelen vízkereszti nyolcadon, az ügyvédek akaratából György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: Sgh (kézjegy).
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Leleszi konvent mlt. 1400-110. (DF 234171.) – A hátlapon
keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson a felperest ismét Monyoros-i László,
míg az alperest Helmech-i András képviselte, és a pert a Mihály-napi (szept. 29.) nyolcadra halasztották;
alatta: due, Pazon (kézjegy).
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Febr. 17. Buda. Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Bátmonostori Töttös László fia: János (proc.
Besenyői Tamás királyi levéllel) folytat Csipcsi István, fia: Imre, testvére: Anna asszony (nob.) és Csipcsi
László fia: Mihály leánya: Katalin (proc. Gál deák kalocsai káptalani levéllel) ellenében a Bodrog megyei
Kajánd birtok határjárásakor történt ellentmondás miatt jelenléte előtt, az ügyvédek akaratából György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – Zichy VIII. 263. (DL 80018. – Zichy cs., zsélyi 213-2028.) – A hátlapon: TK
(kézjegy), solvisset.
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Febr. 17. Anno Domini MCCCCXXVIo venit Iohannes Neyser nostro coram consilio et
spospondit bona fide, quod Nicolao Glawchener iudici satisfacere vellet pro XII marcis
latorum grossorum, pro quibus prefatus Nicolaus Glawchener iudex Iohanni Schröter1
fideiubuit infallibiliter, sed ad festum Stanislai proxime affuturum (máj. 8.). Actum in
septimana ante Reminiscere etc.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15a., 3. bejegyzés.
1
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A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

Febr. 17–23.1 Item anno Domini MCCCCo XXVI in septimana ante Reminiscere nostro
coram iudicio veniunt Mager Miclosch et Iohannes Neyser bona fide promittentes2
satisfactionem complementum pro LXXXXIII marcis latorum grossorum etc.
sub obligatione bonorum omnium amborum excepta de ½ domo Iohannis Neyser,
quod prefatas LXXXXIII marcas infallibiliter expagare et solvere vellent Nicolao
Leyintveterus de Cracovia ad festum Stanislai proxime affuturum (máj. 8.), pro quibus
LXXXXIII marcis Nicolaus Glawchener et Clos Könstil fideiubuunt(!) et ad terminum
presens obligare pro scripto, obligare et proximum superior ex parte Iohannis Neyser
scilicet cum omnibus bonis, si ad tempus numeros prefatos non solvit.3
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15a-b., 4. bejegyzés.
A cselekménynek nincsen pontos napi, csak heti kelte.
áthúzva.
1

2

Utána kihúzva: quod.

3

A bejegyzés szövege
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Febr. 18. (Bude, f. II. p. Invocavit) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Chasloch-i
Péter fia: Mihály nevében, hogy Pynkoch-i Bycho Marton ebben az évben számos
disznóját elhajtotta Homonna-i Zsigmond Laaz és Rahoncha birtokok határában fekvő
erdejéből, pásztorukat pedig diris verberibus affecisset, a panaszos igen nagy kárára.
Megparancsolja ezért a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki.
Kijelölt királyi emberek: Petrus de Helmecz, Franciscus de eadem, Andreas, Iohannes
de Baranya, Thomas Kyral de Ztrwthe (!). – A hátlapon: detur.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-27. (DF 221663.) –
A hátlapján keresztben konventi feljegyzés a vizsgálat elvégzéséről. – Átírta a leleszi konvent 1426. ápr. 4-i
oklevelében: 383. DL 54497. (Kállay cs.) – Vö. az ügyben febr. 17-én kelt két másik oklevelet: 143.
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Febr. 18. (Bude, 37. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte Ozlyan-i András Gymes-i Forgach Miklós özvegye: Martha (nob.) nevében a
zobori konvent levelével Thorbach-i István ellenében, és a jelen vízkereszti nyolcadon
harminchat napon keresztül várakozott jelenléte előtt Istvánra, akinek az ő idéző- és
a nyitrai káptalan válaszlevelében leírt ügyben kellett megjelennie jelenléte előtt, ám
István nem jött és nem is küldött maga helyett senkit, ezért a szokásos bírságban, hacsak
rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalja. – A hátlapon: Sgh (kézjegy); Trenchen
(a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, hátlapján a nádor bírói pecsétjének töredékeivel. DL 59062. (Forgách cs.)
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Febr. 18. (15. die 2. die Blasii) A kői káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. jan. 11-i parancsa
(29) értelmében Kereked-i György királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat,
Dénes karbeli presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy Balázs-nap másnapján (febr.
4.) kiszálltak Bankovich/Bankowych, Kekes és Fewber birtokokra, és a királyi ember a
szomszédok és határosok összehívása után ellentmondás nélkül iktatta1 Garai Jánost a
mondott birtokokba, a törvényes három napot a helyszínen töltve. Méltóságsor: Mihály
prépost, Márk olvasó-, Máté éneklő- és Demeter őrkanonok.
Két példányban, mindkettő hártyán, függőpecséttel. 1) DL 33558. (NRA 1520-19.), a hátlapján: Statutoriae
super Bankovch. – 2) DL 33559. (NRA 1520-19) a hátlapján: Super Bankomich, Kekes, Femleugh statutoria,
ennek variánsait lásd a / jel után. – Bács-Bodrog vm. évk. 1895. 46., reg.
1
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A birtokokba bevezetésről egyik oklevélben sincsen szó!

Febr. 18. A zágrábi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelentek előttük Bolege (dictus) János fia: Jakab
és György fia: Friche zágrábi esküdtek a maguk és az egész város nevében, és tiltakoztak az ellen, hogy
Szomszédvári Tót Miklós fia: László és Tót Lőrinc fia: János a Zágráb megyei Petrovina és Hrusca birtokokat
– amelyeket Zs. újadományként juttatott a városnak – és a szintén Zágráb megyei Silyakovina birtokot –
amelyeket a város vétel jogán bír –, jogtalanul adományként kérték a királytól, és azokat mind a mai napig
jogtalanul elfoglalva tartják a város nagy kárára. Ezért a mondott esküdtek a város nevében eltiltják a királyt
az említett birtokok eladományozásától, Lászlót, Jánost és utódaikat pedig azok elfoglalásától és birtoklásától.
– Tkalčić II. 53., febr. 19-i kelettel. (Zágráb város levéltárában őrzött oklevélből.) – Laszowski I. 202. sz.
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Febr. 18. (in Gumur, f. II. p. Invocavit) Zenthelsebeth-i Gáspár fia: Imre gömöri alispán
és a szolgabírák azt a pert, amelyet Chytnek-i László fia: Miklós mester (proc. Wal-i
Parvus Mátyás levélükkel) folytat Bubek (dictus) János fia: Miklós (proc. Malah-i Madar
/dictus/ András szintén levelükkel) ellenében a az ő perhalasztólevelük értelmében
Invocavit vasárnap utáni hétfőn (febr. 18.) jelenlétük előtt, a felek akaratából pünkösd
nyolcada utáni hétfőre (máj. 27.) halasztják.
Papíron, hátlapján három gyűrűspecsét töredékeivel. DL 11758. (NRA 1549-54.) – A hátlapján keresztben
bírósági feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson a felperest Abach Pál jászói konventi levéllel,
az alperest pedig Madar András szintén jászóival képviselte, és a pert Keresztelő Szent János fővételének
ünnepe (aug. 29.) utánra halasztották.
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Febr. 18. (in Posonio, f. II. p. Invocavit) Ludan-i László elismeri, hogy a Pozsony város
által a király által rájuk most kivetett taxa címén kifizetett 117 florenos camerales
per centum computando familiárisától, Torboch-i Tumpa-tól átvette, és erről a várost
nyugtatja. Az oklevél de nostro consensu et assensu Torbocz-i Tumpa pecsétjével lett
megerősítve.
Papíron, a szöveg alatt pecsét nyomával. Pozsony város lt. 834. (DF 239461.) – Bratislava 991. sz.
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Febr. 19. (Posonii, f. III. p. Invocavit) Zs. a vasvári káptalanhoz. Elmondták neki Pwnye-i
István fiai: Antal és László, valamint Miklós fia: László nevében, hogy Loos-i Beled
az elmúlt napokban Pwnye birtokukon lakó jobbágyukat: Mihályt non habita licentia
nec iusto terragio deposito aliis etiam suis debitis minime persolutis a saját birtokára
költöztette, sőt, két ménesbeli lovukat megölte potentia mediante. Ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek:
Georgius de Pochond, Nicolaus litteratus de Kisfalud, Ioseph de Vadasfalu.
Átírta a vasvári káptalan 1426. ápr. 14-i jelentésében: 433. DL 43663. (Múz. törzsanyag, Vétel 1881.)
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Febr. 19. (Posonii, f. III. p. Invocavit) Zs. a vasvári káptalanhoz. Elmondta neki
Nyczk-i János fia: János – a maga meg Nyczk-i Benedek fia: László nevében –, hogy
Sandorfalua-i Márton és Miklós a most elmúlt Bálint-nap (febr. 14.) körül nem tudni, mi
okból fegyveresen és hatalmasul rátörtek a panaszosok ZenthIwanfalua birtokára, és ott
jobbágyukat, az Wyfalw-i birtokrészükön lakó István deákot ártatlanul de domo plebani
ipsorum exponentium extrahendo megölték potentia mediante. Ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi
emberek: Iohannes f. Iwan de Therestyenfalua, Iohannes de Logud, Ugrinus de Myhaly.
Átírta a vasvári káptalan 1426. márc. 11-i jelentésében: 299. DL 50426. (Horváth Tibor Antal gyűjteménye.)
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Febr. 19. (Bude, 38. die oct. epiph.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Iobagh-i
Albert deák Chythnek-i László, a felhévízi keresztesek mesterének nevében királyi levéllel
Beye-i Tamás ellenében, és a jelen vízkereszti nyolcadon harminchét napon át várakozott
rá a királyi különös jelenléten a leleszi konvent vizsgálati- és idézőlevelében leírt ügyben,
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ám Tamás nem jelent meg és nem is küldött maga helyett senkit, ezért a szokásos
bírságban, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalja. Presentes autem
propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis
maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo
eiusdem fecimus consignari. – A hátlapon: nobis; Gwmer (a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 11759. (NRA 1549-55.)
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Febr. 19. (Bude, f. III. p. Invocavit) Zs. a leleszi konventhez. Elmondta neki Felkomlos-i
László – a maga és fia: László meg Cege-i néhai Konya leánya: Erzsébet (nob.), aki
Wyfalus-i Jakab felesége, valamint Belse-i Mihály nevében –, hogy Dobi-i György és
Monak-i János fiai: Mihály és Jakab nemrégiben nonnullas particulas terrarum arabilium
ipsorum necnon quedam fenilia seu prata ac loca molendinorum in fluvio Zerench
habita in territorio cuiusdam predii eorum Adamteleke vocati habitas et existentes
maguknak potentialiter elfoglaltak és a mai napig elfoglalva tartják és használják. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi
emberek: Nicolaus de Pelehte, Andreas f. Iohannis de Azar, Iohannes f. Vilhelmi de
eadem, Iacobus de Ronya, Ladislaus de Bol. – A hátlapon: Lecta 2n (kézjegy).
Papíron, hátlapján papírfelzetes titkospecséttel. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-10. (DF
221646.) – A hátlapján keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Bol-i László királyi ember Albert frater
jelenlétében a Szent Kereszt megtalálásának ünnepén (máj. 3.) Zemplen megyében a vizsgálatot elvégezte.
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Febr. 19. (Bude, 38. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy Samelhaza-i
Balázs Kallo-i Leukes fia: Miklós nevében a leleszi konvent levelével Bathor-i Szaniszló
fia: István ellenében a jelen vízkereszti nyolcadon harminchét napon át várakozott az ő
idéző- és a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben folyó perükben, ám István nem
jelent meg és nem is küldött maga helyett senkit, ezért a szokásos bírságban, hacsak
rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalja. – A hátlapon: Sgh (kézjegy), Zabolch
(a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 54489. (Kállay cs.)
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Febr. 19. (Bude, 38. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor a nyitrai káptalanhoz. Tudják
meg, hogy az elmúlt évi Jakab-napi nyolcadon megjelent előtte Ozlyan-i András a néhai
Gymes-i Forgach (dictus) Miklós özvegye nevében a zobori konvent levelével Thorbach-i
Thompa ellenében, majd felmutatta a nyitrai káptalan vizsgálati és idézőlevelét (itt
tartalmi átírásban; az eredeti oklevél: ZsO XII. 840. sz.), amely magában foglalta Zs.nek a káptalanhoz szóló, vizsgálatot elrendelő parancslevelét (itt tartalmi átírásban;
a káptalan által átírt teljes szövegű példányból készült kivonat: ZsO XII. 653. sz.).
Az ügyet az alperesek1 távolmaradása miatt a nádor a Mihály-napi (1425. szept. 29.)
nyolcadra halasztotta, az alpereseket pedig megbírságolta, és a káptalannak elrendelte
újbóli megidézésüket az említett nyolcadra (itt tartalmi átírásban; az eredeti oklevél:
ZsO XII. 985. sz.), amelyet Máté ünnepének vigíliáján (szept. 20.) Halach-i Bertalan
nádori ember Miklós karbeli klerikus jelenlétében meg is tett; majd az ügyet ezen
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törvényszékről általános királyi rendeletre az 1426. évi vízkereszti nyolcadra halasztotta.
Mivel az alperesek a jelen alkalommal sem jelentek meg, a nádor kéri a káptalant, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg
Tompát és Istvánt Martha asszony ellenében válaszadásra, valamint Tompát hat márka
bírság neki és a másik félnek járó része megfizetésére a György-napi (ápr. 24.) nyolcadra.
Kijelölt nádori emberek: Mathyas, Andreas de Korus, Iohannes de Raychan, Petrus de
Harabolch, Iohannes, Benedictus de Vyzthyen, Bartholomeus de Holach, Nicolaus,
Stephanus Veres, Andreas de Barchan. – A hátlapon: centum den. Sgh (kézjegy).
Vízfoltos, helyenként szakadozott papíron, hátlapján zárópecsét nyomával és a nyitrai káptalan
pecsétfőjének töredékével. DL 59063. (Forgách cs.) – A hátlapon keresztben káptalani feljegyzés, amely
szerint Koros-i Mátyás nádori ember István karbeli klerikus jelenlétében Quasi modo vasárnap utáni
pénteken (ápr. 12.) Torbach birtokon az idézést végrehajtotta.
1
A nyitrai káptalan fentebb már idézett, 1425. júl. 20-i okleveléből (ZsO XII. 840. sz.) tudjuk, hogy
Tompa mellett Thorbach-i István volt az ügyben a másik alperes, akinek idézését az 1426. évi vízkereszti
nyolcadon a nádor újból elrendelte.
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Febr. 19. (Bude, 38. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Gymes-i
Forgach György (proc. Hul-i Miklós zobori konventi levéllel) folytat Gymes-i Forgach
Miklós özvegye (nob.), valamint Zeplak-i László és Miklós (proc. Ozlyan-i András
szintén zoborival) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és a zobori
konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon jelenléte előtt, az
ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: Sgh
(kézjegy).
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékével. DL 59064. (Forgách cs.)
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Febr. 19. (Bude, 38. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
megjelent előtte Beseneu-i Tamás Bathmonostora-i Töttös László fia: János nevében királyi
levéllel Izmen-i Miklós fia: Péter1 ellenében a jelen vízkereszti nyolcadon, és harminchét
napon keresztül várakozott a jelenléte előtt a néhai Nana-i Kompolth István országbíró
oklevelében leírt ügyben, ám Péter nem jelent meg és nem is küldött maga helyett senkit,
valamint a korábban kirótt kilenc márka bírság kétszeresét sem fizette meg neki és a másik
félnek, ezért távolmaradása miatt a szokásos bírságban, a korábbi bírságai meg nem fizetése
miatt pedig azok kétszeresében, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalja. –
A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset; Tolnensis (a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. DL 80019. (Zichy cs., zsélyi 213-2029.) – Zichy VIII. 233., reg.
1
A hátlapon Izmen-i Miklós nem Péter apjaként, hanem fiaként szerepel, és így szerepel az ügyben
korábban eljáró Nánai Kompolt István országbíró 1425. márc. 3-án kelt kiadványában is. (ZsO XII. 235. sz.;
Zichy VIII. 230.)
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Febr. 19. (Bude, 38. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
megjelent előtte Pognar Tamás Antal csornai prépost és a konvent nevében, levelükkel,
Zyrak-i Mychk fiai: Tamás, János, István és Miklós meg János fia: Mihály ellenében
a jelen vízkereszti nyolcadon, és harminchét napon keresztül várakozott a jelenléte
előtt az ő perhalasztólevele értelmében, a győri káptalan felszólító és idézőlevelében
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foglalt ügyben, ám azok nem jöttek és nem is küldtek maguk helyett senkit, ezért őket
a szokásos bírságban, hacsak rationabiliter ki nem mentik magukat, elmarasztalja. –
A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset, Sopron (a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékével. GYMSML 5376, Csornai konvent mlt. 39-3-24. (DF 264987.)

*.

Febr. 19. A zágrábi káptalan oklevele Petrovina, Hrusca és Silyakovina birtokok ügyében. – Tkalčić II. 53.
(Zágráb város levéltárában őrzött oklevélből.) – Laszowski I. 202. sz. (Tkalčić után.) – Az oklevél pontos
kelte: febr. 18. Lásd 154.
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Febr. 19. Temesvár. Mekcsei Péter fia: Imre és Derecskei Lőrinc fia: Pál temesi alispánok meg a szolgabírák
emlékezetül adják, hogy személyesen megjelentek előttük Remetei István fiai: Imre, László, Miklós és
Frank, majd egy évre minden perükben ügyvédjeikül vallották Dobozi Pétert, Körösközi Jánost, Csécstelki
Gergelyt és Tamást, Kőcsei Péter fiát: Jánost, Berleni Balázst és Pált, Baracs Antalt, Kolcsai László fiát:
Jánost, valamint Pétert és Istvánt. – Ortvay: Temes 592. (DL 54490. – Kállay cs.)
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Febr. 19. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs.-hoz. Követét: Corrado del Carretto savonai
őrgrófot küldte hozzá tágyalni, szavainak adjon hitelt. – Carteggio II. 7/67. (Milánói lt.)
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Febr. 20. (Bude, 39. die oct. epiph.) Zs. azt a pert, amelyet a néhai Ghymes-i Forgach
(dictus) Miklós özvegye: Martha (nob.) és fiai: János és István (proc. Ozlyan-i András
zobori konventi levéllel) folytatnak Ghymes-i Forgach (dictus) Péter fiai: György és János
(proc. Hyly-i Miklós szintén zoborival) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a
zobori konvent vizsgálati és idézőlevelében foglalt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon
a királyi különös jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára
halasztja. Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis,
aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga
ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari. – A hátlapon: GS (kézjegy).
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. DL 59065. (Forgách cs.) – A hátlapon keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson a feleket az előbbi ügyvédek képviselték, és a pert a
következő évi (1427) vízkereszti (jan. 6.) nyolcadra halasztották; alatta: una.
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Febr. 20. (Bude, 39. die oct. epiph.) Zs. azt a pert, amelyet a néhai Gymes-i Forgach Miklós
özvegye: Martha (nob.), valamint fiai: János, István, László, Imre, Péter és György (proc.
Ozlyan-i András zobori konventi levelével) folytatnak Gymes-i Forgach György (proc.
Hely-i Miklós szintén zoborival) ellenében Pálóci Mátyus országbíró perhalasztólevele
értelmében, a zobori konvent vizsgálati- és idézőlevelében foglalt ügyben a jelen
vízkereszti nyolcadon a királyi különös jelenléten, az ügyvédek akaratából Györgynap (ápr. 24.) nyolcadára halasztja. Presentes autem propter absentiam … Iohannis
episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii
et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari. –
A hátlapon: GS (kézjegy).
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékével. DL 59066. (Forgách cs.) – A hátlapon keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a pert a következő tárgyaláson a jövő (1427) évi vízkereszti (jan. 6.) nyolcadra
halasztották; alatta: una.
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Febr. 20. (Bude, die 39. oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy Ozlyan-i
András Gymes-i Forgach Miklós özvegye: Margit(!) (nob.) nevében a zobori konvent
levelével a jelen vízkereszti nyolcadon az ő perhalasztólevele értelmében, a nyitrai
káptalan levelében leírt ügyben harmincnyolc napon keresztül várakozott jelenléte
előtt Thorbach-i Tompa ellenében, ám ő nem jött és nem is küldött maga helyett senkit,
ezért a szokásos bírságban, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalja. –
A hátlapon: Sgh (kézjegy), Trenchen (a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, hátlapján zárópecsét darabjaival. DL 59067. (Forgách cs.)
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Febr. 20. (Bude, 39. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor annak a három vásáros kikiáltásról
szóló jelentésnek a megvitatását, amelyet [Tharkan-i] Miklós [testvérei]1: Dor[ottya
(nob.) – aki Kazon-i] Pogan (dictus) [Domokos felesége]1 – és Katalin (nob.) (proc. […]
Benedek leleszi konventi levéllel) folytatnak Meg[yes]-i István fia: [Zsigmond]1 (proc.
Keerch-i Mátyás szintén leleszivel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, az ő
kikiáltó- és a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon,
amikor Zsigmondnak 30 márka bírságot kellett volna megfizetnie neki és a másik
félnek, mivel az alperes ügyvédje az ügyben sem választ adni, sem a nádornak és a
felperesnek járó bírságot megfizetni nem tudta, hanem további halasztást kért, ezért
a pert György-nap (ápr. 24.) nyolcadára halasztja azzal, hogy akkor Zsigmond vagy
ügyvédje perbelépés előtt köteles három márka bírságot megfizetni, valamint az eddigi
bírságot megkétszerezve kifizetni. – A hátlapon: Sgh (kézjegy), XXIIII den.
Több helyütt hiányos papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 80020. (Zichy cs., zsélyi 217-B-1.) –
Zichy VIII. 284., reg.
A hiányokat, ahol lehetett, Garai Miklós nádornak egy, az ügyben 1426. jún. 9-én (699) kelt okleveléből
egészítettük ki.
1
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Febr. 20. (Bude, 39. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előtte Pazthor-i László [deák], Antal csornai prépost és a konvent
ügyvédje, majd a maga és megbízói nevében tiltakozott az ellen, quod cum ipse Ladislaus
pridem, videlicet circa festum festum beate Scolastice virginis (febr. 10.) proxime
preteritum cum certis litteris pro expediendis causis prefatorum prepositi et conventus
ad presentes octavas festi epiphaniarum Domini huc Budam venire destinassent, tunc
quidem malefactores ex instigatione, anuentia et commissione Thome filii Mykch
de Zyraak ac eiusdem Mykch patris et fratrum eiusdem prope villam Moroczhyda
insidiando quasdam litteras prefatorum prepositi et conventus, utputa in facto potentie
tangentes obligatorias, obmissionales, sententiales, occupatorias et super donationem
duarum partium iurium possessionariorum ipsius Mikch contra sepedictos prepositum
et conventum in facto potentie convicti manibus iudiciariis applicatarum et statutarum
eisdemque preposito et conventui per comitem Mathius de Paloch iudicem curie regie
datarum confectas necnon birsagiales et alias causales contra et adversos Thomam de
Zyrak et Mykch patrem et fratres eiusdem Thome emanatas manu violenta et sacrilega
ab ipso Ladislao litterato de dicta Pazthor, procuratore dictorum prepositi et conventus
abstulissent et spoliassent, et iidem malefactores manibus prefati Thome et aliorum
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predictorum, sicuti idem Ladislaus retulit, dedissent et assignassent in preiudicium et
dampnum eorum prepositi et conventus ac dicti Ladislai litterati periculum non modicum
et iacturam. – A hátlapon: non adhuc.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. GYMSML 5371, Csornai konvent magánlt. 41-3-8-3. (DF
264982.) – Vö. a győri káptalan ugyanezen ügyben kiadott febr. 28-i oklevelével (229).
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Febr. 20. (Bude, 39. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Hemphaza-i Péter fia: Domokos (proc. Pecel-i György veszprémi káptalani levéllel)
folytat contra magistrum Stephanum cruciferum comitem capelle sancte Trinitatis ad
latus ecclesie Iauriensis fondate et canonicum eiusdem ecclesie (proc. Bary-i János
szekszárdi konventi levéllel) az ő perhalasztólevele értelmében, meg az ő idéző- és a
pannonhalmi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon a
királyi jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára halasztja.
– A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékével. DL 43657. (Múz. törzsanyag, Véghely-gyűjt.) – A hátlapon
középen: contra non venit. – A hátlapon keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a György-napi
nyolcadon a felperes képviseletében ugyanaz jelent meg; alatta: Vesprimiensis (a megyei bírságjegyzéknek),
mellette: solvit.
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Febr. 20. (Bude, 39. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró előtt az 1425. évi Györgynapi nyolcadon megjelent Miklós szerzetes Miklós garamszentbenedeki apát nevében
annak levelével Marosfalwa-i Tamás fia: László, fiai: Imre és Vince, e Tamás fia: Tamás,
az előbbi Tamás fia: Mayos, valamint László mester fiai: Cheh (dictus) István, Wytez Pál
és Thoth Miklós ellenében a nyitrai káptalan vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben,
majd felmutatta a káptalan királynak szóló válaszlevelét – ez tartalmazta az apát
panaszát is leíró királyi parancslevelet –, amely szerint a húsvét ünnepe utáni szombaton
(1425. ápr. 14.) Nempty-i Berk János királyi ember a nyitrai káptalan kiküldöttje:
Miklós pap jelenlétében kimenve Bars megyébe megtudta, hogy Marosfalwa-i Tamás
fia: László, annak fiai: Imre és Vince jobbágyaikkal: Egyeddel, Bodo (dictus) Jakabbal,
Hegedes Györggyel és Damjánnal, továbbá az említett Tamás fia: Tamás a jobbágyaival:
Zenthgywrgh-i Györggyel, Stare (dictus) Lászlóval és Dwk fiával: Jánossal, az előbbi
Tamás fia: Mayos jobbágyaival: Nemes (dictus) Lászlóval, Warad-i Péterrel és Lukáccsal,
valamint Cheth (dictus) István jobbágyaival: Magnus Györggyel, Madaraz (dictus)
Miklóssal, István villicus-szal, Beller (dictus) Mihállyal, Sypus (dictus) Benedekkel, a
fiával: Antallal, Herchegh (dictus) Istvánnal, továbbá néhai Marosfalwa-i Cheh László
mester fia: Wytez (dictus) Pál jobbágyaival és népeivel: Kalna-i Jánossal, Magyar
(dictus) Balázzsal és Florentinus Lászlóval – valamennyi jobbágy Marosfalwa-n lakik –,
valamint a néhai Cheh László másik fia: Cheth Miklós az apát és a konvent Marosfalwa
és Kyskalna birtokok között fekvő Barbata nevű prédiumát a hozzátartozó erdőkkel,
rétekkel és cserjésekkel együtt sok-sok éve az apát és a konvent engedélye nélkül,
eltiltásaik ellenére elfoglalva használják potentialiter, és sokszori kérésükre sem adtak
elégtételt ez ügyben. Ezt követően a nevezetteket még ugyanazon a napon Marosfalwa-i
birtokrészeiken megidézte Miklós apát ellenében az említett György-napi nyolcadra a
királyi jelenlétre, meghagyva nekik jobbágyaik előállítását is. – Az említett nyolcadon a
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felperes ügyvédje megjelent, ám az alperesek nem jöttek, nem is küldtek maguk helyett
senkit és jobbágyaikat sem állították elő, ezért megbírságolta őket, majd ismételten
kérte a nyitrai káptalant, hogy az említett alpereseket idézzék meg az (1425. évi) Jakabnapi nyolcadra a királyi jelenlét elé válaszadásra. – A Jakab-napi nyolcadon a felperes
ügyvédje felmutatta a nyitrai káptalan idézésről szóló jelentését, amelyből kiderült,
hogy Kyshytche-i Tamás királyi ember a káptalani kiküldött: Miklós pap jelenlétében
az alpereseket Marosfalwa birtokon Margit-nap előtti csütörtökön (1425. júl. 11.) a
parancsnak megfelelően megidézte, ám ők ezúttal sem jöttek, nem is küldtek maguk
helyett senkit, és a jobbágyaikat sem állították elő, ezért az országbíró megbírságolta
őket, majd újból kérte a káptalant az alperesek megidézésére az (1425. évi) Mihály-napi
nyolcadra, ahonnan de generali regio literatorio edicto a jelen, (1426. évi) vízkereszti
nyolcadra került a per. – Ez alkalommal a felperes ügyvédje, Miklós szerzetes felmutatta
a nyitrai káptalan idézésről szóló jelentését, amely szerint Heche-i Mihály királyi ember
a káptalan kiküldöttje: Miklós pap jelenlétében Máté-nap előtti csütörtökön (1425. szept.
19.) megidézte Pált, Miklóst és Mayos-t az (1425. évi) Mihály-napi nyolcadra. A mostani
vízkereszti nyolcadon a felperesi ügyvéd hiába várt a nevezett alperesekre, azok nem
jelentek meg, ezért az országbíró megbírságolta őket, majd elrendelte az alperesek
három vásáron történő megidézését az (1426. évi) György-napi (ápr. 24.) nyolcadra
válaszadásra, és az összesen 132 márka bírság megfizetésére.
Tartalmilag átírva Pálóci Mátyus országbíró 1429. júl. 16-i oklevelében. Esztergomi székesfőkáptalan
mlt., Acta radicalia 76-A. (DF 264693.)
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Febr. 20. A pozsonyi káptalan emlékezetül adja, hogy megkapván Zs. parancsát (128) Gátafalvi Gróf
Hermann királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Márton plébánost, kanonoktársukat, akik
visszatérve elmondták, hogy Bálint-nap utáni pénteken (febr. 15.) kimentek Köpcsény birtokra, ahol a királyi
ember a szomszédok és határosok összehívása után ellentmondás nélkül bevezette Waltpurgát, fiait: Jánost
és Pétert, továbbá leányait: Margitot, Borbálát és Orsolyát a birtokba, és iktatta részükre az őket illető jogon.
Oklevelüket függőpecsétjükkel erősítették meg. – Átírta Zs. 1426. márc. 1-i privilégiumában (234), amelyet
I. Ferdinánd király 1557. ápr. 3-án írt át. DL 11755. (NRA 689-35.) – Cseh nyelvű korabeli másolatát lásd
Archiv ministerstva vnitra: Gubernialni listiny 132. (DF 288384.) – Fejér X/6. 802., reg. (Dobner: Monum.
hist. Bohemica II. 408. után.)
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Febr. 21. (Bude, 40. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy annak
a három vásáros kikiáltásról szóló ügynek a tárgyalását, amely egyfelől Chethnek-i
László, a felhévízi keresztesek mestere meg Chethnek-i János és Miklós (proc. Albert
deák nádori levéllel) mint felperesek, másfelől Gymes-i Forgach Péter és Miklós fia:
János mesterek (proc. Hwl-i Miklós zobori konventi levéllel) mint alperesek között
zajlik az ő perhalasztólevele értelmében, az ő kihirdetést elrendelő és a jászói konvent
válaszlevelében leírt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon jelenléte előtt, amikor is
Forgach Péternek iudicia centum ac decem et septem marcarum, ipse vero Iohannes
Forgach iudicia sexaginta trium marcarum duplo duplata1 nobis et parti adverse
persolvere tenebatur, mivel az alperesek ügyvédje nem adott feleletet, hanem kérte a
per következő alkalomra halasztását a szokásos bírsággal, ezért György-nap (ápr. 24.)
nyolcadára halasztja azzal, hogy az alperesek perbelépés előtt három márka bírságot
kötelesek letenni, illetve eddigi bírságaikat megkétszerezve megfizetni. – A hátlapon:
Sgh (kézjegy); nobis XII.
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Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. DL 11760. (NRA 1549-56.) – A hátlapon középen: contra non
venit.
1
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A kurzívan szedett rész a sor felett betoldva.

Febr. 21. (Bude, 40. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Kallow-i
Lewkes fia: Miklós (proc. Samelhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat Orozy-i
Imre fia: Fülöp, László és Imre, Borswa-i Fábián fia: Pál meg fiai: László és Miklós (proc.
Perked-i Simon leleszi konventi levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a
leleszi konvent vizsgálati- és idézőlevelében leírt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon a
királyi jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából György-napi (ápr. 24.) nyolcadára halasztja.
– A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. DL 54491. (Kállay cs.) – A hátlapon keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a György-napi nyolcadon a felperest ugyanaz, az alpereseket pedig Komlos-i János
leleszi levéllel képviselte, és a pert Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztották; alatta: due.
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Febr. 21. (Bude, 40. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Kallo-i
Levkes fia: Miklós (proc. Samelhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat Harabor-i
Danch (dictos) Pál és András (proc. Perked-i Simon leleszi levéllel) ellenében az ő
perhalasztólevele értelmében, a leleszi konvent vizsgálati- és idézőlevelében leírt ügyben
a jelen vízkereszti nyolcadon a királyi jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 54492. (Kállay cs.) – A hátlapon keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a György-napi nyolcadon a felperest ugyanaz, az alpereseket pedig Komlos-i János
leleszi levéllel képviselte, és a pert Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztották; alatta: una.
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Febr. 21. (Bude, 40. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet György
esztergomi érsek (proc. Bálint deák az érsek levelével) folytat Symony-i György, János
és Zsigmond, meg Miklós és Imre – akik közül János személyesen jelent meg a maga
és társai nevében a garamszentbenedeki konvent levelével – valamint előállítandó
jobbágyaik ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a garamszentbenedeki konvent
oklevelében leírt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon a királyi jelenlét előtt, a felek
akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy),
solvisset.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékével. DL 72625. (Simonyi cs.)
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Febr. 21. (Bude, 40. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Kerekgede-i Themel fiai: Péter, János, Miklós és Tamás – akik közül Miklós a maga és a
többiek nevében királyi levéllel jelent meg – folytatnak Chonthfalva-i Miklós fiai: Jakab,
László és a másik László – akik közül Jakab a maga és a többiek nevében országbírói
levéllel jelent meg – ellenében a nádor perhalasztólevele értelmében a két Kwthaso
birtok határjárásakor tett ellentmondás miatt a jelen vízkereszti nyolcadon a nádori
jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából az országbíró elé, a Mihály-napi (1426. szept. 29.)
nyolcadra halasztotta oly módon, hogy akkor ítélőmestere: Zelew-i János mester Mihály-
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nap 8. napján (1426. okt. 6.) kimenve Zenthivan és Kwthaso birtokokra hallgassa meg a
feleket és tekintse meg okleveleiket, majd inter easdem partes disponeret, ordinaret et
arbitraretur, amelyet a felek kötelesek elfogadni, és ha valamelyik fél nem fogadná el,
akkor talis pars contra partem alterum ipsum arbitrum acceptantem in viginti quinque
marcarum denariorum convinceretur eo facto.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 95813. (Siráky cs.) – Az oklevél mára elpusztult és annak idején
a hátlapról nem készült fényképfelvétel.
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Febr. 21. Buda. Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy Perényi Péter egykori országbíró előtt,
amikor az 1422 pünkösdjének nyolcadán törvényszéket tartott, a zágrábi káptalan nevében és annak
ügyvédvalló levelével megjelent János deák, és bemutatta Marcali Dénes szlavón bánnak az 1421. évi Mihálynapi nyolcados törvényszék huszadik napján kelt (1421. okt. 25.), a zágrábi ispánok pecsétjével megerősített
peráttevő (transmissionalis) oklevelét (ZsO VIII. 1077. sz.), állítván, hogy László zágrábi kanonok és
székesegyházi főesperes a mondott káptalan nevében és annak ügyvédvalló levelével, Marcali Dénes szlavón
bán perhalasztólevele értelmében a mondott Mihály-napi oktáván megjelent, és a bán előtt felmutatta az említett
Perényi Péter pervisszautaló (remissionalis) oklevelét – amely magában foglalta Szántói Lack Dávid egykori
szlavón bánnak az 1419. évi György-napi nyolcad 20. napján (1419. máj. 20.) Zágrábban kiadott peráttevő
parancsát a zágrábi káptalannak a Monoszlói Csupor Istvánnal szemben indított perében (ZsO VII. 480. sz.)
–, állítván, hogy amikor Csakovci Miklós fia: Bereck királyi ember Gál csázmai éneklőkanonok jelenlétében
1421. febr. 22-én kiment Sziszek birtokra, és azt a szomszédok meg a határosok összehívása után el akarta
határolni Csupor István és más monoszlói nemesek birtokrészeitől és iktatni akarta a zágrábi káptalan részére
örök birtoklásra, akkor Ugrin monoszlói prédiális és Zpaky (dictus) Tamás monoszlói jobbágy Csupor István,
néhai Monoszlói Pál bán fiai: Ákos, Demeter és György, valamint Miklós fia: Zsigmond és Tamás fia: Farkas
nevében ellentmondtak a határolásnak, ezért megidézte őket a zágrábi káptalan ellenében 1421. márc. 5-re
Dávid bán jelenléte elé. – Ebben az időpontban az alperesek közül csak Zsigmond jelent meg, aki azonban
a többi alperes nevében nem kívánt válaszolni, így azokat a bán megbírságolta, az ügyet pedig az (1421. évi)
György-napi nyolcadra halasztotta, előírván a többi alperes újbóli megidézését is. – Az 1421. évi Györgynapi nyolcadon a felperes zágrábi káptalan nevében László kanonok-főesperes jelent meg, és felmutatta a
csázmai káptalan arra a nyolcadra szóló idézéséről szóló jelentését, amely szerint Belovári László fia: Miklós
báni ember András csázmai kanonok jelenlétében megidézte Csupor Istvánt, Pál fiait és Farkast, mindegyiket
saját birtokrészén, Verthlyn másnéven Szobocsina birtokon a zágrábi káptalan ellenében. Ezen oklevél
felmutatása után kijelentette, hogy Pál bán fiai kiskorúak, ezért az ellentmondás okának meghatározását
Istvántól, Zsigmondtól és Farkastól követelte. Erre azonban István, Zsigmond és Farkas ügyvédjei: Antal és
Tamás deákok bemutatták a csázmai káptalan egy oklevelét, amely igazolta azt, hogy Pál gyermekei valóban
kiskorúak, ám nélkülük a többi alperes az ügyben nem tartotta kötelesnek a válaszadást. A bán ekkor úgy
döntött, hogy Pál bán fiait zárják ki a perből, és a másik három alperes legyen köteles perbe szállni. Ezzel
azonban az alperesek nem elégedtek meg, és az ügy királyi kúriába való áttetelét kérték felülvizsgálatra, ezért
a pert a bán Keresztelő Szent János születése ünnepének (1421. jún. 24.) nyolcadára a királyi kúriába küldte át,
meghagyva egyúttal, hogy az ott hozott döntést a Nagyboldogasszony ünnepe (1421. aug. 15.) utáni nyolcadra
küldjék meg neki. – Perényi Péter országbíró Dávid bán ítéletét jogosnak találta, és az ügyet az (1422. évi)
vízkereszti nyolcadról az (1422. évi) György-napi nyolcadra visszaküldte Dénes bán jelenléte elé. Ezen
alkalommal a felperes zágrábi káptalan ügyvédje a bánt arra kérte, hogy Csupor István részéről szolgáltasson
igazságot a káptalannak, ám István ügyvédje: Tamás deák úgy nyilatkozott, hogy Zs. Istvánt – és így Pál fiait
is – azzal a keggyel ruházta fel, hogy azon birtokok ügyében, amelyek egykoron a hűtlenség vétkébe esett
Monoszlói Csupor János birtokában voltak, majd Zs. kegyéből 1421. máj. 3-án, Visegrádon újadomány címén
örökadományként Csupor Istvánhoz és Pál bán fiaihoz kerültek, megtiltott mindenféle pereskedést (ZsO VII.
1690. sz.), márpedig a vitatott terület ezen birtokokhoz tartozik. – Ezt követően Dénes bán az ügyet az alperes
ügyvédjének kívánságára ismét átküldte Perényi Péter országbíró jelenléte elé az 1422. évi Márton-napi (nov.
11.) nyolcadra, meghagyván, hogy az ítéletet az (1423. évi) vízkereszti nyolcadra juttassák el hozzá (vö. ZsO
VIII. 1077. sz.). – Az ügy tovább halasztódott, előbb Perényi Péter, majd Nánai Kompolt István országbírói
hivatalviselése alatt, végül jelen 1426. évi vízkereszti nyolcadra jutott. E tárgyaláson a felperes zágrábi
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káptalan nevében György kanonok jelent meg a káptalan levelével, míg Csupor István alperest Tamás deák
képviselte a győri káptalan levelével. Az országbíró azonban, mivel az alperes nem tudta felmutatni Zs. 1421.
máj. 3-án kelt adománylevelét – amelyből kiderülhetett volna, hogy a perben forgó birtokterület valóban az
adomány részét képzi-e –, a pert eldönteni nem tudta, hanem az (1426. évi) György-napi nyolcadra visszautalta
Cillei Hermann zagorjei gróf, szlavón bán elé, meghagyva az alperesnek a királyi adománylevél felmutatását
is. – Lukinović VI. 211. (Zágrábi káptalan lt., Acta antiqua 31-54. – DF 256615.) – Arhivski Vjesnik 11–12.
(1968–1969) 279/67. sz. (Uo.)
182

Febr. 21. (3. die f. III. p. Invocavit) A szekszárdi konvent Zs.-hoz. Jan. 16-i parancsa
(49) értelmében Othelek-i Mátyás fia: Pál királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat,
Balázs frater-t, akik visszatérve elmondták, hogy ők Invocavit vasárnap utáni kedden
(febr. 19.) Miske birtokon felkeresték (Miskei) Pált, majd felszólították a leánynegyedre
vonatkozó oklevelek átadására. Mivel azonban ő ezt megtagadta, ezért (Besenyői István
leányai:) Skolasztika és Eufémia ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára megidézték
a királyi jelenlét elé.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. DL 80021. (Zichy cs., zsélyi 218-B-150.) – Zichy VIII., 263.,
reg. – A hátlapon középen: contra non venit (2x); keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a György-napi
nyolcadon a felpereseket Besenew-i Mihály fia: Tamás, az alperest pedig Meegh-i Gál képviselte, mindketten
a kalocsai káptalan levelével, és a pert az ügyvédek akaratából Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára halasztották;
alatta: due.
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Febr. 21. (f. V. p. Invocavit) A zobori konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelentek előttük Tamás fia: Miklós és Marias fia: István fia: Balázs, hospites de
Beed, majd a következő bevallást tették: quod ipsi quasdam sessiones seu curias
iobagionales, portiones videlicet possessionarias ac terras arabiles seu prata Michaelis
filii Stephani ac Gaspar filii Ladislai de Ellefanth in possessione Beed predicta habita,
in comitatu Nitriensi existenti, quas iidem Michael et Gaspar alias mediantibus litteris
nostris easdem cum omnibus utilitatibus earundem ipsis, videlicet Nicolao filio Thome
et Blasio filio Stephani in sexaginta florenis presentis monete pignori obligassent, nunc
vero ipsi videlicet Nicolaus et Blasius ipsas sessiones seu curias, sicuti in predictis litteris
nostris impignoratitiis continentur, cum eisdem condicionibus nobilibus viris Nicolao et
Stephano filiis Iohannis de Ellefanth predicta et dominis ipsorum tamdiu possidendas
et habendas, donec annotati Michael et Gaspar predictos sexaginta florenos imprompta
pecunia ipsis persolverint, pro tuitione et conservatione ac defensione dedissent,
assignassent et contulissent, immo prefati Nicolaus et Blasius dederunt, assignarunt et
contulerunt antefatis Nicolao et Stephano in nostri presentia vigore presentium mediante.
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 11761. (NRA 1672-133.)
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Febr. 21. Anno Domini Mo CCCCo XXVIo feria quinta, in vigilia kathedre Beati Petri
apostoli coram nostra accedens presentia providus Iohannes Schroter concivis de Thoran
secundum quod prosecutus est iura sua coram nostro consilio anno Domini Mo CCCCo
XXVo sequente die corporis Christi (1425. jún. 8.) super Iohannem Neyser et Nicolaum
Macrum, concives nostros super eorum omnes hereditates,1 in super bona mobilia et
immobilia ipsorum pro centum et XVIII marcis latorum grossorum, pro quibus nos
iudex et iurati civitatis Bartpfa investivimus, ymmo introduximus primo ad domum
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Macri Nicolai pro LIII marcis latorum et secundo domum Iohannis Neyser pro tanta
pecunia s(imiliter) LIII marcas latorum grossorum et secundum iura civitatis habent
terminum ad XIIII dies; ita debet esse ambo indistincte unus per alium se non excusando.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 14b., 2. bejegyzés.
1
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Vö. ZsO XII. 635. sz.

Febr. 21. Anno Domini quo supra, feria quinta, ut supra, Iohannes Neyser concivis noster
promisit Nicolao Glawchener iudici nostro ipsum redimere ad festum Beati Stanizlai
(máj. 8.) ad instantias Iohannes Schroter de Thoran pro XII marcis latorum grossorum
coram consilio indilate.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 14b., 3. bejegyzés.
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Febr. 22. (Bude, 41. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte Samelhaza-i Balázs Kallo-i Lewkes fia: Miklós nevében a leleszi konvent levelével
Esthfand-i Miklós fia: György felesége: Orsolya (nob.) ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében és a leleszi konvent válaszlevelében foglalt ügyben a jelen vízkereszti
nyolcadon jelenléte előtt, és negyven napon keresztül várakozott rá, ám az asszony
nem jött,1 ezért őt2 in iudiciis regalibus, hacsak rationabiliter ki nem menti magát,
elmarasztalja. – A hátlapon: Sgh (kézjegy), Zathmar (a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékével. DL 54493. (Kállay cs.)
1
Utána kihúzva: neque misit nec duas partes iudiciorum sex marcarum dupplatas nobis et tertiam partem
eorundem sine dupplo parti adverse persolvere debendas persolverunt. 2 Utána kihúzva: pro sua non
venientia in iudicio consueto et pro non solutione dictorum iudiciorum in dupplo eorundem.
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Febr. 22. Az aradi káptalan emlékezetül adja, hogy Dánfoki Bek fiai: András és Benedek előttük személyesen
megjelenve a maguk és carnalis testvérük: Bek Gergely, annak fiai: Adorján, Tamás, László és János
valamint osztályos testvéreik nevében azt a bevallást tették, hogy a Békés megyei Murol birtokban lévő
birtokrészüket, amely őket öröklés jogán illeti meg, minden haszonvételével és tartozékával Maróti János
(magn.) egykori macsói bánnak és fiának: Lászlónak meg utódaiknak 200 márkáért, márkáját négy újforinttal
számítva, eladják. A káptalan az oklevelet függőpecsétjével erősítette meg. Datum per manus magistri Viti
lectoris et concanonici. Méltóságsor: Pál őrkanonok, Ágoston, Nováki Tamás, Kovászi Jakab és Benedek
kanonokok. – Haan 52. (DL 11762. – NRA 1520-18.) – Juhász: Aradi reg. 25/230. sz.
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Febr. 22. Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előttük a ládi pálos kolostor perjele:
Miklós a maga, valamint szerzetestársai nevében, és bemutatta néhai Vilmos pécsi püspöknek, (I.) Lajos
király kápolnaispánjának és titkoskancellárjának 1366. nov. 2-i privilégiumát, majd kérte annak átírását,
amit a káptalan meg is tett autentikus nagyobb függőpecsétje alatt. – BLÉ 5. (1985) 634/59. sz. (Átírta az egri
káptalan 1500. aug. 6-i oklevelében. DL 2204. – Acta Paul., Lád 5-1.)
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Febr. 22. Róma. V. Márton pápa az esztergomi egyházmegyei eperjesi (de Prescionia) Schnile György
laikusnak és feleségének: Katalinnak teljes bűnbocsánatot engedélyez. – Lukcsics I. 848. (Reg. Lat. vol. 260,
fol. 295.)
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Febr. 23. (Posonii, sab. a. Reminiscere) Zs. Gömör megye hatóságához. Elpanaszolta neki
Kaza-i Kakas (dictus) Gyula (egr.) aule nostre miles – a maga meg fiai: János, György,
Péter és Detre nevében –, hogy Puthnok-i néhai László fia: Bertalan a napokban egy Dewen
birtokon lakó jobbágyukat Puthnok birtokán találva megsebesítette potentia mediante.
Ezért megparancsolja nekik, quatenus mox visis presentibus premissisque suo modo
existentibus super premissis iniuriis et actibus perniciosis per prefatum Bartholomeum
memorato Gyula, sicuti nunc, sic et protunc in servitiis nostris regalibus apud nostram
occupato maiestatem factis et commissis, eisdem exponentibus szolgáltassanak elégtételt,
hogy az ügyben azok többé ne legyenek kénytelenek panasszal hozzá fordulni. Másként
tenni ne merjenek; az oklevelet elolvasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg
élén jobbról és a pecsét alatt: Commissio propria domini regis.
Papíron, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel. DL 89875. (Radvánszky cs., sajókazai.)
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Febr. 23. (Posonii, in vig. Mathie) Zs. Garai Miklós nádorhoz (magn.) meg Rozgon-i
István és György (egr.) pozsonyi ispánokhoz. Cum nos fideles nostros prepositum et
capitulum ecclesie Posoniensis, capellanos nostros, simulcum universis eorum iuribus
possessionariis rebusque et bonis quibusvis iustis utputa et legittimis ubilibet habitis et
existentibus in nostram receperimus protectionem et tutelam specialem viceque nostre
maiestatis persone vestre commiserimus tuitioni. Ezért firmo regio sub edicto meghagyja
nekik, hogy a prépostot és a káptalant valamennyi birtokukban, birtokjogaikban és
javaikban vegyék védelmükbe minden jogtalan zaklatóval szemben és védjék meg
azokkal szemben nostre maiestatis in persona et auctoritate presentibus vobis in hac parte
attributa iustitia mediante et hoc idem iniungimus futuris nostris comitibus comitatus
Posoniensis predicti similibus nostris regiis sub preceptis inviolabiliter observare.
Az oklevelét elolvasása után adják vissza a felmutatójának, és másként tenni ne merjenek.
Papíron, szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. Pozsonyi káptalan mlt. B-5-35. (DF 227696.)
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Febr. 23. (Bude, 42. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte Zelews-i Pál Berench-i [Gergely] fia: István nevében a nyitrai káptalan levelével
Gymes-i Forgach Péter ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a Nyitra megyei
Berench birtokhoz tartozó részföld határolásakor tett ellentmondása miatt a jelen
vízkereszti nyolcadon jelenléte előtt, és negyvenegy1 napon keresztül várakozott rá, ám
ő nem jött és nem is küldött maga helyett senkit, ezért a szokásos bírságban, hacsak
rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalja. – A hátlapon: Sgh (kézjegy), Nitra (a
megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 59068. (Forgách cs.)
1
A quadraginta szó után szakadás van, ám mivel az oklevél a törvényszék 42. napján kelt, valószínű,
hogy a felperes negyvenegy napig várakozott.
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Febr. 23. Buda. Garai Miklós nádor a szekszárdi konventhez. A Bátmonostori Töttös László fia: János
mint felperes és Máréi Gunya Miklós fiai: András és Miklós mint alperesek között Máré vár és tartozékai
ügyében zajló per tárgyalására a nádor korábbi perhalasztólevele értelmében a vízkereszti nyolcadon került
volna sor, ám az alperesek nem jelentek meg, és nem is küldtek maguk helyett senkit. Ezért kéri konventet,
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hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg az alpereseket
György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a nádori jelenlét elé ítélethozatalra és hat márka büntetés megfizetésére; ők
pedig ugyanoda tegyenek jelentést. Kijelölt nádori emberek: Csipcsi János fia: Mihály, Vida fia: Pál, János
fia: Tamás, István fia: Imre, Pál fia: István. – Zichy VIII. 264. (DL 80022. – Zichy cs., zsélyi 213–2030.) –
A hátlapon kézjegy.
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Febr. 23. (sab. a. Reminiscere) A nyitrai káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük a Trencsén megyei Alsodersk-i Nemoy fia: Iwanka (nob.) fia: Pál
grudnai plébános egyfelől, másfelől Alsodersk-i Chernak fia: Demeter, majd Pál plébános
az alábbi bevallást tette: quod sicuti et quemadmodum olim prefatus condam Ivanka,
pater suus ius quartalitium condam nobilis domine, sororis sue carnalis eidem iuxta
regni consuetudinem approbatam de sua portione possessionaria in eadem Alsodersk
habita sui ex parte provenire debens, cum possessione quartam scilicet partem eiusdem
portionis sue possessionarie, eo quod ipsa domina, soror suo patri dicti condam Chernak
homini populari et inpossessinato in consortem tradita esset legittimam, provenire
debens et debentem, certis sub signis metalibus et limitationibus [se]questratam et
distinctam, simulcum locis sessionalibus ac terris arabilibus cultis et incultis, rubetis,
silvis, nemoribus, pascuis, campestribus, extirpationibus, aquis aquarumque decursibus
et aliis quibusvis ipsius utilitatum integritatibus ipsi sorori sue et suis posteritatibus
in perpetuum possidendam extradidisset1, in cuius dominio ipsa domina, soror sua a
tempore extradationis huiusmodi iuris quartalitii unacum prefato marito et prolibus
suis usque nunc perstitissent, idemque Demetrius, nepos eiusdem et sui proles pacifice
permanerent titulo predicto etiam de presenti et persisterent limitationibus sub eisdem
sua et aliorum nemine contradicente. Sic et nunc ipse ob sincere fraternitatis dilectionem
prefati iuris quartalitii a[… … …com]missum es[t pre]memoratum condam Iwanka,
patrem suum extradationem factam in perpetuum duraturum solidius et satis per omnia
[…]oque ipsum ius quartalitium ipsi [De]me[trio] ac Ladislao et Petro, filiis eiusdem
et posteritatibus ipsorum universis sexus utriusque in perpetuum possidendam, prout
ipsum con[cern… … … …]mia acceptasse et in suo vigore stabilitando in evum
permanere commisisset, immo approbavit et commisit coram nobis. Insuper quartam
partem universarum portionum possessionarium aliarum et aliunde in ipsum de iure
in eadem Alsodersk devolutarum et etiam devolvendarum modo qualicunque amore
firmitatis et consanguineitatis eisdem Demetrio et suis filiis ipsorumque posteritatis
cum omnibus ipsorum utilitatibus similiter cum possessione extradare se obligando
debere assumpsisset omni cessante occasione, immo nostri assumpsit in presentia
presentium per vigorem dominus Paulus prenotatus ad id se firmiter obligando, ipsosque
Demetrium ac filios et heredes ipsorum universos ab omnibus in premissis impetere
volentibus semper et ubique defensare et tueri laboribus et sumptibus suis mediantibus.
Privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg Demeter és fiai részére.
Méltóságsor: Miklós olvasókanonok.
A hajtás mentén több helyütt kitört hártyán, selyemzsinóron függőpecséttel. DL 43658. (Múz. törzsanyag,
1895-18.)
1

Az oklevélben: extradidissent.
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Febr. 23. (sab. p. kath. Petri) A zágrábi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
főpapjuk, János zágrábi püspök officiálisa: Vithko, és felmutatta Zsigmond király 1391.
okt. 21-én kelt, kettőspecséttel megerősített privilégiumát (ZsO I. 2251. sz.) – amelyben
átírta saját, 1390. ápr. 16-i (Uo. 1447. sz.) és a csázmai káptalan 1390. júl. 14-i oklevelét
(Uo. 1592. sz.), amelyben a káptalan átírta Zs. 1390. ápr. 16-i iktatást elrendelő oklevelét
(Uo. 1448. sz.) –, és annak átírását kérte, amit a káptalan változtatás nélkül meg is tett
saját privilégiumában, hiteles függőpecsétje alatt.
Hártyán, függőpecséttel, amely azonban a fényképfelvételen nem látható. A. HAZU D-VIIa-118. (DF
230780.) – Isprave 364/1713. sz., reg.
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Febr. 23. (in Bodrogh, sab. p. kath. Petri) Uk-i Leusták és Zenthkyral-i János bodrogi
alispánok, valamint Zenthmiklos-i András fia: János és Boroth-i Fábián fia: István
szolgabírák Zs.-hoz. Jan. 16-i parancsa (47) értelmében kiküldték maguk közül Tharnok-i
Tamás fiát: Videt, aki visszatérve elmondta, hogy gyertaszentelő Boldogasszony ünnepe
utáni vasárnapon (febr. 3.) kiszállván a megyébe megtudta, hogy minden a panasznak
megfelelően történt.
Papíron, hátlapján egy gyűrűspecsét töredékével és három másik nyomával. DL 80017. (Zichy cs., zsélyi
218-B-151.) – Zichy VIII. 261., reg.
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Febr. 23. Róma. Ordines generales celebrati per reverendum in Christo patrem dominum
Angelum Dei gratia episcopum Auriensem in capella Sancti Andree infra basilicam
principis apostolorum de Urbe, die sabbati quatuor temporum, quam cantatur in ecclesia
Dei: Intret etc., que fuit XXIII mensis Februarii, de mandato reverendi patris domini
Benedicti de Guidalottis legum doctoris, Apostolice Camere clerici, reverendi in Christo
patris domini Ludovici Dei gratia archiepiscopi Arelatensis vicegerentis reverendissimi
in Christo patris domini Francisci miseratione divina archiepiscopi Narbonensis, domini
pape camerarii a Romana Curia absentem(!) in camerariatus officio locumtenentis
per dominum nostrum papam deputati ex commissione sanctissimi in Christo patris
et domini nostri, domini Martini divina providentia pape quinto super hoc sibi facta
oraculo vive vocis, pontificatus anno nono, anno videlicet Domini MCCCXXVI quarte
indictionis.
Ad primam tonsuram et accolitatus: (…)
Wenceslaus Nicolai de Peschano Strigoniensis diocesis. (…)
Ad subdiaconatus tantum: (…)
Valentinus Petri de Humena Agriensis diocesis,
Paulus Iohannis de Raduantz Agriensis diocesis.
Regisztrumbejegyzés. ASV Camera Apostolica, Formatarum libri vol. 1, 15v, 16r, 16v. (MNL OL X 9035,
31107/2. tétel.) – Mon. Vat. Slov. IV, 69–70., 1–3. sz. – Az adatot Péterfi Bencének köszönjük.
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Febr. 23. Leibnitz mellett, Seggau püspöki vár, Szűz Mária-várkápolna. Ulrich von Albeck seckaui
püspök akolitussá szenteli scolarem Strigoniensis dioecesis, litteram dimissorialem a Sede Apostolica
habentem Andream Goldner. – Hutz: Weiheregister Seckau 9/14. sz. (Diözesanarchiv Graz-Seckau, Graz,
Ordinationsprotokolle, Weiheregister A, 1v.) – Lásd még: 318 és 374.
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Febr. 23. Leibnitz mellett, Seggau püspöki vár, Szűz Mária-várkápolna. Ulrich von Albeck seckaui püspök
szubdiakónussá szenteli acolytum monasterii de Sancto Gothardo Cisterciensis ordinis eiusdem monasterii
et professum fratrem Paulum. – Hutz: Weiheregister Seckau 9/16. sz. (Diözesanarchiv Graz-Seckau, Graz,
Ordinationsprotokolle, Weiheregister A, 1v.) – Lásd még: 318.
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Febr. 23. Leibnitz mellett, Seggau püspöki vár, Szűz Mária-várkápolna. Ulrich von Albeck seckaui püspök
szubdiakónussá szenteli acolytum monasterii de Sancto Gothardo Cisterciensis ordinis eiusdem monasterii
et ordinis professum fratrem Johannem. – Hutz: Weiheregister Seckau 9/17. sz. (Diözesanarchiv GrazSeckau, Graz, Ordinationsprotokolle, Weiheregister A, 1v.)
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Febr. 24. (Bude, in Reminiscere) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Ewr-i
Somogy (dictus) János fiai: László, Mihály, Szaniszló és István nevében, hogy Ewr-i
Varyw Péter az ő Ewr birtokban lévő birtokrészükhöz tartozó szántóikat elfoglalta
és jelenleg is használja; emellett Ewr-i Dacho Miklós és fiai: György, Péter és László
hasonlóképpen jogtalanul használják az említett szántókat; továbbá Varyw Péter meg
Dacho Miklós és fiai a házukra törve őket szidalmazták, és éppígy tettek Bothfalus-i
Zsigmonddal is potentia mediante. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Michael de Somplyo,
Ladislaus de […, …] de Pinkoch, Iohannes, Nicolaus de Radwanch, […, Michael1],
Blasius, Clemens de Mynay, Michael, Martinus de […]. – A hátlapon: G (kézjegy).
Szakadt, hiányos papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-20.
(DF 221656.) – A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Nynay-i Mihály királyi ember
Benedek frater konventi küldött jelenlétében Tiborc és Valér napja előtti szombaton (ápr. 13.) in Wngh a
vizsgálatot elvégezte.
1

A név a hátlapi konventi feljegyzésből.
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Febr. 24. Buda. Zs. azt a pert, amely egyrészről Óbudai Jakab deák (proc. Óbudai György deák leleszi
levéllel), másrészről Kapi néhai András deák fia: János (proc. Péter deák szepesi káptalani levéllel) között
zajlik, és amely Berzevici Péter tárnokmester oklevele értelmében a vízkereszti nyolcadon került a királyi
személyes jelenlét elé, a felek akaratából a György-napi (ápr. 24.) nyolcadra halasztja a személyes jelenlét
elé. – BTOE III. 886. sz. (DL 64232. – Kapy cs.)
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Febr. 24. (Bude, 43. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kwsal-i
Jakch fia: János és Jakch fia: István fiai: Mihály és László (proc. Zsigmond deák
váradi káptalani levéllel) folytatnak Oroz-i Fábián fia: Pál, Imre fia: Fülöp, Kallo-i
Lewkes fia: Miklós, István fiai: Zsigmond és László (proc. Samelhaza-i Balázs leleszi
konventi levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében Borsowa-i Fülöpnek és
Györgynek az Ugthucha(!) megyei Orozy és a Beregh megyei Helmech birtokokban
lévő birtokrészeibe történő iktatásuk során tett ellentmondásuk miatt a jelen vízkereszti
nyolcadon jelenléte előtt, az ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: Sgh (kézjegy).
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. DL 54494. (Kállay cs.)

1426. február 24. – február 25.
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Febr. 24. (Bude, 43. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kwsal-i Jakch
János (proc. Zsigmond deák váradi káptalani levéllel) folytat Kallo-i Lewkes fia: Miklós
(proc. Samelhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében, az ő idéző- és a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen
vízkereszti nyolcadon jelenléte előtt, az ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.)
nyolcadára halasztja. – A hátlapon: Sgh (kézjegy).
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. DL 54513. (Kállay cs.)
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Febr. 24. (Bude, 43. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor abban a perben, amelyet
Berench-i Gergely fia: Safar István (proc. Zelews-i Pál nyitrai káptalani levéllel) folytat
Gymes-i Forgach (dicti) Péter és Imre (utóbbi nevében ügyvédje: Ozlyaan-i András
zobori konventi levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a Nyitra megyei
Berench birtok határát érintő ellentmondás miatt a jelen vízkereszti nyolcadon jelenléte
előtt, mivel Forgach Péter – akinek a jelenléte nélkül a per nem dönthető el – nem jelent
meg és nem is küldött maga helyett senkit, megbírságolja és a pert György-nap (ápr. 24.)
nyolcadára halasztja azzal, hogy elrendeli a mondott Forgach Péter újbóli megidézését.
– A hátlapon: XXIIII, nobis,1 Sgh (kézjegy), reservetur.1
Papíron, hátlapján a bírói pecsét darabjaival. DL 59096. (Forgách cs.)
1
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Febr. 25. (Bude, 44. die oct. epiph.) Zs. azt a pert, amelyet Bathmonostor-i Thewthes
(dictus) László fia: János (proc. Besenew-i Miklós királyi levéllel) folytat Bol-i Gergely
(proc. Harazth-i János deák pécsi káptalani levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében a Baranya megyei Kerekeghaz és Kerthveles birtokok határa körüli
ellentmondás ügyében a jelen vízkereszti nyolcadon a királyi különös jelenlét előtt,
az ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára halasztja. Presentes autem
propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis
maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo
eiusdem fecimus consignari.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 80023. (Zichy cs., zsélyi 213-2031.) – Zichy VIII. 4., reg. –
A hátlapon középen: contra non venit.
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Febr. 25. Buda. Zs. a kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki Menyői Benedek fia: László és Moni
Damján fia: Tamás nevében, hogy Menyői Ramocsa István nemrégiben az ő menyői jobbágyuk: Benedek
szabó házára tört és nyíllövésekkel meg akarta ölni, majd amikor Gál-nap utáni kedden (okt. 23.) az említett
László a menyői törvényszéken jobbágya részére igazságot akart követelni, akkor az említett István előre
kitervelten Fodor György fiával: Lászlóval és Sándorházai Nagy Pál fiaival: Demeterrel és Tamással Menyői
Lászlóra és jobbágyára támadt és meg akarták ölni őket. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, Istvánt és társait
idézze meg a panaszosok ellenében a királyi jelenlét elé; ők pedig ugyanoda tegyenek jelentést, a felek között
függő pert nem véve figyelembe. Kijelölt királyi emberek: Moni Kun Pál fia: Mihály, Lőrinc fia: János, Illés
fia: Dénes, Baksai Veres Péter fia: János, Vérvölgyi Nagy Fábián fia: György és Balázs fia: András. – Zichy
VIII. 265. (DL 80024. – Zichy cs., zsélyi 11-1-55.) – A hátlapon: G (kézjegy).
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Febr. 25. Perényi Miklós lovászmester igazolja, hogy Sopron városa az azévi királyi adó címén neki négyszáz
magyar aranyforintot kifizett. – Házi I/2. 298. (Sopron város lt. D 685. – DF 202319.)
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Febr. 25. Róma. V. Márton pápa Péter egri püspöknek teljes bűnbocsánatot engedélyez. – Lukcsics I. 849. sz.
(Reg. Lat. vol. 260, fol. 296.)
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Febr. 25. Róma. V. Márton pápa Balázs egri őrkanonoknak teljes bűnbocsánatot engedélyez. – Lukcsics I.
850. sz. (Reg. Lat. vol. 260, fol. 296.)
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Febr. 25. Róma. Miklós fia: Imre, a veszprémi egyházmegyei fehérvári Szűz Mária-egyház kanonokja kéri a
pápát, hogy adja neki az említett egyház éneklőkanonokságát, amely Miklós fia: Balázs halálával üresedett
meg, nem véve figyelembe az említett egyházban betöltött, 70 forint jövedelmű kanonokságát. – Lukcsics I.
851. sz. (Reg. suppl. vol. 194, fol. 288.) – Mon. Rom. Vespr. III. 52., reg. (Uo.)
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Febr. 25. Róma. Lénárd fia: Miklós, a szerémi káptalan kanonoka kéri a pápát, hogy adja neki a veszprémi
egyházmegyei Szűz Mária-egyház ama kanonokságát, amely Látrányi Pál javadalomtól való megfosztásával
üresedett meg, nem véve figyelembe a szerémi egyházban birtokolt, 20 forint jövedelmű kanonokságát. –
Lukcsics I. 851. sz. (Reg. suppl. vol. 194, fol. 288.) – Mon. Rom. Vespr. III. 52., reg. (Uo.)
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Febr. 25. Róma. Gezten András veszprémi egyházmegyei klerikus kéri a pápát, hogy adja neki a fehérvári
Szűz Mária-egyház ama kanonokságát, amely Jánosnak, a pécsi Szent János-egyház prépostjának a
lemondásával üresedett meg. – Lukcsics I. 851. sz. (Reg. suppl. vol. 194, fol. 288.) – Mon. Rom. Vespr. III.
52., reg. (Uo.)
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Febr. 25. u. A sági konvent emlékezetül adja, hogy megkapván Zs. parancsát, hogy Nényei Dacsó fiai:
Demeter és Lóránt osztályos testvéreikkel: Egyházasnényei Gyűrűs János fiával: Dáviddal és Palásti
Ermolaus fiával: Benedekkel az őket közösen megillető Nemcsény és Palást birtokokat fel akarják osztani, a
király parancsának megfelelően Sziráki Csánó Márton királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Lőrinc
frater presbitert, akik Reminiscere utáni hétfőn (febr. 25.) kiszálltak Egyházasnénye birtokra, ahol Dávidot
és Benedeket felszólították a mondott birtokok felosztására, majd ellentmondásuk miatt őket megidézték
György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé. – Palásthy I. 289. (Garai Miklós nádor 1426. nov. 14-i
okleveléből: 1342. Palásthy cs. lt. 1-2-92. – DF 281885.) – Tóth: Palásthyak 145/210. sz.
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Febr. 26. (Bude, 45. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy a jelen
vízkereszti nyolcadon, amikor unacum regni nobilibus pro faciendo moderativo iudicio
causantibus in sede nostra iudiciaria consedentibus személyesen megjelent előtte Gargo-i
András fia: Péter, és felmutatta a nádor 1406. nov. 11-én kelt, ám elszakadt ítéletlevelét
(ZsO II. 5106. sz.), majd kérte annak átírását, amelyet a nádor meg is tett saját oklevelébe
foglaltan. – A hátlapon: non.
Foltos, a hajtások mentén több helyen szakadt papíron, hátlapján a bírói pecsét töredékeivel. DL 75080.
(Máriássy cs. lt., Máriássy Ferenc 134.)
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Febr. 26. (f. III. p. Mathye) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adják,
hogy személyesen megjelent előttük Bogath-i Fülöp fia: László – a maga meg uterinus
testvérei: Miklós és Mihály, továbbá Kemeche-i László fiai: László és Benedek nevében
–, majd Ryche-i Ambrust meg Katalin asszonyt (nob.) a venditione, impignoratione
et quomodolibet alienatione cuiusdam terre sew portionis possessionarie Wybogath
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alio nomine Obogath nominate ex predicta possessione Bogath vocata in comitatu de
Zaboch(!) habita excise, Lossonch-i Zsigmondot és Dénest (egr.) és bárki mást pedig annak
megvásárlásától, zálogba vételétől és bármilyen más módon történő megszerzésétől,
használatától, stb., illetve a birtokkal kapcsolatos bármilyen más cselekménytől eltiltotta
és egyúttal ellent is mondott mindezeknek.
Szakadozott papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 43659. (Múz. törzsanyag, Pokoly-gyűjtemény.)
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Febr. 26. Velence. Rinaldo degli Albizi, Nello di Giuliano fi renzei követek, ill. Marcello Stozzi kísérőjük
követjelentése Firenze városához. E hó 25-én voltak kihallgatáson a velencei Signoria előtt; egyebek mellett
jelentik, hogy a velenceieknek nincs ellene kifogásuk, hogy ők Zs.-ot felkeressék, és békét próbálnak
közvetíteni. – Commissioni II. 567. – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1460., kiv. (Előbbi alapján.)
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Febr. 27. (Bude, 46. die oct. epiph.) Zs. azt a birtokfoglalás és különböző javak elvitele
tárgyában lefolytatandó tárgyalást, amelyet egyfelől Gerse-i Pethew fia: László, másfelől
a személyesen jelenlévő Zenthpal-i János fia: György között az ő bírói intézkedése
értelmében és a vasvári káptalan válaszlevelében foglalt ügyben a jelen vízkereszti
nyolcadon a különös jelenlét előtt kellett volna lefolytatni, mivel László más királyi
levél felmutatásával igazolta, hogy in servitiis nostris regalibus versus Wyennam megy,
György-nap (ápr. 24.) nyolcadára halasztja. Presentes autem propter absentiam …
Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi
cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus
consignari. – A hátlapon: nobis, G (kézjegy), solvisset.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 92690. (Festetics cs.) – A hátlapon keresztben: ut in alia; due.
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Febr. 27. (Bude, 46. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy 1388-ban
István nádor előtt per kezdődött Hechche-i Miklós fiai: Tamás és László mint felperesek
és Gymes-i Forgach (dicti) Miklós1 és Péter mesterek mint alperesek között, utóbbiak
Hechche birtoknak a felperesek részére történő visszafoglalásakor és (vissza)iktatásakor
tett ellentmondása miatt. (A per részletes leírását lásd ZsO XII. 1033. sz.) – A per számos
tárgyalási forduló után végül jelen (1426. évi) vízkereszti nyolcadra jutott, amikor is
Miklós2 Hechche-i László nevében királyi levéllel az alperesek okleveles bizonyítékainak
bemutatását kérte, azok ügyvédje: Hully-i Miklós deák a nyitrai káptalan levelével
felmutatta Zs. 1412. jún. 8-án kelt privilégiumát (ZsO III. 2248. sz.), amely magában
foglalta Zs. 1401. márc. 30-án kiadott pátens oklevelét (ZsO II. 963. sz.), majd ezek
tartalma alapján azt kérte a nádortól, hogy a pert a királyi jelenlét elé helyezze át. A nádor
ezért a pert statu in eodem a most következő György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a király
személyes jelenléte elé, ubi protunc Deo duce fuerit constitutus, terjesztette fel. Miután az
alperesek a rájuk eddig kirótt bírságokat nem fizették meg, a következő alkalommal azok
kétszeresét kell majd megfizetniük. – A hátlapon: Sgh (kézjegy), alatta: intro, C, nobis C.
Papíron, hátlapján a bírói pecsét töredékeivel. DL 59069. (Forgách cs.) – A hátlapon bal oldalt felül:
Littera ad Heccze.
Az oklevélben mindenütt Miklós helyett János áll. 2 Miklós esetében minden bizonnyal arról a Miklós
deákról van szó, aki Hechche-i Lászlót már az 1425. évi vízkereszti nyolcadon tartott tárgyaláson is képviselte.
1
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Febr. 27. (Bude, 46. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Fedemes-i
Zobonya (dicti) Imre, Demeter és János (proc. Hoba-i Mihály nyitrai káptalani levéllel)
folytatnak Forgacz (dictus) János özvegye (nob.) meg fiai: János, Imre, Péter és Miklós1
(proc. Ozlyan-i András zobori konventi levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében és a garamszentbenedeki konvent felszólító- és idézőlevelében foglalt ügyben
a jelen vízkereszti nyolcadon a királyi jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, hátlapján zárópecsét darabjával. DL 59070. (Forgách cs.)
1
A hátlapi címzésben János, Imre és Péter helyesen mint Forgacz János fia: néhai Miklós fiai szerepelnek,
az özvegy pedig Miklós özvegye.
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Febr. 27. A győri káptalan emlékezetül adja, hogy kanonoktársuk: Domokos mosoni főesperes közülük
felkelvén Kovácsi János fia: Mihály (nob.) – uterinus testvére – felesége: Ilona (nob.), aki Edvi Péter fia:
György leánya, továbbá György másik leánya: Katalin (nob.) nevében kérte Zs. egy pátens oklevelének
átírását (ZsO VI. 1797. sz.), amelyet a káptalan meg is tett saját pátens oklevelébe foglaltan. – Fejér X/6. 788.
(DL 43660. – Múz. törzsanyag, Jankovich-gyűjt.)
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Febr. 27. (12. die sab. a. Invocavit) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy Zs.
febr. 6-i parancsa (110) értelmében Thimafalva-i Lőrinc királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat, István őrkanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Invocavit
vasárnap előtti szombaton (febr. 16.) kimentek a Vas megyei Herman, másként
Vajdafalva birtokon fekvő, egykor a néhai István vajda fia: István nádor és Dénes vajda
fiai: István és András tulajdonában lévő nyolc jobbágytelek nagyságú birtokrészre,
majd a királyi ember a szomszédok és határosok összehívása után ellentmondás nélkül
bevezette (Hermáni) Miklóst, Ferencet, Pétert, valamint utódaikat azokba, és iktatta
azokat részükre királyi adomány címén örök birtoklásra. Az oklevelüket függőpecséttel
és chirographum-mal erősítették meg. Méltóságsor: Balázs prépost, [Miklós] éneklő-,
István őrkanonok, a dékánság üresedésben.
Egy 1787. máj. 17-én, Kőszegen készült másolatból, amely szerint az eredeti oklevél Zarkaházi Zarka
Mihály tulajdonában volt. GYMSML 5640., Csornai konvent orsz. lt., Copiae litterarum (DF 286775.), pp.
358–360. – Az eredeti oklevél a DL–DF-adatbázisban nem volt fellelhető.
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Febr. 27. (on mitach noch dem suntag Reminiscere inder wasten) Cunrod Kyczmogen,
Pozsony város bírája, a tanács és a város egész közössége emlékezetül adja, hogy ők
dem edeln wol geporen herren Petron Groffen czu Pozing und dem ersamen preister
herren Symon seinem copplon funff hundert guter roter ungerisscher gulden gut on gold
inwollen swer und gerecht on gebicht tartoznak, amelyet a néhai idősebb György bazini
gróf hagyott az általa a bazini Nagyboldogasszony-plébániában alapított Szentháromságkápolna fenntartására, amely összeget azonban most Péter gróf, látván a város szorult
helyzetét, nekik kölcsönadott, az alábbi feltételekkel: a város tíz éven keresztül minden
évben 50 aranyforintot (gulden in gold) köteles Simon káplánnak, vagy az ő utódjának
fizetni, két részletben: Letare vasárnapkor és Szent Mihály napján egyaránt 25 forintot,
az első fizetésre pedig a következő Mihály-napkor (1426. szept. 29.) kerül sor. Verpinden
uns auch indem nomen als do wor, won die czehen ior noch einander vergangen sind, und
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sy uns die for geschribene summe gulden nicht lenger sten vulten lassen, so schul wir
in die ob geschribene funff hundert gulden mit samt dem deinst, der sich den czu geben
gepurt aus richten und peczolen ann alle wider red ungesserlich und auch alle unser ver[..]
gen tan, doz dey ob genonten funff hundert gulden werden auff ander gut und gueter pey
uns, oder anderswo umb ein sulchen deinst gekaufft und angelegt, do mit die for genonte
capell werd for geczogen und versorgt wer […], daz wir dey czehen ior alle ior iorleich
czu ydem dinst tagh, als wor geschriben stet die ob genant summe gulden nicht […] aus
richten und deinten und auch mit dem funff hundert gulden nicht handelten, als wor
geschriben stet, oder wier sy der funff hundert gulden noch der obgenonten frist nicht
aus richteten und peczolten, woz sy den der funff hundert gulden und des deinscz czu
yczlichen tag schoden nemen, wen sich der schad fuegt, den der for genont her Symon
oder sein noch kummen oder yr schein poten schlechtleich sprechen muegen on eid,
und on alle pebetung den selben schoden; schullen und wellen wier in genczleich ab
legen und vider keren und schullen doz hoben auff uns allen und auff unszer yczleichen
pefunder unverschaidenleich1, und dor czu auff aller unszer hob und gut, die wier hoben
inden land czu Ungern, czu Osterreich oder wo wir den hoben und hinder uns lossen erb
oder forent gut nichcz aus genommen pfunder, alles ein peslossen und muegen sich dez
selben under czichen, wen und wo in daz fugen ist auff vosser oder auff land und wer
in dez verhilfft, dy schullen mit samt in wider uns nicht gefrewlt noch gethan hoben,
und wo sy mit uns dor umb fuer kumen fur geystleichen oder wentleichen rechten, so
hoben sy alle czeit wider uns pehobt und wier wider sy verloren, und schullen auch
noch geistleichs noch wentleichs rechcz nyndert geneissen, daz ist als unszer guetlicher
will und bot. Angewerleich auch geluben und verpinten wier uns, daz wier noch den
czehen ioren ob doz gelt nicht on gelegt baerd, als for geschriben stet, nicht loszung
thun schullen und muegen den onsant Iorgen tag und czu keiner ander czeit imdem ior
mer wier verheissen, und geluben auch dem wor genonten groff Petr und sein erben, als
lehen herren der selben capell und dem offe genonten her Symon und seinen noch kumen
oder wem die for genont capel won groff Petren oder sein erben verlihen wirt, oder wer
uns won yren wegen mit yren guten willen mit dem preiff mant und den mit yren guten
willen ynne hat, dem sey wir alles des pfflichtig und gepunden aus czu richten und czu
verfueren als in selber, und versprechen wier ob genonten richter, der rot und die gancz
gemein fuer uns all unszer erben und noch kummen unverschaidenleich in krafft des
preiffs all ob geschribene pund und artikel ganczleich wor und stat czu halden trewleich
und ungeverleich. Oklevelüket a város pecsétjével erősítették meg.
Papírra írt egyszerű másolat. Pozsony város lt. 3401. (DF 241479.) – Bratislava 992. sz.
1
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Kihúzva: unverczogenleich.

Febr. 28. (Bude, f. V. p. Reminiscere) Zs. a kolozsmonostori konventhez. Elmondták
neki Ad-i Mihály fia: János nevében, hogy Sarmassagh-i Igaz (dictus) Tamás, Mon-i
Bartha fia: Damján és Menew-i Adorján fia: Imre bizonyos, az ő Közép-Szolnok megyei
Bodolo más néven Posa birtokára vonatkozó okleveleket maguknál tartanak, és azokat
többszöri kérése ellenére sem hajlandóak visszaadni. Ezért megparancsolja nekik,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
verbo nostre maiestatis szólítsa fel őket a mondott oklevelek visszaadására, amit ha
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nem tennének meg, idézze meg őket ad terminum competentem a királyi jelenléte elé,
közöttük függő pert nem véve figyelembe; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Demetrius, Symon filii Pauli de Sandorhaza, Stephanus,
Michael, alter Michael f. Benedicti de eadem, Mathias, Dionisius Phitus de Baxa,
Iohannes Arna de Maklyan.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1426. ápr. 18-i jelentésében: 455. DL 105487. (Wesselényi cs.)
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Febr. 28. (Bude, f. V. Mathie) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Mada-i Miklós
fiai: László, Bertalan és Dezső, továbbá Mada-i1 Sebestyén fiai: Tamás deák, Benedek,
Márton, István és Miklós nevében, hogy Pazon-i Dénes fiai: Mátyás, Barnabás és Gergely,
valamint Pazon-i Benedek fiai: Bereck és János a panaszosok Kysmada birtokban lévő
birtokrészét tiltakozásuk ellenére jogtalanul elfoglalták és mind a mai napig elfoglalva
tartják potentia mediante az ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Ladislaus
filius Sandor, Simon f. eiusdem, Michael Cantor, alter Michael, Benedictus, Stephanus,
Valentinus, Demetrius [de Rohod], Andreas f. Mathie de eadem, Sigismundus,
Emericus, Georgius, Petrus [de Vychka2], Abraam, Stephanus de Vaya, Bartholomeus
de Thwnyogh, […], Gregorius, Blasius, Anthonius, Emericus, Thomas de Leve.
Hiányos, szakadt papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-21.
(DF 221657.) – A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Vychka-i Zsigmond királyi ember
Mátyás frater jelenlétében in Zathmar elvégezte a feladatot; datum sabbato.
1
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A helység neve kimaradt, a 226-ból egészíthető ki.

2

A hátlapi konventi feljegyzés alapján.

Febr. 28. (Bude, f. V. p. Mathie) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Mada-i Miklós
fiai: László, Bertalan és Dezső, valamint Mada-i Sebestyén fiai: Tamás deák, Benedek,
Márton, István és Miklós nevében, hogy Pazon-i Dénes fiai: Mátyás, Barnabás és
Gergely, valamint Benedek fiai: Bereck és János Pazon birtokon lakó familiárisaikkal
és jobbágyaikkal – Napranesew (dictus) Tamás, Fagyas Mihály, Chibak Ferenc és fia:
Márton, Balogh Péter, Balogh Mihály, Curta Kelemen, Fábián és fia: János, Thorok
László meg fiai: Balázs és Egyed, Niger Benedek, Andoch Mátyás, Agh László, Sclavus
János, Máté faber, Péter faber, Bakoch Miklós meg fiai: János és Tamás, Magnus
György, Duca Tamás, Salmady Mihály, Patrohy Lukács, Chobagh Márton, Gedheretew
György és Fodor Péter – a panaszosok Pazon birtokhoz tartozó erdejét kivágatták és
elszállítatták, ezenkívül a mondott birtokhoz tartozó szántókat és réteket azok osztatlan
haszonvételeivel együtt a tiltakozásuk ellenére fel akarták osztani, és azokat mind a
mai napig használják az ő igen nagy kárukra potentia mediante. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike tudja meg az igazságot, ők pedig írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Michael
de Baka, Andreas, Georgius de Naganarch, Michael, Thomas, Ladislaus, Nicolaus de
Kysanarch, Sthanizlaus, Georgius, Lucas, Valentinus de Gywlahaza, Ladislaus de Bagy,
Benedictus, Iohannes, Martinus, Nicolaus de Pethenyehaza, Michael Cantor de Rohod,
Gregorius, Michael f. eiusdem, Vitus Hongor, Abraam, Stephanus de Vaya.
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Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-34. (DF 221670.) – A hátlapján
középen: non, quia iudex curie; keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Baka-i Mihály királyi ember
Mátyás frater jelenlétében in Zaboch elvégezte a vizsgálatot; Datum (ezt azonban nem adták meg).
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Febr. 28. (Bude, 47. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte Helmech-i András Ruzka-i Dobo (dictus) István nevében a leleszi konvent levelével
Kysdobron-i János fia: Antal ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és
a leleszi konvent válaszlevelében foglalt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon jelenléte
előtt és negyvenhat napon keresztül várakozott, ám Antal nem jött, nem is küldött maga
helyett senkit, és a korábban kirótt bírságot sem fizette meg, ezért a távolmaradásáért
a szokásos bírságban, a nem fizetésért pedig eddigi bírságai kétszeresében, hacsak
rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalja. – A hátlapon: Beregh (a megyei
bírságjegyzéknek).
Papíron, hátlapján csaknem ép bírói zárópecséttel. DL 11764. (NRA 747-41.)
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Febr. 28. (Bude, f. V. a. dom. Oculi) Pálóci Mátyus országbíró a leleszi konventhez.
Elmondták neki Kwzepseapsa-i és Chathol-i Vlad fia: Hoziw János és Kabalapathak-i
néhai Zemenyw özvegye (nob.) nevében, hogy ők a Máramaros megyei Kuachfalw(!)
birtok negyedrészébe, amely őket minden jogon megilleti, be akarnak kerülni. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike menjen ki az említett Karachonfalwa birtokra és a mondott
negyedrészre, a szomszédok és határosok összehívása után vezesse be abba a mondott
Jánost és Pétert(!) meg Zemyew(!) özvegyét, és iktassa azt valamennyi haszonvételükkel
és tartozékukkal részükre az őket illető jogon örök birtoklásra; az esetleges
ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi1 jelenlét elé, a konvent pedig
ugyanoda2 tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Petrus de Zaponcha, Harula de
Zarvazo, Iwan dictus Bank de eadem, Gregorius de Lypsa, Sandor de Vaynathhaza,
Dractus de Kabalapathaka. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset XXor.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 69792. (Kende cs.) – A hátlapon keresztben konventi feljegyzés,
amely szerint Zepancha-i Péter királyi ember Pál frater jelenlétében Adalbert-nap előtti szerdán (ápr. 17.) el
akarta végezni az iktatást.
1
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A kihúzott nostram fölé írva: regiam.

2

A kihúzott nobis fölé írva: eidem domino nostro regi.

Febr. 28. (f. V. p. Mathie) A győri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Antal csornai prépost a maga és a konvent nevében, és tiltakozott
az ellen, hogy amikor Skolasztika ünnepe (febr. 10.) táján ügyvédjüket, Paztor-i László
deákot pereik tárgyalásának céljából az ahhoz szükséges oklevelekkel együtt Budára, a
vízkereszti nyolcadra küldték, akkor quidam malefactores ex instigatione, annuentia et
commissione Thome filii Mychk de Zyrak ac eiusdem Mychk patris, ac fratrum eiusdem
prope villam Morochhyda insidiando quasdam litteras ipsorum, scilicet prepositi
et conventus, utputa in facto potentie obligatoriales, obmissionales, sententionales,
occupatoriales et super donatione duarum partium iurium possessionariorum ipsius
Michaelis contra ipsos prepositum et conventum in facto potentie convicti manibus
iudiciariis applicatarum et statutarum eisdemque preposito et conventui per comitem
Mathyus de Paloch iudicem curie regie datarum, conscriptas, immo birsagiales et alias
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causales contra ipsos Thomam de Zyrak ac Mychk patrem et fratres eiusdem Thome
emenatas manu violenta et sacrilega ab ipso Ladislao procuratori ipsorum abstulissent
et iidem malefactores manibus prefati Thome et aliorum predictorum, sicuti idem
Ladislaus retulisset, dedissent et assignassent in preiudicium et dampnum eorundem
prepositi et conventus ac ecclesie ipsorum non modicum et iacturam.
Kissé szakadt papíron, hátlapján pecsét nyomával. GYMSML 5374., Csornai konvent mlt. 39-3-26. (DF
264985.) – Vö. Garai Miklós nádor ugyanezen ügyben kiadott febr. 20-i oklevelével: 172.
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Febr. 28. (4. die f. II. p. Mathie) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. György szepesi
prépost és a káptalan részére szóló éves megbízása értelmében az abban megnevezett
Abany-i Aba (dictus) fia: András királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, László
frater presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők Mátyás-nap utáni hétfőn (febr.
25.) Chercher(!)-i Oroz (dictus) János fiát: Jakabot, Pál fiait: Jánost és Györgyöt, meg az
ugyanonnan való Ormos (dictus) András fiát: Istvánt Wys-i birtokrészeiken bizonyos, a
káptalant illető javak elrablása, továbbá a káptalan Lisskawolasy birtoka határjeleinek
lerombolása ügyében megidézték György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé,
közöttük függő per nem lévén akadály.1
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Szepesi prépostság lt. 201. (DF 264319.) – A hátlapon keresztben:
ut in aliis.
1
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Vö. Zs. febr. 6-án Kóvári Pál nádori ítélőmesterhez címzett okleveleivel.

Febr. 28.1 (in Kapornuk, f. V. p. Reminiscere) Ormand-i Jakab fia: János, Hassagh-i
Mihály és Egeruelgh-i János, Gersse-i Pethew fia: János fia: László zalai ispán alispánjai
és a szolgabírák a kapornaki konventhez. Elmondták nekik Kal-i Péter fia: Miklós és Pál
fia: Benedek nevében, hogy Kal-i Antal fiai: Imre, Domokos és Pál a panaszosok egy
darab szántóját elfoglalva azt felszántották és elcsatolták, továbbá jobbágyaik: Demeter
és Benedek négy köböl gabonáját, amely kertjükben volt és amely az ő járandóságuk volt,
elvették; ezenfelül, amikor Péter fia: Miklós elment Imréhez és Domokoshoz a gabona
visszakérésére, Imre fegyvert ragadván rátörve különböző gyalázkodó szavakkal illette
és meg akarta ölni; továbbá Bertalan fia: Imre – felesége: Anna (nob.), aki Kal-i Miklós
deák lánya, egyetértésével és ösztönzésére – három évvel ezelőtt diófájáról leszedte
a diót; ezenfelül ugyanő Esto mihi vasárnap előtti csütörtökön (febr. 7.) bizonyos
eresztvény-erdejét teljesen elpusztította; továbbá ez évben Pál fia: Benedek Kal-on lévő
földjén egy káposztával beültetett területet és egy felépített istállót elfoglalt potentia
mediante, az ő igen nagy kárukra. Ezért kérik őket, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a megyei emberek egyike vizsgálja ki a panaszt, és ha az igaznak
bizonyul, idézze meg őket – meghagyva nekik Anna előállítását is – jelenlétük elé; a
konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt megyei emberek: Nicolaus Florenthus
de Florynthushaza, Blasius f. Iohannis, Demetrius f. Pauli, Sebastianus f. Bartholomei
de Rokolyan, Mathews f. Baldon de Kal.
A kapornaki konvent 1426. [4. die …] kelt jelentéséből, amely szerint a nevezetteket megidézték Letare
vasárnap utáni [csütörtökre] (márc. 14.). Papíron, amelynek egyharmad része hiányzik, zárópecsét nyomával.
DL 36661. (Archivum familiae Szeghy.)
Az év a leszakadt részen volt, de a felsorolt alispánokra csak ebből az évből van együtt adat, lásd: Arch.
1301–1457. I. 237.
1
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Febr. 28. Sopron. A felsorolt soproni polgárok vallják, hogy ők Czelli Mordechai fiának: Joseph von Hindberg
zsidónak, aki jelenleg Bécsújhelyen lakik, 270 aranyforinttal tartoznak, amelyet a következő Szent Egyednapig (1426. szept. 1.) kötelesek neki vagy megbízottjának megfizetni. Ha erre nem kerül sor, az összeghez
forintonként három bécsi fekete pfennig adódik hetente kamatként. Ha a hosszadalmas nem fizetés miatt a
kölcsönadó a szerződést felmondja, a kölcsönvevők javaiból a kárát kiegyenlítheti. Az oklevelet Hans Laistel
soproni polgármester és Peter Gelusch városi tanácsnok pecsétjével erősítették meg. – Házi I/2. 299. (Sopron
város lt. D 686. – DF 202320.) – Magyar–zsidó oklt. IX. 40. (Házi után.)
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Febr. 28. Serenissimo principi, domino Sigismundo, Dei gratia Romanorum regi, semper
augusto, ac Ungarie, Bohemie, Dalmathie, Croacie etc. regi, domino ipsorum metuendo.
Serenissime princeps, domine et preceptor nobis in singulis metuende. Subiectionem
debitam cum famulatu. Vestra noverit celsitudo litteras vestre serenitatis sumpma cum
obedientia susceptasse. Ex quarum una (lásd 89) intelleximus, quomodo de auxilio et
favore cui(us)dam Sigismundi Wolfsawer de Kaphenstain contra et adversus venerabilem
in Christo patrem et dominum, dominum archyepiscopum Salczpurgensem procedenti
guerra publica, uti vestris insonuerat auribus, per nos impensis nobis imputabatis
cum inhibitione. Unde vestre excellentie insinuande ducimus per hec scripta, ut ipsi
Sigismundo prememorato unquam auxilium prebuimus vel consensum, quare super
premissis nobis veniam postulamus per vestram serenitatem impartiri. Secunda vero
(lásd 87) declarabat cum precepto inalterabili et de certa scientia dicebat, quatenus dum,
quando et quotienscunque per venerabilem dominum archyepiscopum iam predictum
fuerimus requisiti, aut eius capitaneum vel capitaneos contra ipsum Sigismundum
eligemur, aut alter nostrum assumetur tota nostra cum potentia et exercitu. Sit, quod
unus alium pro crastinando non exspectet, ymmo quod rigidius alter alium non excuset,
et totiens, quotiens opportunum fuerit, sibi assi[stere] deberemus, nec aliter gratie vestre
ob obtentu facere auderemus. Propter quod vestre innotescere cupimus celsitudini,
quod castrum [dicti Si]gismundi, quod Kaphenstain vocitatur, precise in metis situatum
existit nostrisque tenutis et possessionibus [… ca]stro nostro Dobra, sic proximum fore
perhibetur, quod sonitus vigilum tempore nocturnali ab uno in aliud auditur, qu[o.. …]
castrum Kapfenstain possessionibus et tenutis per omnia carere […]tur, quare si contra
ipsum agere ceperimus, in quo, si vestra [ma]gnitudo nos non excusabit, nec aliud facere
audebimus, cum idem nichil amittere habeat, timemus, ne districtus noster propinq[uu]
s et in metis existens concremetur per eundem, quoniam et olim nonnulle nostre
possessiones dum per simile mandatum vestre serenitatis contra nostros commetaneos
procedebamus, penitus scilicet desolate, spoliate et alique combuste. Propter que si
evenierint, quod Deus avertat, nec vestre maiestati condignum valebimus exhibere
famulatum. Eapropter domine noster, inclite vobis suplicamus, ut in presenti [n]egotio
nos supportatum vestra serenitas pretendat et per alios remotiores huic mete id faciendum
disponat. Sin autem et si vestra maiestas per nos itidem fieri mandabit et nos supportare
remunerit, extunc nobis de medio sufficienti et remedio a[b] ea prosequenda condigno,
quibus scilicet vestre serenitatis precepta per nos fuit intransgressabiliter adimplenda1 et
nostra bona ipsis mediantibus defensanda nobis gratiose dignemini providere. Datum ad
Santum Martinum, feria 5ta post Reminiscere, anno Domini millesimo quadringentesimo
vicesimo sexto.
Johannes, Nicolaus et Petrus de Zëcz, vestri fideles
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Harmadánál hosszában elszakadt, több helyen hiányos papíron, jó állapotú zöld színű zárópecséttel,
amelyben a Szécsi család kétfejű sasos címere, körülötte pontsor között gótikus minusculás felirat. DL 49761.
(Rumy cs.)
1

*.

A szó után kihúzva: ad que, helyette a folytatólagos et … defensanda-szövegrész beszúrva.

Márc. 1. k. Jelentés Ztepkovich András zágrábi polgár hatalmaskodása ügyében. – Tkalčić II. 54. – A jelentés
pontosabb kelte: márc. 6. k. Lásd 266.
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Márc. 1. Buda. Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte néhai Kapler Péter pozsonyi várnagy özvegye:
Waltpurga (nob.) a maga meg fiai: János és Péter, valamint leányai: Margit, Borbála és Orsolya nevében,
majd felmutatott két oklevelet: egyrészt Zs. 1426. febr. 5-én kelt, új, kisebb titkospecsétjével megerősített
kiadványát (105), másrészt a pozsonyi káptalan 1426. febr. 20-án kiadott privilegiális oklevelét (175), és
kérte azok privilégium formájában történő átírását, amelyet Zs. királyi hatalmánál fogva és felesége: Borbála
királyné egyetértéséből, meg a főpapok és bárók tanácsából teljesített is, és az oklevelet privilégiumba
foglaltan, kettőspecsétjével megerősítve adta ki Waltpurga, meg annak fiai és leányai részére. Datum per
manus … Iohannis episcopi Zagrabiensis aule nostre et reginalis maiestatum supremi cancellariii. – Fejér
X/6. 802. (Dobner: Monum. hist. Bohemica II. 408. nyomán.) – Átírta I. Ferdinánd király 1557. ápr. 3-i
oklevelében. (DL 11755. – NRA 689-35.)
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Márc. 1. Buda. Zs. a váradi káptalanhoz. Elmondták neki Pazonyi Dénes fiai: Mátyás, Barnabás és Gergely,
valamint ugyanezen Dénes fia: Benedek fiai: Bereck és János nevében, hogy Pazonyi Lukács fia: Miklós
az elmúlt nyáron hatalmaskodva jobbágyuk és familiárisuk: Máté kovács házára támadt, durva szavakkal
illette, halálosan megfenyegette, és ha Máté be nem menekül, meg is ölte volna. Ezért megparancsolja a
káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg
az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Kemecsei Jakab és Gyula, Sényői György és
László, Petneházi Máté, Szalmadi Albert, Bogáti László, Parlagi Frank. – Zichy VIII. 266. (Átírta a váradi
kápt. márc. 26-i jelentésében: 361. DL 80038. – Zichy cs., zsélyi 218-54.)

*.
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Márc. 1. Zs. Rozgonyi Péter veszprémi püspök kérésére átírja IV. László király 1276. évi oklevelét a veszprémi
püspökök királyné-koronázási jogáról. – Batthyány: Leges eccl. II. 400. (DL 36442. – Acta ecclesiastica
63-18.) – Fejér XI. 454. (Batthyány után.) – A másolat dátuma hibás, helyes kelte: 1425. febr. 24. Lásd ZsO
XII. 178. sz.

Márc. 1. (Bude, 48. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Chazloch-i
Péter fia: Mihály (proc. Monyoros-i László [leleszi konventi]1 levéllel) folytat Rosal-i
Kwn (dictus) Lukács fia: Jakab (proc. Egri-i Miklós szintén leleszivel) ellen az ő
perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és a leleszi konvent válaszlevelében leírt
ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon előtte, az alperes ügyvédjének kérésére a szokott
bírság mellett a György-napi (ápr. 24.) nyolcadra halasztja, ahol az alperesnek vagy
ügyvédjének három márka bírság megfizetése után kell feleletet adnia. – A hátlapján:
XXIIII, Sgh (kézjegy).
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 54495. (Kállay cs.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés:
Pro A(ctore) ut intra, pro I(n causam attracto) de regio ad eo, quod idem unacum Ladislao Chak de de(!)
B(ihar) versus partes Transalpinas foret, pro eo ad (octavas) Mich(aelis); due solvit; Pazon (kézjegy).
1

Az ügyvédvalló oklevél kiadója kimaradt a szövegből, de pl. a ZsO XII. 191. sz. alapján kiegészíthető.

1426. március 1. – március 2.
237

113

Márc. 1. (f. VI. a. Oculi) István turóci prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Nadosd-i Vince az ura, Lezkowcz-i István (egr.) nevében, majd
presente et audiente Andrea filio Bartholomei de Kordos iudice de Domanysa felmutatta
Zsolna város soltész-bírájának (advocatus) és esküdteinek 1415. dec. 6-án kelt, a város
pecsétjével megerősített pátens oklevelét (ZsO V. 1302. sz.), és kérték annak átírását
András, valamint Bertalan többi fiának részére, jogaiknak védelmére, amit a konvent
meg is tett, saját pátens oklevelébe foglaltan.
A turóci konvent 1506. jún. 18-án kelt átiratából. FHKA Hoffi nanz Ungarn. Rote Nr. 1/B/179–183. (DF
286358.)
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Márc. 1. (f. VI. p. Reminiscere) A zobori konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelentek előttük Wyfalu-i Bálint fia: András egyik leányának: Erzsébetnek (nob.) a
leányai: Kathko (nob.) – aki Jokuth-i Detre felesége –, illetve a hajadon Margit, valamint
másik leányának: Skolasztikának (nob.) a leánya: Ilona, és azt a bevallást tették, hogy
carnalis atyafiuk, Wyfalu-i András fia: Kelemen az ország szokása szerint a nekik járó
hitbér, jegyajándék, leánynegyed, továbbá a Nyitra megyei Wyfalu, Rudna és Kysbasan
birtokokból az akár örökvételként (emptitiarum perpetualium), akár zálogban bírt
birtokrészek felől, item de equis equatialibus teljesen kielégítette őket, ezért nyugtatják
őt erről.
Papíron, hátlapján pecséttel. DL 95686. (Rudnay cs.) – Az oklevél mára elpusztult és annak idején a
hátlapról nem készült fényképfelvétel.
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Márc. 2. (Bude, sab. a. Oculi) Zs. a jászói konventhez. Elmondták neki Rwzka-i Dobo
István, fiai: János és Bereck, valamint László fia: Domokos nevében, hogy Pinkoch-i
Bytho István fia: Márton, valamint Pinkoch-i Parvus Gál1 továbbá az előbbinek Simon,
András, Farkas és Péter nevű, illetve Pinkoch-i Bytho Lászlónak Pál nevű familiárisaival
együtt az elmúlt időszakban Wyfalu birtokukon lakó jobbágyaikat: András faber-t és
Halgas Jánost a nevezett birtok határai között találva ok nélkül hatalmasul összeverték,
náluk lévő javaikat elvették, ráadásul barbas ipsius Andree exlaniasserunt potentia
mediante a panaszosok igen nagy kárára. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Petrus de Sykad,
Michael de Bartha, Andreas de eadem, Blasius, Clemens de Nyary, Franciscus de
Harasty, Emericus f. Lachak de Mathyoch.
Átírta a jászói konvent 1426. ápr. 26-i jelentésében: 499. DL 11765. (NRA 251-5.)
1
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Az áthúzott László név fölé írva.

Márc. 2. (Bude, sab. a. Oculi) Zs. a nyitrai káptalanhoz. Elmondták neki Rewysthye-i
László leányai: Anasztázia (nob.) – Kap-i Pál felesége – és Katalin (nob.) – Raychan-i
Dénes felesége – nevében, hogy be akarnak kerülni az atyjuktól örökölt Nyitra megyei
Rewsthye, valamint a Trencsén megyei Lezko és Lehotka birtokokon lévő részeikbe.
Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után
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vezesse be a nevezetteket azokba, majd iktassa részükre örök birtoklásra; az esetleges
ellentmondókat idézze meg ad terminum competentem jelenléte elé, a káptalan pedig
ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Martinus de Helwen, Nicolaus,
Gregorius de Barchan, Ladislaus, Stephanus Rufus de Halach, Andreas de Barch,
Sigismundus Assa de Kyrth, Mychael de Forrozegh, Iohannes de Perk, Elleus de
Chermen, Sigismundus de Cherna.
Átírta a nyitrai káptalan 1426. ápr. 8-i jelentésében: 394, amely szerint a királyi középpecséttel volt
megerősítve. DL 43662. (Múz. törzsanyag.)
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Márc. 2. (Bude, sab. a. Oculi) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Kallo-i
Lewkes fia: Miklós nevében, hogy Panyola-i Frankot Szabolcs megye törvényszéke
az ő homagiumában már elmarasztalta a megye ítéletlevelében foglalt ügyben, amit
Miklós e levéllel bizonyítani is tud. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike keresse fel Frankot és
verbo nostre maiestatis figyelmeztesse, hogy az ítélet értelmében a homagiumot fizesse
meg, vonakodása esetén pedig idézze meg ad terminum competentem jelenléte elé,
közöttük függő pert nem véve figyelembe, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Thomas, Sebastianus, Ladislaus, Iohannes, Blasius de Synew,
Georgius de Nogfalw, Philippus, Georgius, Iohannes, Simon de Berench, Martinus,
Demetrius1 de Ramaczahaza.
Átírta a leleszi konvent 1426. ápr. 15-i jelentésében: 437. DL 54502. (Kállay cs.)
1
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A név a sor fölé egyidejűleg beszúrva.

Márc. 2. (Bude, 49. die oct. epiph.) [Pálóci Mátyus] országbíró azt a pert, amelyet György
esztergomi érsek (proc. Bálint diák az érsek levelével) folytat Gymes-i Forgach (dictus)
Miklós fiai: […]1, István és Imre, valamint özvegye (nob.) ellen (proc. R[aychan]-i Dénes
zobori konventi levéllel) a [zobori]2 konvent vizsgálati és idézőlevelében foglalt ügyben
a jelen vízkereszti nyolcadon előtte, az alperesek ügyvédjének kérésére, mivel nem
tudott felelet adni, három márka bírság megfizetésének terhével a György-napi (ápr. 24.)
nyolcadra halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Jobb szélén és tetején hiányos, vízfoltos, restaurált papíron, zárópecsét nyomával. DL 59071. (Forgách cs.)
A lyukas papír miatt a keresztnév hiányzik; legfeljebb 1-2 névnek van hely. A ZsO XII. 632. és 1213.
sz. perhalasztólevelekben János, Péter, István, Imre, László szerepelnek (mindkettőben ugyanebben a
sorrendben), így a hiányzó név talán az első kettő fiú valamelyike lehet. 2 Kiegészítve a ZsO XII. 632. és
1213. sz. alapján.
1
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Márc. 2. (Bude, 49. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Varada-i
Pelbárt és Miklós (proc. Kerch-i Mátyás királyi levéllel) folytatnak Daroch-i Chama fiai:
Gergely és Márton, valamint László fia: Lőrinc fia: Gergely ellen (proc. Perked-i Simon
leleszi konventi levéllel) az ő perhalasztólevele értelmében, a néhai Nánai Kompolt
István országbíró idézőlevelében és a leleszi konvent jelentésében foglalt ügyben a jelen
vízkereszti nyolcadon előtte, amikor iidem Gregorius et Martinus filii Chama duas partes
iudicii trium marcarum dupplatas nobis et tertiam partem eorundem sine dupplo parti
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adverse persolvere tenebantur, az ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomaival. DL 80025. (Zichy cs., zsélyi 2-965.) – Zichy VIII. 18., reg. (ebből a hónap
neve kimaradt.)
244

Márc. 2. (Bude, 49. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Varada-i
Mihály, Miklós és Pelbárt (proc. Kerch-i Mátyás királyi levéllel) folytatnak Darolch-i
Bertalan, Lőrinc, Miklós és másik Miklós ellen (proc. Perked-i Simon leleszi konventi
levéllel) az ő perhalasztólevele értelmében, a néhai Nánai Kompolt István országbíró
idézőlevelében és a leleszi konvent jelentésében foglalt ügyben a jelen vízkereszti
nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára halasztja. –
A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomaival. DL 80026. (Zichy cs., zsélyi 2-966.) – Zichy VIII. 58., reg. – A hátlapon
keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint Pro A(ctoribus) de regio, quia cum Pipone ad exercitum, az
alpereseket Perked-i Simon leleszi konventi levéllel képviselte, és a pert Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára
halasztották; due; alatta kihúzva: A(ctor) solvit, I(n causam attracti) non adhuc; alatta: ambo solverunt. –
Az oklevél hátlapján tollpróbák is találhatók: a keresztbeni bírósági feljegyzés mellett egy közjegyzői jelvény
vázlatos rajza, a külzettől jobbra fejjel lefelé (talán liturgikus) versféle: nobis natus, nobis datus.
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Márc. 2. (Bude, 49. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a bizonyítékbemutatást,
amelyet Varada-i Domokos fiainak: Miklósnak és Pelbártnak (proc. Kerch-i Mátyás
leleszi konventi levéllel) kellett volna Daroch-i László fia: Bertalan, István fia: Miklós
és Tamás fia: Miklós (proc. Perked-i Simon királyi levéllel) ellen az ő perhalasztólevele
értelmében, a néhai Nánai Kompolt István országbíró idéző- és perhalasztólevelében és
a leleszi konvent jelentésében foglalt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon színe előtt
megtennie, amikor is a felperesek közül Miklós iudicium trium marcarum dupplatum1
nobis et parti adverse, Pelbárt iudicia duodecim marcarum similiter nobis et parti adverse
lett volna köteles fizetni, az ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára
halasztja simulcum tertia parte dictorum2 iudiciorum portionem3 nostram iudiciariam
dupplantes. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Szakadozott szélű, vízfoltos papíron, zárópecsét nyomával. DL 84379. (Lónyay cs.) – A hátlapon
keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felpereseket Perked-i Simon leleszi konventi levéllel
képviselte, pro I(n causam attracto) littera Piponis, eo quod cum in regio exercitu esset profecturus, és a pert
Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztották; due.
1
A szó egyidejűleg a sor fölé beszúrva.
adverse.

2

A szó a sor elejére van beszúrva.

3

Előtte kihúzva: partis
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Márc. 2. Róma. Újlaki Péter fia: András, az egri Szent István király-oltár rektora kéri a pápától, hogy adja
neki az Egregyi István fia: Mihály halálával megüresedett egri kanonokságot, nem véve figyelembe, hogy a
váradi egyház szeghalmi főesperese és ugyanott van két oltárigazgatósága. – Lukcsics I. 852. sz. (Reg. suppl.
vol. 194, fol. 252b.)
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Márc. 3. (Bude, 3. die 48. diei epiph.) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Noveritis, quod
nobis quadragesimo octavo die octavarum festi epiphaniarum Domini (1426. márc.
1.) unacum baronibus et regni nostri nobilibus nobiscum in sede nostra iudiciaria
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sedentibus causalesque processus quorumlibet nostra speciali in presentia litigantium
iusto iuris tramite discutientibus megjelent előtte Balasethy-i Mihály fia: Pál Frathno-i
Groff (dictus) Pál nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével, és felmutatott hat
oklevelet: a pozsonyi káptalan három birtokvisszafoglaló- és idézőlevelét, valamint Zs.
három különböző időpontban kelt ítéletlevelét, majd közölte, hogy primo et principaliter
prefatus Paulus Groff acceptis Laurentio de Eger nostro et domino Iohanne plebano de
Kysmarthon vestro hominibus feria sexta proxima ante dominicam Ramis palmarum
in anno proxime transacto preterita (1425. márc. 31.) ad faciem possessionis Alramus
vocate in comitatu Soproniensi existentis, vicinis et commetaneis eiusdem universis
in ibi legitime convocatis ac castellano Alberti dicti Puhemar de Austria in castro suo
Lutembergh vocato per ipsum constituto ac aliis certis eiusdem familiaribus presentibus
accedendo eandem nomine sui iuris recaptivare et ab aliorum iuribus possessionariis
separando sibi statuifacere voluisset, de annak Puhemar Albert várnagya ellentmondott,
ezért Albertet még aznap megidézték Pál gróf ellenében a György-napi (1425. ápr. 24.)
nyolcadra a királyi különös jelenlét elé. Azon a nyolcadon Pál grófot Balasethy-i Mihály
fia: Pál képviselte, és congruis diebus várakozott, ám Albert nem jelent meg és nem is
küldött maga helyett senkit, ezért bírságban marasztalták el. Pál grófot másodjára Mária
Magdolna ünnepe előtti kedden (1425. júl. 17.) Hagnamor János király ember Illés pozsonyi
kanonok jelenlétében próbálta Alramus birtoknak apud manus dicti Alberti occupative
habite lévő részét a szomszédok és határosok összehívása után legitima recaptivatione
facta iktatni, ám Albert várnagya ura nevében az iktatásnak ismét ellentmondott, ezért
Albertet még aznap Pál gróf ellenében megidézték a Jakab-napi (1425. júl. 25.) nyolcadra
a különös jelenlét elé. A nyolcadon Pál grófot Balasethy-i Mihály fia: Pál képviselte, és
congruis diebus várakozott, ám Albert ismét nem jelent meg és nem is küldött maga
helyett senkit, ezért újból bírságban marasztalták el. Harmadjára és utoljára Pál grófot
Hwber-i István királyi ember ismét Illés kanonok jelenlétében próbálta András-napon
(1425. nov. 30.) a mondott birtokrészbe iktatni, de akkor Albert egyik familiárisa mondott
ellent, ezért Albertet a jelen (1426. évi) vízkereszti nyolcadra a királyi különös jelenlét elé
idézte. – A nyolcadon Pál grófot ismét Balasethy-i Mihály fia: Pál képviselte, és congruis
diebus várakozott, ám Albert ismét nem jelent meg, és nem is küldött maga helyett senkit,
se mediantibus dictis litteris nostris iudicialibus exinde confectis amplius in iudicio1
obprimi permittendo, amely oklevelek bemutatása után a megjelent ügyvéd ítéletet kért.
Verum quia memoratus Paulus Groff acceptis predictis nostris et vestris hominibus ad
faciem prescripte terre Alramus vocate vicinorum et commetaneorum eiusdem legitimis
convocationibus factis et presentibus accedendo se in dominium habitis prius prescriptis
recaptivationibus legitime ternario numero statui facere voluisse, statutionique eiusdem
terre in nullius alterius preter prefati Alberti persona premissa contradictio facta fuisse,
ipseque Albertus ad reddendam sue inhibitionis1 rationem ternario numero ad prescriptos
tres terminos evocatus ad neutrum eorundem venire vel mittere curasse, sed se in sue
culpabilitatis manifestum iudicium seriebus dictarum litterarum nostrarum iudicialium
a facie iuris et iustitie absentando aggravari permisisse, ex prescriptarum vestrarum
evocatoriarum et nostrarum litterarum iudicialium seriebus aggravari permisisse clare
reperiebatur. Consuetudinaria vero lege regni nostri Hungarici ab antiquo approbata
sanctiente quicumque in facto alicuius iuris possessionarii per quempiam tribus vicibus
recaptivati contradictionem fecerit idemque contradictor in presentia iudicys(!) sui
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ordinarii ternario numero evocatus ad reddendam sue contradictionis rationem2 venire
vel mittere rennuerit(!), amplius talis huiusmodi iure possessionario destitui debet atque
privari, inquisitorque huiusmodi iuris possessionarii in dominium eiusdem, non obstante
dicti inhibitoris et aliorum quorumlibet contradictione restatui debet atque introduci.
Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a kúriából külön e célból kirendelt királyi ember, Chypch-i Vitus fia:
György deák kimenve Alramus birtokra, a szomszédok és a határosok összehívása után
a birtokot iktassa Frathno-i Groff (dictus) Pál részére premisso iure sibi incumbenti örök
birtoklásra, Albert vagy bárki más ellentmondását figyelmen kívül hagyva, minderről
pedig a káptalan György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi különös jelenlét elé tegyen
jelentést. Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis,
aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga
ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari.
Hártyán, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 11751. (NRA 1593-4.) – A jelzeten az eredeti mellett egy
újkori másolat is található.
1
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Utólag a sorok közé írva. 2 Javítva erről: inhibitionem.

Márc. 3. (Bude, in Oculi) Zs. Ung megye hatóságához. Elmondták neki Helmech-i Jakab
fiai: Miklós és András, Miklós fia: János, András fia: György és Korlath fia: György
nevében, hogy Nyna-i Kozma fiai: Balázs és Kelemen, Keresthyw(!) Miklós [és fia:
Mihály]1, valamint Lőrinc fia: János a Ketherdyn és Nyna birtokok közötti határjeleket
hatalmasul felszántatták és megsemmisítették, és ezután egy nagy földrészt elfoglaltak,
valamint quamplures vias magnas ad faciem terre eiusdem possessionis Ketherdyn
annexissent et declinassent az ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja nekik, hogy
küldjék ki egy vagy két emberüket, akik mindenkitől, akitől lehet, tudják meg az
igazságot, majd azt írják meg neki.
Átírta Ung megye 1426. ápr. 13-i jelentésében: 424. DL 69793. (Kende cs.)
1
A lyuk szélein a szöveg olvasható: M[ychael filius ei]usdem. – Vö. Engel Pál: A nemesi társadalom a
középkori Ung megyében. Bp. 1998., 148. (12/b tábla: Keresztfiú Miklós és fia: Mihály.)
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Márc. 3. (Bude, 50.1 die oct. epiph.) Zs. a leleszi konventhez. Tudják meg, hogy a
jelen vízkereszti nyolcadon a királyi különös jelenlét előtt az ő perhalasztólevele
értelmében személyesen megjelent Nabrad-i Miklós és János fia: János, és megvádolta
Waya-i Ábrahámot és Istvánt, hogy négy évvel ezelőtt (anno, cuius iam quinta instaret
revolutio), amikor Borsua-i György fia: László özvegye: Krisztina (nob.) elhunyt
abban a Waya birtokon lévő házban, amely testvéréről, néhai Waya-i Lászlóról szállt
rá a birtok felerészével együtt, összes ingóságát és az ott talált, őt illető okleveleket
hatalmasul elvitték onnan János igen nagy kárára, aki mindezt a leleszi konvent, a váradi
káptalan és Szatmár megye egybehangzó vizsgálati jelentéseivel igazolta.2 Az alperesek
(Ábrahám személyesen és István nevében Pálóci Mátyus országbíró levelével) a vádat
tagadták, és készek voltak eskü alatti tanúvallatásnak alávetni az ügyet, amit a felperes
el is fogadott. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki [a felek számára]
tanúbizonyságaikat, akiknek a jelenlétében a királyi emberek egyike György-nap 8.
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napján (máj. 1.) a birtok szomszédai és határosai [valamint más megyebeli nemesek
körében] tartson eskü alatti tanúvallatást, majd erről a György-napi (ápr. 24.) nyolcadra
tegyenek neki jelentést. Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie
Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum
nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari. Kijelölt királyi
emberek: Michael de Chazar, Bartholomeus, Thomas [… …],3 neve [… …],3 Emericus,
Iohannes, Blasius4 de Samelhaza, Abracham4, Laurentius, Symon, Andreas de Tykod5,
[… …],3 Iohannes aut […]eus4 de Rezche[ge], Ladislaus4, […].6
Vízfoltos papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 97040. (Vay cs., berkeszi.) – Az időközben elpusztult
oklevél hátlapjáról annak idején nem készült fényképfelvétel.
1
A szöveg elhalványulása miatt a keletnap pontosan nem olvasható el. 2 A leleszi konvent jelentése: ZsO
XII. 831. sz. 3 Két szó hiány. 4 Bizonytalan olvasat. 5 A szó valamiről egyidejűleg javítva. 6 A névsor
vége olvashatatlan.
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Márc. 3. (Bude, die dom. a. Letare)1 Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Kusal-i
Jakch György fiai: János és László, meg Jakch István fiai: Mihály és László nevében,
hogy Chychyr-i Oroz (dictus) Jakab2 nemrégiben a Jakch-fiak Nagmusay birtokban lévő
részein lakó jobbágyát: Sebestyént folyamatos fenyegetésekkel elűzte, propter que idem
Iacobus Oroz unacum predictis3 annis singulis ipsis filiis Jakch unius tunelle de vinea
ipsius iobagionis proveniendo dampna intulissent,4 et tandem ipso iobagione recedente
ab eisdem filiis Jakch et in locys(!) alienis existente, licet iuxta consuetudinem regni
medietas vini, ut dicta vinea dicti iobagionis, ipsas duas et alia medietas iamdictas filios
Jakch concernisset, tamen idem Jacobus Oroz unacum predictis3 prenotatam vineam
iamdicti iobagionis pro se vindemiario et omnia vina ex eadem provenientia ad dictam
possessionem Istvand asportari fecisset, eandemque vineam de presenti occupatam
conservarent potentia mediante in preiudicium ipsorum valde magnum, lite tamen inter
ipsos facto in premisso vertente et pendente. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot,5 majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Iacobus, Petrus,
Georgius de Chornavada, Michael, Benedictus, Georgius de Gethe, Georgius, Philipus,
Ladislaus, Paulus, Iohannes, Michael, Franciscus de Borsva. – A hátlapon: d(etur).
Papíron, számos, a konventi jegyző által eszközölt javítással, hátlapján zárópecsét töredékeivel. Leleszi
konvent országos lt., Acta anni 1426-51. (DF 221688.)
1
A dátum javítva, az eredeti forma: die dominico proximo post … Bartholomei. 2 A felbujtók nevei
kihúzva (ex inductione, consilio et voluntate nobilium dominarum Ursule, relicte Georgii filii Nicolai de
Istwand, Iohannis filii eiusdem Georgii ac Elene, consortis scilicet ipsius Nicolai filii predicti Georgii filii
Nicolao ac puellarum Felicia et Cristina vocatarum, filiarum prenotate domine Ursule). 3 A megnevezett,
majd kihúzott felbujtókról van szó. 4 A megnevezett, majd kihúzott felbujtókra vonatkozott a többes
szám. 5 Az idézésre vonatkozó részt kihúzták.

251

Márc. 3. (Bude, 50. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy bizonyos
birtokrészek határjárásáról és új határjelek emeléséről szóló jelentés tárgyalását abban
a perben, amelyet az egri káptalan (proc. Merche László a káptalan levelével) folytat
Pelseuch-i Bubek Miklós, valamint néhai Detre nádor fiai: Péter és Miklós, illetve László

1426. március 3.
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fia: Imre ellen az ő perhalasztólevele értelmében, az ő bírói intézkedésében és a jászói
konvent jelentésében foglalt ügyben, amelyet a jelen vízkereszti nyolcadon kellett volna
lefolytatni, amikor is az alpereseknek duas partes iudicii trium marcarum dupplatas
nobis et tertiam partem eiusdem sine dupplo parti adverse kellett volna fizetniük, de
regio litteratorio mandato pro ipsis in causam attractis nobis allato György-nap (ápr. 24.)
nyolcadára halasztja. – A hátlapon: Sgh (kézjegy).
Papíron, zárópecsét nyomával. HML 751. Egri káptalan mlt. 19-6-1-38. (DF 210675.)
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Márc. 3. (Bude, 50. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor az egri káptalanhoz. Tudják
meg, hogy Péter jászói prépostnak Kuzepnouay-i Idran fia: János, Karachond-i Miklós,
valamint Felseumera-i László ellen folyó perében az ő perhalasztólevele értelmében,
az ő bírói intézkedésében és káptalan jelentésében foglalt ügyben a jelen vízkereszti
nyolcadon jelenléte előtt a felperes ügyvédje: Belse-i Tamás congruis diebus hiába várt
az alperesekre, azok nem jelentek meg és nem is küldtek maguk helyett senkit, ezért őket
másik levelével bírságban marasztalta el. Mivel szükséges újbóli megidézésük, ezért
meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a nádori emberek egyike idézze meg az alpereseket ad discussionem premissarum
recepturos ac de iudiciis novem marcarum nobis et parti adverse satisfacturos a
következő, György-napi (ápr. 24.) nyolcadra jelenléte elé, a káptalan pedig ugyanoda
tegyen jelentést. Kijelölt nádori emberek: Thomas, Stephanus, Paulus de Chobad,
Emericus, Petrus de Papy, Iohannes de Baktha, Benedictus Donath de Zedlech,
Stephanus de Monay. – A hátlapon: intro, LXVI den., Sgh (kézjegy).
Papíron, zárópecsét nyomával. Jászói konvent mlt. 131. (DF 232898.) – A hátlapján keresztben konventi
feljegyzés, amely szerint Chobad-i Tamás nádori ember Antal klerikus jelenlétében Misericordia Domini
vasárnap utáni pénteken (ápr. 19.) az alperesek birtokain az idézést elvégezte.

253

Márc. 3. (Bude, 50. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró a szekszárdi konventhez.
Tudják meg, hogy egykor Kuthos-i Dénes fia: Gergely a Tolna megyei Lengel és Wasad
birtokok iktatásakor tett ellentmondásuk miatt pert indított Kaliznyo-i Mihály fia: György,
László fia: Péter és Apor-i Garazda (dictus) Péter fia: István ellenében a királyi jelenlét
előtt, amely per Kompolt István országbíró halasztása értelmében az 1424. évi1 böjtközép
(1424. márc. 29.) nyolcadára került. Azon a nyolcadon a felperes Gergely ügyvédje: Fyad-i
András congruis diebus várakozott Péter fia: Istvánra az országbíró előtt, ám az nem jött
és nem is küldött maga helyett senkit, ezért az országbíró másik levelével megbírságolta.
Mivel az ítélethozatalhoz Péter fia: István másodszori megidézésére volt szükség, ezért
az országbíró kérte a szekszárdi konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg Istvánt pünkösd (1424. jún. 11.)
nyolcadára a királyi jelenlét elé, megtudván tőle ellentmondása okát is, és a pert másik
levelével pünkösd nyolcadára halasztotta. – A per onnét az országbíró leveleivel tovább
halasztódott, majd a tavalyi vízkereszti (1425. jan. 6.) nyolcadra jutott. Ez alkalommal a
felperes Dénes fia: Gergely személyesen jelent meg, és István országbírónak bemutatta
a szekszárdi konvent jelentését, amely szerint (Apor-i) Péter fia: István Mezes-i Tamás
királyi ember és Illés áldozópap, konventi kiküldött által Orbán-nap utáni szombaton
(1424. máj. 27.) Apor-i birtokrészén pünkösd nyolcadára a királyi jelenlét elé megidéztetett.
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E vízkereszti nyolcadon (Kaliznyo-i) Mihály fia: György alperes nem jelent meg és nem
is küldött maga helyett senkit, ezért bírságban marasztalták el. Ezután postulans prefatus
Gregorius ex parte memorati Georgii per ipsum comitem Stephanum in premissis
iuris equitatem impertiri. Mivel az ítélethozatalhoz György másodszori megidézésére
volt szükség, ezért István országbíró kérte a szekszárdi konventet, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi ember egyike idézze meg Mihály fiát:
Györgyöt böjtközép (1425. márc. 14.) nyolcadára a királyi jelenlét elé, hogy megindokolja
ellentmondását. – A quibusquidem octavis diei medie quadragesime ipso etc.2 – Mivel
István országbíró meghalt, az országbírói tisztség Pálócira szállt, aki a pert többször
elhalasztotta, míg végül a jelen vízkereszti (1426. jan. 6.) nyolcadra került. Ez alkalommal
a felperes Gergely személyesen jelent meg az országbíró előtt, és felmutatta a szekszárdi
konvent királynak címzett jelentését, amely szerint Nana-i Sebestyén királyi ember és Pál
pap, konventi kiküldött Reminiscere vasárnap előtti szombaton (1425. márc. 3.) Györgyöt
Zomborfalva-i birtokrészén böjtközép (1425. márc. 14.) nyolcadára a királyi jelenlét elé
idézték. Ez alkalommal azonban a harmadik alperes: Kaliznyo-i László fia: Péter nem
jelent meg, ezért az országbíró megbírságolta. Ezt követően a felperes ítéletet kért. Mivel
az ítélethozatalhoz Péter másodszori megidézése volt szükséges, ezért az országbíró
kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike idézze meg Pétert ellentmondása megindoklására a György-napi (ápr.
24.) nyolcadra a királyi jelenlét elé – amikorra a pert másik levelével elhalasztja –, majd
minderről a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus de
Agar, Thomas de Mezes, Ladislaus de Penach, Iohannes de Kerchmen, Iohannes de Abel,
Benedictus, Sebastianus de Nana.
Átírta egy ismeretlen nagybíró 1438. évi oklevelében. Üchtritz-Amadé cs. bősi lt. 48. (DF 285992.)
1
Az oklevélben: in anno proxime transacto, amelyből az 1425. évre lehetne következtetni, ám a szöveg
folytatásából kiderül, hogy csak az 1424. esztendőről lehet szó. Mindebből egyértelmű, hogy az oklevél
készítéséhez legalább egy 1425. évi okiratot is felhasználtak. 2 Így az oklevélben, vagyis a perfolyam egy
részét nem írták le. A formulát szokatlansága miatt tüntettük fel a regesztában.
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Márc. 3. Róma. A pécsi egyházmegyés Márton fia: István és a váradi egyházmegyés Székely Balázs, mindketten
a boszniai ferences vikária szerzetesei, kérik a pápát, hogy a vikárius engedélye nélkül is elköltözhessenek
valamelyik itáliai ferences kolostorba, és ott maguknak szabadon gyóntatót választhassanak. Az engedélyről
szegénységük miatt ne állítsanak ki oklevelet, hanem a szignált kérvény bírjon ennek érvényével. – A pápa
jóváhagyása: Legyen, a (ferences) generális egyetértésével. – Acta Martini 900. (Reg. suppl. vol. 196, fol.
143–143b.) – Lukcsics I. 853. sz. (Uo.)
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Márc. 4. Buda. Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Görgei András fia: Péter a maga és fiai: Tamás
és Keresztély nevében is egyfelől, másfelől pedig Fricsi Kelemen a felesége: Anna (nob.) nevében szepesi
káptalani levéllel, majd azt a bevallást tették, hogy jóllehet közöttük a Szepes megyei Pócsprocs prédium és
Olsavica birtok Szentlőrinc felé eső fele része miatt per indult a királyi kúrában, amelyet a jelen vízkereszti
nyolcadra halasztottak, ők azonban időközben fogott bírák közbenjárására kiegyeztek: a felek virágvasárnap
utáni hétfőn (márc. 25.) az általuk választott fogott bírák – Grancsi Péter fia: Mátyás, Petróci Jakab fia: Fülöp,
Koritniki Mihály fia: Péter és Petróci Sores György – jelenlétében a vitás prédiumot és Olsavica birtok
felét három részre felosztják, amelyből két rész Péteré és fiaié, egy rész pedig Annáé lesz, akinek leányai:
Margit és Anna nevében is a húsvét utáni harmadik napon (ápr. 2.) a szepesi káptalan előtt személyesen
jóvá kell hagynia a birtokosztályt. Ezenkívül Péter Olsavica birtok őt zálogjogon megillető részéből két
lakott jobbágytelket ugyancsak zálog címén, visszaváltásig átenged Annának. – Fejér X/6. 834.1 (A szepesi

1426. március 4. – március 5.
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káptalan 1426. aug. 27-i okleveléből: 1037, amely szerint a királyi oklevél a középpecséttel volt megerősítve.
DL 60670. – Máriássy cs., Vegyes iratok 525.) – Levt. Közl. 8. (1930) 240., reg.
Fejér, állítása szerint, a kamarai levéltárból közölte. Az egyes helynevek olvasati eltéréseiből
következtetve e példány egy másolat lehetett.
1
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Márc. 4. Róma. Jákószerdahelyi Egyed fia: János zágrábi kanonok és királyi káplán kéri a pápát, hogy adja
neki a zágrábi olvasókanonokságot, amely Mengersrowt-i Ozsvát halálával vagy lemondásával üresedett
meg, nem véve figyelembe ottani kanonokságát és a pápai kancellárián esetlegesen már elfogadott javadalomígérvényeit. – Lukcsics I. 854. sz. (Reg. suppl. vol. 196, fol. 147b.)
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Márc. 5.1 (Bude, 52. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
abban a perben, amely a veszprémvölgyi apácák mint felperesek és Pakws-i Domokos fia:
Miklós, továbbá ugyanezen Domokos fia: László fia: János mint alperesek között zajlik
az ő ítéletlevele és a fehérvári káptalan jelentése értelmében az apácák Porthmodocha
birtokának ügyében a jelen vízkereszti nyolcadon jelenléte előtt, Hartha-i Sebestyén az
apácák oldalán felmutatta IV. László király 1289-ben kelt, Hartha birtok határjárását
tartalmazó privilégiumát (Reg. Arp. 3543–44. sz.), majd az apácák ügyvédje: Sandor-i
Balázs, azzal az indoklással, hogy Hartha határjárása Porthmodocha birtok határát
is érinti, kérte az országbírót, hogy IV. László oklevelét saját privilégiumában írja át
az apácák részére, amit Pálóci meg is tett, privilégiumát autentikus függőpecsétjével
megerősítve.
Hártyán, jó állapotú függőpecséttel. DL 1259. (Acta Jesuitica, Jaurin. 3-13.) – Az eredeti példány mellett
a jelzeten egy újkori másolat is található. – Bártfai Szabó: Pest 152/610. sz., hibásan 1426. jan. 14-i kelettel. –
Egy további egyszerű másolat is található a veszprémvölgyi apácák egyes birtokaira vonatkozó okleveleket
és oklevélkivonatokat tartalmazó Liber sextus. Continuatio donationum S[tephani] regis című újkori másolati
könyvben. DL 113. p. 53–56. (Acta Jesuitica, Jaurin. 31-5.).
1
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Vö. az országbíró másik, az üggyel kapcsolatos oklevelével is: 40.

Márc. 5. (2. die f. II. p. Oculi) A kalocsai káptalan Zs.-hoz. Jan. 16-i parancsa (48)
értelmében Bessenew-i Gergely fia: Balázs királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Pál karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Oculi vasárnap utáni hétfőn
(márc. 4.) kimentek Bodrog megyébe, ahol az ügyben vizsgálódva megtudták, hogy
minden a király levelében leírtaknak megfelelően történt, ezért még ugyanazon a napon
Bessenew birtokon (Besenyői) Mátyást, Klárát, Ilonát és Annos-t megidézték (Besenyői)
István fia: Bertalan ellenében a királyi jelenlét elé György-nap (ápr. 24.) nyolcadára,
közöttük függő pert nem véve figyelembe.
Foltos papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 80027. (Zichy cs., zsélyi 218-B-152.) – Zichy VIII. 262.,
reg. – A hátlapon keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felpereseket Besenew-i Tamás kalocsai
káptalani levéllel, az alpereseket Korpad-i Miklós fia: Péter szintén kalocsaival képviselte, és a pert a felek
akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztották (de partium ad Mych.), due.
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Márc. 5. (Bude, 5. die Martii) Peren-i István fia: Tamás közjegyző kiadványa arról, hogy
Scolari Máté 1426. jan. 13-án kelt, Pankwtha-i András fia: János egri egyházmegyei
közjegyző által hitelesített végrendeletének (35) általános végrehajtója: Filippo
Scolari (magn.) előtte megjelenvén bejelentette, hogy mivel ő folyamatosan a Magyar
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1426. március 5. – március 6.

Királyság ügyeivel van elfoglalva, ezért a testamentumban foglaltak megvalósulását
nem tudja ellenőrizni, így ügyvédjeiül nevezi ki Vicrium filium condam alterius
Vicrii de Guadagno, Bartholomeum Iohannis de Carduciis, Petrum d[omini]1 Aloysii
de Guicciardinis, Antonium Petri Front[is]1, Simonem domini Andree de Montebonis,
akik a végrendelettel kapcsolatos bármilyen ügyben bárhol, de különösképp Firenzében
eljárhatnak.
Papírra írt egykorú másolat. Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 296–298v. (DF 289067.)
– Ezt követően, fol. 299(?)–300. egy, szintén a Scolari Máté-féle végrendelettel kapcsolatos irat lett
fényképezve, amelynek, úgy tűnik, az eleje hiányzik.
1
A zárójelbe tett nevek a sorok szélén vannak, amelyek a fotókon nem látszanak, ám kiegészíthetőek egy,
szintén a végrendelet ügyében 1426. máj. 12-én kelt közjegyzői kiadványból: 567.
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Márc. 5. Bécs. Kromer János nürnbergi polgár elismeri, hogy neki Hanns Laystell soproni polgár Lang
Nikusch és Wenczlaw Kramer trencséni polgárok nevében 130 magyar forintot megfizetett. – Házi I/2. 301.
(Sopron város lt. D 687. – DF 202321.)
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Márc. 6. (Bude, f. IV. p. Oculi) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Pinkoch-i
István fiai: Márton és László, László fia: Ferenc, Péter fia: István, Kaponyas (dictus)
fiai: Gál, Péter és Gergely, meg további fiai: György és Miklós, valamint Tamás deák és
fia: György nevében, hogy Ruska-i Dobo (dictus) István Zahar birtokon lakó jobbágyai
és népei uruk parancsára nemrégiben fegyveresen a panaszosok Ung megyei Pinkoch
birtokára vonultak, abból nagy területet elfoglaltak, majd felszántották és bevetették
és az ott termett gabonát elszállították; továbbá Márton és a többiek gabonáját szintén
elszállították, cserjésüket a szántóföldekkel együtt elfoglalták; ezenfelül egy bizonyos
erdejüket kivágták, sőt magát Mártont és Gált Pinkoch birtok határain belül meg
akarták gyilkolni, emellett pedig a panaszosok jobbágyait is kifosztották potentia
mediante az ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg
az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Iacobus de Tegenye,
Nicolaus, Iohannes de Davarich, Ladislaus dictus Ossolich de Comoruch, Andreas
de eadem, Iohannes de Baronya, Ladislaus f. Ladislai de Kaso, Gregorius, Iohannes,
Iacobus f. Iohannis de Manyaros.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-38. (DF 221674.) –
A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Thegenye-i Jakab királyi ember István Kapus-i
plébánossal suo modo Wngh a vizsgálatot elvégezte. Datum octo die festi passce Domini (ápr. 7.).
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Márc. 6. (Bude, 53. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet György
esztergomi érsek (proc. Hydaga-i Bálint diák az érsek levelével) folytat Gymes-i Forgacz
(dictus) Miklós özvegye (nob.) ellen (proc. Kap-i Pál zobori konventi levéllel) ellenében
az ő perhalasztólevele értelmében, a garamszentbenedeki konvent idézőlevelében foglalt
ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából György-nap (ápr.
24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomaival. DL 59073. (Forgách cs.)

1426. március 6. – március 7.
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Márc. 6. (Bude, 53. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet György
esztergomi érsek (proc. Hydaga-i Bálint diák az érsek levelével) folytat Gymes-i Forgacz
(dictus) Miklós fiai: János, Péter, István, Imre és László, valamint özvegye (nob.) ellen
(proc. Kap-i Pál zobori konventi levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében,
a zobori konvent idézőlevelében foglalt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon előtte,
az ügyvédek akaratából György-nap (ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK
(kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 59074. (Forgách cs.)
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Márc. 6. (f. IV. p. Oculi) A nyitrai káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Deegh-i András fia: Sebestyén, majd a következő bevallást tette: mivel
Felsewasad-i Mihály nemes fia: Miklós mester, esztergomi kanonok és subcustos meg
frater-e: János – akiknek a Nyitra megyei Barlafalva birtokon lévő részét egy, a nyitrai
káptalan arról szóló levelében megnevezett összegért zálogba adta – neki további hat
forintot adtak, ezért a birtokrészt minden haszonvételével és tartozékával de novo et ex
novo zálogba adja Miklósnak és Tamásnak visszaváltásig.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. PBFL, Erdődy cs. 77-4160. (DF 261997.)
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Márc. 6. Róma. Beka-i Bellinko fia: Antal kérvénye a pápához. Adja neki a Magyarországinak mondott
Miklós halálával megüresedett polai egyházmegyei goleci bencés monostor apátságát. – Lukcsics I. 855. sz.
(Reg. suppl. vol. 196, fol. 166b.)
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Márc. 6. k. Jelentés1 arról, hogy Ztepkovich András zágrábi polgár böjtközép napja (1426. márc. 6.) körül azon
az úton, amely a zágrábi káptalan Lonya nevű erdejétől Zágrábba vezet, a fát szállító Marócsai György zágrábi
kanonok emberét megverte és karddal megvágta (dissecuit), és így tett András vaskai főesperes emberével is.
– Tkalčić II. 54. (Márc. 1. k. kelettel; Georg Marcelović: Regesta diplomatum aliorumque documentorum c.,
Tkalčić korában a zágrábi érsekség könyvtárában található kéziratos munkájából átvett regeszta.)
1
Miután Tkalčić csupán a Marcelović-féle regesztát közölte, pontosan nem tudjuk, hogy az milyen
forrásból készült.
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Márc. 7. (Bude, f. V. a. Letare) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Mihály
Beel-i apát, majd tiltakozva elmondta, hogy licet barones regni nostri ac magistri in sede
iudiciaria curie nostre regie iudicantes a korábbi György-napi (1425. ápr. 24.) nyolcadon
a Noslop-i András fiával: Illéssel folytatott ügyeiben nem ítélkeztek, hanem átküldték
azokat királyi személyes jelenlét elé, de erről számára semmiféle olyan levelet nem
adattak ki, amellyel itt meg kellett volna jelennie, viszont ennek ellenére Zelew-i János
országbírói ítélőmester a perbeli ellenfelének litteras iudicatorias seu confirmatorias
necnon iudiciales1 dedisset Mihály apát nagy kárára, ami ellen tiltakozik.
Papíron, zárópecsét nyomaival. PBFL 843, Konventi lt., Capsarium 57-NN. (DF 207660.)
1
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Utána kihúzva: dicte partis adverse.

Márc. 7. (Bude. f. V. p. Oculi) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Zerethwa-i
Jakab fiai: János és Mayos nevében, hogy amikor familiárisukat: Kamanya-i Lőrincet
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1426. március 7.

pro referendo quibusdam legationibus ipsorum Thyba-i Jánoshoz küldték, akkor az
Lőrincet in curia et domo sua propria diris verberibus et vulnerum plagis sauciari et
affici fecisset semivivum relinquendo potentia mediante a panaszosok igen nagy kárára.
Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki.
Kijelölt királyi emberek: Paulus de Keres, Iohannes, alter Iohannes de Baranya, Iacobus
de Harazthy, Laurentius de Kamanya, Blasius de eadem, Blasius, Albertus, Valentinus
de Horka. – A hátlapon: detur.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-11. (DF 221647.)
– A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Kamonya-i Balázs királyi ember Antal frater
konventi kiküldöttel suo modo in Wngh a vizsgálatot elvégezte. Datum feria tertia post Thiburci(!) et
Valleriani (ápr. 16.).
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Márc. 7. (Bude, 2. die med. quadr.) Garai Miklós nádor az egri káptalanhoz. Tudják
meg, quod nobis in die medie quadragesime (márc. 6.) unacum regni nobilibus pro
faciendo iudicio moderativo causantibus in sede nostra iudiciaria sedentibus megjelent
előtte Kapy-i András deák fia: János nevében Péter deák az egri káptalan levelével, és
bemutatott három oklevelet: duas nostras, unam evocatoriam vobis directam et aliam
iudicialem necnon tertiam vestram ex ipsa evocatione rescriptionalem in diversis terminis
emanatas declarantes, hogy az elmúlt év1 vízkereszti nyolcadán Porozlo-i Hanchko fia:
János ellenében felmutatta Szécsényi Frank egykori országbíró 1408. ápr. 26-án kelt
oklevelét (ZsO II. 6064. sz.) és megidéztette a György-napi nyolcadra (részletesen lásd
ZsO XI. 178. sz.), amelyen Péter deák ítéletet kért, ám Hanchyko fia: János ügyvédje
azt állította, hogy képviseltjének a vád alól felmentő levele van, ezért a nádor annak a
Jakab-napi nyolcadon való bemutatását parancsolta meg (részletesen lásd ZsO XI. 688.
sz.). Arról a nyolcadról de generali regio edicto a Mihály-napi nyolcadra került a per
(ZsO XI. 1056. sz.), ahol azonban Hanchyko fia: János nem jelent meg és nem is küldött
maga helyett senkit, ezért a nádor bírságban elmarasztalta, majd az egri káptalannal
megidéztette a következő György-napi nyolcadra (részletesen lásd ZsO XI. 1234. és
1236. sz.). Miután Hanchyko fia: János a kitűzött napon nem jelent meg a nádor előtt és a
bírságot sem fizette meg, a távolmaradásáért a nádor a szokott bírságban, a nem fizetésért
pedig a bírság kétszeresében marasztalta el. Kapy-i András deák fia: János ügyvédje
azonban azt állította, hogy premissa causa partium quodam modo condescensa extitisset,
és bejelentette, hogy Hanchyko fiát: Jánost kikiáltással kívánja megidéztetni. A nádor
a kérésnek helyt adva kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a nádori emberek egyike három vásáron való kikiáltással idézze meg
Hanchyko fiát: Jánost a Jakab napi (júl. 25.) nyolcadra a felmentő oklevél bemutatására
és kilenc márka bírsága megfizetésére, alioquin non obstante ipsius absentia et rebellione
finem faciemus causa in premissa, prout dictaverit ordo iuris, majd minderről a káptalan
tegyen neki jelentést. Kijelölt nádori emberek: Andreas litteratus et Marcus filii condam
Iohannis Kakas de Delne de curia regia ad id transmissi;2 Stephanus de Lewe, Nicolaus
litteratus3 de Farnos, Laurentius de eadem, Iohannes f. Emerici, Georgius f. Thome,
Stephanus Parvus, Iohannes f. Petri, Stephanus, Martinus dicti Konya de eadem.

1426. március 7. – március 8.
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Két példányban: 1) papíron, zárópecsét nyomával. DL 64233. (Kapy cs.) – 2) Papíron, zárópecsét
töredékeivel. DL 64234. (Uo.) – E példány hátlapján káptalani feljegyzés, amely szerint Delne-i Kakas János
fia: Márk a káptalan tanúbizonysága, Antal klerikus jelenlétében, elsőként sarlós Boldogasszony 8. napján
(júl. 9.) Egerben, majd az azt követő szerdán (júl. 10.) Gyöngyösön, végül a következő csütörtökön (júl. 11.)
Hevesen Hanchyko fiát: Jánost három vásáros kikiáltással megidézte.
1
Ugyan a szövegből ítélve az 1425. esztendőről lenne szó, a leírt perfázisokra azonban az 1424. évben
került sor. Az oklevél a per 1425. évi állomásaira (lásd ZsO XII. 396., 642., 657. sz.) nem utal, így annak
pontos menete ebből nem rekonstruálható. Vö. még 839, 1283 és 1339. 2 A DL 64233. számú példányban csak
András szerepel, Márk nem a kúriából kiküldöttek között. 3 A DL 64233. számú példányban nem szerepel a
neve.
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Márc. 7. A jászói konvent Zs.-hoz. Febr. 8-i parancsa (117) értelmében Sztritei Tamás királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Jakab frater diakónust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Oculi vasárnap
utáni kedden (márc. 5.) kimentek Zemplén megyébe, ahol az ügyben vizsgálódván megtudták, hogy Bacskai
János a panaszosok Mátyás nevű jobbágyának birtokában lévő, Szécs birtokon fekvő malmot és szőlőket
hatalmasul elfoglalta. – Zichy VIII. 267. (DL 80028. – Zichy cs., zsélyi 214-C-140.)
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Márc. 7. Várad. Perényi István fia: Tamás erdélyi egyházmegyei klerikus, császári közjegyző kiadványa arról,
hogy Scolari András 1426. jan. 14-én kelt, Perényi Tamás közjegyző által hitelesített végrendeletének (42)
általános végrehajtója: Filippo Scolari (magn.) előtte megjelenvén bejelentette, hogy mivel ő folyamatosan
a Magyar Királyság ügyeivel van elfoglalva, ezért a testamentumban foglaltak megvalósulását nem tudja
ellenőrizni, így ügyvédjeiül nevezi ki de Montebonis András fiát: Simont és Pratói de Melanensibus Péter fiát:
Tamást, akik a végrendelettel kapcsolatos bármilyen ügyben bárhol, de különösképp Firenzében eljárhatnak.
– Mikó: Andrea Scolari. (Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 78. 292r–293r. – DF 289066.)
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Márc. 7. Buda. Conradivillai Konrád boroszlói egyházmegyei klerikus, császári közjegyző kiadványa arról,
hogy Budán Filippo Scolari (magn.) ügyvédje: de Montebonis András fia: Simon felmutatta Scolari András
váradi püspök végrendeletét (42), és annak felnyitását és publikálását kérte, amelyet, ellentmondás nem
lévén, Vicedomini Máté esztergomi vikárius elrendelt. – Mikó: Andrea Scolari. (Archivio di Stato di Firenze,
Badia Fiorentina 78. 293r–294r. – DF 289066.)
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Márc. 7. Buda. Perényi Tamás erdélyi egyházmegyei klerikus, császári közjegyző igazolja, hogy Filippo
Scolari (magn.), mint Scolari András váradi püspök általános örököse, és végrendeletének (42) a püspök által
felkért végrehajtója vállalja a testamentumban foglaltak végrehajtását. – Mikó: Andrea Scolari. (Archivio di
Stato di Firenze, Badia Fiorentina 78. 294v–295v. – DF 289066.)
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Márc. 7. A Bucghyan nemzetségbeli, jelenleg a Bács megyei Szilvás birtokon lakó Prednatovicgh-i János fia:
Tamás elismeri, hogy azt a ládáját, amelyet Cesanói1 – jelenleg Pataji – Zubor Jakabnak adott megőrzésre,
őtőle hiánytalanul visszakapta, ezért erről nyugtatja. – Zichy VIII. 260. (DL 80016. – Zichy cs., zsélyi 215-C9., tévesen jan. 10-i kelettel).
1

Az azonosításhoz lásd Turul 25. (1907) 152.
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Márc. 7. Róma. Balázs fia: László, az egri Szent Márton-oltár rektora kéri a pápát, hogy adja neki az ugyanott
lévő, Asszonypataki István orgonista halálával megüresedett kanonokságot és a Szent Erzsébet-oltár
rektorságát, nem véve figyelembe jelenlegi rektorságát. – Lukcsics I. 856. sz. (Reg. suppl. vol. 194, fol. 252b.)
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Márc. 8. (Bude, f. VI. a. Letare) Zs. a szepesi káptalanhoz / Sáros megye hatóságához.
Elmondták neki Bártfa város bírája, esküdtjei és polgárai nevében, hogy Jenchws/
Jonhvs (dictus) András, Hedrych/Hedrich-i Miklós és Baska-i Wyd János Machavich/
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1426. március 8.

Makavicza-i várnagyok familiárisaikkal: Parvus Péterrel, Magnus Pállal és Antallal
gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe előtti csütörtökön (1426. jan. 31.) Pap (dictus)
Miklós bártfai polgárt, aki unacum rebus et bonis ac hominibus suis via in libera versus
regnum Polonie haladt, megtámadták és meg akarták ölni, szállítóitól egy harminckét
újforint értékű hordó bort elraboltak, sőt a szállítókat kíméletlenül összeverték, végül
Miklós szekerét és lovait unacum1 sellis et frenis is elrabolták potentia mediante in
preiudicium ipsorum valde magnum. Ezért megparancsolja a káptalannak / a megyének,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat / egy vagy két emberüket az igazság kiderítésére,2
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják
is meg neki. Kijelölt királyi emberek: Benedictus de Trochan, Ladislaus de eadem,
Thivadar, Michael de eadem Trochan, Nicolaus Busich de Asguth, Mathias de eadem.
Átírta: 1) a szepesi káptalan 1426. ápr. 12-i jelentésében: 419. Bártfa város lt. 159. (DF 212840.) – Iványi:
Bártfa 28/160. sz. – 2) Sáros megye 1426. ápr. 8-i jelentésében: 397. Bártfa város lt. 160. (DF 212841.) –
A szövegben ennek variánsai / jellel elválasztva szerepelnek. – Iványi: Bártfa 28/161. sz.
1
A megyei példányban csak „cum” szerepel. 2 Az ezt követő rész értelemszerűen csak a káptalani
példányban szerepel. A megyének saját vizsgálata eredményét kellett jelentenie.
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Márc. 8. (Bude, f. VI. a. Letare) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Zerethwa-i
Jakab fiai: János és Mayos nevében, hogy Zerethwa-i Frank Palen birtokon lakó
jobbágyának: Gál szűcsnek a fiai: Tamás és Pál más gonosztevőkkel együtt a napokban
jobbágyuk: a szintén Palen birtokon lakó Kowach Balázs házára törtek, azt szétverték,
jegyesleányát elrabolták és maguknál tartják, magát Balázst pedig a házában dire et
crudeliter verberassent potentia mediante az ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike tudja meg az igazságot, majd idézze meg Frankot János és Mayos
ellenében jelenléte elé alkalmas időpontra, közöttük függő pert nem véve figyelembe,
majd a konvent minderről tegyen neki jelentést. Kijelölt királyi emberek: Paulus de
Kenez, Laurentius, Blasius de Kamanya.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-24. (DF 221660.) –
A hátlapon keresztben a konvent feljegyzése és alatta az 1426. ápr. 3-i jelentéshez készült fogalmazvány,
amely szerint Kamonya-i Balázs királyi ember Antal frater konventi kiküldött jelenlétében Ung megyében
Ambrus-nap előtti csütörtökön (márc. 28.) vizsgálatot tartott, majd Szerethwa-i Frankot Szerethwa-i
birtokrészén János és Mayos ellenében a György-napi (ápr. 24.) nyolcadra a királyi jelenlét elé idézte,
meghagyván neki jobbágyai előállítását is, közöttük függő pert nem véve figyelembe; datum septimo die diei
evocationis antedicte, anno Domini supradicto.
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Márc. 8. (Bude, f. VI. a. Letare) Zs. emlékezetül adja, hogy személyesen megjelentek
előtte Zantho-i Pál fiai: György és Sykesd meg Lukács fia: Imre egyfelől, másfelől
Zantho-i Imre fia: István fia: Miklós és Ozsvát fia: Miklós, majd a következő bevallást
tették: ők a jelen vízkereszti nyolcadon a nádori jelenléten folyó birtokperükben
kölcsönösen abban állapodtak meg, hogy fogott bírák – a felperesek részéről Zolmos-i
László, Terenne-i György fia: László, Chan-i Imre és Maglood-i László mester, az
alperesek részéről Theryen-i Rénold, Rohman-i Zsigmond, Gutha-i György és Kovar-i
Pál mesterek, az utóbbi távollétében nepos-a: Chytar-i Lőrinc – döntésére bízták és bízzák
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a király előtt is azzal, hogy minderre húsvét ünnepe utáni 8. napon (ápr. 7.) a per alatt
lévő birtokrészeken kerüljön sor a váci káptalan tanúbizonysága jelenlétében, akinek
kiküldését jelen levelével meghagyja, ahol a felek kötelesek okleveles bizonyítékaikat
bemutatni; amelyik fél nem fogadja el a fogott bírák döntését, az esküszegés bűnében
lesz elmarasztalva, továbbá, ha a fogott bírák közül valamelyik nem jelenik meg, akkor
a felek választhatnak másikat helyette.
Átírta a váci káptalan 1426. ápr. 21-i privilégiumában: 470. Biblioteca Academiei Române, Bucureşti,
Secţia manuscrise şi documente: Documente cu pecete 497. (DF 278431. és 280264.)
279

Márc. 8. Raguza városa Zs.-hoz. Jan. 28-án Pozsonyban kelt levelére1 válaszolva kérik, hogy amennyiben
Velencével békét köt, abba őket is foglalják bele, hiszen a város Lajos király ideje óta mindig is a magyar
királyt ismerte el urának. Kérik egyúttal arra is, hogy ügyeljen arra, hogy a város régi kiváltságai ne
sérüljenek. Új hírként közlik továbbá, hogy a béke és a háború kérdésében a pápa, a velenceiek, a fi renzeiek és
a milánói herceg követsége a ferrarai őrgrófnál tárgyalt, valamint a fi renzeiek egy másik követe Velencében
van, ahonnét állítólag majd Zs.-hoz megy. – Gelchich 313. (Lett. et Comm. 1423-27, fol. 104. – DF 290400.)
1

A levelet nem ismerjük.
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Márc. 8. Róma. Antal sienai püspök, pápai kincstartó bizonyítja, hogy János tripoliszi címzetes püspök az
egri kanonoksága után a 22 forintnyi annatát László, az egri Szent Márton-oltár rektora által megfizette. –
Cameralia II. 1156. sz. (Camera Apostolica, Obligationes et solutiones vol. 1114, fol. 229b.)
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Márc. 8. Róma. Péter fia: Mátyás pécsi egyházmegyei presbiter kérte a pápát, hogy adja neki az András
halálával megüresedett zágrábi egyházmegyei dombrói Szent Margit-egyház plébánosságát. Most azt kéri,
hogy az idézett kérvényben a javadalom értékénél tüntessék fel, hogy annak értéke nem haladja meg a 20
ezüstmárkát. – Lukcsics I. 857. sz. (Reg. suppl. vol. 198, fol. 76.)
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Márc. 9. (Wyenne, sab. a. Letare) Zs. Péter egri püspökhöz vagy annak vicarius in
spiritualibus generalis-ához. Elmondta neki Warda-i Miklós, a királyné marscalcus-a
(magn.) a maga és testvérei: Mihály és Pelbárt nevében, hogy Thusyr-i Miklós özvegye:
Ágota (nob.), Chaba-i Mihály és Bayor-i Zakariás birtokügyben pert indítottak ellenük
a püspök bírósága előtt. Ezért megparancsolja neki, hogy amennyiben a per, si et in
quantum talis actio tantummodo pecuniariam solutionem vel ignobilitatem mariti non
concernere videtur, sed absolute acquisitionem possessionariam respicit, cum talis causa
acquisitionis possessionarie non in foro ecclesiastico, sed in iudicio seculari, in nostra
curia per nos prelatosque et barones nostros sit iudicanda, eljárás és bírság nélkül küldje
át a királyi kúriába az országbíró elé, és a feleknek tűzzön ki időpontot a megjelenésre;
másként tenni ne merjen. – A szöveg élén jobb felől és a pecsét alatt: Relatio magistri
Ladislai de Chap pridem vicecancellarii.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. DL 87988. (Esterházy cs. hercegi ágának lt.,
Repositorium 26-A-37.) – Bónis: Szentszéki reg. 266/2254. sz.
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Márc. 9. (Bude, 56. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor a veszprémi káptalanhoz. Tudják
meg, hogy Wenthe-i György panaszt tett Zs. előtt, hogy Zantho-i Bathka fia: Benedek fia:
István az ő mindkét Venthe birtokát erőszakkal elfoglalta, és őt azok birtokából kizárta,
a király pedig az ügyet ő elé küldte át. Amikor ő 1424. Mihály-napjának (1424. szept.
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29.) nyolcadán a főpapokkal, a bárókkal és nemesekkel törvényszéket tartott, megjelent
előtte az említett György, és panaszát megismételvén István ellenében ítéletet kért. Ezt
hallván István azt válaszolta, hogy ő György egyetlen birtokát sem foglalta el, és azokból
Györgyöt nem zárta ki, hanem néhai Barlazenthmihal-i Barla (dictus) Miklós és felesége:
Dorottya (nob.) mindkét Wenthe birtokban fekvő részeit foglalta el királyi parancsra, és
fel is mutatta Zs. erről szóló oklevelét (ZsO XI. 1136. sz.) – Erre György azt válaszolta,
hogy Wenthe birtokok sohasem voltak Miklós és felesége: Dorottya birtokában, mivel
azok örök jogon őt és testvéreit (fratres suos) illetik, és Miklós felesége: Dorottya – aki az
ő nővére is egyben – meg Miklós is csupán az ő és testvérei engedélyével lehettek azok
birtokában. Ezt követően megígérte a birtokjogát alátámasztó oklevelek bemutatását egy
későbbi időpontban. Mivel de huius regni consuetudine Györgynek a per eldöntéséig
és okleveleinek bemutatásáig joga van a birtokait megtartani, a nádor úgy döntött,
hogy azok György birtokában maradhatnak, amíg okleveleit be nem mutatja, annak
időpontjául pedig a következő vízkereszt (1425. jan. 6.) nyolcadát tűzte ki, azzal a
kikötéssel, hogy György azon a nyolcadon az okleveleket mindenképpen be kell mutassa,
quia alioquin dicte possessiones iuri regio applicaremur1. – A mondott nyolcadon
Bathka István követelte, hogy György mutassa be okleveles bizonyítékait. Quo percepto
idem Georgius e[xur]gendo licet ipse pro verificatione dicte sue prepositionis pro ipsis
instrumentis quedam instrumenta exhibuerit, sed quia iamfatus Stephanus Bothka in
contrarium huiusmodi instrumentorum per ipsum Georgium productorum replicabat
in hunc modum, quod prefatus Nicolaus filius Barla tempore disturbii proxime sedati
in dominio prescriptarum possessionum utrarumque Venthe post dominam consortem
suam extitisset et perstetisset, et quod tempore in eodem familiaris Petri Herch[eg]
de Lyndwa existendo cum eodem rebelliter processisset, et ex eisdem possessionibus
egregiendo contra regiam maiestatem infidelitatem commisisset, hac usque vitam suam
in eisdem possessionibus pertransisset et in eisdem mortuus e[xister]et; in quarum
contarium prefatus Georgius responderat ex adverso, quod prefatus Nicolaus filius Barla
ullo unquam2 tempore, nec scilicet tempore prescripti disburbii et nec alias in dominio
dictarum possessionum extitisset et pertransisset, et nec aliquatenus ipse possessiones
utreque Wenthe eidem Nicolao aliqualiter pertinuissent, nunquam idem ex eisdem
possessionibus egrediendo et infidelibus regis adherendo quidque mali contra ipsam
regiam maiestatem perpetrasset.
Quibus perceptis, quia eedem partes se in premissis conscientiose assertioni viri
magnifici Nicolai de Zech submittebant, ezért kérte a zalai konventet, hogy küldjék
ki tanúbizonyságaikat, akiknek a jelenlétében a nádori emberek a felek vagy azok
ügyvédjeinek kíséretében György-nap harmadnapján (1425. ápr. 26.) keressék fel Zeech-i
Miklóst és eskü alatt vallassák ki arról, hogy Bathka István vádjai igazak-e, és Barla fia:
Miklós részt vett-e lázadásban (disturbium), vagy sem, majd György-nap (1425. ápr. 24.)
nyolcadára tegyenek jelentést.
Azon a nyolcadon mind Bothka István, mind Wenthe-i György személyesen
jelentek meg, és bemutatták a konvent jelentését, ám abból nem lehetett egyértelműen
megállapítani, hogy Barla fia: Miklós a hűtlenség vétkébe esett-e, idemque Stephanus
se ad hoc in premissis suis allegationibus et propositionibus conscientiose assertioni
Nicolai dicti Peres de Karlathfalva pretact[… … Georgius de] Wenthe modo simili se in
pretactis suis propositionibus conscientiose assertioni Georgii de Repas submittebant,
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ezért a nádori emberek és a konventi tanúbizonyságok újbóli kiküldésére volt szükség.
A nádor újból kérte a zalai konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságaikat, akiknek a
jelenlétében a nádori ember Mihály-nap nyolcadik napján (1425. okt. 6.) Paka oppidumban, ahol a felek meg akartak jelenni, először Peres Miklóst eskü alatt vallassa ki
arról, hogy Barla fia: Miklós a lázadásban részt vett-e, és akkor a két Wenthe possessio
birtokában volt-e, valamint hűtlenség vétkébe esett-e vagy sem, majd ugyanerről szintén
eskü alatt vallassa ki Repas-i Györgyöt is, majd minderről a Mihály-nap (1425. szept.
29.) nyolcadára tegyenek jelentést.
A per a Mihály-napi nyolcadról de generali regio edicto a jelen vízkereszti (1426.
jan. 6.) nyolcadra került. Ekkor a felek hiába mutatták be a zalai konvent jelentését,
abból a tanúk eltérő vallomása miatt az igazságot megtudni nem lehetett, ezért
újbóli tanúkihallgatás szükséges. István Petry-i Gergely fia: Péter és Kalozfalwa-i
György tanúskodására, míg Wenthe-i György [Istvánföldi]3 Kayor (dictus) Mihály
és Zenthmarton-i Antal fia: János tanúskodására bízta magát. Ezért a nádor kéri a
veszprémi káptalant, hogy küldjék ki tanúbizonyságaikat, akiknek a jelenlétében a
nádori emberek egyike a felek vagy ügyvédjeik jelenlétében Veszprémben, Györgynap hetedik napján (1426. ápr. 30.) előbb (Petry-i) Gergely fiát: Pétert és Kalozfalwa-i
Györgyöt, majd Kayor (dictus) Mihályt és (Zenthmarton-i) Antal fiát: Jánost vallassák
ki eskü alatt arról, hogy Barla fia: Miklós a lázadás idején mindkét Wenthe possessio
birtokában volt-e, és [Lindwa-i] Her[chegh] Péterrel, annak familiárisaként fellázadt-e
és ily módon a hűtlenség vétkébe esett-e, vagy nem, majd minderről György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára tegyenek jelentést. Kijelölt nádori emberek a király részére:
Paulus f. Iohannis de Bechuelgh, Blasius f. Stephani de Pathoy, Stephanus f. Petri de
Petry, Nicolaus f. Thome, Dy[onisius … …], Adrianus de eadem, Blasius f. Petri de
Zagorhyda; az alperesek részére: Benedictus Kayor de Isthwandfelde, Dominicus f.
Dominici de Polahay, Georgius [… … …], Emericus de Isthwandfelde, Thomas de
Kyrthes, Lucas f. Michaelis de Bakalniky, Valentinus f. Petri de Kysfalud.
Az oklevél szövege a szakadozott papír mindkét oldalán, hátlapján pecsét nyomával. DL 49762. (Rumy
cs.) – A hátlapon középen: intro; C.
1
A szó fölött nazális rövidítés, esetleg applicarentur alakra akarták javítani. 2 A szövegben elég
nehezen kibetűzhető wlnunquam alak található; az olvasatot javítottuk. 3 Csánki III. 156.
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Márc. 9. Róma. Balázs fia: László veszprémi egyházmegyei presbiter kéri a pápát, hogy adja neki Henyei
Dénesnek, az apostoli penitenciária írnokának lemondásával megüresedett fehérvári kanonokságot
és köveskáli plébániát, nem véve figyelembe az egri Szent Márton-oltár rektorságát és a balatonfőkajári
plébániáját. – Lukcsics I. 858. sz. (Reg. suppl. vol. 196, fol. 171b.)
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Márc. 10. (Wyenne, in dom. Letare) Zs. emlékezetül adja, hogy mivel Peryn-i Imre
egykori titkoskancellár és pohárnokmester (magn.) fiai: János és István (egr.) ad nostri
specialem requisitionem et complacentiam singularem sexingentos florenos puri auri
boni et iusti ponderis adtak, amelyet most pro expeditione nonnullorum agendorum
nedum nobis, verum etiam utilitati et comodo regni nostri Hungarie fog felhasználni.
Mindaddig, amíg János és István az összeget hiánytalanul vissza nem kapják, a
Borsod megyei mindkét Telekes nevű királyi birtokot, amelyek most is királyi kézen
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vannak, minden haszonvételükkel és tartozékukkal zálogba adja nekik, kikötvén, hogy
amennyiben a pénzüket visszakapták, a birtokokat kötelesek neki vagy utódainak
visszaszolgáltatni, cserébe vállalja, hogy amíg a birtokok náluk van zálogban, ő és utódai
őket azok birtokában megvédelmezik. – A szöveg élén és a pecsét alatt: Commissio
propria domini regis.
Papíron, díszes kezdő N betűvel, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel. DL 11766. (NRA 424-30.)
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Márc. 10. (Wyenne, dom. a. Gregori[i]) Zs. az egri káptalanhoz. Mivel ő a Borsod megyei
mindkét Telekes nevű királyi birtokot zálogba adta Peren-i Imre (magn.) fiainak: Jánosnak
és Istvánnak (egr.), szükséges, hogy ők a birtokokba kerüljenek. Ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike menjen ki mindkét Telekes birtokra, majd a szomszédok és a határosok
összehívása után vezesse be Jánost és Istvánt azokba, és iktassa részükre zálog címén;
az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi jelenlét elé, a
káptalan pedig ugyanoda tegyen neki jelentést. Kijelölt királyi emberek: Iacobus, Paulus
dicti Hangach de Hangach, Iohannes, Ladislaus de Nomar.
Átírta az egri káptalan 1426. máj. 4-i jelentésében: 530. DL 11768. (NRA 423-46.)
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Márc. 10. (Bude, 57. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró annak a pernek a vitáját
és eldöntését, amely Zeer-i Sandrin fia: István (proc. Savenhaz-i János csanádi káptalani
levéllel) egyfelől, másfelől Gyv-i Bor György (proc. Kald-i Péter szintén csanádival)
között folyik az ő perhalasztólevele értelmében és Csongrád1 megye jelentésében foglalt
ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából György-nap (ápr.
24.) nyolcadára halasztja. – [A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.]2
Vízfoltos papíron, zárópecsét nyomaival. DL 97041. (Vay cs., berkeszi) – Az elpusztult oklevél hátlapjáról
nem áll rendelkezésre fényképfevétel.
1
Az áthúzott Chanadiensis fölé írva. 2 A hátlapi rájegyzés átüt a papíron, így a többi e havi országbírói
perhalasztólevéllel összevetve a kézjegy azonosítható.
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Márc. 10. (in Letare) Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Bellyen-i
Lathk fia: István fia: Sebestyén a maga meg fiai: Gergely és Zsigmond, továbbá Benedek
fiai: Péter, László és Mihály, Miklós fiai: János és Pál, Miklós uterinus testvére: György,
e György fiai: Tamás és János, valamint az előbbi Miklós fiai: László és Miklós nevében,
majd eltiltotta Therenne-i Pétert és feleségét: Klárát, Zenthdomonkos-i János fia: Miklós
özvegyét: másik Klárát meg mindenki mást az ő Heves megyében fekvő Zwch birtokuk
határain belül fekvő Dyznazow nevű földjük elfoglalásától és használatától.
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. Úsz cs., úszfalvi lt. 230-8. (DF 268561.)
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Márc. 10. (in Letare) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük egykori Thywys-i, jelenleg Fyzesser-i János fia: Felicián,
Balázs fia: Miklós, Demeter fia: János fia: Bálint egyfelől, másfelől pedig az említett
Fyzesser-i Balázs fia: Demeter, majd az előbbiek azt a bevallást tették, hogy ők ob
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fraterne dilectionis unionem az előbb említett Demetert a Zemplén megyei Fyzesser
birtokuknak, amelyet a királytól újadomány címén szereztek, a részesévé teszik, azzal
a kikötéssel, hogy amennyiben akár Demeter, akár Felicián, Miklós és Bálint örökösök
nélkül halnának meg, az említett birtok a másik félre szálljon.
Hártyán, kiemelt és díszített kezdő O betűvel, függőpecsét zsinórjával. DL 72482. (Füzesséry cs.)
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Márc. 10. (in Letare) Miklós prépost és a leleszi konvent emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük [egykori Thywys-i, jelenleg Fyzesser-i János fia:] Felicián, [Balázs fia: Miklós],
egyfelől, másfelől pedig [Fyzesser-i] Demeter fia: János fia: Bálint, a mondott Balázs
másik fia: Demeter, majd Felicián és Miklós azt a bevallást tették, hogy mivel [… … …
…] negotiis eorum rationabiliter occupati, tuitioni, conservationi, utensioni et utilitatum
perceptioni, portionum eorum possessionarium [… … … Fyzesser] in comitatu
Zempleniensi habita existentium, necnon litium et causarum ratione et occasione
ipsarum portionum possessionarium [… … … inte]ndere et vacare nequirent, ezért
Fyzesser-i birtokrészeiket [… … … usque] beneplacitum Bálintnak és Balázs fiának:
Demeternek, fratribus et [consanguineis eorum … ad conserv]andum utilitatesque
ipsarum percipiendum universasque et singulas causas ac litium et causarum varietates
occasione [… … … …] et suscitandas eisdem Vallentino et Demetrio prosequendas per
[eosde]mque continuandas, decidendas et terminandas [… ipsorum beneplacito durante]
commisissent, immo commiserunt coram nobis vigore presentium mediante.
Átírta a leleszi konvent 1431. febr. 14-i oklevelében, amelynek bal oldalán közel egyharmad része
hiányzik. DL 72485. (Füzesséry cs.)
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Márc. 10. (Agrie, in Letare) Miklós kánonjogi doktor, egri kanonok és vicarius in
spiritualibus generalis emlékezetül adja, hogy jóllehet Bertalan és fia: Tamás, Kabath
Péter, György fia: Mihály, Stiff (dictus) István és Krisztián felesége: Gertrúd Dubo-i
hospesek Monczlin felesége: N. asszony ellenében bírságban elmarasztaltattak, mégis
azt a pannonhalmi apát kérésére elengedi, és őket erről nyugtatja.
Papíron, a szöveg alá nyomott gyűrűspecséttel. Bártfa város lt. 156. (DF 212837.) – Iványi: Bártfa 28/157. sz.
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Márc. 10. (in Nemethy, die Letare) Alsolindwa-i Zsigmond özvegye: Beathka emlékezetül
adja, hogy Alsolindwa-i néhai bán fia: néhai István özvegye: Klára (nob.) és fiai: László,
István és Pál ratione lucre camere regie maiestatis, ut debebant nobis singulis annis
triginta duas libras denariorum Viennensium de portionibus possessionariis domini
nostri antefati Sigismundi persolvisse, amelyet ebben az évben is plene et integre
megfizettek, ezért őket erről nyugtatja.
Restaurált papíron, a szöveg alatt zöld viaszba nyomott pecséttel. DL 11767. (NRA 1549-58.)
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Márc. 10. Raguza. Raguza város Nicolo Matteo de Georgio budai követéhez intézett utasítása Paolo de Volzo
vagyona ügyében. – Gelcich 316. (Lett. et Comm. di Lev. 1423-27, fol. 104. – DF 290400.)
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Márc. 10. Róma. A fehérvári káptalan kéri a pápát, hogy erősítse meg Sándor, III. Kelemen, Ince és IX.
Bonifác pápák által nekik adott privilégiumaikat, amelyek a káptalannak közvetlenül a Szentszékhez való
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tartozását, ill. a birtokaik fölött a prépost és a kanonokok közös joghatóságát mondják ki, mivel ezeket
jelenlegi prépostjuk, Benedek kérésére XXIII. János ellenpápa azzal a változtatással erősítette meg, hogy
a káptalan és népei feletti egyházi joghatóság a mindenkori préposté legyen, és ez utóbbi alapján Benedek
prépost őket és egyházuk alávetettjeit állandóan zaklatja, rájuk kiközösítési, felfüggesztési és interdictum
alá helyezési ítéleteket hozott, és a tizedeket és egyéb javakat magához ragadta. Kérik tehát a korábbi hamis
engedély eltörlését, a korábbi állapot visszaállítását és Benedek ítéleteinek megsemmisítését. – Acta Martini
901., teljes szöveg (Reg. suppl. vol. 196, fol. 154–155.) – Lukcsics I. 859. sz. (Uo.)
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Márc. 10. Róma. Eddei Bereck fia: Balázs veszprémi egyházmegyés scolaris kéri a pápát, hogy mentesítse
testi fogyatékossága alól (testvére 10 éves korában megdobta egy tyúkkal és elvesztette bal szeme világát),
mivel a magasabb egyházi rendeket fel kívánja venni. – Lukcsics I. 860. sz. (Reg. suppl. vol. 202, fol. 276b.)
– Mon. Rom. Vespr. III. 52., reg. (Uo.) – Békefi: Kápt. isk. 399., reg. (Uo.)
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Márc. 11. (Wienne, f. II. a. Gregorii) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent színe előtt
Mihály prepositus Boleslauiensis, prothonotarius noster fidelis et devotus, dilectus
maiestatis nostre, ac Sigismundi soceris et honeste domine Anne sororis sue personis
exposuit nobis eo modo, ut ipse a Wilhelmo Span quosdam duos laneos cum curia
in possessione nostra Kothze habitis(!), qui quondam Pauli de Malewicz prefuissent,
et alias per Fridericum et Hermannum de Scharffennegk, dominos utputa castri et
dicte possessionis Kothze vocatorum serie ipsorum certarum litterarum in ydiomate
Alamanico scriptarum et eorum sigillis pendentibus communitarum et coram nobis
specietenus productarum ab omni servitio, onere, censu et alia quavis solutione liberati
et exempti extitissent, sub eisdem libertate et exemptione pro se et eisdem socero et
sorore suis iure perpetuo emisset et comparasset, és ennek átírását, a vásárláshoz való
királyi hozzájárulását és megerősítését kérte. Mivel az előtte bemutatott Sarffennekg-i
Frigyes és testvére: Hermann 1408. júl. 13-i oklevelét (ZsO II. 6223. sz.) valódinak, épnek
és hitelesnek találta, szóról szóra átírja, megerősíti és requirentibus ipsius Michaelis
prepositi fidelitatibus et fidelium servitiorum gratuitis meritis et sinceris complacentiis
per eum nobis placide exhibitis et impensis a vásárláshoz királyi jóváhagyását adja és
megerősíti a kedvezményezettek és összes örököseik számára presentis scripti nostri
patrocinio mediante salvis iuribus alienis, in cuius rei memoriam firmitatemque
perpetuam presentes concessimus litteras pendentis autentici sigilli nostri duplicis, quo
videlicet ut rex Hungarie utimur, munimine roboratas.
Hártyán, függőpecsét töredékével. Batthyány cs. lajtafalvi lt., Hg. Esterházy-féle csomagok (korábban
a kismartoni levéltárban: Rep. 18-L-344.). – A kivonatot Fejérpataky László másolatából készítettük.
Az oklevél a DL–DF-adatbázisban nem található meg.
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Márc. 11. (Bude, 58. die oct. epiph.) Zs. a leleszi konventhez. Tudják meg, hogy személyesen
megjelent a királyi különös jelenlét előtt Nabrad-i János deák – a maga meg Baank-i
Lőrinc fia: László nevében ügyvédvalló levelükkel – az ő perhalasztólevele értelmében
1424. Mihály-nap (1424. szept. 29.) nyolcadán Pereche-i István ellenében és előadta,
hogy a mondott István a Szatmár megyei Gaath és Karul nevű prédiumukat, amely őket
iure hereditario illeti meg, elfoglalta és potentia mediante használja az ő nagy kárukra,
ezért szeretnék tudni, milyen jogcímen foglalta el azokat. Erre Nagy Balázs, Pereche-i
István ügyvédje – ugyancsak a konvent levelével – azt válaszolta, hogy az István kezén
lévő két prédium nem a mondottakat illeti, hanem István öröksége, erről pedig okleveles
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bizonyítékokkal is rendelkezik és ezeket következő alkalommal be is mutatja. Ezért akkor
úgy döntött, hogy István vízkereszt (1425. jan. 6.) nyolcadán mutassa be azokat, és azok
alapján igazságot szolgáltat a felek részére, István pedig, quia iudicia decem et novem
iudici ac sex marcarum parti adverse in processu presentis litis in ipsum accumulata tunc
persolvere debens, non persolverat, a mondott nyolcadon fizesse meg. – A bizonyítékok
bemutatását simulcum predictis iudiciis decem et novem marcarum dupplatis cum duplo
duplato iudici et sex marcarum similiter duplatis cum duplo parti adverse, item iudicio
trium marcarum sine duplo similiter iudici et parti adverse per ipsum Stephanum de
Pereche persolvendis arról a nyolcadról Jakab-nap (1425. júl. 25.) nyolcadára halasztotta.
Onnan cum altero iudicio trium marcarum prescriptis aliis iudicis duplum sarciendo
(1426) vízkeresztjének (jan. 6.) nyolcadára halasztotta. – Ez alkalommal személyesen
megjelent előtte János deák – a maga meg Lőrinc fia: László nevében, az ő konventi
ügyvédvalló levelükkel – egyfelől, másfelől szintén személyesen Pereche-i István és a
következő bevallást tették: fogott bírák közreműködésével megszüntetik két prédium
ügyében folyó perüket és az alábbi megegyezésre lépnek: István a két prédiumot tanquam
iura eorum hereditaria át- és visszaadja Nabrad-i János deáknak, Lászlónak és János fia:
másik Jánosnak azzal, hogy a felek György-nap 15. napján (máj. 8.) kimennek a mondott
prédiumokra, és annak iktatása előtt megjárják azok határait Pereche birtok felől, majd
a mondott János deák, László és másik János az egyik határjelnél esküt kötelesek tenni
a királyi ember és a leleszi konvent tanúbizonysága jelenlétében, akik aztán István
esetleges ellentmondását figyelmen kívül hagyva iktassák vissza a két prédiumot a
másik félnek. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében Thezer-i László vagy Thwr-i Mihály vagy Chypch-i György kúriai
jegyzők, a királyi kúriából külön e célból kirendelt királyi emberek egyike végezze el a
feladatot azzal, ha a mondottak nem tennék le az esküt, akkor a felperesek által mutatott
határjeleket rontsa le és István útmutatása szerint újra járják meg a határt és emeljenek
határjeleket, amire Istvánnak szintén esküt kell tennie. Minderről pedig a konvent tegyen
neki jelentést György-nap (ápr. 24.) nyolcadára. Presentes autem propter absentiam …
Iohannis episcopi Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii
et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari.
Átírta a leleszi konvent 1426. máj. 12-i oklevelében: 564. Leleszi konvent orsz. lt., Metales, Szatmár 25.
(DF 209633.)
298

Márc. 11. (Bude, f. II. p. Letare) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Karol-i László
fiai: Jakab és János, László frater-e: Demeter, Mihály fiai: Jakab, László és Bertalan,
Bagos-i Péter, e Péter1 fia: Péter, Vethes-i István fia1: Ambrus, Ambrus fia: Tamás,2 meg
Chomokaz-i János fiai: László, Miklós és Pál nevében, hogy Bathor-i János fiai: István,
Mihály, Tamás és Bertalan, Szaniszló fia: István és György fia: Barla nemrégiben a
panaszosok Petri birtok határain belül fekvő erdejét Scanislo birtokon lakó jobbágyaikkal
és népeikkel nagyrészt kivágták és elpusztították, ugyanott lévő nyájaikat elhajtották
potentia mediante az ő nagy kárukra. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd a Bathor-iakat idézze meg ad terminum competentem a királyi jelenlét
elé közöttük függő pert nem véve figyelembe, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést.
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1426. március 11. – március 12.

Kijelölt királyi emberek: Iohannes de Korod, Ladislaus de eadem, Stephanus de Thiked,
Gregorius de Sarolyan, Ladislaus de Kyde, Sigismundus de Vithka.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-18. (DF 221654.)
– A hátlapján keresztben a konvent 1426. márc. 19-i fogalmazványa, amely szerint Korod-i László királyi
emberrel Benedek karbeli klerikust küldték ki tanúbizonyságul, akik visszatérve elmondták, hogy ők Iudica
vasárnapon (márc. 17.) kimenve Szatmár megyébe elvégezték a vizsgálatot, amely mindenben igazolta a
panaszt, ezért a Bathor-i nemeseket Fabyanhaza-i birtokrészükön megidézték a Karol-iak ellenében Györgynap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé, közöttük függő pert nem véve figyelembe; Datum tertio die diei
evocationis antedicte.
1
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Utólag a sorok közé írva.

2

Bizonytalan olvasat, utólag a sorok közé írva.

Márc. 11. (6. die f. IV. a. Letare) A vasvári káptalan Zs.-hoz. Febr. 19-i parancsa (158)
értelmében Logud-i János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Hollos-i István
mestert, kanonoktársukat, akik visszatérve elmondták, hogy ők Letare vasárnap előtti
szerdán (márc. 6.) kimentek Vas megyébe, ahol az ügyről vizsgálódván megtudták, hogy
minden a panasznak megfelelően történt.
Papíron, hátlapján kör alakú pecsét nyomával. DL 50426. (Horváth Tibor Antal gyűjteménye.)
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Márc. 12. Bécs. Zs. előtt Sitkei Lőkös fia: László fia: Gothárd a maga és fia: János, valamint leánya: Katalin
nevében Nagysitke, Kissitke, Tokorcs, Bajt, Vinár, Véged és Gyűrűs birtokok felét átengedi ugyanazon
Lőkös fia: László fia: Mihály leányának: Katalinnak, és ezzel a Gersei Pető fia: néhai János fiával: Lászlóval
folytatott perét megszünteti, Zs. pedig a létrejött birtokosztályt jóváhagyva Katalint apja birtokaiban fiúsítja.
– A szöveg élén és a pecsét alatt: Commissio propria domini regis. – HO III. 349. (Felsőbüki Nagy cs. lt. –
Az oklevél a DL–DF-adatbázisba nem került be.)
Márc. 12. Zs. Pozsony és Moson megyék ispánjaihoz. A Somorját és más településeket veszélyeztető árvizek
miatt árvízvédelmi munkákat végeztessenek el. – Földes: Felső-Csallóköz 63., 221–222., latin szöveg és
magyar nyelvű reg. (I. Lipót király 1689. jún. 11-i átiratából. Somorja város lt., Oklevelek A-11-76. – DF
274862.) – Az oklevél helyes kelte: 1425. márc. 20. Lásd ZsO XII. 308. sz., az eredeti kiadványból (Somorja
város lt., Oklevelek A-9-9. – DF 274829.) – Az ott közölt, számos helyen csonka oklevélszöveg ezen átiratból
kiegészíthető. – A két oklevél megjelenés alatt álló kritikai kiadásának ismeretéért Csiba Balázsnak tartozunk
köszönettel.

Márc. 12. (Bude, 59. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent Herman-i János fia: [Péter deák]1 [Vath]-i1 Tamás fia: László és
György fia: János ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, az ő bírói intézkedésében
és a vasvári káptalan oklevelében foglalt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon előtte,
és 58 napon keresztül várakozott az alperesekre, de azok nem jöttek és nem is küldtek
maguk helyett senkit, ezért őket, hacsak rationabiliter ki nem mentik magukat, bírságban
elmarasztalja. – A hátlapján: Waswar (a megyei bírságjegyzéknek).
Szakadozott, felül hiányos papíron, zárópecsét nyomával. DL 58068. (Békássy cs.)
1
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A kiegészítések az oklevél külzetén lévő címzés alapján történtek.

Márc. 12.1 (Crysi/!/, in Gregorii) Hanchyhar Zsigmond és Kapistenar Wolfardus szlavón
vicebánok és körösi ispánok meg a szolgabírák emlékezetül adják, hogy a Garygh-i
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pálosok kérésére ítélőszékükről kiküldték maguk közül Crystalouch-i Péter deák
szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy az ügyben vizsgálódván megtudta, hogy
Monozlo-i Chupor István mester vajdája: Miklós, Stepko vajdával, továbbá Gersenche-i
Domokos fia: Benedek mester officiálisa: Imre unacum Emerico villico, Radozlo,
Radmel fratre eiusdem, Thoma Sybar, Gregorio Barkenich, Blasio Keznechich, Paulo
Croato, Emerico Ragonych, Anthonio, Matheo doleatore, Demetrio fabro, Thoma
germano eiusdem, Stephano, Blasio Forgach, Paulo Golub, Benedicto Chechenevich,
Bako filio Bako, Blasio Bokonich, Michaele, Anthonio filio Vala, Petro fratre eiusdem,
Nicolao Thomatenich, Urbano fratre eiusdem, Emerico antiquo Chakan, Petro fratre
eiusdem, Petro filio wayvode, Emerico et Anthonio filiis Koromkonich, Stephano vicino
eorundem, Gywrak, Sukach fratre eiusdem, Blasio similiter fratre eiusdem, Petro et
Georgio filiis Chorga, Petko fratre eorundem, Thoma fistulatore, Iohanne sutore, Tinchok
filio Anthonii, Cosma Croachich, Georgio Babich, Benedicto fratre eiusdem, Gywrak
Deochich, Thoma Wlliachich, Brictio fratre eiusdem et Matheo fabro aliisque universis
populis et iobagionibus prefatorum magistrorum Stephani Chupor et Benedicti filii
Dominici in utrisque Gersenche et earundem pertinentiis et commorantibus Bálintnak,
a Gersenche-i Szent Miklós-egyház plébánosának az irányításával és vezetésével
Invocavit vasárnap utáni csütörtökön (febr. 21.) a szerzetesek Remetynch birtokára
mentek és ott Antal villicus-t el akarták fogni és fel akarták akasztani, és az csak a
kolostorba menekülve tudta az életét megmenteni. Ezután a plébános, a vajdák és az
előbb felsorolt népeik Ramachawelge birtokra vonultak, és a villicus-t ott is el akarták
fogni, emellett a plébános és a többiek Reminiscere vasárnap utáni csütörtökön (febr. 28.)
a szerzetesek Lonya folyó mellett lakó jobbágyaitól marháikat elrabolták, egy jobbágyot
pedig Gersenche birtokra hurcoltak potentia mediante a szerzetesek nagy kárára.
Vízjeles papíron, hátlapján egy nagyobb és két kisebb pecsét töredékeivel. DL 35506. (Acta Paul., Garig
5-24.) – Levt. Közl. 10. (1932) 279., reg.
Vö. Cillei Hermann 1426. márc. 15-én a csázmai és a zágrábi káptalanhoz intézett parancsleveleivel
(317), amelyek szintén tartalmazzák a jobbágynévsort.
1
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Márc. 13. (Bude, f. IV. p. Letare) Zs. a leleszi konventhez. Előadták előtte Langadar-i
Fodor Miklós fiai: Márton és János, István aranyműves fia: János, valamint Langadar-i
Bencze (dictus) András fia: Barta nevében, hogy ők a Bereg megyei Langadar birtokba,
amely őket királyi újadomány címén illeti, be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike a szomszédok és határosok összehívása után vezesse be a nevezetteket a birtokba,
majd iktassa részükre királyi újadomány címén minden haszonvételével és tartozékával
együtt örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat idézze meg ad terminum
competentem a királyi különös jelenléte elé, a konvent pedig minderről tegyen neki
jelentést. Kijelölt királyi emberek: Georgius, Michael de Borswa, Benedictus, Michael
de Gecche, Stephanus de Hethe, Gregorius de eadem.
Átírta a leleszi konvent 1426. ápr. 13-i oklevelében: 422. Leleszi konvent országos lt., Introductoriae et
statutoriae F-71. és F-81. (DF 211475. és DF 211479.)
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Márc. 13. (Bude, 60. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor a somogyi konventhez.1 Tudják
meg, hogy nobis in octavis festi epiphanie Domini unacum regni nobilibus pro faciendo
moderativo iudicio causantibus in sede nostra iudiciaria sedentibus megjelent előtte személyesen Dench-i Miklós fia: László a maga és Dench-i János fia: László, Ferenc fia:
János, e Miklós fiai: másik László és János, meg az említett2 Mihály fia: István nevében somogyi konventi levéllel, majd felmutatván a nádornak a somogyi konventhez intézett idézést előíró parancsát, bejelentette, hogy az 1416. év Mihály-napjának (szept. 29.)
nyolcadán személyesen megjelent a nádor előtt Dench-i Miklós fia: Boldizsár a maga és
somogyi konventi levéllel felperes társai nevében Terebezd-i Antal fia: György fia: Ozsvát
és Kandal (dictus) Miklós ellenében és felmutatta a somogyi konventnek a királyhoz címzett vizsgálati jelentését, amely a királyi parancsot is magában foglalta, és közölte, hogy
Ozsvát az előző (1415.) évben Miklóssal, Terebezd és Sythke birtokokon jobbágyaival és
népeivel az ő Chokona birtokuk vagyis predium-uk nagy részét elfoglalta, ezenkívül az
elmúlt Kisasszony napja (1415.3 szept. 8.) táján több hold földet bevettetett jobbágyaik
földjeiből, közülük néhányat megveretett és elvetette tőlük ruháikat és más javaikat az
ő igen nagy kárukra. Ezért a király megparancsolta a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg Ozsvátot,
Miklóst és a többieket a királyi jelenlét elé ad terminum comptentem, közöttük függő
pert nem véve figyelembe, megtudván tettük okát, majd minderről a konvent tegyen neki
jelentést. A konvent Sawol-i Bálint királyi emberrel kiküldte tanúbizonyságát: Gergely
karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Iudica vasárnap előtti szombaton
(1416. ápr. 4.) Somogy megyében az ügyben vizsgálódva megtudták, hogy minden a király levelében leírtaknak megfelelően történt, ezért még aznap Ozsvátot Edde birtokon,
Miklóst pedig Kandal birtokon megidézték a felperesek ellenében György-nap (1416. ápr.
24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé. – A Mihály-napi (1416. szept. 29.) nyolcadon Boldizsár a maga és a többi felperes nevében hiába várta Ozsvátot és Miklóst a nádor előtt,4
azok nem jöttek és nem is küldtek maguk helyett senkit, ezért őket a nádor bírságban
marasztalta el. Ekkor Boldizsár maga és társai nevében ítéletet kért. Mivel az alperesek
másodszori megidézésére is szükség volt, ezért a nádor kérte a konventet, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg az alpereseket a következő vízkereszt (1417. jan. 6.) nyolcadára, a konvent pedig ugyanoda
tegyen jelentést. – Ezen időpontról a per a nádor perhalasztólevelével a következő vízkereszt (1418. jan. 6.) nyolcadára került. Ekkor a felperesek nevében Berend-i Benedek
jelent meg, és felmutatta a somogyi konvent jelentését, amely szerint […]-i5 István nádori
ember és János frater konventi kiküldött az elmúlt Tamás apostol ünnepe előtti szombaton (1416.6 dec. 18.) Ozsvátot Terebezd birtokon, Miklóst pedig Kandal birtokon az előírt
vízkereszt (1417. jan. 6.) nyolcadára megidézték, ahonnét a per a már említett halasztással 1418 vízkeresztjének (1418. jan. 6.) nyolcadára került. Ekkor azonban a felperesek
ügyvédje hiába várta Ozsvátot a nádor előtt, az nem jött és nem is küldött maga helyett
senkit, ezért a nádor megbírságolta. Ezután a felperesi ügyvéd ítéletet kért. Mivel Ozsvát harmadszori idézésére volt szükség, ezért a nádor kérte a konventet, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg Ozsvátot
Jakab-nap (1418. júl. 25.) nyolcadára a neki és a perbeli ellenfeleknek járó 42 márka bírság
megfizetésére, majd ugyanoda tegyenek jelentést is. – László mindezen oklevelek felmutatása után újbóli idézést kért, amelyet a nádor jogosnak tartván kéri konventet, hogy

1426. március 13.

137

küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg
Ozsvátot és Miklóst György-nap (1426. ápr. 24.) nyolcadára jelenléte elé válaszadásra és a
neki, valamint a perbeli ellenfeleknek járó bírságok megfizetésére. Kijelölt nádori emberek: Benedictus f. Andree de Sawol, Valentinus dictus Berek de eadem, Michael Magnas
f. eiusdem Valentini, Georgius de dicta Sawol, Gregorius, Stephanus, Georgius de Deed,
Nicolaus de Balogd, Stephanus de Vyd, Franciscus, Michael de eadem.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 100438. (Batthyány cs. lt., Acta antiqua, Miscellanea 5-8-280-5.) –
A hátlapon középen alul más kézzel bírósági feljegyzés: Non, quia Chemperd.
1
A per menete nehezen rekonstruálható. Előfordulhat, hogy a kivonat kronológiája minden igyekezetünk
ellenére sem pontos. 2 Korábban nem szerepelt a szövegben. 3 Ez elméletileg az 1416. évre vonatkozna,
de az oklevél további részei alapján az 1415. év valószínűbb. 4 Feltehetően időközben peráttételre is sor
került. 5 A név kiszakadt. 6 1416-ra vonatkozik, mert az 1418. évi vízkeresztre az 1417. éviről halasztották
a pert, tehát 1417 decemberében idézés nem történt.
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Márc. 13. (Budae, 60. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor a veszprémi káptalanhoz. Tudják
meg, hogy azt a pert, amelyet a fehérvári káptalan indított a fehérvári keresztes konvent
ellen a káptalan Sarzabady és Igvan birtokának a keresztes konvent Zenthkiralfölde/
Villa Beati Regis Stephani birtoka felöli határainak határjárása során tett ellentmondásuk
miatt Opuliai László nádornak a Fejér megye nemesei számára 1372. Keresztelő Szent
János születése ünnepét követő hétfőn (1372. jún. 28.) a Székesfehérvár mellett tartott
generalis congregatio-ján, a nádor a királyi kúriába, az 1372. évi Mihály-napi (szept.
29.) nyolcadra halasztotta. (Lásd Opuliai László nádor 1372. július 5-i oklevelét – Fejér
m. tört. évk. 5. [1971] 195/48. sz. [DL 106166.]) Addigra azonban Imre lett a nádor,
akinek a perhalasztólevelével a per az 1373. Mihály-napi (szept. 29.) nyolcadra került.
– Ezen a káptalan nevében annak saját ügyvédvalló levelével megjelent Miklós dékán
az ellentmondás okát tudakolva. Az alperesek képviseletében megjelent Albertinus
praeceptor a konvent saját ügyvédvalló levelével és azt válaszolta, hogy a mondott föld
a konventé, amelynek okleveles bizonyítékául felmutatta V. István király 1272. ápr. 6-i
privilégiumlevelét (Reg. Arp. 2182. sz., további átírásaira lásd: Fejér m. tört. évk. 5.
[1971] 185/3. sz.). Miklós dékán erre felmutatta IV. Béla 1249. évi privilégiumlevelét
(Fejér m. tört. évk. 5. [1971] 185/2. sz.), amely három pecséttel: a királyéval, a fehérvári
káptalanéval és Székesfehérvár városéval volt megpecsételve (ennek szövegéből
egy határvonalról szóló részletet szó szerint idéznek). – Imre nádor újabb határjárás
nélkül nem tudván dönteni, meghagyta a veszprémi káptalannak, hogy mindkét fél
mellé küldjék ki tanúbizonyságukat, akiknek a jelenlétében a (meg nem nevezett)
nádori emberek húsvét ünnepe nyolcadának 2. napján (1374. ápr. 10.) kimenve a vitás
földhöz a szomszédok és határosok összehívása után előbb a káptalan Sarzabady és
Igván birtokának határát járják meg Zenthkiralyfölde felől, majd Albertinus praeceptor
útmutatása szerint fordítva. Amennyiben a felek az így kijelölt határvonalat elfogadják,
hagyják meg nekik örök birtoklásra, ellenkező esetben a vitás földrészt vagy -részeket
regali mensura mensurando vel visu considerando, si metiri nequiretur becsüljék fel az
ország törvénye szerint, majd tegyenek (1374.) György-nap nyolcadára jelentést.1 – Ennek
a bírói intézkedésnek a végrehajtása királyi edictum miatt Mihály-nap tizenötödének 3.
napjára (1374. okt. 15.) halasztódott, és közben Garai Miklós kapta meg a nádorságot,
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aki kiküldte saját specialis emberét, így a káptalan mindenszentek 8. napjára (1374. nov.
8.) a végrehajtásról jelentést is tett neki. – Ekkor a per a nádor perhalasztólevele révén az
1376. György-napi (ápr. 24.) nyolcadra került. Ezen Albertinus praeceptor személyesen,
Miklós mester és Benedek dékánkanonokok a káptalan ügyvédvalló levelével jelentek
meg, és bemutatták a veszprémi káptalan jelentését, amely többek között azt tartalmazta,
hogy a határjárásra Mihály-nap tizenötödének 5. napján (1374. okt. 17.) került sor, és bár
a határokat a mocsár miatt nem tudták a káptalan birtoka felől teljesen megjárni, az
egész Zenthkirálfölde vitás területnek bizonyult. Ezen a keresztes kolostor épületén és
temetőjén kívül 48 lakott és egy lakatlan telket számoltak össze, a tartozékok: 18 halastó
halászhálókkal, 38 hold rét, valamint 2 hold nádas mocsár. Garai Miklós nádor ekkor
köztudományvételt rendelt el azzal, hogy a veszprémi káptalan az 1376. Mihály-napi
nyolcadra tegyen jelentést, de ezen a felek akaratából a per 1386. vízkereszt nyolcadára
halasztódott, majd abbamaradt. – Ezt követően, amikor már István volt a nádor, a
káptalan képviseletében és annak ügyvédvalló levelével Miklós dékán jelent meg, aki
az 1388. Jakab-napi nyolcadon hiába várt az alperes keresztesekre, akiket István nádor
1388. Mihály-nap nyolcadára idézett meg színe elé. Közben István nádor halála(!) után
Leusták kapta meg a nádorságot, akinek perhalasztólevele értelmében a per az 1395.
Mihály-napi nyolcadra jutott. Ezen az alperes Albertinus utódja, Bubek Imre keresztes
perjel nem jelent meg, a káptalan ügyvédje pedig ítéletet kért. Leusták nádor az alperest
9 márka bírság megfizetésére kötelezve a pert az (1396) György-napi (ápr. 24.) nyolcadra
halasztotta. Ezen Albert új keresztes perjel jelent meg, és a per ismét el lett halasztva,
míg végül többszöri halasztások után a jelen vízkereszti (1426. jan. 6.) nyolcadra jutott.2
Ezen a káptalan képviseletében megjelent Lénárd dékán a káptalan saját ügyvédvalló
levelével, míg Albert perjel és a konvent részéről András crucifer a konvent saját
ügyvédvalló levelével, és igazságot kértek. Mivel elődjei, Imre és apja, Miklós nádorok
bírói intézkedéseit teljesíteni kell, ezért meghagyja a veszprémi káptalannak, hogy
mindkét fél mellé küldjék ki tanúbizonyságukat, akiknek a jelenlétében a felsorolt, a
királyi kúriából kiküldött nádori emberek egyike (1426) Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadán
menjen ki a három birtokra és a szomszédok és határosok jelenlétében a káptalan
részéről IV. Béla király említett, és Imre nádor által átírt oklevelének értelmében járják
meg Sárszabadi és Igvánd határát, majd a konvent részéről Szentkirály földje vonatkozó
határát, és eltérés esetén a vitás földdarabot intuitis quibuslibet utilitatibus eiusdem
regali mensura mensurando, vel, si metiri non potest, visu considerando mérjék fel fogott
bírók segítségével és becsüljék fel az ország törvénye szerint, majd a szomszédokat és
határosokat eskü alatt vallassák ki a vitás földterület hovatartozásáról, minderről pedig
ugyanezen nyolcadra a káptalan tegyen neki jelentést. Kijelölt nádori emberek:3 magistri
Nicolaus de Keech et Stephanus filius Petri de Fyzesd/Fysesd, Dionysius de Tarkan/
Tarkany, Paulus Uth/Wch/Wth/Wlh de Marczal/Marchal/Marthal
Az oklevél eredeti példánya nem, de négy másolata igen: 1) Mednyánszky Pál által Bécsben 1697.
márc. 1-jén készített hitelesített másolatban; a felirata szerint (Tertiarum series haec est) egy nagyobb
akta melléklete volt. DL 36441. (Acta eccl. 67-4.) – 2) Átírta a pozsonyi kápt. 1742. máj. 17-i oklevelében,
amely szerint in archivio et conservatorio nostro, in capsa prima Cruciferorum nr. 137. signatarum
in originalique repertarum példányt írtak át. (DL 23113., 8v–17r – Acta Jeusitica, Comarom. 3-35.) – 3)
Egyszerű, javításokkal tarkított másolatban, Szveteney László jegyző keltezetlen aláírásával. DL 106317.
(Székesfehérvári keresztesek konv. lt.2-11-103.) – 4) Egyszerű másolatban. Üchtritz-Amadé cs. bősi lt. 41.
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(DF 285985.) – Fejér X/6. 837. (az „eredetiből”, a tartalmilag átírt oklevelek ismertetése nélkül.) – Fejér m.
tört. évk. 5. (1971) 210/115. sz. (a 3. másolati példány alapján)
1
Ennek az oklevélnek az eredetije nem maradt fenn; egy másik ugyanekkor ugyanezen felek között
végzett határjárás: DL 106169. 2 A perfolyam leírásából kb. 20 év kimaradt. 3 A párhuzamos névalakok
a másolatok sorrendjében szerepelnek.
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Márc. 13. (Bude, 60. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró annak a határjárásról
szóló jelentésnek a megvitatását, amelyre Zuthor-i Péter és Tamás – akik személyesen
voltak jelen – egyfelől, másfelől a győri káptalan (proc. László mester főesperes a
káptalan levelével), harmadfelől pedig Antal csornai prépost és a konvent, továbbá
Kanisa-i István egykori ajtónállómester között az ő ítélet- és a pannonhalmi konvent
válaszlevelében leírt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon előtte kellett megtenni, de
regio litteratorio mandato pro parte prefati magistri Stephani de Kanisa, eo quod ipse
in apromtuatione gentium suarum exercitualium versus partes Moravie destinandarum
foret occupato … nobis allato és mivel az ő távollétében a csornai prépost és a konvent
propter causa ipsorum unionem az ügyben nem kívánt feleletet adni, ezért azt a Györgynapi (ápr. 24.) nyolcadra halasztja.1 – A hátlapján: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 24949. (NRA 1699-239.) – A hátlapon a címzés alatt: contra non venit.
1
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Vö. a pannonhalmi konvent 1426. okt. 25-i oklevelével: 1254.

Márc. 13. (Bude, 60. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
megjelent előtte Besenew-i Tamás Monostor-i Thewthes János, Balase-i Per (dictus)
György, Miklós és János nevében királyi és pécsváradi konventi ügyvédvalló levelekkel
a pécsi káptalan ellenében, és a jelen vízkereszti nyolcadon ötvenkilenc napon keresztül
várakozott jelenléte előtt abban az ügyben, amely Merse birtok határjeleinek állításakor
tett ellentmondás miatt indult, de a káptalan képviseletében senki nem jött, ezért őket
az országbíró in iudiciis regalibus, hacsak rationabiliter ki nem mentik magukat,
elmarasztalja. – A hátlapján: Barania (a megyei bírságjegyzéknek), alatta: secundario
scripta.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 80029. (Zichy cs., zsélyi 213-2032.) – Zichy VIII. 246., reg., utalással
a per egyéb szakaszaira.
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Márc. 13. (Bude, 60. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
megjelent előtte Kerch-i Mátyás Megyes-i István fia: Zsigmond nevében leleszi konventi
levéllel Chornawoda-i Miklós fiai: Jakab és György, továbbá István fia: Péter meg
György fia: Grysogonus presbiter ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a Miklós
Toronthal-i főesperes és csanádi kanonok1 perátküldő levelében foglalt ügyben a jelen
vízkereszti nyolcadon, és ötvenkilenc napon keresztül várakozott a Chernawoda-iakra,
de azok nem jöttek és nem is küldtek maguk helyett senkit, ezért őket bírságban, hacsak
rationabiliter ki nem mentik magukat, elmarasztalja. – A hátlapján: Beregh (a megyei
bírságjegyzéknek), TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 80030. (Zichy cs., zsélyi 214-B-78.) – Zichy VIII., 288., reg., a
per további fázisainak bemutatásával. – A hátlapon keresztben bírósági feljegyzés a következő (1426. évi)
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1426. március 13. – március 14.

György-napi (ápr. 24.) nyolcadra történő idézéshez; a leleszi konventhez szóló parancslevél eredetijét lásd
1426. márc. 15-i dátum alatt: 316.
1
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Korábban tasnádi vikárius volt.

Márc. 13. (IV. f. p. Gregorii) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előtte a Szepes megyei Iemnik-i néhai László fia: Balázs mester egyfelől,
másfelől a Sáros megyei Bryzwycz-i néhai Henrik fia: Péter tárnokmester (magn.),
majd Balázs a következő bevallást tette: *quia ipse heredum fratrumque et amicorum
solatio destitutus ad presens neminem haberet, akire vagy akikre halála után Iemnik
nevű birtoka szállhatna, ezért ő fraternitatis et amicitie, quam dictus magister Petrus
filius quondam Henrici sibi a inventutis sue gadibus et domui sue semper exhibuisset
et adhuc in futurum exhibere intenderet, nolens esse immemor, Iemnik birtokát
minden tartozékával és haszonvételével együtt Henrik fia: Péternek és az ő utódainak
adományozta örök birtoklásra* azzal, hogy amennyiben mégis proles et heredes habuerit
legitimos, akkor a jelen és más az ügyben született levelek érvénytelenekké válnak.
Az oklevelet függőpecsétjükkel erősítették meg.
Hártyán, díszes kezdő N betűvel, kopott függőpecséttel. DL 11769. (NRA 832-2.)
*–* A jelölt rész szóról szóra megtalálható a következő oklevélben is; vö. a következő tétellel is.
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Márc. 13. (IV. f. p. Gregorii) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előtte a Szepes megyei Yemnik-i néhai László fia: Balázs mester egyfelől,
másfelől a Sáros megyei Bryzwycz-i néhai Henrik fia: Péter tárnokmester (magn.),
majd Balázs a következő bevallást tette (lásd a szöveget a fentebbi oklevélben a *–*
közötti részben) azzal, hogy amennyiben utódok nélkül halna meg, extunc in neminem
prefata possessio Yemnik, nisi in annotatos Petrum filium Henrici seu suos in heredes
heredumque suorum et succesores debeat et possit iure successorio et perpetue cernere
et devolvere et redundare. Az oklevelet pecsétjükkel erősítették meg.
Átírta Zs. 1426. máj. 3-i oklevelében: 527, amelyet a váci káptalan 1453. dec. 24-én írt át. DL 11770. (NRA
832-3.)
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Márc. 14. (Wienne, f. V. a. Iudica) Zs. fidelibus nostris magnificis palatino et iudici curie
nostre ceterisque baronibus nostris causas in curia nostra regia vertentes discutientibus
eorundemque palatini et iudicicurie nostre in iudicatu vicesgerentibus et magistro
Iacobo causarum in speciali presentia nostre maiestatis vertentium diffinitori. Jóllehet
már egy másik levelével figyelmeztette őket, hogy mindazokat a pereket, amelyekben
Kanisa-i István (magn.) egykori ajtónállómester és testvére: János – eo quod ipsi in
gentium suarum exercitualium in proximo in marchionatum Moravie de commissione
nostra speciali destinandarum debent occupari – akár fel-, akár alperesként szerepelnek,
és különösképpen azt az oklevélbemutatást, amelyet a jelen vízkereszti nyolcadon
kellene teljesíteniük Kelemen győri püspökkel folytatott perükben, kötelesek a Györgynapi (ápr. 24.) nyolcadra halasztani, tamen nos, uti ex querulosa significatione prefati
Stephani de Kanisa, nunc in lecto egritudinis existendo decombentis nostre maiestati
facta percepimus, hogy a pereket és az említett oklevélbemutatást korábbi perhalasztást
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engedélyező levele ellenére nem akarják elhalasztani. Mivel ő egyrészt azért, quia ipse
Stephanus gravi infirmitate preventus fore asseritur, másrészt mivel a testvére: János
az említett hadjárattal van elfoglalva, úgy találja jogosnak, hogy az említett pereket
és az oklevélbemutatást igenis halasszák el, ezért megparancsolja a címzetteknek,
hogy mindezeket a jelen vízkereszti nyolcadról absque omni gravamine halasszák el
a György-napi (ápr. 24.) nyolcadra. Másként tenni ne merjenek; az oklevelet elolvasása
után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén és a pecsét alatt: Commissio propria
domini regis.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. DL 11771. (NRA 5-661.)
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Márc. 14. (Bude, 61. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Bathmonostra-i
László fia: János (proc. Bessenew-i Mihály fia: Tamás királyi levéllel) folytat Zeer-i
Sandor fiai: György, Gábor, István és Márk (proc. Sewenhaza-i János deák aradi káptalani
levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, az ő kikiáltást elrendelő és a pécsi
káptalan válaszlevelében leírt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon előtte, amikor is
Györgynek, Gábornak és Istvánnak negyvennyolc márka bírságot a nádornak, míg
tizenkét márka bírságot a felperesnek, emellett Márknak is tizennyolc márka bírságot
a nádornak, míg ötöt a felperesnek kellett volna megfizetnie, az ügyvédek akaratából
a mondott bírságok bírói részének megkettőzésével György-nap (ápr. 24.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: dksszertgh (kézjegy).
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 80031. (Zichy cs., zsélyi 213-2033.) – Zichy VIII., 275., reg., a per
további folyamának ismertetésével. – A hátlapon a címzés alatt: contra non venit (2x); keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson a felperest ismét Bessenew-i Tamás képviselte csanádi
káptalani levéllel, ám mivel az alperes(ek) unacum domino Piponis de Ozora versus partes Transalpinas
ment(ek), a pert Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztották; alatta: due.
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Márc. 14. Róma. A pápa motu proprio engedélyezi Ludovicus de Orto pápai familiárisnak és kancelláriai
írnoknak, hogy élvezhesse hivatalának jövedelmeit, mivel apostoli felhatalmazással elküldték a Magyar és
Cseh Királyságba. – Lukcsics I. 861. sz. (Reg. suppl. vol. 196, fol. 196.)
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Márc. 15. (Bude, 62. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor a fehérvári káptalanhoz. Tudják
meg, hogy bírói intézkedése értelmében 1423. nov. 2-án a felperes Nyulak-szigeti apácák,
illetve Kwldo-i Barnabás fia: Mihály, Torkws (dictus) György, Kwn Mihály, Gywro-i,
másként Kuldo-i Kwn (dictus) György, Balázs fiai: János és Benedek, János fiai: Péter
és Albert, Beke (dictus) Sebestyén, János fia: Imre és fia: Gergely, Barson (dictus)
Sebestyén, Kwn (dictus) Benedek és Miklós fia: Péter alperesek részére kiküldött nádori
embernek a budai káptalan kiküldöttjének jelenlétében ki kellett mennie a felek mindkét
Kwldo birtokára, és azt a szomszédok és a határosok jelenlétében a néhai Miklós nádor
oklevele alapján meg kellett határolnia, majd a következő évi vízkereszti (1424. jan. 6.)
nyolcadra kellett jelentést tenniük (lásd a nádor 1423. aug. 29-i levelét: ZsO X. 1073. sz.)
– Azon a nyolcadon az apácák képviseletében Jako Péter jelent meg azok ügyvédvalló
levelével, míg az alpereseket Kwldo-i Balázs fia: János képviselte budai káptalani levéllel.
Miután bemutatták a budai káptalan jelentését,1 mivel prefatus Iohannes de Kwldo se
et dictos alios in causam attractos premissam earum demonstrationem per metas in
dictis litteris annotati condam Nicolai palatini contentas meliori modo demonstrare
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velle proposuerat, pro eo ipsam demonstrationem metalem faciendam eosdem in causam
attractos cum iudicio trium marcarum tempore representationis seriei premissorum per
ipsos deponendo transmittentes; a nádor kérte a fehérvári káptalant, hogy küldjék ki
tanúbizonyságaikat, akiknek a jelenlétében a nádori emberek egyike a következő Györgynap nyolcadának huszonnyolcadik napján (1424. máj. 28.) menjen ki mindkét Kwldo
birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után az apácák ügyvédjének és
az alpereseknek vagy azok ügyvédjének jelenlétében variatione sine omni hajtsa végre a
korábban részletezett parancsát, majd erről a mondott nyolcadra tegyenek jelentést. Mivel
az alperesek a nádornak és a felperes félnek járó 28-28 márka bírságot nem fizették meg,
akkor cum dupplo lesznek kötelesek fizetni. – A per az említett György-napi nyolcadról
a nádor perhalasztóvele értelmében a jelen vízkereszti (1426. jan. 6.) nyolcadra került.
Ekkor az apácák képviseletében ismét Jako Péter jelent meg, míg az egyik alperes: János2
fia: János képviselte a fehérvári káptalan3 levelével, és bemutatták a fehérvári káptalannak
a nádori parancs végrehajtásáról szóló jelentését. Quibus exhibitis, quia premissa nostra
iudiciaria commissio suo modo perfici debebat, ezért kéri a káptalant, hogy küldjék ki
tanúbizonyságaikat, akiknek a jelenlétében Harazth-i Tapan (dictus) Kelemen vagy Alba-i
László vagy Zenthgywrgh-i Bálint mesterek, a királyi kúriából külön e célra kirendelt
nádori emberek egyike György-nap nyolcadának huszonnyolcadik napján (1426. máj. 28.)
menjenek ki mindkét Kwldo birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után
az apácák ügyvédjével és az alperesekkel vagy azok ügyvédjével hajtsák végre korábbi
bírói intézkedését variatione sine omni, minderről pedig a káptalan az említett nyolcadra
tegyen jelentést; ekkor, mivel az alperesek a neki és a felperesnek járó bírságokat nem
fizették meg, cum dupplo lesznek kötelesek megfizetni.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 11772. (Acta eccl. ord. et mon., Poson. 43-49.)
1
Az 1423. nov. 4-i jelentés: ZsO X. 1307. sz. 2 Helyesen: Balázs. 3 Mivel az írásképből nem dönthető
el egyértelműen, hogy a helyen vestris vagy nostris alak áll, elméletileg a nádor előtt történt ügyvédvallásról
is szó lehet.
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Márc. 15. (Bude, 62. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Bathmonostora-i
Thytheus László fia: János (proc. Besenew-i Miklós királyi levéllel) folytat György
esztergomi érsek (proc. Hydaga-i Bálint esztergomi káptalani levéllel) ellen az ő
perhalasztólevele értelmében, a garamszentbenedeki konvent vizsgálati- és idézőlevelében
leírt ügyben a jelen vízkereszti nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából a György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára ad personalem interessentiam domini nostri regis halasztja.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 80032. (Zichy cs., zsélyi 213-2034.) – Zichy VIII. 105., reg., a per
további szakaszainak ismertetésével. – A hátlapon a címzés alatt: contra non venit (2x). – A hátlapon
keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson a felperest ismét Besenew-i Tamás
képviselte kalocsai káptalani levéllel,1 ám a pert de regio (mandato), eo quod nobiles comitatus Tholnensis
Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára (ad I …) halasztották; alatta: due.
1
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A Besenew-i Tamásra vonatkozó részt kihúzták.

Márc. 15. (Bude, 62. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró a leleszi konventhez.
Tudják meg, hogy abban a perben, amely Megyes-i István fia: Zsigmond mint felperes
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egyfelől, másfelől Chornawada-i Miklós fiai: Jakab és György, valamint István fia: Péter
meg György fia: Gresogonus presbiter mint alperesek között folyik perhalasztólevele
értelmében a jelen vízkereszti nyolcadon a Miklós Toronthal-i főesperes és csanádi
kanonok1 perátküldő levelében foglalt ügyben, a felperes ügyvédje: Kerch-i Mátyás
congruis diebus várakozott az alperesekre, de azok nem jöttek és nem is küldtek
maguk helyett senkit, ezért őket másik levelével bírságban elmarasztalta. Mivel a
felperesi ügyvéd az alperesek újbóli idézését kérte, ezért kéri a konventet, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg a
Chornawada-iakat Megyes-i Zsigmond ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a
királyi jelenlét elé ítélethozatalra és az országbírónak meg a felperesnek járó összesen
tizenkét márka bírság megfizetésére; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt
királyi emberek: Blasius de Iarmi, Iohannes, Andreas f. eiusdem, Stephanus, Petrus
f. Michaelis, Franciscus de eadem, Blasius, alter Blasius de Samolhaza, Georgius de
Chasar.2 – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset, flor(?).
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 80033. (Zichy cs., zsélyi 214-B-79.) – Zichy VIII. 289., reg., az ügyre
vonatkozó további iratok megnevezésével. – A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Iarmi-i
Balázs királyi ember Jakab frater jelenlétében Tiborc és Valér ünnepén (ápr. 14.) in Chaslo idézett, az arról
szóló jelentés pedig másnap (ápr. 15.) kelt. – E mellett a per egy további szakaszára utaló feljegyzés, amely
szerint Mihály-nap3 (szept. 29.) nyolcadára kikiáltással kellett idézni, mellette: solvit centum florenos; az
erről szóló oklevelet lásd nov. 20. dátum alatt: 1394.
Korábban tasnádi vikárius volt. 2 Vö. az országbíró 1426. márc. 13-i perhalasztólevelével is: 308.
Alatta kihúzva a Jakab-napi (júl. 25.) nyolcadra utaló idézés.
1

3
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Márc. 15. (Crisii, f. VI. p. Gregorii) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán a csázmai
/ zágrábi káptalanhoz.1 Elmondták neki a Garygh-i pálos kolostor szerzetesei nevében,
hogy Monozlo-i Chupor István mester vajdája: Miklós, Stepko vajda, Gersenche-i
Domokos fia: Benedek mester officiálisa: Imre unacum Emerico villico, Radozlo et
Radmel fratre eiusdem, Thoma Sybar/Sikar, Gregorio Barkevich/Baranich, Blasio
Keznechych, Paulo Croato, Emerico Raganich, Anthonio, Matheo doleatore, Demetrio
fabro, Thoma germano eiusdem, Stephano, Blasio Forgach, Paulo Golub/Golob,
Benedicto Cherchenevich, Boko/Woko filio Boko/Woko, Blasio Wokovich/Wokovich,
Michaele, Anthonio et Petro filiis Vala, Nicolao Thomachenich/Thomachevich, Urbano
fratre eiusdem, Emerico antiquo Chakan, Petro fratre eiusdem, Petro filio wayvode/
vayvode, Emerico et Anthonio filiis Coromkonich/Coromkovich, Stephano vicino
eorundem, Gurab/Gywrab, Sukach fratre eiusdem, Blasio similiter fratre eiusdem, Petro
et Georgio filiis Charga, Petko/Pethko fratre eorundem, Thoma fistulatore, Iohanne
sutore, Thurtek/Torchek filio Anthonii, Cosma Croachych, Georgio Babich, Benedicto
fratre eiusdem, Gywrak Deochich/Deochych, Thoma Vallachich/Wolbachych, Brictio
fratre eiusdem et Matheo fabro aliisque universis populis et iobagionibus prefatorum
magistrorum Stephani Chupor et Benedicti filii Dominici in utrisque Gersenche et
earundem pertinentiis commorantibus Bálintnak, a Gersenche-i Szent Miklós egyház
plébánosának a irányításával és vezetésével Invocavit vasárnap utáni csütörtökön
(febr. 21.) a szerzetesek Remetynch/Remethynch birtokára mentek és ott Antal
villicus-t el akarták fogni és fel akarták akasztani, és ő csak a kolostorba menekülve
tudta az életét megmenteni. Ezután a plébános, a vajdák és az előbb felsorolt népeik
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Ramachwelge/Ramachavelge birtokra vonultak, és a villicus-t ott is el akarták fogni,
emellett a plébános és a többiek Reminiscere vasárnap utáni csütörtökön (febr. 28.) a
szerzetesek Lonya folyó mellett lakó jobbágyaitól marháikat elrabolták, egy jobbágyot
pedig Gersenche birtokra hurcoltak potentia mediante a szerzetesek nagy kárára. Ezért
megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a
báni emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Presentes sigillo
vicebanorum et comitum nostrorum Crisyensium/Crisiensium fecimus consignari.
Kijelölt báni emberek: Stephanus, Martinus dictus Mellyes/Millyes de Pongrachoucz/
Pongrachovich, Ladislaus f. eiusdem Stephani, Emericus de eadem, Iohannes litteratus
de Bekechich/Bekethynch, Andreas f. Isak de Podgorya, Paulus litteratus, Iohannes filii
Petri de Benyvoyzenthiwan/Beryvoyzenthiwan.
Átírta: 1) a csázmai káptalan 1426. ápr. 11-i jelentésében: 411. DL 35507. (Acta Paul., Garig 5-26.) – Levt.
Közl. 10. (1932) 280., eml. – 2) A zágrábi káptalan 1426. ápr. 12-i jelentésében: 421. DL 35508. (Uo. 5-25.)
– Levt. Közl. 10. (1932) 280., eml. – A csázmai káptalan jelentését átírta Décsei János fia: Bálint közjegyző
1465. szept. 2-i oklevelében: DL 35037. (Uo. 6-42.) – Levt. Közl. 12. (1934) 142., eml.
1
Az oklevélben / jellel elválasztva állnak előbb a csázmai, majd a zágrábi káptalan oklevelének olvasatai.
– Vö. még Körös megyének az ügyben 1426. márc. 12-én kibocsátott oklevelével: 302.
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Márc. 16. Leibnitz mellett, Seggau püspöki vár, Szűz Mária-várkápolna. Ulrich von Albeck seckaui püspök
szubdiakónussá szenteli acolytum Strigoniensis dioecesis, litteram dimissorialem a Sede Apostolica
habentem, ad titulum mense et provisionis venerabilis et egregii decretorum doctoris domini Johannis Rötel
prepositi Solyensis ac canonici Frisingensis Andream Goldner. – Hutz: Weiheregister Seckau 10/25. sz.
(Diözesanarchiv Graz-Seckau, Graz, Ordinationsprotokolle, Weiheregister A, 2r.) – Lásd még: 198–200 és
374.
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Márc. 16. Leibnitz mellett, Seggau püspöki vár, Szűz Mária-várkápolna. Ulrich von Albeck seckaui püspök
diakónussá szenteli subdiaconum monasterii de Sancto Gothardo Cisterciensis ordinis eiusdem monasterii
et professum fratrem Paulum. – Hutz: Weiheregister Seckau 10/26. sz. (Diözesanarchiv Graz-Seckau, Graz,
Ordinationsprotokolle, Weiheregister A, 2r.) – Lásd még: 198–200.
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Márc. 16. Róma. Bélai János fia: Miklós pécsi egyházmegyés klerikus kéri a pápát, hogy a Jakab halálával
megüresedett bácsi főesperességet és kanonokságot, amelynek évi jövedelme a 100 kamarai aranyforintot
nem haladja meg, és amelybe Zs. bemutatására a kalocsa-bácsi érsek beengedte és beiktatta, így azt ad
sacerdotium promotus azóta is békében birtokolja, újból adja oda neki. – Acta Martini 917. (Reg. suppl. vol.
197, fol. 24.)
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Márc. 16. Róma. V. Márton pápa megbízza a szerémi püspököt, hogy megbízásából a bácsi főesperességet,
amelyet Bácsi Jakab halálával megüresedvén János kalocsa-bácsi érsek Zs. ex speciali sedis apostolicae
privilegio bemutatására Bélai János fia Miklósnak adott, és amelynek évi jövedelme a 40 forintot nem haladja
meg, mivel a nevezett kételkedik abban, hogy a prezentáció és a beiktatás bizonyos okokból nem érvényes,
számára újból adja oda. – A bullát 1427. febr. 4-én expediálták. – Acta Martini 918. (Reg. Lat. vol. 262, fol.
140b.)
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Márc. 16. Bécs. Rinaldo degli Albizi, Nello di Giuliano fi renzei követek jelentése Firenze városához. E hó
14-én érkeztek meg Bécsbe. 15-én reggel szállásukról Zs.-hoz kísérték őket, aki a választófejedelmek és
más felsorolt birodalmi és magyar urak körében fogadta őket. Részletesen beszámolnak az audienciáról.
Ma Zs. újból fogadta őket. Szándéka békét vagy fegyverszünetet kötni Velencével, ezt tudassák levélben a
velenceiekkel. Őket Budára küldi, hogy Ozorai Pipóval találkozzanak. Maga is oda fog menni a tárgyalások
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folytatására. – Commissioni II. 573. (Melléklet: a 15-i audiencián jelen lévő urak teljességre törekvő névsora,
uo. 576.) – Ugyanezen a napon írt másik levelükben a követek a velencei dózsét is tájékoztatják a történtekről.
(Uo. 576.) – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás, 1461–1462., kiv. (Előbbi alapján.)
323

Márc. 17. Bécs (am suntag Judica in der vasten). Zs. kötelezvénye, hogy Zsófia cseh királynénak a 25000
magyar forint adóssága fejében most Pozsonyban 1000 forintot, azután a következő Márton-napkor 2000
forintot, ill. évente ugyanekkor évi 5000 forintos részleteket fizet, továbbá amíg Zsófia sy in unserm kunigreich
zu Hungern ist und sein wirt, alle jare az udvartartására 6000 magyar forintot ad. – Ad mandatum domini regis
Michael prepositus Boleslaviensis. – Oefele: Rerum Boicarum scriptores II, 210. („Ex registratura summaria
Arodeniana p. 768.”) – Altmann II. 6568. sz. (Oefele után.) – Kopičková: Mnichovský fascikl 132/33., reg.
(Papíron, egykorú másolat. München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv, Akt. 543., tom.
I. fol. 65.) – Iványi Béla hagyatéka, MMgM XV. 135/5. (Uo.) – Az adatot Péterfi Bencének köszönjük.
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Márc. 17. (Bude, 64. die oct. epiph.) Zs. azt a pert, amelyet Imre frater cikádori apát folytat
Batmonostra-i néhai Thethews (dictus) László fiai: János, László, Miklós és György ellen
a kalocsai káptalan határjáró és idézőlevele értelmében a Bodrog megyei Gerebech birtok
határjárásakor tett ellentmondás miatt a jelen vízkereszti nyolcadon a királyi különös
jelenlét előtt, mivel György, aki nélkül a per nem eldönthető és akire a felperesi ügyvéd:
Bessenew-i Fülöp congruis diebus várt a különös jelenléten, nem jött és nem is küldött
maga helyett senkit, ezért másik levelével megbírságolta, a György-napi (1426. ápr. 24.)
nyolcadra halasztja, Györgyöt pedig másik levelével az említett terminusra megidézteti
a különös jelenlét elé. Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie
Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum
nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 80035. (Zichy cs., zsélyi 213-2035.) – Zichy VIII. 37., reg., 1426. jan.
13-i dátummal, a per további történetére vonatkozó adatokkal.
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Márc. 17. (Bude, 64. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
Kerch-i Mátyás Kyswarda-i Domokos fiai: Mihály, Miklós és Pelbárt nevében leleszi
konventi levéllel Nagmyhal-i Albert vránai perjel ellenében hatvanhárom napon
keresztül várakozott az ő perhalasztólevele értelmében a jelen vízkereszti nyolcadon
előtte a Garai Miklós nádor ítélet- és a leleszi konvent válaszlevelében foglalt ügyben, a
birtokának1 körülhatárolásakor tett ellentmondása miatt, ám ő nem jelent meg és nem is
küldött maga helyett senkit, ezért bírságban, hacsak rationabiliter ki nem menti magát,
elmarasztalja. – A hátlapon: Berek (a megyei bírságjegyzéknek), TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 80034. (Zichy cs., zsélyi 2-967.) – Zichy VIII., 114., reg., a per
további történetének ismertetésével. – A hátlapon keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a leleszi
konvent küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a perjelt György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára idézze meg; kijelölt királyi emberek: Paulus, Adrianus de Posaza, Georgius, Petrus,
Thomas, Mychael de Gwth, Paulus de Homok, Ladislaus, Andreas, Gabriel de Hethe.
1
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A Bereg megyei Márki birtokról van szó, részletesen lásd Zichy VIII. 111. – Vö. még 329–330.

Márc. 17. (in Iudica) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy Zs.
Ugocsa megyéhez intézett parancsa1 értelmében Egres-i Mihály királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Jakab frater presbitert, akik visszatérve elmondták,

146

1426. március 17.

hogy Gergely-nap utáni csütörtökön (márc. 14.) kimentek Sasuar faluba, ad locum
scilicet sedes(!) iudiciarie dicti comitatus de Wgocha, és Peren-i János felperes
ügyvédeinek: Kazon-i Pogan Domokos mesternek és Chephefalva-i Szilveszternek,
illetve Charnawada-i Miklós fiának: Györgynek és István fiának: Péternek – akik a
maguk nevében személyesen, valamint Grisogonus presbiter és a többiek nevében
jelentek meg – jelenlétében, illetve Thamasvaralya és Zazfalw birtokok szomszédai
és határosai meg a megyebeli nemesek körében, akiket Fanchyka-i Lázár alispán,
Chathohaza-i András, Egres-i László, Bwken-i Domokos és Almas-i Mihály szolgabírák
more proclamate congregationis hívtak össze, eskü alatti tanúvallatást tartottak de
factis premissis. A tanúskodó szomszédok, határos birtokosok és megyebeli nemesek
névsora: Bartholomeus, Marcus, Barthws, Nicolaus Feyes, Ladislaus, Demetrius et
alter Ladislaus filius Martini de Welethe, Georgius filius Blasii, Marcus filius Martini,
Iacobus filius Thome, Franciscus filius Stephani, Emericus filius Martini, Iohannes filius
Emerici, alter Iohannes filius Ladislai, Egidius et Andreas filii Iacobi de Gewdenhaza,
Frank, Gregorius et Roman filii Ladislai, Bartholomeus et Ladislaus filii Iohannis de
Ewzedfalwa commetanei dicte possessionis Zazfalw; item Benedictus filius Vallentini
et Emericus filius Benedicti de Dabolcz commetanei dicte possessionis Thamaswaralya;
item Stephanus filius Nicolai, alter Stephanus filius Thome, Benedictus filius alterius
Stephani, Dominicus filius Iohannis, Vallentinus filius Dominici, Emericus filius alterius
Dominici, Lucas filius Michaelis, Petrus filius alterius Michaelis, Stephanus filius
Martini, Anthonius filius Georgii, Fabianus filius Andree, Gregorius filius Clementis
et alter Gregorius filius Gregorii de Thamasfalwa, Georgius filius Iohannis et Mathyas
filius alterius Iohannis de Chephefalwa commetanei dicte possessionis Zazfalw; item
Georgius, Barthus, Iohannes, Stephanus, alter Stephanus, Michael, Iohannes et […]
de Zyrma ac Nicolaus Magnus de Forgolanfalwa vicecommetanei dicte possessionis
Zazfalw ex scitu; item Paulus filius Andree et Ladislaus filius Benedicti de Peterfalva
ac Gregorius filius Brictii de Andreasfalwa nobiles comprovinciales dicti comitatus de
Wgocha modo simili ex scitu affirmassent, quod omnia premissa et quevis premissorum
singula per prenominatos nobiles de Charnawada et alios predictos, excepto solum et
excluso antefato Fabiano de Thamasfalwa et sic et eodem modo, prout tenor litterarum
dicti domini nostri regis1 continetur prescriptarum, patrata et irrogata extitissent.
Ezután a királyi ember és a konventi kiküldött Beken-i Andrást és Saswar-i Kis (parvus)
Györgyöt még aznap (márc. 14.) Saswar-i birtokrészeiken, majd következő napon (márc.
15.) Grisogonus presbitert, Charnawada-i István fiát: Pétert és Miklós fiát: Györgyöt
Thamaswaralya-i birtokrészeiken Peren-i János ellenében György-nap (ápr. 24.)
nyolcadára a királyi jelenlét elé megidézték, meghagyván a Charnavada-i nemeseknek
jobbágyaik előállítását is.
Fogalmazvány papíron, a papír hátoldalán a fogalmazvány alapjául szolgáló kivonatos jegyzetekkel.
Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-6. (DF 221642.)
1
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A királyi parancslevél nem maradt fenn.

Márc. 17. Róma. V. Márton pápa teljes bűnbocsánatot engedélyez a Pécs városának Szent Tamás negyedében
lakó Hippolitnak és feleségének. – Lukcsics I. 862. sz. (Reg. Lat. vol. 260, fol. 300b.)

1426. március 18.
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Márc. 18. Bécs. Zs. Ulászló lengyel királyhoz. Sajnálattal értesült lábtöréséről; tudósítja a most befejeződött
bécsi, ill. a következő nürnbergi birodalmi gyűlésről, és kéri, hogy a régóta kért teljes meghatalmazással bíró
lengyel–litván követeket ő és Vitold litván nagyfejedelem sürgősen küldje hozzá. – Archiv f. öst. Gesch. 52.
(1874) 488. (Liber cancellariae Stanislai Ciołek, fol. 78b–79.) – Palacký: Urkundliche Beiträge I. 441. (Uo.) –
DRTA VIII. 445. (Uo.) – Altmann II. 6577. sz., reg. (előbbi alapján).

329

Márc. 18.1 Buda. Pálóci Mátyus országbíró a leleszi konventhez. Tudják meg, hogy az 1424. évi György-napi
(ápr. 24.) nyolcadon megjelent Nánai Kompolt István országbíró előtt Kércsi Mátyás Várdai Mihály és Pelbárt
nevében a leleszi konvent levelével Albert vránai perjel ellenében, és az országbírónak felmutatta a leleszi
konventnek egy vizsgálati- és idézőlevelét, állítván, hogy Bátori János fia: István, az ő tarpai officiálisa:
Ibrányi András, annak familiárisa: Csúri Mihály és Ungi Albert vránai perjel az azelőtt múlt években a
Várdaiak Márok nevű, Szamospataka és Zypakez folyók között fekvő birtokán azok disznópásztorát: Bereck
fia: Balázst elfogták, összeverték, két disznóját – akárcsak Ágoston két, Vagyos Simon és Kerekes Balázs
egy-egy disznóját – megölték és a saját hasznukra fordították; ezenkívül Márok birtok egy részét erőszakkal
elfoglalták. Ezért a király megparancsolta a leleszi konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi ember egyike tudja meg az igazságot, majd Bátori Istvánt, Ibrányi Andrást, Csúri
Mihályt és Ungi Albertet idézze meg a Várdaiak ellenében a királyi jelenlét elé. A konvent Pósaházi Adorján
királyi emberrel Jakab frater presbitert küldte ki, akik megtudták, hogy minden a panasz szerint történt,
majd az említett Bátori Istvánt és Albert vránai perjelt tarpai birtokrészeiken, míg Ibrányi Andrást és Csúri
Mihályt tarpai officiolátusukban az (1423. évi) Jakab-napi (júl. 25.) nyolcadra a király jelenléte elé idézték.
A kijelölt időpontban azonban a perjel nem jelent meg, és a rá korábban kirótt bírságot sem fizette meg,
ezért az országbíró újból megbírságolta, és a leleszi konventet ismét tanúbizonyságuk kiküldésére utasította,
akinek a jelenlétében a királyi embernek a perjelt meg kellett idéznie az akkor következő Jakab-napi (1424.
júl. 25.) nyolcadra. Onnét a per azután tovább halasztódott, míg végül a jelen vízkereszti (1426. jan. 6.)
nyolcadra került. Ezen a Várdaiakat leleszi levéllel képviselő Kércsi Mátyás felmutatta a leleszi konvent
1424. júl. 14-én kelt, királyhoz szóló jelentését, amely szerint Gúti Tamás királyi ember és Damján frater
presbiter konventi kiküldött a perjelt Tarpa birtokon az (1424. évi) Jakab-napi (júl. 25.) nyolcadra a királyi
jelenlét elé idézték. A perjel most sem jelent meg, ezért az országbíró megbírságolta, majd a felperesi ügyvéd
kérésére utasította a leleszi konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike harmadjára is idézze meg a perjelt a Várdaiak ellenében a György-napi (ápr. 24.) nyolcadra
az ügyben válaszadásra, és rá kirótt bírságok megfizetésére. Kijelölt királyi emberek: Gúti Tamás, Pósaházi
András, Gúti György, Mihály, Péter, Hetei László, Büdi László. – A hátlapján: TK (kézjegy), solvisset flor. –
Zichy VIII. 268. (DL 80036. – Zichy cs., zsélyi, 2-968.)
1
A per pontos menete ezen oklevélből nem rekonstruálható. A további vonatkozó okleveleket lásd Zichy
VIII. 271–272., és vö. még az alább következő tétellel is! – A hátlapon keresztben olvasható feljegyzés szerint
a következő tárgyaláson a felpereseket ismét Kércsi Mátyás képviselte királyi levéllel, ám a pert az alperes
részére kiadott királyi rendeletre (de regio) a Mihály-napi (szept. 29.) nyolcadra halasztották. – Bővebben
lásd 729 és 765.
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Márc. 18. (Bude, 65. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró a leleszi konventhez.
Tudják meg, hogy abban a perben, amelyet [Kiswar]da-i Domokos fiai: Mihály,
Miklós és Pelbárt mint felperesek folytatnak Nagmyhal-i Albert vránai perjel mint
alperes ellenében perhalasztólevele értelmében a jelen vízkereszti nyolcadon a Garai
Miklós nádor bírói intézkedésében és a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben,1
a felperesek ügyvédje: Kerch-i Mátyás congruis diebus várakozott a perjelre, ő nem
jött és nem is küldött maga helyett senkit, ezért másik levelével megbírságolta,
és mivel újbóli megidézése szükséges, ezért kéri a konventet, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg a
Kiswarda-iak ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé, majd
a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Paulus, Adrianus de
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Posaza, Georgius, Petrus, Thomas, Mychael de Gwth, Paulus de Homok, Ladislaus,
[Andreas],2 Gabriel de Hethe.
Helyenként szakadozott papíron, zárópecsét és a konventi pecsétfő töredékeivel. DL 80037. (Zichy cs.,
zsélyi 2-969.) – A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Hethe-i László királyi ember János
klerikus konventi kiküldött jelenlétében Tiborc és Valér ünnepén (ápr. 14.) in Tharpa birtokon elvégezte az
idézést; datum quarto die (1426. ápr. 17.).
1
Az ügyről részletesen lásd az előző tételben leírtakat.
hátlapi feljegyzésével (325)!
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2

A név kiszakadt, vö. a márc. 17-i oklevél

Márc. 18. Róma. V. Márton pápa teljes bűnbocsánatot engedélyez a zágrábi egyházmegyei Zdenci bán fia
Jánosnak1 és feleségének: Margitnak. – Lukcsics I. 863. sz. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 276.)
1

A kiadásban: Iohanni Bamztencz.
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Márc. 18. Róma. V. Márton pápa hordozható oltár használatát engedélyezi Cutemia-i Márton fia: Bálint
zágrábi egyházmegyei presbiternek. – Lukcsics I. 864. sz. (Reg. Lat. vol. 260, fol. 313.)
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Márc. 18. Róma. V. Márton pápa hordozható oltár használatát engedélyezi Szerémi Imrének, a fehérvári Szűz
Mária-egyház éneklőkanonokjának. – Lukcsics I. 865. sz. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 287b.)
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Márc. 19. (Bude, 66. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor a szepesi káptalanhoz.
Tudják meg, hogy 1423. mindenszentek (nov. 1.) nyolcadán unacum regni nobilibus
pro faciendo moderativo iudicio causantibus in sede nostra iudiciaria sedentibus
személyesen megjelent előtte Alchno-i Dávid fia: Simon nevében Thataar Miklós
szepesi káptalani levéllel, és bemutatott három oklevelet: elsőként a nádor egy, 1414.
jún. 13-án, Visegrádon kelt, a szepesi káptalanhoz intézett, idézést előíró parancsát (ZsO
IV. 2117. sz.),1 azután a nádor egy bírságlevelét, végül a szepesi káptalannak az idézési
parancsra adott válaszlevelét (ZsO IV. 2264. sz.).2 Az 1414. évi Jakab-napi (júl. 25.)
nyolcadon a felperes ügyvédje hiába várta Henchman fiát: Miklóst, ő nem jelent meg,
nem is küldött senkit, és a reá kirótt bírságot sem fizette meg, ezért távolmaradásáért
a szokásos, míg nem fizetéséért a korábbi büntetés kétszeresében marasztalta el. –
Ezen okleveleket felmutatván az ügyvéd kérte őt, hogy, si iuri consonaret et equitati
videretur, hogy Miklóst kikiáltással idézzék meg. Mivel kérését jogosnak találta, kérte
a káptalant, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, és Miklóst oklevelei bemutatására és a
reá kirótt kilenc márka bírság megfizetésére három vásáron történő kikiáltással idézzék
meg a következő György-nap (1424. ápr. 24.) nyolcadára, amit ha nem teljesít, akkor
non obstante ipsius absentia et rebellione finem debitum faceremus in premissis, prout
dictaret ordo iuris, majd a káptalan erről tegyen neki jelentést. – Arról a nyolcadról
perhalasztólevele értelmében a per a kiszabott bírságokkal együtt a jelen vízkereszti
(1426. jan. 6.) nyolcadra került. Ez alkalommal Simon nevében Harazth-i András szepesi
levéllel jelent meg a nádor előtt, és felmutatta a szepesi káptalannak az idézésről szóló
jelentését, amely szerint Aranyas-i Bertalan nádori ember és Miklós karbeli klerikus,
káptalani kiküldött először Quasi modo vasárnap utáni csütörtökön (1424. máj. 4.)
in suburbio castri Scepesyensis, másodszor az azt követő szombaton (1424. máj. 6.)
in Markusfalva, harmadjára pedig hétfőn (1424. máj. 8.) in Villalatina, tribus scilicet
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foris comprovincialibus opido et possessionibus megidézték Miklóst a felperes Simon
ellenében György-nap (1424. ápr. 24.) nyolcadára. – A jelen vízkereszti (1426. jan. 6.)
nyolcadon Miklóst congruis diebus várta a felperesi ügyvéd, ám ő nem jött, nem is
küldött maga helyett senkit, és nem is fizette meg a rá kirótt bírságokat, se mediantibus
litteris nostris iudicialibus exinde confectis amplius convinci permittendo. A felperesi
ügyvéd ezek után postulans megbízójának ex parte memorati Nicolai filii Henczmani
per nos in premissis iuris medelam elargiri. Jóllehet Miklós ügyvédje: Petroch-i Péter
fia: Jakab az 1413. évi böjtközép (márc. 29.) nyolcadán azt állította, hogy Miklós Alchno
birtokot nem foglalta el erőszakkal, hanem per priores progenitores annotati Symonis
filii David került hozzá, akik azt Henczman fiának: néhai Jakabnak és Jakab testvérének:
Miklósnak eladták, amelyet Miklós oklevelekkel tud bizonyítani, és az oklevelek
bemutatását meg is ígérte, Miklós egyetlen idézésre sem jelent meg az ő színe előtt és
nem is küldött maga helyett senkit, miként ez a peres iratokból világosan kiderült nobis
et regni nobilibus per examine ipsius cause in iudicio existentibus. Consuetudinaria
autem lege regni ab antiquo approbata requirente amennyiben bármely nemes vagy
birtokos állapotú személy perbe fogatván sem az idézésekre, sem háromszori kikiáltásra
sem jelenik meg rendes bírája előtt, és a birtokjogát alátámasztó okleveleit sem mutatja
fel, az a birtokra vonatkozó összes jogát elveszíti, ezért Alchno birtokot teljes egészében
Dávid fiának: Simonnak ítéli, Ruzk-i Henzman fiát: Miklóst pedig vele, mint felperessel
szemben in facto potentie et ex eo in sententia capitali ítéli, a birtokainak kétharmadrészét
a maga, egyharmadát pedig Simon számára foglalja le. Ezért kéri a szepesi káptalant,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében Keech-i Miklós mester, külön
e célból kirendelt nádori ember először menjen ki Alchno birtokra, majd a szomszédok
és határosok összehívása után azt minden haszonvételével és tartozékával iktassa és
hagyja meg Simon és örökösei részére örök birtoklásra, sem Miklós, sem bárki más
ellentmondását nem véve figyelembe. Ezután keresse fel Miklós összes egyéb birtokát,
és azok szomszédait és határosait összehívván azok kétharmadát a nádor, egyharmadát
pedig Simon részére foglalja le. Továbbá Miklós összes javát, a birtokokhoz hasonlóan,
foglalja le, és kétharmad részt a nádor, egyharmad részt Simon kezéhez juttasson, senki
ellentmondását nem véve figyelembe. Si qui autem dicta iura possessionaria ipsius
Nicolai convicti a nobis et dicta parte adversa se redimere velle asseruerint, eisdem ad
assumpmendum terminum redemptionis eorum pro termino coram nobis comparendi
octavas festi beati Georgii martiris nunc venturi det et deputet. Occultatores vero
rerum et bonorum memorati Nicolai convicti, si qui extiterint, et ad eorundem nostri et
vestri hominum ammonitiones reddere recusaverint, ipsos contra eundem Symonem ad
dictas octavas rationem occultationis eorum reddituros nostram evocet in presentiam,
eadem iura occupata visa sui qualitate, quantitate et valore estimando, majd a káptalan
minderről tegyen neki jelentést.
Papíron, zárópecsét nyomával. Szepesi káptalan országos lt. 16-G-1-17. (DF 263684.)
1
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Ezen oklevél tartalmi átiratából.

2

Az eredeti példányból.

Márc. 19. (f. III. p. Iudica) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Stoyan fia: János Kassa-i polgár és hospes – a maga, az anyja: Borbála
(prov.) és nővére: Margit, aki Simon fia: Jakab Kassa-i polgár felesége, nevében és terhüket
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magára véve – egyfelől, másfelől pedig Barcza-i Mathius fia: László (nob.), majd Stoyan
fia: János a következő bevallást tette, quod ipse compulsus quadam gravi necessitate
ipsum ad presens urgente et artante az őket vétel címén illető teljes részüket Yekelfalua,
Sentmargitha és Sadmargita birtokokban, azaz ezek egyharmad részét valamennyi
tartozékukkal és haszonvételükkel együtt Lászlónak (nob.) pro quingentis florenis
monete usualis pro tempore currentis numeri et compoti Cassensis, florenum quemlibet
per quinquaginta denarios computando eladta, ráruházva a birtokok teljes tulajdonjogát.1
A chirographum-mal ellátott oklevelüket autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
Hártyán, felül ABC chirographum-mal, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 83627. (Bárczay cs.) – Átírta
Mátyás király 1482. jan. 13-i oklevelében. DL 83883. (Bárczay cs.)
1
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Vö. a szepesi káptalan 1426. márc. 22-i oklevelével: 350.

Márc. 19. Coram iurato Paulo Weyse.1 Anno Domini etc. quo supra, Martinus Zeipener
feria 3a ante dominicam Palmarum comparavit unum equum a Magno Simone pro
XIIII florenis Cassoviensibus ad festum penthecostes (máj. 19.) proxime venturum
persolvere debet, pro quibus Martinus Zeypener proposuit sibi in vadio ortum suum
ultra pontem Tapul situm, ita, si redimere posset, bene quidem, alioquin si poterit habere
per petitionem terminum longiorem ita, si non liberavitur, tunc Simon Magnus debet
medium censum fructuum tollere.2
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 14b., 4. bejegyzés.
1
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A bejegyzés szövege felett.

2

A bejegyzés teljes szövege áthúzva.

Márc. 19. Clein Heynrich.1 Anno Domini millesimo CCCCo XXVIo feria tertia proxima
ante dominicam Palmarum venit Symon Magnus Dehönder2 nostro coram consilio
petuat sibi fieri iudicium secundumque ipse conquestus et super honesta domina
Reichmölneryn, scilicet pro media domo, in qua habitat Iohannes Cleppler, medio
allodio et medio brazatorio, ibidem circa domum eandem sitis et etiam pro florenis IIC et
XVII numeri Casschoviensis, in cuius testimonio prefatus Symon adduxit nostro coram
consilio aliquot iuratos disctrictus Bartffa, qui testes examinati et quibus seorsum non
coacti nec compulsi bona conscientia fassi sunt taliter, quod antedictus Symon Magnus
antefatam mediam domum, medium allodium et medium brazatorium legittime emisset
et quod ipsi testes mercipotum de super iuvimus bibere, sed de IIC et XVII florenis nichil
fassi sunt. Ideo nos iudex et iurati, his scilicet auditis et examinatis adiudicavimus et de
presenti adiudicamus prefatam ½ domum, medium allodium et medium brazatorium cum
omnibus attinentiis et utensilibus braxatorii iamdicto Symoni, et damus ei potestatem
faciendi cum prefata domo et ceteris secundum ipsius voluntate, sed pro florenis IIC et
XVII dilationem facimus et liberamus prefatos actorem et ream ad iudicium Beati Georgii
martiris (ápr. 24.), ut simili nostro coram iudicio conpareat et idem Reichmolneryn
rea satisfaciet Symoni Magno actori, si saltem ei tenetur IIC et XVII florenis, si non,
extunc actor debet procedere contra prefatam ream iudicio mediante et nos eis iustitiam
Deo adiuvante faciemus, quem de eodem sub numero.3 Hec sunt spectantia ad domum
Hannus Cleppler, cuius medietas cum his attinentiis braxatorie Symoni Magno parem
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primo I magnum caldare, item II dolea magna, item III capisteria magna, item II cavalia,
item capisterium I in cellario sub vasis, item I parvum caldare, item I capisterium etc.3
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15a., 1. bejegyzés.
1
A hasáb tetején. 2 A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.
arab 9-es számmal, előtte és utána felemelt ponttal, valószínűleg sorzáró díszítés.
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3

Utána egy

Márc. 19. (decima nona Martii) Dominus cardinalis legatus recessit ab Urbe versus
Bohemiam, scilicet dominus de Vrsinis.
Jegyzőkönyv XVII. századi másolata. ASV Archivio concistoriale, Acta miscellanea Vol. 1. fol. 161v. Vö.
52. (Consistorialia 3/1. sz.)
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Márc. 20. Buda. Zs. emlékezetül adja, hogy előtte Barlahidai Botka Benedek fia: István – a maga és felesége:
Margit (nob.) meg fiai: János, Benedek és Miklós nevében egyfelől, másfelől Ebergényi Pál fia: Péter – a
maga és carnalis testvére: Mihály, a saját fia: István, az említett Mihály fiai: György és Imre és osztályos
testvére: Betefalvai másik Pál fia: Balázs nevében – bevallást tettek: mivel István a maga és társai nevében
mindazokat a bírságokat, amelyekben Péter és társai velük szemben elmarasztaltattak, elengedi, ezért Péter
a maga és társai nevében viszonzásul Istvánt, feleségét, fiaikat és örököseiket a nekik Terpény birtokon lévő
vásárolt és zálogban lévő birtokrészekből és máshonnét is járó hitbérről, jegyajándékról és leánynegyedről
nyugtatja oly módon, hogy ha bármikor a jövőben ő vagy társai vagy utódaik Istvánt, feleségét vagy fiait az
említett terpényi részekből járó hitbér, jegyajándék és leánynegyed tárgyában perelni merészelnék, akkor az
e tárgyban felmutatott oklevelek eleve hamisak, azt ezeket bemutatók oklevélhamisítókként bünhődjenek és
minden birtokrészük Istvánra és társaira, illetve utódaikra szálljon örök jogon. Az oklevelet középpecsétje
ráfüggesztésével erősítette meg István és társai részére. – Zala vm. II. 447. (DL 43661. – Nyáry cs., gbeláni
lt., jelenleg Múz. Törzsanyag, 1910-57.)
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Márc. 20. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs.-hoz. Megkapta levelét, hogy Brunoro della
Scala [birodalmi vikáriust, Verona és Vicenza helytartóját] küldte hozzá követként, ezért közli vele, hogy
maga is Brunorót bízza meg követéül. – Osio II. 174/102. sz. (Milánói lt.) – Carteggio II. 8/72. sz. (Uo.)
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Márc. 21. (Wyenne, duodecimo Kal. Apr.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte
János, a zágrábi káptalan éneklőkanonokja és Tamás kanonok a káptalan nevében, és
felmutatták IV. Béla király 1247. szept. 11-én kelt privilégiumát (Reg. Arp. 862. sz.),
majd kérték annak átírását és megerősítését, amelyet ő auctoritate regia et potestatis
plenitudine ex certaque scientia nostre maiestatis necnon de consensu et beneplacito
serenissime principis domine Barbare, predictorum regnorum regine, conthoralis
nostre carissime, prelatorum etiam et baronum nostrorum consilio prematuro ac
uniformi decreto eorundem megtesz. Privilégiumát autentikus függő kettőspecsétjével,
quo videlicet, ut rex Hungarie utimur, erősítette meg. Datum Wyenne, per manus …
Iohannis episcopi predicte ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum
sumpmi cancellarii. Méltóságsor: György esztergomi, János kalocsai, Doymus spalatói,
András raguzai érsekek, a zárai érseki szék üresedésben, János zágrábi, Rozgonyi Péter
egri, Balázs erdélyi, Henrik pécsi, Benedek boszniai, Kelemen győri, János választott
és megerősített veszprémi, László csanádi, Miklós váci, Hinko nyitrai, Jakab szerémi,
Péter korbáviai, Tamás zenggi püspökök, a váradi, sebenicói, nonai, knini, scardonai,
makarskai, fárói püspöki székek üresedésben; Cillei Hermann zagorjei gróf, szlavón
bán, socer noster carissimus, Garai Miklós nádor, Csáki Miklós erdélyi vajda, Pálóci
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Mátyus országbíró, Ungi Albert vránai perjel, dalmát-horvát, Garai Dezső macsói
bán, a szörényi bánság üresedésben, Berzevici Henrik fia: Péter tárnok-, Tamási János
vajda fia: László ajtónálló-, Bátori István asztalnok-, Nánai Kompolt László pohárnok-,
Perényi Miklós lovászmester, Rozgonyi István pozsonyi ispán.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. Zágrábi káptalan lt., Acta antiqua 10-3. (DF 256309.) – Arhivski
Vjesnik 11–12. (1968–1969) 279/67. sz., reg.
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Márc. 21. (Bude, f. V. a. Ramis palmarum) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki
[Perked-i] Mihály fia: Simon nevében, hogy jóllehet Zs. másik levelével megparancsolta
Janosy-i Cantor László szabolcsi alispánnak meg Erdedy-i Péter, [Bwl-i] Lőrinc, Kerch-i
Illés és Hartanhaza-i György szolgabíráknak, hogy azt a pert, amely az említett Simon és
[Perked-i] Zylaghy (dictus) Gergely között zajlik egy elzálogosított birtokrész ügyében,
és amelyben ők már ítéletet hoztak, statu in eodem sine omni gravamine cum serie sue ad
iudicationem in curiam nostram nostreque ac prelatorum et baronum nostrorum examini
transmitterent, ők azonban, nem tudni, mi okból, parancsának nem engedelmeskedtek,
consuetudine regni in hac parte sibi abnegantes. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
elmenvén az alispánhoz és a szolgabírákhoz, szólítsa fel őket verbo nostre maiestatis,
hogy a pert a mondott módon a királyi kúriába küldjék át, amit ha nem tesznek meg,
akkor idézze őket ad terminum competentem a királyi jelenlét elé, közöttük függő
per nem lévén akadály; a konvent pedig minderről tegyen jelentést. Kijelölt királyi
emberek: Georgius, Ladislaus, Thomas Barna de Jeke, Mathyus, Iacobus f. Martini de
Ramochahaza, Albertus, Beke de Zalmad, Blasius litteratus de Rakomaz.
Átírta a leleszi konvent 1426. ápr. 12-i jelentésében: 418. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-3.
(DF 221639.)
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Márc. 21. (Bude, f. V. p. Iudica) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Ianola-i Péter
fia: Mihály nevében, hogy Simon Misle-i prépost Ianola birtokon lakó János és Korim
nevű jobbágyait non habitis licentiis nec iustis terragiis, sive depositis ac aliis debitis
ipsorum minime persolutis Misle birtokra költöztette át, emellett Sebestyén nevű,
szintén Ianola birtokon lakó jobbágyát per sepissimas inpeditiones et molestationes
elköltözésre kényszerítette; továbbá malmából nem kevés gabonát elszállított, valamint
Ianola birtok területén fekvő szántóföldjét elfoglalta és a lekaszált szénát elszállítatta
potentia mediante az ő nagy kárára. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Dominicus Ormos,
Franciscus de Chicher, Iohannes de Kozma, Iohannes de Rabol, Ladislaus de Bayor,
Iohannes f. eiusdem, Iohannes de Kendy. – A hátlapon alul: Gutha (kézjegy).
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-39. (DF 221675.)
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Márc. 21. Buda. Zs. a pécsváradi konventhez. Elmondták neki Bátmonostori Töttös László fia: János nevében,
hogy Szeri Pósa fiai: György és Gábor, illetve Sándor fiai: Márk és István nem fizették meg a neki mint
perbeli ellenfelüknek nemrégiben megítélt bírságokat. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a felsorolt királyi emberek egyike idézze meg az alpereseket
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jelenléte elé alkalmas időpontra, majd a konvent erről ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek:
Sárogi Mihály, János, Balazséfalvai Per Miklós és János, Bátyai Jakab és Gergely. – Zichy VIII. 273. (Átírta
a pécsváradi konvent 1426. ápr. 16-i jelentésében: 444. DL 80042. – Zichy cs., zsélyi 213-2041.) – Kőfalvi:
Pécsvárad 317/634. sz. (Uo.)
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Márc. 21. Buda. Garai Miklós nádor a csanádi káptalanhoz. Tudják meg, hogy a fehérvári káptalan mint
felperes, és Bátmonostori Töttös László fia: János mint alperes között a káptalan egy birtokának Töttös János
Baracska birtoka felől történő újrahatárolása miatt per zajlik. Időközben azonban, mivel a birtok kezesei,
Batidai Lukács fia: Illés és Bálint fia: Mihály nem jelentek meg, ezért Töttös János pert indított ellenük.
(Az 1420-ban indult per részletes leírását lásd a kiadásban.) A jelen vízkereszti nyolcadon Töttös János
nevében Vezsenyi Mihály fia: Tamás jelent meg, de sem Illés, sem pedig Mihály nem jöttek el és nem is
küldtek maguk helyett senkit, ezért a nádor újból megbírságolta őket, majd meghagyja a káptalannak, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike három vásáros kikiáltással
idézze meg őket György-nap (ápr. 24.) nyolcadára jelenléte elé vállalásuk teljesítésére és a rájuk kirótt
negyvenöt márka bírság megfizetésére. Kijelölt nádori emberek: Örvesi Pál fia: István, Mihály fia: György,
Miklós fia: Tamás, Mátyás fia: Simon, István fia: Tamás, Eres Péter, Szatmár Péter. – Zichy VIII. 290. (DL
80058. – Zichy cs., zsélyi 213-2036.)
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Márc. 21. (Bude, 3. die 66. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró a vasvári káptalanhoz.
Tudják meg, hogy amikor a jelen vízkereszti (jan. 6.) nyolcadon cum regni nobilibus
pro faciendo moderativo iudicio causantibus in sede nostra iudiciaria sedentibus, annak
hatvanhatodik1 napján személyesen megjelent előtte Koltha-i [Mihály]2 fia: Péter, és
felmutatott hat oklevelet: a vasvári káptalan három birtokvisszaiktatásról szóló oklevelét,
amelyet ellentmondás miatt nem tudtak teljesíteni, és amely oklevelek magukban
foglalták a káptalanhoz intézett királyi parancslevelek szövegét is, meg Garai Miklós
nádor egy és az országbíró két pátens alakban kiállított bírságlevelét, majd bejelentette,
hogy amikor először 1423. dec. 19-én be akart kerülni Koltha birtok egy részébe, annak
Koltha-i György fia: Jakab ellentmondott, ezért őt a következő vízkereszti (1424. jan. 6.)
nyolcadra a királyi jelenlét elé idézték (ZsO X. 1536. sz.). – Innét a pert több alkalommal
tovább halasztották, míg az 1425. évi vízkereszti nyolcadon a nádor jelenléte elé került.
Ekkor Koltha-i Péter személyesen jelent meg, ám hiába várta Jakabot, az nem jött és
nem is küldött maga helyett senkit. Ezután Koltha-i Péter Peder-i Péter királyi emberrel
és Miklós klerikus vasvári káptalani kiküldöttel virágvasárnap előtti csütörtökön
(1425. márc. 29.) kiment a vitatott Koltha-i birtokrészre, és a szomszédos meg a határos
birtokosok összehívása után újból be akart kerülni annak birtokába, ám annak Koltha-i
Jakab ismét ellentmondott, ezért megidézték őt a következő György-nap (1425. ápr. 24.)
nyolcadára a királyi jelenlét elé. Azon Koltha-i Péter személyesen jelent meg, és congruis
diebus várakozott, ám Jakab ismét nem jelent meg és nem is küldött maga helyett
senkit. Ezt követően Koltha-i Péter harmadjára és utoljára Peder-i Péter királyi emberrel
és Miklós klerikus vasvári káptalani kiküldöttel a Szent Kereszt felmagasztalásának
ünnepét követő szerdán (1425. szept. 19.) kiment a vitatott Koltha-i birtokrészre, ám
amikor azok őt abba bevezetni és azt a részére iktatni akarták, akkor annak Koltha-i
Jakab nevében Koltha-i Pethew fia: Tamás ellentmondott, ezért Jakabot megidézték
Koltha-i Péter ellenében a következő Mihály-nap (1425. szept. 29.) nyolcadára a királyi
jelenlét elé. Arról a nyolcadról a pert de generali regio edicto a jelen (1426. évi) vízkereszti
(jan. 6.) nyolcadra halasztották. – E nyolcadon Koltha-i Péter személyesen jelent meg,
és congruis diebus várakozott, ám Koltha-i Jakab nem jelent meg és nem is küldött
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maga helyett senkit, ezért a nádor korábbi levelének megfelelően bírságban marasztalták
el. Okleveleinek felmutatása után Péter a vitatott Koltha-i birtokrész ügyében, amely
a prefato condam Michaele litterato de Koltha patre suo, fratre utputa condivisionali
anotati(!) condam Georgii de eadem Koltha, patris sepedicti Iacobi in causam attracti
in ipsum iure successorio paterno szállt, ítéletet kért. Bár Péter már háromszor próbált
törvényesen a mondott birtokrész birtokába kerülni, és bár annak Koltha-i Jakab kétszer
személyesen, egyszer pedig közvetítő útján ellentmondott, az ellentmondását indoklandó
háromszori idézésre sem jelent meg a nádor vagy az országbíró előtt. Consuetudinaria
vero huius regni lege ab antiquo aprobata sanctiente az, aki birtokperben háromszor
tesz ellentmondást, ám annak indoklására egyszer sem jelenik meg rendes bírái előtt, a
birtokra minden jogát elveszíti, ezért kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása
után iktassa és hagyja meg azt minden haszonvételével és tartozékával Péter és
örökösei meg utódai számára az őket illető jogon örök birtoklásra, Jakab vagy bárki
más ellentmondását nem véve figyelembe, majd minderről a káptalan György-nap (ápr.
24.) nyolcadára a királynak3 tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: magistri Thomas
Gews de Gewsfalva, Petrus de Herman, Brictius de Koltha, Petrus de Peder. A hátlapon
alul: Ordo maior magistri Iohannis de Kysozko.
Papíron, zárópecsét nyomával. Vasvári kápt. mlt. 5-7. (DF 279168.) – Vasvári kápt. reg. 104/283. sz.
1
Az oklevél DL–DF-adatbázisban elérhető kopott fényképfelvételen csak a sexto olvasható, a
hatvanhatodik napot kiadott regesztából vettük, amely az eredeti oklevél alapján készült. 2 A szó a
fényképen olvashatatlan, a kiadott regesztából vettük át. 3 Egykorú javítás, alatta kihúzva: nobis (ti. az
országbírónak kellett volna jelentést tenniük.)
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Márc. 21. Róma. V. Márton pápa teljes bűnbocsánatot engedélyez az egri egyházmegyei Frauseynen-i
Fleysseher Péternek és feleségének: Dorottyának. – Lukcsics I. 866. sz. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 278.)
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Márc. 21. Róma. V. Márton pápa teljes bűnbocsánatot engedélyez az egri egyházmegyei Frauseynen-i
Sneyder Jodoknak és feleségének: Dorottyának. – Lukcsics I. 867. sz. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 277.)
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Márc. 22. (f. VI. a. Ramis palmarum) Péter jászói prépost és a konvent emlékezetül
adja, hogy megjelent előttük Chenyz-i Lőrinc fia: Péter Serke-i Desew fiai: László és
János mesterek (egr.) nevében, és felmutatta Zs. 1423. szept. 8-án kelt, hártyára írt,
titkospecsétjével megerősített pátens oklevelét (ZsO X. 1104. sz.)1, majd kérte annak
átírását, amelyet a konvent meg is tett, és Zs. kiadványát saját pátens oklevelébe foglaltan
adta ki Desew fiai részére.
Papíron, hátlapján pecsét töredékével. DL 11407. (NRA 729-55.)
1
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Az átíró oklevél szövege szerint a királyi oklevél de propria commissione domini regis volt kibocsátva.

Márc. 22. (f. VI. a. Ramis palmarum) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Yeckelfalua-i Lőrinc fia: János a maga és carnalis
testvére: Miklós nevében és terhével, majd azt a bevallást tette, hogy ahhoz a birtokrészeladáshoz, amelyben Stoyan fia: János Kassa-i polgár Barcza-i Mathius fia: Lászlónak
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Yekelfalua-i, Sentmargitha-i és Sadmargitha-i részeit in summa florenorum in prioribus
litteris nostris expressis1 eladta, suum benivolum, consensum et assensum ob sincere
fraternitatis amorem adta.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 83628. (Bárczay cs.) – 1758. évi hitelesített másolata: DL 75421.
(Patay cs.)
1
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Lásd a szepesi káptalan 1426. márc. 19-i oklevelét: 335.

Márc. 22. Róma. Tasi Balázs fiai: Mihály és Bertalan váci egyházmegyei armigerek kérik a pápát, hogy adjon
búcsút a tasi Szent Jakab-egyházat felkeresők részére. – Lukcsics I. 868. sz. (Reg. suppl. vol. 196, fol. 272.)
Márc. 22. Esztergom. Vicedomini Máté esztergomi vikárius oklevelében említve Újfalui Miklós fia:
Cristianus esztergomi iskolás mint ügyvéd. – Békefi: Kápt. isk. 399. – Az oklevél kelte: júl. 25. Lásd 891.

Márc. 23. (Bude, 70. die oct. epiph.) Pálóci Mátyus országbíró a zalai konventhez.
Tudják meg, hogy Zs. 1413. máj. 23-i (ZsO IV. 628. sz.) oklevelével Zantho-i Bothka fia:
Benedek fiának: Istvánnak – aki akkoriban Ozora-i Pypo familiárisa volt – adományozta
a Zala megyei Nemestherpen birtokot, az iktatásnak azonban Radoh-i Gergely fia:
Mihály, Lukács fiai: Tamás, Gergely és Balázs, Tadyka-i Pál fia: Ferenc, valamint
Terpen-i Pál fiai: Mihály és Péter meg Tadyka-i János fia: Bereck ellentmondtak, ezért
őket István perbe fogta a nádori jelenlét előtt. A pert a nádor előbb elhalasztotta, majd
Nana-i Kompolth István országbíróhoz a királyi kúriába tétette át, ahol a per további
halasztások után az 1424. évi1 Mihály-napi (1424. szept. 29.) nyolcadra jutott. Ekkor a
felperes Benedek fia: István személyesen jelent meg, míg az alperes Mihályt, Ferencet,
a másik Mihályt és Pétert Byk-i Domokos képviselte kapornaki konventi levéllel.
Az alperesek ügyvédje azt állította, hogy 1413-ban képviseltjei az iktatásának azért
mondtak ellent, mert Nemestherpen birtok oklevelekkel bizonyíthatóan őket illeti, majd
ezek bemutatását egy következő időpontra megígérte, ezért István országbíró a pert a
következő vízkereszti (1425. jan. 6.) nyolcadra halasztotta azzal a kikötéssel, hogy az
alperesek akkor kötelesek felmutatni okleveleiket, hogy azok alapján hozhasson ítéletet.
Azon a nyolcadon azonban az alperesek nem mutatták be az okleveleiket, ezért a pert
István országbíró György-nap (1425. máj. 1.) nyolcadára halasztotta három márka
bírság terhe alatt. Ad quas tandem octavas interim prefato comite Stephano de medio
sublato et ipso honore iudicatus curie regie per regiam maiestatem nobis dato a felperes
ügyvédje: Kopaz Miklós congruis diebus várta az alpereseket, ám azok nem jöttek
nem is küldtek senkit és a bírságot sem fizették meg, ezért őket ő másik levelével a
távolmaradás miatt a szokásos bírságban, míg a korábbi bírság meg nem fizetése miatt
annak kétszeresében marasztalta el. A felperesi ügyvéd ezután igazságot kért. Mivel
okleveleik bemutatása és a tizennyolc márka bírságuk megfizetése miatt az alperesek
újbóli megidézése vált szükségessé, őket a kijelölt királyi emberrel és a zalai konvent
tanúbizonysága jelenlétében a következő Jakab-napi (1425. júl. 25.) nyolcadra idéztette
meg, ahonnét a felek kívánságára a per a jelen vízkereszti (1426. jan. 6.) nyolcadra
halasztódott. – Ezen a felperes István személyesen jelent meg, míg alperesi részről Pál
fia: Péter volt jelen, aki testvérét: Mihályt is képviselte kapornaki levéllel. A felperes
elsőként bemutatta a kapornaki konvent 1425. aug. 28-i oklevelét (ZsO XII. 969. sz.), és a
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jelen lévő Pál fia: Péter alperestől kötelezettségük teljesítését követelte. Ez erre bemutatta
a zalai konvent 1326. évi privilegiális oklevelét (Anjou oklt. X. 588. sz.), majd ezután
magát és testvérét: Mihályt de filiali successione prelibati olym comitis Nicolai dicti
Darw filii Bartholomei de Terpen existere seque ad nostram iuridicam requisitionem
non homines impossessionatos, sed veros nobiles esse állította. Mikor azonban ő ezek
alapján ítélkezni akart, a perbe belépett Lyzko-i Tamás fia: Pál, majd felesége: Terpen-i
Pazman fia: Lőrinc fia: Benedek leánya: Ilona (nob.) nevében két oklevelet mutatott be
annak bizonyítására, hogy Ilona közölt származása igaz, és mivel férje: Lyzko-i Tamás
fia: Pál ignobilis és birtoktalan, ezért atyja birtokából possessionaria datione mediante
kell leánynegyedet kapnia. Elsőként felmutatta a kapornaki konvent 1334. okt. 6-i
oklevelét, amely szerint előttük Terpen-i Darw (dictus) Bertalan fia: Miklós és Pazman
fia: Lőrinc megállapodott, hogy quia idem in una generatione essent perfruentes, peres
úton visszaszerzendő birtokaikat meg fogják felezni. Másodjára a zalai konvent 1356.
jún. 24-i oklevelét (Anjou oklt. XL. 371. sz.) mutatta be.
Ekkor a felperes István felesége: Margit (nob.) meg fiai: János, Benedek és Miklós
nevében kapornaki levéllel Apathy-i Kopaz (dictus) Miklós is beavatkozott a perbe,
és annak igazolására, hogy Terpen birtokból képviseltjeinek is jár rész, bemutatott
két oklevelet: Zs. 1424. jan. 28-i adománylevelét (ZsO XI. 73. sz.), valamint a zalai
konventnek a birtok iktatásáról szóló jelentését, majd előadta, hogy az iktatáskor történt
ellentmondás miatt a királyi ember a zalai konvent tanúbizonysága jelenlétében Margit
és fiai ellenében Terpen-i Paznan fia: néhai Benedek leányait: Ilonát, Lyzko-i Tamás
fia: Pál feleségét és Katalint, Gyrws-i Antal feleségét az elmúlt évi vízkereszti (1425.
jan. 6.) nyolcadra megidézte a királyi jelenlét elé. Végül kifejtette, hogy ez a Benedek
azzal a Darw (dictus) János fiával: Bálinttal, akinek a részét a király Margitnak és
fiainak adományozta, in una generationis linea extitisset, miután pedig Benedek fiági
örökösök nélkül hunyt el, jogai Bálintra szálltak át, és így ennek halálával a király joggal
adományozhatta azokat Margitnak és fiainak. Mivel pedig Benedeknek két leánya volt,
ezért közülük Ilonát csak a leánynegyed fele illeti meg birtokban, a másik felét pénzben
kell kiadni Katalinnak, akinek a férje nemes és birtokos. Mivel ezt Ilona ügyvédje nem
tudta megcáfolni, a felek, nem lévén több oklevelük, ítéletet kértek.
Mivel a kapornaki konvent okleveléből kitűnt, hogy Pazman fia: Benedek és Darw
(dictus) János fia: Bálint simul in una generationis et condivisionalis linea voltak, ezért
a király mindkettőjük részeit joggal adományozhatta a felperes István feleségének:
Margitnak és fiainak Bálint halála után; mivel néhai Benedek két leánya közül az
egyiket nemeshez, a másikat nem nemeshez adta, ezért úgy jogos, hogy Benedek része
negyedének a fele birtok formájában Ilonára száll, a többi, valamint Bálint minden
birtoka pedig Margitra és fiaira; Gergely fia: Mihály és Lukács fia: Tamás a kapornaki
konvent előtt 1425. aug. 28-án kötött megállapodás értelmében (vö. fentebb; ZsO XII.
969. sz.) pervesztés terhe mellett kötelesek lettek volna megjelenni a jelen vízkereszti
nyolcadon – ahová a per az 1425. évi Mihály-napi nyolcadról de dicto generali regio
edicto halasztódott –, ám nem jöttek és nem is küldtek maguk helyett senkit, így
elvesztették a pert; Lukács fiai: Tamás és Gergely, ugyanezen Lukács fia: Balázs fia:
István és János fia: Bereck ellenében termini legittimi in preambulis completi extitisse;
Pál fiait: Mihályt és Pétert pedig de prefata portione dicti condam comitis Nicolai Darw,
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mivel idem de gradu filiali ipsius comitis Nicolai Darw processisse dinoscuntur, csak
pénzben illeti meg hitbér és leánynegyed.
Mindezek alapján az országbíró a vele ítélkező főpapokkal, bárókkal és nemesekkel
együtt Gergely fia: Mihály, Lukács fiai: Tamás és Gergely, az előbbi Lukács fia: Balázs
fia: István és János fia: Bereck, valamint néhai Darw (dictus) Miklós comes Terpen-i
részeit secundum vim et formam prescripte nove regie donationis a felperes Bothka fia:
Istvánnak ítéli oda örök birtoklásra, Pazman fia: néhai Benedek része negyedének a felét
Ilonának, másik felét és Bálint teljes részét pedig a felperes István feleségének: Margitnak
és fiainak ítéli oda. Ezért kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságaikat, akiknek
a jelenlétében a külön e célra kirendelt királyi emberek egyike húsvét 21. napján (1426.
ápr. 20.) és az azt követő napokon kimenve Terpen birtokra a szomszédok és határosok
összehívása után elsőként Gergely fia: Mihály, Lukács fiai: Tamás és Gergely, ugyanezen
Lukács fia: Balázs fia: István, Bereck fia: János és néhai Darw (dictus) Miklós részeit
iktassa és hagyja meg minden haszonvételükkel és tartozékukkal Bothka fia: István és
utódai részére örök birtoklásra; ezt követően Pazman fia: Benedek és Bálint részeihez
menve az ítéletének megfelelően osszák fel a részeket, semmiféle ellentmondást vagy
távollétet nem véve figyelembe. Mivel pedig az alperesek közül Gergely fia: Mihály neki
és az ellenfélnek 13 márka, Pál fiai: Mihály és Péter pedig egyedül neki 6 márka bírsággal
tartoznak, ezért megparancsolja, hogy Vatha-i Kilián vagy Sene-i Mihály, homo noster
per nos ad extorquenda dicta iudicia deputatus a konvent kiküldöttjének a jelenlétében
foglaljanak le az említettek ingóságaikból annyit, amennyi e bírságok értékének megfelel,
és ha ennyit nem találnak, akkor egyéb birtokaikat becsüljék fel és abból foglaljanak le
megfelelő részt, majd a konvent a teljes eljárásról György-nap (ápr. 24.) nyolcadára tegyen
neki jelentést. A királyi kúriából külön e célból kijelölt királyi emberek: Thomas dictus
Tompa de Bodogazonfalwa, Nicolaus f. Pauli, Nicolaus f. Thome, Adrianus f. Iohannis de
Donathaza, Gregorius Veres de Bebes, Stephanus de Petry.
Hártyán, hátlapján pecsét nyomával. DL 102969. (Batthyány cs. lt., Illésházy cs. 23-24-6.)
Az oklevélben: in anno proxime transacto, amelyből az 1425. évre kellene következtetni, ám ekkor
Kompolt István országbíró már nem élt, illetve az oklevél folytatásából egyértelmű, hogy e helyütt az 1424.
esztendőről van szó.
1
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Márc. 23. (sab. a. Ramis palmarum) A győri káptalan emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Marchalthw-i Péter fia: Egyed mester – a maga meg
atyafiai és rokonai nevében és terhével – majd a következő bevallást tette: noha néhai
Pok-i Miklós fia: Ferenc mester – atyafiai és rokonai nevében és terhével – a Győr megyei
Theth és a Veszprém megyei Izkaz birtokát minden tartozékával és haszonvételével
pro centum et quadraginta duobus florenis centenariis presentis monete regalis neki
és feleségének: néhai Apollóniának zálogba adta, most, mivel a néhai Pok-i Ferenc fia:
Jakab a száznegyvenkét forintot hiánytalanul visszafizette neki, ezért ő Theth és Izkaz
birtokokat minden haszonvételükkel Ferenc fia: Jakabnak és örököseinek visszaadja, a
zálogosítással kapcsolatos okleveleket pedig érvénytelennek nyilvánítja.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Szepesi káptalan orsz. lt. 14-E-7-8. (DF 263606.)
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Márc. 23. (sab. a. Ramis palmarum) A zágrábi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük Gabosewo-i Magnus Dénes fia: Miklós leánya: Klára (nob.) és Barnabás fia:
Benedek de eadem, majd tiltakoztak az ellen, hogy Zabok-i Miklós fiai: Péter és Kelemen
meg Franck de eadem özvegye: Dorottya (nob.) Gabosewo-i részeiket, amelyek őket iusto
iuris1 titulo illetik, jogtalanul elfoglalták és jelenleg is elfoglalva tartják és használják,
továbbá számos arbores metales earundem portionum gyökerestül kivágtak, és azokat
házaik építéséhez elszállították potentia mediante az ő igen nagy kárukra, majd Klára
és Benedek a szintén jelen lévő Pétert és Kelement, továbbá a távol lévő Dorottyát és
mindenki mást a mondott birtokrészek elfoglalásától, megtartásától és bármiféle
haszonvételétől eltiltották, és egyúttal ellent is mondtak mindezeknek.
Papíron, hátlapján mandorla alakú pecsét nyomával. DL 35943. (Collectio Kukuljevicsiana.)
1

E szó után elmosódva egy másik, valószínűleg kihúzott szó áll.
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Márc. 23. Kálló. Erdődi Péter, Ártánházai György, Buji Lőrinc és Kércsi Illés, Szabolcs megye szolgabírái,
valamint Benedek mester megyei ítélőszéki jegyző bizonyítják, hogy Dersi Kántor Barla a megyei
törvényszék előtt Baktai Gergely által ellene kezdett perben nem gyalázta Bátori néhai Péter fiát: Jánost,
csupán a felperes által említett Baglya nevű erdővel kapcsolatban mondta, hogy azt még Bátori János sem
tudná tőle elperelni, nemhogy a felperes. – Szabolcs II. 385. sz. (DL 39513. – Petróczy cs.) – Levt. Közl. 9.
(1931) 75/63. sz. (Uo.) – Jékey 4., reg. (Uo.)
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Márc. 23. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele az aquileiai pátriárkához és Cillei Hermann
grófhoz. Köszöni a maga és állama iránti jóindulatukat, ami hozzá küldött levelükből is kitetszik. Zs. iránti
hűségét és a birodalom érdekei melletti elkötelezettségét hangoztatja, remélve, hogy közös ellenségeiket
hamar és egyszerűen le fogja győzni. Tudatja, hogy Velence megindította ellene hadait, ezért kéri, hogy a
pátriárka is lépjen fel ellenük. – Osio II. 176. (Milánói lt. ) – Carteggio II. 8/74. (Uo.) – Óváry 94/308. sz. (Uo.)
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Márc. 24. Zs. Sopron városához Zsófia özvegy cseh királyné ügyében – M. Tört. Tár IX. 138., reg. – Az oklevél
helyes kelte: márc. 25. Lásd 358.

Márc. 24. (in Ramis palmarum) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Dengelegh-i Pangarac(!) fia: László leánya: Zsuzsanna (nob.)
– aki Wed-i Lewkes fia: János néhai leányától: Ilonától született –, Kystarkan-i Mathyus fia:
György özvegye, valamint Wed-i Lewkes fia: János fia: néhai Miklós leánya: Zsófia (nob.),
Kystharkan-i Mathyus fia: Miklós felesége, majd a következő bevallást tették: mivel Weed-i
Lewkes fia: János fia: Mátyás fia: Gergely őket super dote et rebus parauffernalibus(!) ac
iuribus quartalitibus puellaribus eisdem insimul de portionibus et iuribus possessionariis
antelati Gregorii filii Mathye filii Iohannis, videlicet in possessionibus Weed predicta et
Fanchyka ac prediis Bonch, Wylak et Fanchal in Byhoriensi, item Ardo, Wylak, Wyhel et
Rakaz nuncupatis in de Wgocza comitatibus existentibus et habitis ac portione tributi in dicta
Rakaz exigi soliti aliisque iuribus suis via nature et de regni Hungarie ritu et consuetudine
provenire debentibus pecuniaria solutione mediante, preterea homagio annotati condam
Nicolai filii Iohannis, patris ipsius domine Sophye per Iohannem filium Georgii de Zakol
interempti et occisi, per dictumque Mathyam filium Iohannis filii Lewkes ad se recepto et
levato ac ad usum suum consumpto eidem domine Sophye per se congruam, plenam ac
omnimodam satisfactionem impendisset, ezért mindezekről Zsuzsanna és Zsófia Gergelyt
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és annak összes örökösét nyugtatja. A konvent a privilégiumát pecsétje ráfüggesztésével
erősítette meg.
Hártyán, díszes kező O betűvel, függőpecsét zsinórjával. DL 38249. (Újhelyi cs.)
358

Márc. 25. Pozsony. Zs. Sopron városához. Ha Zsófia özvegy cseh királyné az ő engedélyének birtokában
Sopronba menne lakni, kíséretével együtt lássák el, és az általa használni szokott házban szállásolják el. –
A szöveg élén jobbról: De propria commissione domini regis. – Házi I/2. 301. (Sopron város lt. D 688. – DF
202322.) – M. Tört. Tár IX. 138., reg., márc. 24-i kelettel. (Uo.)
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Márc. 25. (in annun. Marie) Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Nagrew-i Balázs fia: Tamás Zenthmarton-i Ban (dictus) Kelemen
leánya: Orsolya (nob.) – aki egykor Iwan-i Fülöp fia: László, most pedig az ő felesége
– és az ő vérrokonai nevében és terhükkel, majd előadta, hogy a mondott Fülöp fiai:
István és Jakab pro dote et rebus suis peraffernalibus(!) eidem domine Ursule secundum
consuetudinem et ritum huius regni de possessionibus Iwan predicta, Wyfalu, Swha,
Fyzes, necnon prediis Nemethmezew, Emberesth, Sywath, Naglayczka, Galia et
Rethol vocatis ad easdem possessiones spectantibus provenire debentibus omnimodam
inpendissent satisfactionem, super quibus prefatos(!) Thomas necnon universis litibus
et controversiis per eandem dominam contra ipsos Stephanum et Iacobum sussitatis(!)
et ventilatis, relaxatis, quitos commisisset eosdem Stephanum et Iacobum plenarieque
satisfactos et integre, immo commisit coram nobis. Az oklevelet a káptalan nagyobb
pecsétjének ráfüggesztésével erősítette meg.
Hártyán, amelynek alján, a pecsét befüggesztésének helyén egy nagy darabot kitéptek. DL 11773. (NRA
1861-31.)
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Márc. 26. (5. die f. VI. a. Ramis palmarum) A kalocsai káptalan Zs.-hoz. Megkapván
idézést elrendelő parancsát, az abban megnevezett Baal-i Márk fia: András királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Balázs mester kanonokot, akik visszatérve
elmondták, hogy ők virágvasárnap előtti pénteken (márc. 22.) kimentek Pongrach
birtokra, ahol Bathmonostra-i Thethws (dictus) László özvegyét (nob.) és fiát: Jánost
a király idézőlevelében részletezett ügyben Gezth-i Mihály fia: László és anyja: Anna
(nob.) ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára megidézték a királyi különös jelenlét
elé, közöttük függő pert nem véve figyelembe.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 80039. (Zichy cs., zsélyi 213-2037.) – Zichy VIII. 473., reg.
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Márc. 26. (2. die f. II. p. Ramis palmarum) A váradi káptalan Zs.-hoz. Márc. 1-ji parancsa
(235) értelmében Zalmad-i Albert királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Balázs
karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők virágvasárnap utáni hétfőn
(márc. 25.) kimentek Szolnok(!) megyébe, ahol az ügyben vizsgálódván megtudták,
hogy minden a panaszban leírtaknak megfelelően történt.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 80038. (Zichy cs., zsélyi 218-54.) – Zichy VIII. 267., reg.
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Márc. 26. (Wesprimii, 7. die 15. diei f. IV. a. Gregorii) Miklós Segusd-i főesperes,
kanonok és veszprémi in spritualibus generalis vikárius János Naghbereen-i és György
Egrech-i plébánosoknak és espereseknek meg Péter Zych-i plébánosnak. Tudják meg,
hogy az ő perhalasztólevele értelmében megjelent előtte Gergely-nap előtti szerda 15.
napján (márc. 20.) Domokos somogyi főesperes a veszprémi káptalan nevében azok
ügyvédvalló levelével actionem dicti1 capituli contra discretos viros dominos Michaelem
de Vyz, Petrum de Kery, alterum Petrum de Rathny et similiter alterum Petrum de Fyad,
Emericum de Obaar, alterum Emericum de Vybaar, Iohannem de Apathy, Andream de
Elves, Michaelem de Kovaznya, Iohannem de Feyreghaz et Bartholomeum de Chepel, N.
de Kegche, Paulum de Theleky, Laurentium de Nezde, Martinum de Zolad, Iacobum de
Ewzed, Georgium de Tur, alterum Georgium de Thard, Michaelem de Thothy, alterum
Michaelem de Veythech, Nicolaum de Tul, Michaelem de Thetesgamas, Gregorium de
Beennek, Franciscum de Sudak, Nicolaum de Mach, Demetrium de Bereen, Clementem
de Zenthgergh, Gregorium de Fonod, Benedictum de Orda, Gaspar de Chehy, Iohannem
de Ghemer, Petrum de Gherky, Michaelem de Laak, Paulum de Baklar, Vincentium de
Gamas et Michaelem de Lelye ecclesiarum plebanos, ex quibus dictus dominus Gaspar
pro se personaliter et pro aliis predictis cum sufficienti procuratorio mandato comparuit,
quod quamquam a decem et XXti, XXXta, XXXXta, XXXXXta et XXXXXXta annis et citra
et a tanto tempore et per tantum temporum, cuius initii contrarium nulla tergiversatione
celari potest,2 universe medie quarte decimales in et sub iurisditionibus parochyalibus
dictorum plebanorum singulis annis nascentes, ipsi3 capitulum Wespirimiense et
consequenter honorabiles viri domini de eodem4 provenire debuerint, ipsique domini
huiusmodi medias quartas ab eisdem plebanis actenus singulis annis exigerint et
eisdem usi fuerint, nichilominus tamen iidem plebani nescitur quo temeraritate suffulti
huiusmodi medias quartas in anno proxime preterito natas et procreatas pro se ipsis
reservantes hominibus ipsius capituli per5 ipsum ad hoc constitutis, licet eedem ab
ipsis […] fuerint extradare non curassent et nec curarent de presenti in eiusdem capituli
dampnum et pro[…]que obprobrium valde grande.
Quod quidem preiudicium seu oprobria(!) idem capitulum inanum(!) revocando pro
quadringentis florenis auri puri pati et sustinere voluisset, petens nos idem procurator
et nomine procuratorio quo supra per eosdem plebanos primo et principaliter ad dictam
mediam quartam6 extradationem, deinde vero ipsos [… … …] contra dictum capitulum
in prescriptis quadringentis florenis puri auri condempnari, condempnatos ad solutionem
[et omnimodam] satisfactionem compelli dignaremur iura iudicii auctoritate mediante.
Quo percepto prefatus dominus Gaspar plebanus et7 procurator,8 ipsas medias quartas
ex parte dictorum plebanorum eidem capitulo provenire debentes [… …] respondit ex
adverso [… …] quartas reservabitur in proxime preterito anno procreatas sibi ipsis […
… … …] habuissent ob [… …] eorundem indebito vexarentur.
Quibus perceptis, quia idem dominus Dominicus archidiaconus procurator […] id, ut
ipse […] eisdem plebanis petite fuerint, et quod ipsi easdem extradari non curarent cum
fidedignis testibus se comprobari posse indicabat.
Pro eo hiis auditis premissis iudicantes commisimus eo modo, ut memoratum
capitulum Wesprimiense dictam eius intentionem sexto die octave diei festi Beati Georgii
martiris nunc venturi (máj. 6.) sine crastinatione hic, coram vero nobis, Wesprimii, cum
fidedignis testibus, quibus clarius poterit, teneatur comprobare.
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Idcirco vestre et cuilibet vestrum devotioni sancte obedientie serie presentium et sub
pena excommunicationis firmiter committimus, quatenus illos homines et singulos testes,
quos legitimus procurator dicti capituli in persona eiusdem in predicto autem die dicti festi
Beati Georgii martiris et diebus ad id aptis ad possessionem Zemes vocatam in vestram
citetis et faciatis venire presentiam. Ipsosque testes in presentia partium vel legittimorum
procuratorum earundem de dicenda veritate ad sancta Dei evangelia iurare astringatis,
deinde partibus semotis quemlibet testem singillatim et secrete super eo, utrum ipse
medie quarte decimales ab ipsis plebanis singulariter vel generaliter expostulate fuerit,
aut ne, et si ipsi easdem extradari recusaverint, vel non, et quis fuerit ille, qui ipsam
petitionem fecerit, et quo nomine vocitetur, diligenter et conscientiose interrogare et
examinari debeatis, demum vero dicta et atestationes testium cum propriis nominibus
et cognominibus eorundem seriatim conscribere conscriptaque clausa et vestris sigillis
sigillata in eventum partium revelata nobis ad predictam sextam diem dicti octave diei
vos transmittere debeatis.
Szakadozott, foltos papíron, hátlapján pecsét nyomával. Veszprémi székeskáptalan mlt., Simig. Cott. Dec.
16. (DF 201238.) – A hátlapján: super mediis quartis Simigio.
1
A sorok közé írva; kihúzva az eredeti olvasat: suam.
ipsius. 4 Ez után kihúzva: inmedio. 5 Ez után kihúzva: iidem.
kihúzták. 8 Ez után kihúzva: respondit ex adverso.

2
6

Előtte kihúzva: post. 3 Javítva erről:
Ez után kihúzva: solutionem. 7 A szót
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Márc. 26. Róma. Miklós fia: Imre, aki a fehérvári éneklőkanonokság, Lénárd fia: Miklós és Gesten András,
akik egy-egy kanonokság nekik adományozása ügyében nyújtottak be kérvényt a pápának, kérik okleveleik
megváltoztatását úgy, hogy tartalmazzák azt a kitételt, amely szerint az egyház kiváltságai értelmében
a prépostok a javadalmakat kötelesek átadni nekik, és hogy a prépostot nem illeti meg a javadalmak
adományozásának a joga. – Lukcsics I. 869. sz. (Reg. suppl. vol. 195, fol. 45.)
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Márc. 26. Róma. V. Márton pápa megparancsolja a fehérvári éneklőkanonoknak, hogy azt a kanonokságot,
amely Korponai János lemondásával üresedett meg, Mihály fia: Benedek préposttól vegye el és adja újból
Gesten András veszprémi egyházmegyei klerikusnak, amelyet egyébként ő már a préposttól elnyert.
Az expediálásra ápr. 18-án került sor. – Acta Martini 904., teljes szöveg (Reg. Lat. vol. 264, fol. 92b.) –
Lukcsics I. 870. sz. (Uo.)
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Márc. 26. Róma. V. Márton pápa megparancsolja a fehérvári éneklőkanonoknak, hogy azt a kanonokságot,
amely Tárkányi Pál megfosztásával üresedett meg és Barci (de Borch) Benedek tartott a kezén, adja
újból Lénárd fia: Miklós szerémi kanonoknak, nem véve figyelembe mondott kanonokságát. A mondott
kanonokságot Lénárd Barci Benedek átadása révén már elnyerte. Az expediálásra ápr. 16-án került sor. –
Acta Martini 904., teljes szöveg (Reg. Lat. vol. 264, fol. 93b.) – Lukcsics I. 871. sz. (Uo.)
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Márc. 26. Róma. V. Márton pápa teljes bűnbocsánatot engedélyez Perényi János özvegye: Anna (nob.) egri
egyházmegyei domicella-nak. – Lukcsics I. 872. sz. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 277.)
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Márc. 27. (Posonii, f. IV. p. annun. Marie) Zs. emlékezetül adja, hogy Gathalowcz-i
Benedek fia: néhai Gergely fia: Mátyás zágrábi prépost, alkancellár szolgálataiért,
amelyeket a pueritia sua curiam nostram regiam tam iugi laborum obsequio, quam
bonorum morum exercitio imitando et a principio sui nostre cancellarie stilo, qui nisi
probis in actibus per probatos deberet dirigi, insudando, in singulis nostris negotiis,
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prosperis scilicet et adversis, intra utputa et extra hoc regnum nostrum Hungarie,
ymmo in variis exercitualibus nostris expeditionibus placibilem se nobis prebuit
et nunc virtuoso merito et actu eius crescente de virtute in virtutem ipso dignitatem
presentis officii vicecancellarie dilecti laudedigna, quomodo et qualiter nostre et
reginali maiestatibus atque omnibus nostris proceribus se utilem revera exhibuit, per
singula describere longum esset. Mindezekért cserébe a Verőce megyei Mendzenth más
néven Werewczfew, Zentheged, Felsewbreztowcz, Alsowbreztowcz, Zwhozawersecz,
Piroswelgh, Pogana, Symonwelgh,1 Bwchyn, Prozenyalczy és Petrowcz birtokokat vagy
birtokrészeket, amelyek Mendzenth-i másképpen Werewczefew-i Petrach fia: Jakab fia:
János magtalan halálával iuxta ritum et approbatam consuetudinem regni nostri reá
háramlottak, valamennyi – általánosságban felsorolt – haszonvételükkel és tartozékukkal
ex certa nostre maiestatis scientia et animo deliberato, de beneplacito etiam et consensu
serenissime principis domine Barbare eadem Dei gratia regine regnorum predictorum,
conthoralis nostre carissime necnon prelatorum et baronum nostrorum ad id accedente
consilio prematuro sub illis precise et eisdem libertatum, gratiarum et exemptionum
prerogativis, amelyekkel azokat János és elődjei birtokolták, neki és általa patruusának: Benedek fiának: Istvánnak és ez utóbbi örököseinek adja örök birtoklásra; kizárja
azonban az adományozásból e Benedek fia: István fiát: Benedek diákot, akit in eisdem
iuribus prorsus et omnino importionatum existere et esse pronunciamus. Megígéri, hogy
ő és utódjai saját költségükön fogják a megadományozottakat és örököseiket a birtok
tulajdonában mindenkivel szemben intra et extra iudicium megvédeni, sőt hatalma
teljességéből és különös kegyéből magára vállalja azt a pert is, amelyet Mendzenth-i
János Zdencz-i Simon bán fia: János és Kysazzonfalwa-i másképpen Ebres-i Pál fia:
György fia: Imre ellen indított, hogy visszaszerezze tőlük az örökségi és más jogon
reá szállott, és most Mátyásnak és rokonainak adományozott birtokok közül azokat,
amelyeket elfoglaltak. Az oklevélről visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri.
Quia autem ipse dominus Mathias prepositus vicecancellarius noster existendo tenet
presens nostrum sigillum secretum dictique vicecancellariatus nostri fungitur officio et
honore, ideo ad evitandam omnis scrupuli in hac parte ambiguitatem iuxta et penes idem
sigillum nostrum secretum presentibus, appensum etiam sigilla fidelium nostrorum
dilectorum magnificorum Nicolai de Gara dicti regni nostri Hungarie palatini ac comitis
Mathyus de Palowcz iudicis curie nostre apponi iussimus et appendi. Arenga. – A szöveg
élén jobb felől és a szöveg alatt középen:2 Commissio propria domini regis.
Két példányban. 1) Hártyán, amelyen az oklevelet kezdő „Nos” szó N-betűjét kiemelt iniciáléként tervezték
elkészíteni, ám erre nem került sor. A titkospecsét és az országbíró pecsétje aránylag épen fennmaradt, a
nádor pecsétjének pedig csak a zsinórja van meg. DL 68698/1. (Szögyény-Marich cs.) – A hátlapon alul:
Donatio super Mendzenth. – 2) Hártyán, kiemelt „NOS SIGISMUNDUS”-betűkkel. A pecsétek közül csak a
titkospecsét van meg, a másik kettőnek már csak a zsinórja látható. DL 68698/2. (Uo.) – A hátlapon középen:
Super Mendzenth et Zentheghyed etc. – Újkori egyszerű másolata: DL 33084. (NRA 218-6.)
1
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A 2. példányban: Simonwelgh.

2

Csak az 1. példányban.

Márc. 27. (Bude, f. IV. p. annun. Marie) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előtte Zerdahel-i néhai Ders Márton bán fia: Ders – a maga meg
carnalis testvérei: György és Péter nevében és terhüket magára véve – egyfelől, másfelől
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Maroth-i János (magn.) egykori macsói bán, majd Ders a következő bevallást tette:
mivel Maroth-i János bán, amikor apjuk: Ders Márton bán a törökök fogságában volt,
pro redemptione et eliberatione capitis eiusdem Martini bani Ders eidem septingentos
et octuaginta florenos puri auri necnon quadringentas et nonaginta tres litras(!) puri
argenti dedisset et acomodasset, amelyért cserébe Ders Márton bán universas suas
possessiones et iura possessionaria ac castri eidem Iohanni bano tamdiu, donec
premissam sumpmam pecunie et argenti eidem plenarie persolvere valeret, mediantibus
litteris tam suis propriis quam magnifici principis domini Stephani Dei gratia despoti
Rascie patentibus obligasset, et tandem ipse et dicti sui fratres pro prescripta sumpma
pecunie et argenti quoddam castrum eorum Wywar vocatum simulcum suis pertinentiis
eidem Iohanni bano impignorassent, quod quidem castrum simulcum dictis pertinentiis
pronunc erga manus ipsius Iohannis bani premisso titulo pignoris haberetur. Ob hoc
ipse et dicti sui fratres de duobus milibus ac septingentis et viginti sex florenis puri
auri aliis residuitatibus dicte totalis pecunie et argenti eidem Iohanni bano persolutis
non aliter, nisi per possessionariam donationem et perpetuationem satisfacere valerent,
ideo ipse et dicti sui fratres cupientes eorum bona, videlicet dictum castrum Wywar
et eius pertinentias erga ipsum Iohannem banum titulo pignoris habitam redimere et
recuperare, pro dictis duobus milibus ac septingentis et viginti sex florenis puri auri,
quibus1 eidem Iohanni bano obligarentur, quatuor possessiones suas ac dictorum fratrum
suorum, videlicet Iwanowch, Radomorschyna et Hlebowch in Crisiensi ac Lorandfalwa
in Baranya comitatibus existentes, item totum ius et proprietatem eorum, quod et quam
in villis Gywrakowch et Pozowrch in commetaneitate et vicinitate dicte possessionis
Iwanowch, nunc apud manus eiusdem Iohannis bani habitis haberent vel habere
sperarent, valamennyi – általánosságban felsorolt haszonvételeikkel és tartozékaikkal,
bármilyen címen birtokolták is eddig, a mondott János bánnak és fiának: Lászlónak
meg örököseiknek és utódaiknak adják örökre és visszavonhatatlan birtoklásra, ymmo
suo et dictorum fratrum suorum nominibus vendidit et perpetuavit coram nobis, nichil
iuris et proprietatis dominii possessionibus in eisdem habitis sibi et dictis fratribus
suis reservando, scilicet totum ius et dominii proprietatem, quod et quam in eisdem
habuissent et haberent, in prefatos Iohannem banum et Ladislaum filium eiusdem
ipsorumque heredes et posteritates transferendo, vállalva, hogy János bánt és fiát: Lászlót
és utódaikat in pacifico dominio dictarum possessionum contra quoslibet impetitores
et causidicos intra et extra iudicium expedire et defensare propriis eorum laboribus et
expensis. Nichilominus idem Ders usque octavum diem festi beati Georgii martiris nunc
venturi (1426. máj. 1.) prefatos Georgium et Petrum, fratres suos, in presentia capituli
ecclesie Chasmensis personaliter comparere et per eosdem eorum astantia personali
fassionem super premissa sua perpetuali fassione fateri et litteras dicti capituli emanari
ac dictis Iohanni bano et Ladislao, filio eiusdem, dari facere, insuper usque festum
beati Michaelis2 similiter nunc affuturum (szept. 29.) unacum dictis Georgio et Petro
fratribus suis uterinis simul et ad invicem premissam venditionem et perpetuationem
possessionariam eisdem Iohanni bano et Ladislao, filio eiusdem ac eorum heredibus in
presentia dicti capituli ecclesie Chasmensis unanimi voluntate personaliter astando de
novo fateri et roborari assumpsisset, ymmo assumpsit nostri in presentia. Privilégiumát
autentikus pecsétje ráfüggesztésével erősítette meg János bán és fia: László részére.
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Hártyán, selyemzsinóron a függőpecsét viaszfészke, de a pecsét maga már teljesen kikopott. DL 11774.
(NRA 540-47.)
1
Az oklevélben: quibis.
Michaelis.
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Ezt követően hiányzik: archangeli, helyette hibásan még egyszer leírva:

Márc. 27. Buda. Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano fi renzei követek Ozorai Pipóhoz. Tudatják, hogy
Zs. kérésére, aki ide küldte őket a tárgyalások folytatására, megérkeztek Budára. Kérik, siessen ide. –
Commissioni II. 580. – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1463., kiv. (Előbbi alapján.)
Márc. 27. V. Márton pápa megerősíti a domonkos szerzetesek kiváltságait. – Tört. Tár 1890. 137/256.
sz. – Az oklevél helyes kelte: 1427. jún. 20. (Átírta Petri Dénes közjegyző 1441. márc. 27-i oklevelében.
Gyulafehérvári káptalan lt., Erdélyi káptalan, Oklevelek 2-90. – DF 277464.)

Márc. 28. (Bude, 75. die oct. epiph.) Zs. a kalocsai káptalanhoz. Tudják meg, hogy
perhalasztólevele értelmében a jelen vízkereszti nyolcadon a királyi különös jelenlét
bírósága előtt megjelent Bolyar-i Jakab fia: János nevében Karachond-i Benedek királyi
levéllel Kyshartha-i János fia: Sebestyén és Miklós fia: Benedek ellenében, majd előadta,
hogy azok megbízója Boyar birtokon lévő részét elfoglalták és jelenleg is elfoglalva tartják
potentia mediante János nagy kárára, ezért igazságtételt kért. Ezt hallván a személyesen
jelen lévő Sebestyén – a maga és Benedek nevében kalocsai káptalani levéllel – azt
válaszolta, hogy ők János nevezett birtokrészét nem foglalták el és nem is birtokolják,
ezért János vádjában teljességgel ártatlanok. Mivel a felperes ügyvédje vállalta, hogy a
kérdésben a birtok szomszédai és határosai körében eskü alatti tanúvallatást tartsanak
és ezt az alperesek is elfogadták, ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki
tanúbizonyságaikat, akiknek a jelenlétében a királyi kúriából e célra külön kirendelt
Wadkerth-i Balázs fia: Dénes vagy Chepch-i György királyi emberek egyike György-nap
nyolcadik napján (1426. máj. 1.) menjen ki János Boyar-i birtokrészére, majd a szomszédok
és határosok összehívása után iktassa azt vissza Jakab fia: János részére örök birtoklásra,
Sebestyén és Benedek ellentmondását nem véve figyelembe. Amennyiben Sebestyén
vagy Benedek a birtokrészt elfoglalták vagy elfoglalva tartják, akkor a birtok szomszédai
és határosai meg a megyebeli nemesség körében tartsanak eskü alatti tanúvallatást arról,
hogy Sebestyén és Benedek elfoglalták-e János Bolyar-i birtokrészét vagy sem, majd
minderről a György-napi nyolcadra tegyenek jelentést. Presentes autem propter absentiam
… Iohannis episcopi Zagrabiensis aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii
et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari.
Átírta a kalocsai káptalan 1426. máj. 15-i jelentésében: 579. DL 11775. (NRA 1549-64.)
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Márc. 28. (4. die f. II. p. Ramis palmarum) A zágrábi káptalan Cillei Hermann zagorjei
grófhoz és szlavón bánhoz. Tudja meg, hogy Zumzedwar-i Toth László részére Pribich-i
Baxa (dictus) Miklós fiai: Pál és György ellenében kibocsátott bírói intézkedése – amely
zágrábi ispánja: Machew-i János fia: Mátyás pecsétjével volt megerősítve és amelyet
pecsétfőjükkel lezárva visszaküldenek neki – értelmében az abban megnevezett
Thoplicha-i Tamás fia: László báni emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Gordwa-i
Antal karbeli javadalmast, akik visszatérve elmondták, hogy a báni ember virágvasárnap

1426. március 30. – április 1.
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utáni hétfőn (1426. márc. 25.) Pált és Györgyöt megidézte válaszadásra György-nap (ápr.
24.) nyolcadára a báni jelenlét elé.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 35944. (Collectio Kukuljevicsiana.)
372

Márc. 30. Bécs. Zs. a zágrábi káptalanhoz. Azt a Zágráb városban lévő tornyot, amelyet még IV. Béla király
adományozott nekik, és amelyet a polgárok megpróbáltak elfoglalni, visszaadja. – Kerchelich: Hist. eccl.
Zagr. 162. – Katona: Hist. Crit. XII. 462. és Fejér X/6. 818. (mindkettő Kerchelich után.)
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Márc. 30. (in Kiskapos, sab. p. annun. Marie) Iske-i László ungi alispán és a szolgabírák
Zs.-hoz. Febr. 17-i parancsa (143) értelmében kiküldték maguk közül Helmech-i Péter1
szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy kimenve a megyébe, ott vizsgálódván
megtudta, hogy minden a panasznak megfelelően történt.
Papíron, hátlapján – talán – három gyűrűspecsét nyomával. DL 54496. (Kállay cs.)
1

A névnek a szövegben a fogalmazáskor üresen hagyták a helyét, majd utóbb más tintával írták be.
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Márc. 30. Leibnitz mellett, Seggau püspöki vár, Szűz Mária-várkápolna. Ulrich von Albeck seckaui
püspök diakónussá szenteli subdiaconum Strigoniensis dioecesis, litteram dimissorialem a Sede Apostolica
habentem, ad titulum mense et provisionis venerabilis et egregii decretorum doctoris domini Johannis Rötel
prepositi Soliensis ac canonici Frisingensis Andream Goldner. – Hutz: Weiheregister Seckau 11/29. sz.
(Diözesanarchiv Graz-Seckau, Graz, Ordinationsprotokolle, Weiheregister A, 2v.) – Lásd még: 198–200 és
318.
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Ápr. 1. Buda. Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Csarnavodai István fia: Péter, István fia: György
fia: Grisogonus és Miklós fiai: Jakab meg György, valamint néhai Almási Miklós özvegye: Dorottya (nob.)
nevében, hogy Meggyesaljai bán fia: János fia: Simon nemrégiben az ő Vasvári nevű birtokukra menvén több,
ott lakó jobbágyuk kertjét (ortus) elragadta, azokba hét jobbágyot telepített, majd a jobbágyokat, telkeiket
(loca sessionalia) szántóikkal és kaszálóikkal együtt erőszakkal az ő Batizháza nevű birtokához csatolta.
Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Sámelyházai
Gergely, Balázs és másik Gergely, Zsarolyáni János és Zsoldos János, Egri Miklós és János. – Zichy VIII.
276. (Átírta a leleszi konvent 1426. ápr. 23-i jelentésében: 480. DL 80044. – Zichy cs., zsélyi 214-B-80.) – Zs.
eredeti parancslevele, papíron, hátlapján pecsét nyomával: Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-16. (DF
221652.)
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Ápr. 1. (2. die pasce) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Máté
mester, a jászói konvent jegyzője Péter jászói prépost és az egész konvent nevében, és
felmutatta 1) Lajos király 1364. aug. 13-i privilégiumát, amelyben átírta saját 1358.
jún. 27-i Visegrádon kelt oklevelét; 2) István tárnokmester 1342. nov. 1-i privilégiumát
(Anjou oklt. XXVI. 566. sz.) és 3) Zs. 1399. márc. 23-án kelt oklevelét (ZsO I. 5770.
sz.),1 majd kérte azok átírását, amelyet a káptalan meg is tett, és az okleveleket saját
privilégiumába foglaltan adta ki Péter prépost és a konvent részére.
Hártyán, díszes kezdő N betűvel, függőpecsét selyemzsinórjával. Jászói prépostság mlt. 132. (DF
232899.) – Rövid kivonata fennmaradt egy olyan, a kora újkorban készült jegyzékben, amely a jászói konvent
egyes, Szomolnokkal határos birtokainak határleírását tartalmazó oklevelek kivonatait tartalmazza. DL
36433. (Acta ecclesiastica 42-17.) – Ez utóbbit közölte: Fejér X/2. 652., a szepesi káptalani átírást Hevenesire
hivatkozva hibásan 1436-ra téve.
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A kivonatot Fejérpataky László készítette az eredeti Zsigmond-oklevélről, amelynek a DL–DF-adatbázis
szerinti jelzete: DF 232848. A ZsO I. kötet regesztájából kimaradt, hogy az oklevél, amint a szepesi káptalan
átíró oklevele is rögzíti, a szöveg élén és a pecsét alatt is commissio propria domini regis jegyzettel volt
ellátva.
1
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Ápr. 2. (Bude, f. III. p. pasche) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondták neki Trostein-i
[Arngel (dictus) János]1 meg atyafia fiai nevében, hogy ők a [Sopron megyei]1
Meinharczdorff birtokon lévő libera curia birtokába, amely őket minden jogon
megilleti, be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és
határosok összehívása után vezesse be Jánost és testvérének fiait annak birtokába, és
iktassa azt részükre minden haszonvételével és tartozékával örök birtoklásra; az esetleges
ellentmondókat idézze meg ad terminum competentem a királyi különös jelenlét elé, a
káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Presentes autem propter absentiam … Iohannis
episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii
et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari.
Kijelölt királyi emberek: Bartholomeus dictus Hagenawer de Trausdorff, Laurentius
de Egree, Stephanus dictus Hwrber de Hwerem, Martinus dictus Chl[in]genfurter1 de
Schadendorff, Iohannes dictus Tampek de Orozwar, Hermannus, Petrus Groff dictus de
Katha.
Restaurált2 papíron, zárópecsét nyomával. Pozsonyi káptalan hiteleshelyi lt. 3-9-15. (DF 225873.) –
A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Schadendorf-i Klingenfurter (dictus) Márton
királyi ember Illés kanonok jelenlétében Fülöp és Jakab apostolok ünnepén (máj. 1.) ellentmondás nem lévén,
elvégezte az iktatást.
1
A kiszakadt részek a hátlapról egészíthetőek ki. 2 A DL–DF-adatbázisban lévő fényképfelvételen
a papír még szakadozott, a restaurálás tényét az oklevélnek a monasterium.net oldalon fellelhető színes
fényképéről állapítottuk meg.
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Ápr. 2. (Bude, f. III. p. pasce) Zs. a jászói konventhez. Elmondták neki Poly-i Chyrke (dictus)
Lőrinc fia: János, Zempse-i Ambrus felesége: Erzsébet (nob.) meg János fiai: Ferenc és
László nevében, hogy ők Poly birtokukat, valamint a kezükön lévő Gard és Zenthlewrinch
birtokokat újból körül akarják határolni. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi ember a szomszédok és határosok
összehívása után járja végig azok határát, és hagyja meg azokat az őket illető jogon János
és társai birtokában örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze meg ad terminum
competentem a király jelenlét elé, a konvent pedig minderről ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Ladislaus f. Nicolai, Ladislaus, Philipus de Fywsy, Benedictus de
Chwpa, Thomas de Kaksa, Anthonius de Lanchy.
Átírta a jászói konvent 1426. ápr. 14-i jelentésében: 430. Szepesi káptalan mlt. 9-4-2-40. (DF 272845.)
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Ápr. 2. (3. die passce) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük Ewr-i Lőrinc fia: Mihály szabó, pridem in civitate nostra residens, a maga és
felesége: Anasztázia nevében és terhével, majd azt a bevallást tette, hogy a Herpenye
folyón lévő malomrészüket, amely a káptalan Zydofelde birtokán fekszik, és amelyet
másik záloglevelük értelmében már korábban zálogba adtak Hollos-i Miklós vasvári
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kanonoknak, most a korábbi feltételekkel újból elzálogosítják neki két dénármárkáért,
marcam quamlibet decem pensis computando.1
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 92691. (Festetics cs. lt., Castriferrei 169.) – A hátlapján jobb
oldalt alul egykorú írással: molend(inum).
1
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Vö. még a vasvári káptalan okt. 31-i oklevelével (1268).

Ápr. 2. (in Bonchyda, f. III. p. pascatis) Nyrk(!)-i István és Olnok-i Barnabás fia: István
dobokai szolgabírák emlékezetül adják, hogy Doboka-i néhai János mester fia: Miklós
jogos kérésére kiküldték maguk közül a mondott Olnok-i Istvánt, aki visszatérve
elmondta, hogy ő virágvasárnap előtti szombaton (márc. 23.) kimenve a megyébe
vizsgálódva megtudta, hogy Almas vár várnagyának emberei nemrégiben fegyveresen
Miklós Felegreg nevű birtokára törtek, és pecora et boves populorum de eadem Felegreg
el akarták hajtani, és amikor ennek a nevezettek ellenálltak, a várnagy emberei annak
biztatására és engedélyével nyilakkal támadtak rájuk, többeket fogságba ejtettek és in
quatraginta florenis per centum pactassent, ami miatt a lakók a birtokról elszöktek,
Felegreg possessio elnéptelenedett és jelenleg is néptelen.
Papíron, hátlapján két pecsét nyomával. DL 74014. (Teleki cs., marosvásárhelyi.) – A hátlapján felül:
Doboka; alul: non solvit.
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Ápr. 2. Anno Domini M CCCCo XXVI proxima feria tertia post solempnitatem
pasche venit Hannus Pek, qui Agnetam Stvlbanyn in uxorem duxit, coram me Nicolao
Glawchener iudice necnon Laurentio Smyd de Gebholcz, qui tutor et executor exstitit
pueri, necnon infrascriptis testibus fassus est et spospondit bona fide, quod puero prefate
domine Agnetis, qui de marito priori remansit, partem hereditariam, scilicet duas partes
de IC et X florenis numeri Cassoviensis solvere et expedire vellet omni semota occasione.
Presentibus hiis arbitriis et testibus discretis Cloz Slawkun de Gebholcz, Nicolao
Schönweser1 iudicis de Czirla et Hanczs Scörthil.2
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15a., 2. bejegyzés.
1

382

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

2

A bejegyzés áthúzva.

Ápr. 4. (in Ambrosii) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adják, hogy megjelent
előttük Dengelegh-i Pangrac fia: László fia: György uterinus soror-a: Zsuzsanna (nob.) –
aki Kystharkan-i Mathyus fia: György özvegye – nevében és terhével, majd a következő
a bevallást tette, quod quia Nicolaus filii(!) dicti Mathyus et alter Nicolaus filius Ladislai
filii eiusdem Mathyus de prefata Kystharkan sibi, scilicet domine Susanne, super dote et
rebus suis parauffernalibus(!) eidem de universis portionibus et iuribus possessionariis
prefati condam Georgii filii Mathyus, domini et mariti sui ubilibet habitis et existentibus
in ipsos utrumque Nicolaum devolutis et redactis via nature et de regni Hungarici ritu
et consuetudine provenire debentibus congruam, plenam ac omnimodam satisfactionem
impendissent, ezért erről őket és utódaikat az említett hitbér és a jegyajándék tárgyában
nyugtatja.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 11776. (NRA 19-57.)
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Ápr. 4. (in Ambrosii) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Febr. 18-i parancsa
(151) értelmében Baranya-i András királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Dénes karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy kimenve Ung megyébe
vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 54497. (Kállay cs.)
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Ápr. 4. Item anno Domini Mo CCCCo XXVI feria quinta proxima post festum pasche
dominus Symon, frater Michalis Foyt, nostrum venit ad consilium sponte et libere
matura prehabita deliberatione conconstituit(!) verum et legitimum tutorem Michaelem
dictum Foyt, ipsius fratrem1 super omnem partem hereditariam, quam habet in civitate
Bartffa, ymmo prefato Michaeli libere resignavit etc. Presentibus his capellanis Nicolao
filio Bartuschin et Iohanne avvocato. Et cetera dictus dominus Symon comisit prefato
fratri suo Michaele, quod matrem ipsorum bene debet servare in necessariis.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15b-16a., 7. bejegyzés.
1
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Alatta kihúzva: predicti domini Symonis fratem.

Ápr. 5. (f. VI. p. pasche) Pröczs-i1 Miklós, Rozgonyi Péter (egri) püspök tizedszedője
igazolja, hogy Bártfa város bírája és esküdtjei a nobis decimas prefatorum animalium
parvorum, que iure pertinere videntur ad coquinam antefati reverendissimi patris nostri
Petri de Rozgon, episcopi ecclesie Agriensis, emerunt rite et legittime pro florenis camere
XII, quosquidem florenos antefati iudex ceterique iuraticonsules nobis expagaverunt et
plenarie solverunt pro se et pro villa Lawka,2 ezért őket erről nyugtatja.
Papíron, a szöveg alatt pecsét töredékével. Bártfa város lt. 157. (DF 212838.) – Iványi: Bártfa 28/158. sz.
1
A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűt ö-nek írtuk át.
az írnoktól utólag a margóra írva.

2

A pro se et pro villa Lawka szavak
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Ápr. 5. [Milánó.] Filippo Maria Visconti milánói herceg instrukciója Novello de’Caimihoz, Zs.-hoz küldött
(újabb) követéhez. Zs. követe, Bartolomeo Mosca megérkezett hozzá, miközben ő Corrado del Carretto
savonai őrgrófot küldte teljes felhatalmazással Zs.-hoz (Vö. 67). Ezek szerint Zs. Mosca által tolmácsolt
kívánságát, hogy küldjön hozzá követet, már teljesítette is. Így már csak a közös ellenség elleni fellépésről
kell a megállapodást minél hamarább megkötniük, mivel Velence szószegő módon minden előzetes
bejelentés nélkül Brescia városára támadt, és a várat leszámítva el is foglalta. Velencével tart a mantuai és
többé-kevésbé a ferrarai őrgróf is, akik gályákat küldtek felfelé a Pón, hogy a herceg területeit pusztítsák.
Ezért érje el, hogy Zs. mihamarább segítséget nyújtson, mivel a herceg egyedül legfeljebb egy-két hónapig
képes ellenállni. Ha Zs.-tól kedvezőtlen választ kap, és a segítségnyújtás hosszasan késik, mondja meg, hogy
a herceg kénytelen lesz az ellenségnek meghódolni. – Osio II. 181. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) –
Carteggio II. 9/77. sz. (Uo.) – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1468–1469., kiv. (Előbbi alapján.)
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Ápr. 5. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele János zágrábi püspökhöz, amelyben tájékoztatja
Zs. iránti töretlen hűségéről, továbbá kéri, hogy a levelet átadó familiárisa, Novello de’Caimi szavainak adjon
hitelt. – Osio II. 180. (Milánói lt.) – Carteggio II. 8/75. sz. (Uo.) – Óváry 94/310. sz. (Uo.)
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Ápr. 5. Róma. Balázs fia: László kötelezi magát, hogy a fehérvári kanonoksága és a köveskáli plébánia után,
amelyek Henyei Dénes lemondásával üresedtek meg, az annatát megfizeti. – Cameralia II. 1157. sz. (Camera
Apostolica, Annatae vol. 2, fol. 145.) – Annatae 51/52. sz. (Uo.) – Mon. Rom. Vespr. III. 53., reg.
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Ápr. 6. Róma. V. Márton pápa Kelemen győri püspök kérésére meghagyja az esztergomi érseknek, hogy
a Kelemen püspök, illetve Balázs vasvári prépost között folyó pert, amely azért kezdődött, mert Kelemen
Balázst joghatósága gyakorlásában akadályozza és javaitól megfosztotta, (döntse el). A per Palenai János
apostoli káplán és ügyhallgató előtt folyt, aki Kelemen püspököt felmentette, Balázs prépostot pedig
elmarasztalta, amely ellen Balázs fellebbezett. – Lukcsics I. 873. sz. (Reg. Lat. vol. 264, fol. 84b.) – Bónis:
Szentszéki reg. 266/2255. sz. (Lukcsics után.)
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Ápr. 6. Róma. V. Márton pápa megengedi Kelemen győri püspöknek, hogy a főpapi javadalmon kívül az
egyházmegyéjében 25 – cum cura 60 forint, sine cura 40 forint értékig – javadalmat adományozhasson. –
Lukcsics I. 874. sz. (Reg. Lat. vol. 355, fol. 264b.)
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Ápr. 6. Róma. Jákószerdahelyi Egyed fia: János Rojcsai Balázs fia: Bereck zágrábi egyházmegyei presbiter
útján kötelezi magát, hogy a zágrábi olvasókanonokság után, amely Mengerscoder Ozsvát halálával üresedett
meg, az annatát megfizeti. – Cameralia II. 1158. sz. (Camera Apostolica, Annatae vol. 2, fol. 145.) – Annatae
51/53. sz. (Uo.) – Mon. Croat. Vat. II. 49. (Uo.)
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Ápr. 7. (in Quasi modo) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük Dobo-i Lóránt fia: János meg Bertalan fiai: László és Péter, majd minden, akár
egyházi, akár világi ügyükben, amelyet jelen oklevél keltétől fogva egy éven belül
bármilyen bíróság előtt folytatni fognak, ügyvédjeikül vallják Sigismundum de Baktha,
Iohannem fratrem eiusdem, Dominicum dictum Texws, Nicolaum de Nempti, Blasium
litteratum filium Georgii de dicta Dobo, Iohannem Magnum, Andream dictum(!) de
Harasthy, Philipum Magnum de Dukafalva, Nicolaum Bozyk de Asgwth, Mathiam
filium Egidi(!) de prefata Dobo, Nicolaum fratrem dicti Mathye et David filium David
familiarem ipsorum.
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. Bártfa város lt. 158. (DF 212839.) – Iványi: Bártfa 28/159. sz.
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Ápr. 8. (Krepine, f. II. p. Quasi modo) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán a
zágrábi káptalanhoz. Exposuerunt nobis Paulus et Georgius, fratres germani filii Nicolai
de Prybitsch, hogy Zomzedwar-i Thoth László (egr.) ipsis fratribus nonnullas portiones
ipsorum de possessionibus videlicet Brobronch perarare et eas portioni sue ibidem in
Brobronch habite necnon possessioni sue Zlakoticz1 metarum rectificationem alias inibi
factam apparare et applicare niteretur, in ipsorum preiudicium valde magnum. Et quia
metas alias modo consueto reambulatas itaque nolumus aboliri, ezért kéri a káptalant,
hogy pünkösd nyolcadik napján2 (máj. 26.) küldjék ki tanúbizonyságukat az említett
birtokokra, akinek a jelenlétében a báni emberek egyike solitam metarum reambulationem
partibus utrisque presentibus in commetaneorum presentia iuxta litterarum metalium
dictas per partes exhibendarum seriem facere et cuilibet parti portionem suam, ipsam
suomodo concernentem seperare(!), et tandem nobis eandem vestris litteris rescribere
velitis et debeatis regni etiam lege solita exposcente, ut secundum hoc quamlibet partem
circa portionem suam sibi debitam conservare valeamus. Másként tenni ne merjenek, és
az eljárásról tegyenek jelentést is. Kijelölt báni emberek: Nicolaus f. Ladislai de Welebar,
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Iohannes frater eiusdem germanus, Petrus de Rakonuk, Ladislaus de Toplicza, Iohannes
f. Iwan de Brezoucz, Stephanus f. Nicolai de eadem, Lorandus f. Georgii de Jazenonucz.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. HDA, Oršić cs. lt. 64-67. (DF 276972.)
1

394

A birtoknév után értelmezhetetlen szó áll.

2

A dátumot utólag írta ugyanaz a kéz a margóra.

Ápr. 8. (23. die dom. Iud.) A nyitrai káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. márc. 2-i
parancslevele (240) értelmében a Nyitra megyei Barth-i András és a Trencsén megyei
Barchan-i Miklós királyi emberekkel kiküldték tanúbizonyságukat, Miklós karbeli
prebendáriust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Iudica vasárnapon (márc. 17.)
kimentek a nevezett birtokok részeire, és a szomszédok meg határosok összehívása után
bevezették az asszonyokat azokba, majd minden haszonvételükkel és tartozékukkal
saját jogon, ellentmondás nélkül iktatták számukra örök birtoklásra, a szokásos ideig a
helyszínen maradva. A privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg,
Miklós olvasókanonok jelenlétében.
Hártyán, vörös zsinóron függő ép pecséttel. DL 43662. (Múz. törzsanyag, Illésházy cs.)
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Ápr. 8. A szepesi káptalan jelentése. – Iványi: Bártfa 28/160. sz. – Az oklevél helyes kelte: ápr. 12. Lásd 419.

Ápr. 8. (f. II. p. Quasi modo) A zobori konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelentek előttük Felseuzeuleus-i Tamás fiai: Dénes és Gáspár, e Dénes fia: Miklós, meg
Dénes és Gáspár osztályos testvére: János fia: Pál egyfelől, másfelől Zeuleus-i, más néven
Kaptholonfelde-i Pál fia: Tamás – a maga, valamint fia: Bálint és elhunyt testvére: Mihály
fia: Antal nevében és terhükkel –, majd a következő bevallást tették: jóllehet közöttük
egykoron per kezdődött, mégis nyolc fogott bíró közvetítésével az alábbi megegyezést
kötötték: Pál fia: Tamás testvéreivel együtt azt a szántóföldet, amely Dénes, Gáspár, Miklós
és Pál Felseuzeuleus-i birtokrészéhez tartozott, és amelyet tőlük erőszakkal elfoglaltak
és Zeuleus Kaptholonfelde1 birtokukhoz csatoltak és használtak, Dénesnek és társainak
visszaadja. Emellett az említett Tamás, Bálint és Antal, valamint utódaik quandam silvam
nemorosam a parte superiori et a parte possessionis Chethen, et aliam silvam rubetosam
a parte orientis supra montem intra metas predicte possessionis Felseuzeuleus in comitatu
Nitriensi existentis habitas Dénesnek, Gáspárnak, Miklósnak és Pálnak visszabocsátják.
Mindezeken kívül Tamás, Bálint, Antal és utódaik quasdam terras arabiles ac silvam
rubetosam tam dicte terre, quam predicta silva latitudinibus equali modo, amiként azokat
eddig használták, örökre megtarthatják. Továbbá Tamás a többiek nevében is quasdam
alias terras arabiles ac etiam prata simul et in uno loco a parte possessionis Komyathy
a parte meridionali usque metas Welch in eodem comitatu existentis habitas adiacentes
szintén visszabocsátja Dénes és társai részére. Az egyezség megtartására in viginti et
quinque marcis denariorum modernis monete kötelezik magukat, a perben keletkezett
összes oklevelet pedig érvénytelennek nyilvánítják. Az oklevelet a káptalan autentikus
pecsétjének ráfüggesztésével erősítette meg András custos jelenlétében.
Hártyán, selyemzsinóron függő ép pecséttel. DL 68111. (Ghyczy cs.)
1

A két birtoknév között e helyütt az alio nomine kitétel nem szerepel.
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Ápr. 8. (Strigonii, in porticu ecclesie Strigoniensis, hora tertiarum vel quasi, inibi pro
tribunali sedente, indictione quarta, die vero octava mensis Aprilis, pontificatus …
Martini divina providentia pape quinti anno nono) Piacenzai Vicedomini Máté, mindkét
jog doktora, esztergomi olvasókanonok és György esztergomi érsek, örökös ispán, prímás
és legatus natus vikáriusa és általános ügyhallgatója általános parancsa az esztergomi
egyházmegye területén élő és joghatósága alatt lévő egyháziakhoz. Tudják meg, hogy
per indult Oderino-i András, a szabad művészetek mestere, szepesi olvasókanonok és
esztergomi kanonok mint felperes egyfelől, másfelől Wsfalua-i János szepesi kanonok
mint alperes között in et super facto intrusionis se in officium stili capitularis ecclesie
Beati Martini predicte, spoliationisque et usurpationis proventuum et obventionum
ratione eiusdem officii stili capitularis provenientium per prenominatum dominum
Iohannem de Wsfalu factarum elődje: Tamás kánonjogi doktor, nyitrai főesperes
és esztergomi vikárius előtt, majd – eidem in dicto officio vicariatus succedente –
előtte folytatódott, ő pedig certam sententiam diffinitivam hozott, és János alperest a
Tamás vikárius előtt folyó szakaszban tanúsított makacssága miatt a perköltségekben,
propter quam contumatiam extitit, servatis servandis excommunicatus, aggravatus et
reaggravatus et ita publice denuncciatus et insuper in perceptis dictorum proventuum
et fructuum dicti stili capitularis ac in expensis in huiusmodi causa coram nobis
factis sententialiter condempnatus, quas expensas coram dicto domino Thoma factas
ad sexaginta florenos auri puri, ipso domino Andrea lectore iurante se tantum et ultra
ratione previa expendisse, taxavimus, eorundem perceptorum ac expensarum coram
nobis factarum nobis imposterum taxatione reservata etc., prout in ipsius sententie
nostre instrumento latius continetur, quod hic habere volumus pro sufficienter expressis.
Et licet ab eadem nostra sententia pro parte dicti domini Iohannis fuerit ad sanctam
Sedem Apostolicam appellatum nosque eidem appellationi reverenter, ut de iure
debuimus, detulerimus, et certum terminum ad prosequendam ipsam appellationem
in curia Romana statuerimus, nichilominus tamen, quia, uti nobis pro parte memorati
domini Andree extitit relatum, prefatus dominus Iohannes infra terminum statutum
dictam appellationem minime extitit prosecutus dictam nostram sententiam in rem
transire iudicatam permittendo. Et cum iam post lapsum terminum predicte appellationis
prosequende et finiende prefatus magister Andreas solutionem predictorum LX florenorum
auri taxatorum sibi fiendam per longe temporis spatium a prefato domino Iohanne
expectasset et nec esset per dictum dominum Iohannem iuxta predicte nostre sententie
pronunciatam eidem satisfactum, quare fuimus coram notario et testibus infrascriptis per
discretum virum Cristannum de Wyfalu, clericum Strigoniensis diocesis, procuratorem
legittimum prefati domini Andree, debita cum instantia requisiti, quatenus nostras litteras
executorias prefate sententie quoad predictos LX florenos auri taxatos contra prefatum
dominum Iohannem decernere et in forma debita concedere dignaremur. Nos igitur
attendentes huiusmodi petitionem fore iustam et consonam rationi, quia frustra esset
ferre sententias, nisi foret quis eas executioni debite demandaret, et maxime, quia ipsa
de iure in rem transivit iudicatam, requisitionem huiusmodi, ut de iure tenemur inclinati,
nostras executorias prefate sententie quoad dictos LX florenos auri iam taxatos duximus
concedendas non obstante, quod dicta percepta et expense coram nobis facte taxate non
existant, quarum taxationem et earum executionem rationabilibus ex causis inposterum
reservamus. Ezért mindenkinek, de különösen Michaeli de Monte Sancti Martini, Iohanni
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de Suburbio, Laurentio de Villalatina, Paulo de Krumpach, Martino de Lewche, Nicolao
de Lewbicz, Augustino de Kezmarg, Iohanni de Bela et altero Iohanni de Novavilla
ecclesiarum parochialium plebanis dicte Strigoniensis diocesis auctoritate ordinaria in
virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena, quam in vos et alterum vestrum
huiusmodi mandatum nostrum exequi recusantes seu recusantem trium dierum canonica
monitione premissa a die exhibitionis presentium vobis fiende computando ferimus in
hiis scriptis, meghagyja és megparancsolja, hogy levele kézhezvétele után a mondott
Jánost propria in persona vel si comode personaliter repperiri non poteritis, in loco sue
residentie alias in dicta Sancti Martini et vestris ecclesiis in ambone, dum maior populi
ad audienda divina officia affuerit multitudo, sic et taliter, quod huiusmodi vestra monitio
ad sui notitiam verisimiliter possit devenire, nominatim et expresse moneatis, quem et
nos tenore presentium sic monemus, quatenus infra triginta dierum spatium a die vestre
monitionis de ipso fiende computandum, quos dies decem pro primo, decem pro secundo
et reliquis decem dies pro ultimo et peremptorio termino ac canonica monitione eidem
prefigimus et assignamus, prefato domino Andrea vel suo procuratori legittimo iuxta
predicte nostre sententie pronunciationem predictos LX florenos puri auri persolvat
vel secum aut cum dicto suo procuratore super eisdem concordet et componat; quod se
fecerit, bene quidem, si vero non, dicta canonica monitione premissa in ipsam sententiam
executionis ferimus et hiis scriptis, quem sic excommunicatum dicto monitionis termino
elapso in vestris ecclesiis diebus dominicis et festivis, dum maior populi multitudo affuerit
ad divina audienda, pulsatis campanis, candelis accensis et in signum maledictionis eterne
in terram proiectis publice et in ambone denunccietis(!) vel faciatis denuncciari(!) et
evitetis et faciatis evitari et a denuncciatione huiusmodi non cessetis, donec aliud a nobis
superinde habueritis in mandatis. In premissis vos taliter habeatis, quod nota contemptus
seu negligentie vobis non ascribatur, seriem vero vestre executionis nobis per vestras
patentes litteras harum seriem vel designationem in se continentes aut instrumentum
publicum exinde conficiendum remissis presentibus in specie fideliter intimetis. Minderről az oklevelet jegyzőjével, Zemered-i Mihály fia: Balázs esztergomi egyházmegyei
klerikussal, császári közjegyzővel állíttatta ki és íratta alá, ő pedig nagyobb pecsétje ráfüggesztésével erősítette meg. Tanúk: Domokos kánonjogi doktor, esztergom-szentistváni prépost, András komáromi főesperes és Miklós alőr, esztergomi kanonokok, továbbá
Mathiasfalu-i Tamás esztergomi egyházmegyei klerikus.
Hártyán, kiemelt M kezdőbetűvel, függőpecsét hártyacsíkjával (a pecsét megléte a fényképfelvétel
alapján nem állapítható meg), a szöveg alatt Szemerédi Balázs császári közjegyző kézjegye (képét lásd a ZsO
XII. 523. oldalán) és záradéka. Szepesi káptalan mlt. 11-3-45. (DF 272768.) – A hátlapon: Sententia super
stilo et condempnacione in LX florenis auri contra Vzfalwa.
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Ápr. 8. (in Sarus, f. II. p. Quasi modo) Sygra-i Pocz fia: Péter fia: Mihály, Rozgon-i János
főkincstartó alispánja és a négy Sáros megyei szolgabíró Zs.-hoz. Márc. 8-i parancsa
(276) értelmében duos ex nobis, videlicet Anthonium de Posfalwa et Gregorium de
Troczan, socios nostros de sede nostra iudiciaria küldték ki, akik visszatérve elmondták,
hogy minden a bártfaiaknak a király levelében részletezett panasza szerint történt.
Vízfoltos papíron, a pecsételés módja a fényképfelvételről nem állapítható meg. Bártfa város lt. 160. (DF
212841.) – Iványi: Bártfa 28/161. sz. (ápr. 18-i kelettel).
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Ápr. 9. (6. die f. V. p. pasce) A fehérvári káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy Pálóci
Mátyus országbíró Albert vránai perjel részére Halmy-i Ruffus Mihály fia: Pál ellenében
kiállított idézést elrendelő levele értelmében az abban megnevezett Choor-i Bertalan
királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás karbeli klerikust, akik visszatérve
elmondták, hogy ők húsvét utáni csütörtökön (ápr. 4.) Pált Wyfalu-i birtokrészén a perjel
ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára megidézték a király jelenléte elé.
Papíron, zárópecsét nyomával. Pozsonyi káptalan országos lt. 28-3-83. (DF 227152.) – A hátlapon
keresztben: Paulus de Med cum (litteris procuratoriis) palatini.
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Ápr. 9. (3. die oct. pasce) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. Febr. 17-i parancsa
(143) értelmében Baranya-i János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János
frater diakónust, akik visszatérve elmondták, hogy ők húsvét 8. napján (ápr. 7.) kimenve
Ung megyébe, vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 54501. (Kállay cs.)
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Ápr. 9. u. (in Ko[maron], […] die p. f. III. p. Ambrosii) Komárom megye négy szolgabírája
emlékezetül adja, hogy korábbi perhalasztólevelük értelmében Ambrus-nap utáni kedden
(ápr. 9.) megjelent előttük alispánjuk: Chew-i János, és Leel-i Onth fia: György ellenében
elmondta, hogy quindecim animalia magna, videlicet boves et vacce ac […] ceteraque
bona Stephani dicti Bakoch furis vagabundi erga ipsum Georgium [filium] Onth
remansisse et adpresens haberentur, amelyek azonban nem Györgyöt, hanem a megye
ispánját illetik, ezért azokat vissza akarja szerezni lege regni requirente. Ezt hallván
György azt válaszolta, hogy az említett István egy ideig az ő Leel birtokán élt, ám onnét
engedély nélkül tért vissza cum omnibus bonis suis Guny[w] királyi birtokra, ennélfogva
ő az alispán vádjában teljesen ártatlan. Et quia prefatus Iohannes vicecomes in actione sua
prenotata se veridice assertioni Valentini de Vrs iudicis nobilium, unius ex nobis, necnon
universorum iobagionum Iohannis et Andree filiorum Erm[…] necnon nobilis domine
relicte Gerardy de dicta Leel, in eadem Leel commorantium, [an]notato Georgio se non
committente submittebat, ezért a szolgabírák Onth fiát: Györgyöt az alispán ellenében
tizenkettedmagával leteendő esküre kötelezték. Mivel azonban György felmutatta Zs.
peráttételt előíró oklevelét, és kérte a per áttételét a királyi kúriába, a megye ennek
megfelelően a pert Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára a nádori jelenlét elé küldi át.
A hajtások mentén több helyütt szakadt és hiányos, foltos papíron, hátlapján négy pecsét töredékeivel.
Uzsovics cs., könyöki lt. 108. (DF 266456.)
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Ápr. 10. Visegrád. Garai Miklós nádor, Szászi János választott és megerősített veszprémi püspök és Özdögei
Besenyő Pál bán (Paulus banus de Torna) levele a Budán tartózkodó fi renzei követekhez. Tudatják, hogy
Zs. megbízásából holnap meglátogatják őket, hogy tárgyaljanak. – Commissioni II. 582. – E. Kovács: Egy
fi renzei követjárás 1463–1464., kiv. (Előbbi alapján.)
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Ápr. 10. (6. die f. VI. p. pasce) Az aradi káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy Pisky-i
Péter fia: Péter részére Waraskezy Lepes (dictus) János ellenében rányomott
pecsétjével megerősített három vásáros kikiáltással történő idézést elrendelő parancsa
értelmében az abban megnevezett Kerey-i Miklós fia: Illés királyi emberrel kiküldték
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tanúbizonyságukat, András presbitert, a káptalan alőrét, akik visszatérve elmondták,
hogy a királyi ember elsőként húsvét utáni szerdán (ápr. 3.) in Jenew, csütörtökön
(ápr. 4.) in Pankota, majd az arra következő napon (ápr. 5.) in Simand, három vásáros
kikiáltással megidézte Lepes Jánost a királyi különös jelenlét elé György-nap (ápr.
24.) nyolcadára válaszadásra, valamint a bírónak meg a perbeli ellenfélnek járó három
márka bírság megfizetésére, insinuando ibidem, ut si venerit et se in premissis bono
modo emendaverit, de dictisque iudiciis iudici et parti adverse satisfecerit, bene quidem,
alioquin non obstante ipsius absentia et rebellione finem debitum et indilatum eadem
vestra maiestas faciet causa in premissa, prout dictabit ordo iuris.
Papíron, hátlapján mandorla alakú pecsét nyomával. Erdélyi Múzem Egyesület egykori levéltára,
Bornemissza cs., kászoni lt. 2. (DF 244442.)
403

Ápr. 10. A pécsváradi konvent Zs.-hoz.1 Jan. 2-i parancsának (3) megfelelően Szekcsői Herceg Lászlóval
és saját apátjukkal: Balázzsal Mihály frater papot küldték ki tanúbizonyságul, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Quasi modo vasárnap utáni hétfőn (ápr. 8.) felkeresték Baranya megye Levei Tamás és Lipinyei
Miklós fia: János alispánok által Nagyfaluban tartott törvényszékét, ahol az eskü alatt tartott tanúvallatás
mindenben bizonyította a felperesek panaszát. – Zichy VIII. 277. (DL 80040. – Zichy cs., zsélyi 213-2040.)
– A konvent oklevelét átírta Garai László nádor 1449. márc. 25-én kelt oklevelében. DL 80941. (Zichy cs.,
zsélyi 213-2554.) – Zichy VIII. 282., reg. – Kőfalvi: Pécsvárad 316/633. sz.
1

Vö. Baranya megye 1426. ápr. 22-i jelentésével: 477.
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Ápr. 10. Róma. Linantho-i Jakó Máté egri egyházmegyei presbiter kéri a pápát, hogy mentse fel az irregularitas
alól, amelyet úgy szerzett, hogy egy kéjhölgyet (mulierem publicam), aki őt szidalmazta, karddal, vérontás
nélkül megvert; majd a nőt egy bizonyos iskolás (scolaris) késsel úgy megsebesítette, hogy az 28 nap múlva
meghalt. Ugyanabban az időben nagy pestis dúlt. – Lukcsics I. 875. sz. (Reg. suppl. vol. 201, fol. 98.) – Bónis:
Szentszéki reg. 266/2256. sz. (Lukcsics után.)
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Ápr. 10. Róma. György hárskúti szabó fia: János, esztergomi egyházmegyei presbiter kéri a pápát, hogy
mentse fel az irregularitas alól, amelyet úgy szerzett, hogy egykor ő familiárisával, egy iskolással (scolari)
egy bizonyos Márton plébános házához mentek beszélgetni (causa societatis et solatii), a plébánost bárddal
véletlenül megsebesítették, mindazonáltal a plébános szomszédai az iskolást súlyosan megsebesítették, aki
70 nap múlva meghalt. Márton plébános teljesen felgyógyult, a mondott iskolás pedig a borbély (cirologus)
véleménye szerint nem abba halt bele. – Lukcsics I. 876. sz. (Reg. suppl. vol. 197, fol. 243.) – Bónis: Szentszéki
reg. 266/2257. sz. (Lukcsics után.)
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Ápr. 11. (Bude, f. V. p. oct. pasce) Zs. a garamszentbenedeki konventhez. Elmondták
neki Gymess-i Forgach Miklós özvegye (magn.) meg fiai: János, István, Imre, László,
Péter és György nevében, hogy György esztergomi érsek Sarlo-i officiálisa: Bathor-i
Barla, György érsek külön engedélyével és parancsából nemrégiben noctis in
silentio a panaszosok NaghGymess birtokára ment, és onnét Pethes (dictus) Mihály
jobbágyukat absque licentia ac iusto terragio et aliis debitis suis minime persolutis
contra consuetudinem regni nostri az érsek említett Sarlo nevű birtokára költöztette
cum omnibus rebus et bonis suis a panaszosok nagy kárára. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike tudja meg az igazságot, a konvent pedig írja meg azt. Kijelölt királyi emberek:
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Ladislaus Olaz de Zabokreth, Mathias de Koroz, Iohannes de Raychan, Stephanus de
Selezen, Gyula de Kyssthapolchan, Emericus Boryw de Ebedech.
Átírta a garamszentbenedeki konvent 1426. ápr. 19-i jelentésében: 460. DL 59075. (Forgách cs.)
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Ápr. 11. (Bude, f. V. p. oct. pasce) Zs. a garamszentbenedeki konventhez. Elmondták
neki Gymess-i Forgach Miklós özvegye (magn.) meg fiai: János, István, Imre, László,
Péter és György nevében, hogy György esztergomi érsek Sarlo-i officiálisa: Bathor-i
Barla, György érsek külön engedélyével és parancsából a panaszosok Kozmal nevű
birtokán lakó két jobbágyától: Poch Miklóstól és Radwan-tól négy lovat szekérrel
együtt és száz mérő malátát (braseum) erőszakkal elrabolt az ő igen nagy kárukra.
Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike megtudván az ügyről az igazságot idézze meg
az érseket és officiálisát ad terminum competentem a királyi különös jelenlét elé,
közöttük függő pert nem véve figyelembe, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Ladislaus Olaz de Zabokrek, Mathias de Koroz, Iohannes
de Raychan, Stephanus de Zelezen, Gyula de Kystopolchan, Emericus Boryw de
Ebedech.
Átírta a garamszentbenedeki konvent 1426. ápr. 20-i jelentésében: 465. DL 59076. (Forgách cs.)
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Ápr. 11. (Bude, f. V. p. oct. pasce) Zs. a nyitrai káptalanhoz / Nyitra megye hatóságához.
Elmondták neki Gymes-i Forgacz Miklós özvegye: Martha (nob.)1 meg fiai: János, István,
László, Imre, Péter és György nevében, quod cum ipsi in dominica Ramispalmarum
proxime preterita (márc. 24.) ante curiam domus ipsorum querulantium in possessione
Maroth vocata causa solatii2 exeuntes astare habuissent, akkor Gymes-i Forgacz György
(egr.) a panaszosok két ugyanott tartózkodó familiárisát két nyíllövéssel meg akarta ölni,
és azok csak az özvegy segítségével tudták magukat megvédeni. Ezért megparancsolja
a káptalannak / megyének, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot / küldjék ki egy vagy két emberüket
az igazság kiderítésére, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Ladislaus de
Sabokrek, Mathias de Koros, Iohannes de Rayczan, Stephanus de Selesen, Gywla de
Kysthapolczan, Emericus Boryw de Ebedecz.
Átírta: 1) a nyitrai káptalan 1426. ápr. 22-i jelentésében: 476. DL 59079. (Forgách cs.) – 2) Nyitra megye
1426. máj. 2-i jelentésében: 524. DL 59082. (Forgách cs.)
1
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Az özvegy nevét csak a megyének címzett oklevél tartalmazza.

2

A káptalani átiratban: sosalacii.

Ápr. 11. (Bude, f. V. p. oct. pasce) Zs. Bars megye hatóságához. Elmondták neki
Gymes-i Forgacz Miklós özvegye (magn.) meg fiai: János, István, Imre, László, Péter
és György nevében, hogy György esztergomi érsek Ledecz-i officiálisa: Sinka László,
György érsek külön engedélyével és parancsából familiárisaival és csatlósaival
nemrégiben fegyveresen és hatalmasul a panaszosok Costholyan nevű birtokára tört,
és onnét jobbágyukat: Cczechko(!) Istvánt absque licentia ac iusto terragio et aliis
debitis minime persolutis contra consuetudinem regni nostri cum omnibus rebus et
bonis suis az említett Ledecz birtokra költöztette potentia mediante a panaszosok nagy
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kárára. Ezért megparancsolja a megyének, hogy küldjék ki egy vagy két emberüket az
igazság kiderítésére, majd azt írják meg neki.
Átírta Bars megye 1426. máj. 2-i jelentésében: 522. DL 59080. (Forgách cs.)
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Ápr. 11. (Bude, f. V. p. oct. pasce) Zs. Nyitra megye hatóságához. Elmondták neki Gymes-i
Forgacz Miklós özvegye (magn.) meg fiai: János, István, Imre, László, Péter és György
nevében, hogy Komyaty birtokon lakó jobbágyuk: Thoth Dénes absque licentia ac iusto
terragio et aliis debitis suis minime persolutis contra consuetudinem regni nostri György
esztergomi érsek Ker nevű birtokára költözött, és az érsek többszöri kérésük ellenére sem
hajlandó őt visszaengedni az ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja a címzetteknek,
hogy küldjék ki egy vagy két emberüket az igazság kiderítésére, majd azt írják meg neki.
Átírta Nyitra megye 1426. máj. 2-i jelentésében: 523. DL 59081. (Forgách cs.)
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Ápr. 11. (f. V. p. oct. pasche) A csázmai káptalan Cillei Hermann zagorjei grófhoz és
szlavón bánhoz. Március 15-i parancsa (317) értelmében Podgorya-i Izsák fia: András
báni emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, György karbeli klerikust, akik visszatérve
elmondták, hogy ők vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 35507. (Acta Paul., Garig 5-26.) – Levt. Közl. 10. (1932.) 280.,
reg. – Átírta Décsei János fia: Bálint közjegyző 1465. szept. 2-i oklevelében. DL 35037. (Uo. 6-42.) – Levt.
Közl. 12. (1934) 142., eml.
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Ápr. 11. (5. die 8. diei pasce) A csornai konvent emlékezetül adja, hogy kötelezettségvállaló
levelük értelmében Kysfalud-i Lőrinc fia: Antal húsvét ünnepének 8. napján (ápr.
7.) sedecim florenos centenarios denariorum nove monete regalis lett volna köteles
fizetni Paztor-i Bondor (dictus) Miklós özvegyének: Margitnak (nob.), ám Antal nem
jelent meg és nem is küldött maga helyett senkit, tartozását sem fizette meg, ezért az
említett kötelezettség értelmében in duplo eiusdem pecunie et in fidei sue fractione
marasztaltatott el.
Három részre szakadt papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 68342. (Kisfaludy cs.)
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Ápr. 11. (Posonii, f. V. a. dom. Misericordie) Rozgon-i István és György pozsonyi
ispánok emlékezetül adják, hogy a nyitrai káptalannak secundum mandatum serenissimi
principis domini nostri regis Sigismundi nobis pro salario nostro exercituali florenos
centum nove monete regalis nunc currentibus kellett fizetniük,1 mivel ezt teljesítették,
jelen levelükkel nyugtatják erről őket.
Papíron, a szöveg alatt pecsét nyomával. Nyitrai káptalan lt. 52-1. (DF 273608.)
1
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Az adóról bővebben lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 179–199.

Ápr. 11. Sopron. Czelli Mordechai fia: József, jelenleg Bécsújhelyen lakó zsidó a maga és utódai nevében
elismeri, hogy Sopron városa a neki járó 450 aranyforintot megfizette. – Házi I/2. 302. (Sopron város lt. D
689. – DF 202323.) – Magyar-zsidó oklt. V/1. 35., reg. (Házi után.)
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Ápr. 11. Firenze. Simone di Lapo Corsi firenzei kereskedő tájékoztatja társát, Lodovico di
ser Viviano Vivianit, hogy társaságuk másik tagja, Tommaso di Piero Melanesi visszatért
Rómából, ahonnan elhozta testvére: Giovanni váradi püspökké való kinevezéséről szóló
pápai bullát.
Archivio di Stato di Firenze, Carte Strozziane I. 229. 56r. – A kivonatot Prajda Katalinnak köszönjük.
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Ápr. 12. (5. die f. II. p. Quasi modo) A kalocsai káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy
bírói intézkedése értelmében az abban megnevezett Baal-i Gellért királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat, András mester kanonokot, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Quasi modo vasárnap utáni hétfőn (ápr. 8.) kimentek Pongorach birtokra, és ott
Bathmonstra-i Thethews (dictus) László fiát: Györgyöt Imre Chikadar-i apát ellenében
György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi különös jelenlét elé megidézték.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 80041. (Zichy cs., zsélyi 213-2039.) – Zichy VIII. 37., reg.
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Ápr. 12. (7. die sab. p. Ambrosii) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg,
hogy ők Pálóci Mátyus országbíró Bathor-i Szaniszló fia: István részére szóló, idézést
előíró parancsa értelmében az abban megnevezett Pylys-i1 Mátyás királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat, Ferenc presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők
Ambrus-nap utáni szombaton (ápr. 6.) Kallo-i Lewkes fiát: Miklóst Kallo-i birtokrészén
az országbíró levelében leírt ügyben megidézték válaszadásra György-nap (ápr. 24.)
nyolcadára a királyi jelenlét elé.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 54499. (Kállay cs.) – A hátlapon keresztben bírósági feljegyzés,
amely szerint a felperest Kech-i János képviselte leleszi levéllel; alatta: Zathmar (a megyei bírságjegyzéknek),
mellette áthúzva: Zabolch.
1
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Eredetileg: Phylys-i, de a h betűt áthúzták.

Ápr. 12. (7. die sab. p. Ambrosii) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Márc.
21-i parancsa (342) értelmében Rakamaz-i Balázs deák királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Ferenc frater presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy Ambrusnap utáni szombaton (ápr. 6.) ad opidum Kallo, locum scilicet sedis iudiciarie comitatus
de Zabolch mentek, és ott Kyrch-i Illést személyesen, illetve általa a távol lévő többieket
verbo vestre maiestatis figyelmeztették, hogy (a királyi parancsban megnevezett) ügyet
mindenféle bírság nélkül, statu in eodem küldjék át Zs., a főpapok és a bárók elé, ám erre
Illés a maga és a társai nevében is azt válaszolta, quod hoc facere minime vellent, ezért a
királyi ember és a konventi kiküldött őt és társait Perked-i Simon ellenében György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé megidézte.
Foltos, szakadozott papíron, hátlapján pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-3. (DF
221639.) – A hátlapon a Máramaros megyei Karácsonyfalva birtok ügyében készült keltezetlen fogalmazvány.
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Ápr. 12. (5. die f. II. p. Quasi modo) A szepesi káptalan Zs.-hoz. Márc. 8-i parancsa (276)
értelmében Throchan-i Thivadar királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Péter
deákot, a káptalan subnotarius-át, akik visszatérve elmondták, hogy ők Quasi modo
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vasárnap utáni hétfőn (ápr. 8.) kimentek Sáros megyébe, és ott vizsgálódva megtudták,
hogy Jonhws (dictus) András, Hedrich-i Miklós és Baska-i Vid János Machauich vár
várnagyai familiárisaikkal, Parvus Pállal, Alberttel, Magnus Pállal és Magnus Antallal
Pap (dictus) Miklós bártfai polgárt és embereit, akik via in libera versos(!) regnum
Polonye utaztak, ellenségesen megtámadták és unum vas vini eiusdem Nicolai triginta
duos florenos novos valens elvették, sőt az azt szállítókat kegyetlenül elverték, és szekerét
meg négy lovát a nyergekkel és zablákkal elvitték potentia mediante.
Papíron, hátlapján pecsét töredékével. Bártfa város lt. 159. (DF 212840.) – Iványi: Bártfa 28/160. sz. (ápr.
8-i kelettel).
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Ápr. 12. (7. die 8. diei pasce) A váradi káptalan emlékezetül adja, hogy Garai Miklós
nádornak a Star-i Benedek fia: Imre és Bathyan-i György fia: György egyfelől, másfelől
Almas-i Chyre Péter fiai: János és László közötti ügyben kibocsátott bírói intézkedése
értelmében az abban megnevezett Keech-i Miklós nádori jegyzővel, a királyi kúriából
külön kirendelt emberrel kiküldték tanúbizonyságaikat: ifjabb Péter mester kanonokot
Imre és György, Gergely karbeli klerikust pedig László és János részére, akik visszatérve
elmondták, hogy húsvét nyolcadik napján (ápr. 7.) kimentek Imre és György Naghmaria
et Star nevű, János és László Pachey nevű birtokaira, majd a szomszédok és határosok
összehívása után Star-i Imre – aki Györgyöt is képviselte –, Péter fia: László meg a
mondott János fia: Barnabás jelenlétében megjárták azok határát, majd megerősítették
a határjeleket az elsőtől az utolsóig: quod incepissent a plaga orientali penes fluvium
Berekyo in loco Zyegeththew diceretur, ubi in quodam nemore seu rubeto penes viam,
per quam de ipsa Maria versus dictum fluvium Berekyo duceretur, unam metam
terream integram, pridem erectam reperissent; inde directe ad plagam occidentalem
ipsum nemus transeundo in latere cuiusdam alterius vie, qua de dicta Naghmaria in
prescriptam villam Pachey graderetur, unam metam; abhinc directe per eandem viam
ad plagam septemtrionalem vergendo in modico spatio arborem ilicis bisfurcatam meta
terrea circumdatam; amplius per ipsam viam plagam ad eandem currendo a sinistra
parte eiusdem vie quandam dupplicem arborem piri silvestris meta terrea circumfusam;
dehinc per eandem viam ad dictam plagam per modicum spatium gradiendo et de
ipsa via in aliam viam ad sinistram partem declinando arborem piri silvestris meta
terrea circumpositam; ulterius vero per ipsam aliam viam ad prescriptam plagam
septemtrionalem primum eundo penes eandem viam arborem pomi silvestris meta terrea
circumdatam; adhuc in eadem via ulterius tendendo plagamque eandem servando in
modico spatio unam metam iuxta eandem viam; eisdem etiam via et plaga continuatis
per parvum spatium eundo penes ipsam viam unam metam; per amplius quoque viam
per eandem versus dictam plagam in competenti spatio quoque declivo modo currendo
venissent ad locum, ubi due vie, quarum una ad angulum cuiusdam lacus Fernye
vocati, altera vero ad alveum seu venam eiusdem lacus, in vulgo Fernyefok appellatam,
tenderent, coniciderent(!), et ibi inter ipsas duas vias unam metam; exinde ipsa via ad
angulum dicti lacus dirigenti arrepta, quam ad plagam occidentalem declinando ad
ipsum angulum Fernyezeg dictum pervenissent, ubi penes ipsum lacum Fernye a plaga
meridionali unam metam; abhinc quoque ad dictam plagam septemtrionalem reflectendo
per quandam viam graminosam versus predictum alveum Fernyefok tendendo, circa
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meatum ipsius Fernye quendam dumum salicis meta terrea circumfusum; ulterius nempe
ipso lacu ad plagam septemtrionalem pertransito et quodam modo inter septemtrionalem
et occidentalem plagas gradiendo venissent ad fluvium Berekyo prenotatum, et penes
ipsum Berekyo iuxta abisum Keththewsewren appellatum unam metam angularem
quodam modo aliis decliviorem, quam ibidem renovare fecissent; amplius autem ipsum
fluvium Berekyo ad plagam septemtrionalem pertranseuntes iuxta quendam lacum unam
metam; adhuc ad ipsam plagam modicum currendo in quodam spineto unam metam;
deinde quendam alveum ad dictam plagam transvadantes in parvo spatio eundo unam
metam in planicie terre existentem; adhuc directe ad ipsam plagam pergendo penes
viam, per quam de dicta Star ad Pachey duceretur, a parte meridionali unam metam;
ipsa quoque via, que ad orientem declinative pertransita ex alia parte eiusdem vie unam
metam; postremo tandem plagam septemtrionalem ad predictam veniendo in dorso seu
latere cuiusdam fossati similem unam metam, semper terreas, pridem erectas, integras,
bene apparentes reperissent, ubi ipsis partibus nullas plures metas inter predictas
possessiones earum pridem erectas extitisse et esse concorditer affirmantibus eorum
finivissent reambulationem. A határjárás befejezése után a birtokokat a felsorolt határok
között valamennyi haszonvételükkel és tartozékukkal in heredum heredes iure eis
attinenti iktatták ellentmondás nélkül absentia partis alterius non obstante. Az oklevelet
a káptalan autentikus pecsétjének ráfüggesztésével erősítette meg. Méltóságsor: Konrád
prépost, Péter olvasó-, Miklós éneklő-, Bálint őrkanonok.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. Bethlen cs. iktári lt. 22-23. (DF 255021.) – Mellette újkori
egyszerű másolata.
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Ápr. 12. (4. die f. III. p. Quasi modo) A zágrábi káptalan Cillei Hermann zagorjei
grófhoz és szlavón bánhoz. Március 15-i parancsa (317) értelmében Beketynch-i János
deák báni emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Domokos karbeli prebendáriust, akik
visszatérve elmondták, hogy a báni ember Quasi modo vasárnap utáni kedden (ápr. 9.)
vizsgálatot tartva megállapította, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 35508. (Acta Paul., Garig 5-25.) – Levt. Közl. 10. (1932.) 280., reg.
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Ápr. 13. (15. die sacr. sabbati) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy Zs. márc. 13-i parancsa (303) értelmében Gecche-i Mihály királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat, Ferenc frater-t, akik visszatérve elmondták, hogy ők
nagyszombaton (márc. 30.) kimentek a Bereg megyei Langadar birtokra, ahol a királyi
ember a szomszédok és határosok összehívása után bevezette abba (Langadar-i) Fodor
Miklós fiait: Mártont és Jánost, István aranyműves (aurifaber) fiát: Jánost és Bencze
(dictus) András fiát: Barkát, majd iktatta azt királyi újadomány címén részükre minden
haszonvételével és tartozékával ellentmondás nélkül örök birtoklásra, a törvényben előírt
napokat a helyszínen töltve. Privilégiumukat autentikus pecsétjük ráfüggesztésével
erősítették meg.
Két példányban: 1) Hártyán, kiemelt O kezdőbetűvel, a függőpecsét befüggesztésének helyén
bevágásokkal. Leleszi konvent orsz. lt., Introductoriae et statutoriae F-71. (DF 211475.) – 2) Hártyán, amelyen
pecsételés nyoma nem látszik, a szöveg záró részéből pedig hiányzik a függőpecsétre utaló záradék. Uo. F-81.
(DF 211479.)
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Ápr. 13. Venerabili viro magistro Matheo de Vicedominis de Placentia utriusque iuris
doctori lectorique et canonico ac vicario in spiritualibus ecclesie Strigoniensis, fautori
nobis et sinceritati.1
Servitiorum constantia ad quevis mandatorum genera iugiter premissa. Venerabilis
pater et domine favorose. Quia plebania ecclesie Sancte Michaelis archangeli extra
muros civitatis Posoniensis iam tertio elapso die per mortem discreti viri domini
Adalberti, eiusdem prefate ecclesie ultimi et immediati rectoris ac plebani vacasset
ac vacaret de presenti, cuius quidem ecclesie iuspatronatus ad nos tamquam veros
et legitimos patronos pertinere dinoscitur, unde intimo affectu discreti viri domini
Nicolai, pridem ecclesie Sancti Martini predicatoris, ostensoris presentium bene merita
honestatisque indicia auscultantes, quibus se laudabiliter morum ac vite conversatione
erga quosvis sacrosancteque ewangelice doctrine informatione attentius exhibuit, de
quibus cum gratium(!) exhibitionibus plurimum contenti inducimur, ut ipsum in singulis
suis agendis benivolentium promotuum favoribus prosequamur, quare eum in prefate
ecclesie Sancti Michaelis plebanum animarumque nostrarum legitimum pastorem
pure et simpliciter propter Deum elegimus unanimi omnium nostrum cum consilio et
assensu, sicque electum vestre venerande paternitati presentibus duximus presentandum,
supplicantes humiliter et devote, quatenus ritibus et ceremoniis ecclesiasticis prehabitis
eundem dominum Nicolaum in rectorem ecclesie Sancti Michaelis prefate sibi curam in
spiritualibus et temporalibus, prout ad vestre paternitatis spectat officium, committendo
corfirmare dignemini omnipotentis Dei nostrarumque humilium precium ob respectum.
Datum in Posonio, sabbato die ante dominicam Misericordia Domini.2
Iudex et iurati cives civitatis Posoniensis
necnon Stephanus Spandl vitricus, Michael Mader,
Iohannes Fuerer, Andreas Ludvici in persona omnium parochianorum
et communitatis ecclesie Sancti Michaelis extra muros civitatis predicte,
filii vestre obedientes
Papíron, zárópecsét nyomával. Pozsony város lt. 835. (DF 239462.) – Bratislava 993. sz.
1
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A címzés a hátoldalon.

2

Vö. Vicedomini Máté ápr. 18-i oklevelével: 457.

Ápr. 13. (in Kisskapus, sab. p. oct. passce) Iske-i László ungi alispán és a szolgabírák
Zs.-hoz. Márc. 3-i parancsa (248) értelmében kiküldték maguk közül Helmech-i Péter1
szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy ő kimenve a megyébe vizsgálódva megtudta,
hogy minden a panasz szerint történt.
Szakadozott, lyukas papíron, egy nagyobb és négy kisebb zárópecsét nyomával. DL 69793. (Kende cs.)
1

*.
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A szövegben tárgyeset helyett birtokos eset (Petri) áll.

Ápr. 13. Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs.-hoz. – Sölch: ELTE LT és EK Iratjegyzék 31/94. sz. –
Az oklevél helyes kelte: ápr. 18. Lásd: 458.

Ápr. 14. (in villa Fyred, in Tyburcii) Zs. Pálóci Mátyus országbíróhoz (magn.) és egyebek
mellett Bereg megye ispánjához, valamint alispánjaihoz és a megye szolgabíráihoz.
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Elmondta neki Harabor-i Danch fia: András és Bálint fia: Pál, hogy Kallo-i Lewkes fia:
Miklós, annak fia: János, valamint Megyes-i Zsigmond három évvel azelőtt jogtalanul
elhajtották tizenhat sertésüket, amelyek őket a Harabor birtokhoz tartozó erdőik után
illették meg, ezenkívül az elmúlt pünkösd (1425. máj. 27.) idején jogtalanul és hatalmasul
elfoglalták némely szántóföldjüket, rétjüket, erdejüket, vizüket, halászóhelyüket és
malomhelyüket, amelyek Harabor birtokhoz tartoztak, és a panaszosokat azokból
kizárva, a hasznot a maguk számára szedték be az ő igen nagy sérelmükre; majd kérték
panaszuk orvoslását. Mivel huiusmodi actus potentiarios simpliciter preterire és a
panaszosokat jogaiktól és birtokrészeiktől megfosztani nem akarja, ezért megparancsolja a
címzetteknek, hogy Harabor birtok szomszédait és határosait, meg a megyebeli nemeseket
összehívván tartsanak vizsgálatot, és amennyiben a panaszt igaznak találják, akkor
további parancsára nem várva a panaszosoknak szolgáltassanak elégtételt, és vezessék
vissza őket a birtokaikba, majd iktassák vissza részükre a leleszi konvent tanúbizonysága
– akinek kiküldését jelen levelével elrendeli – jelenlétében, és védelmezzék meg őket
birtokaikban regie nostre maiestatis in persona et auctoritate presentibus vobis in hac
parte attributa et iustitia mediante. Az eljárásról ők és a konvent is tegyenek jelentést,
oklevelét pedig adják vissza a felmutatójának.
Átírta a leleszi konvent 1426. jún. 6-i jelentésében: 673, amely szerint az oklevél ad propriam commissionem regie maiestatis volt kibocsátva. DL 54508. és DL 54509. (Kállay cs.)
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Ápr. 14. (Bude, in Thyb. et Valer.) Zs. a zobori konventhez. Elmondták neki Garai Miklós
néhai nádor fia: János (magn.) nevében, hogy ő a Nyitra megyei Décs (Dechche), Karkóc
(Kathlo), Venchfalva, Csenyéd (Chyuk), Rátony (Ratholth), Drahóc (Padaroch) és Jalsó
(Iazlo) birtokokba be akar kerülni, amelyeket [Újlaki] Lőrinc fia: István (magn.) […
… … … …]. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása
után vezesse be Jánost az említett birtokokba, és iktassa azokat részére minden őt illető
jogon örök birtoklásra. Az esetleges ellentmondókat idézze meg jelenléte elé alkalmas
időpontra, és a konvent ugyanoda tegyen jelentést is. Kijelölt királyi emberek: [… …].
Átírta a zobori konvent 1426. máj. 3-i jelentésében: 529, amely szerint a királyi középpecséttel volt
megerősítve. DL 11777. (NRA 1520-20.) – Mellette 1797-ben, a már hiányos privilégiumról készült másolat.
A kivonat ez utóbbi segítségével készült. – A mandátum, illetve az azt fenntartó privilégium egyaránt
újkori hamisítvány: 1) az oklevélben felsorolt birtokok az Újlaki család galgóci uradalmának részei voltak
a középkorban, amelyet ekkor és még évtizedeken át, 1524. évi kihalásukig ők birtokoltak; 2) éppen ezért
meglepő, hogy Garai János kéri azok iktatását, 3) hogy mindez ellentmondás nélkül lezajlott; 4) az oklevelet
fenntartó privilégiumon ugyan, amint a zobori konvent más oklevelein is, kerek alakú pecsét függ, de
a pecsétkép helyén négyzethálót formáló bemetszés van. A hamisítvány tárgya és külalakja révén is jól
illeszkedik az Esterházy-család által készíttetett többi oklevéléhez (ZsO VIII. 222., 255., 356., 537. sz., vö.
Soós: Neo-acquistica 815–826.)
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Ápr. 14. (Bude, in Thib. et Valer.) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondták neki Garai
Miklós néhai nádor fia: János (magn.) nevében, hogy ő a Pozsony megyei On birtokba
és tartozékaiba, quam egregius Stephanus filius Laurentii dicti Salaph de Chemen
eidem Iohanni de Gara in redemptionem sui capitis ratione cuiusdam facti potentie,
in quo idem coram magnifico Desew de dicta Gara, bano nostro Machoviensi contra
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Paulum Rufum de Desewboya convictus extitisset, imperpetuum donasset, be akar
kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike menjen ki az említett birtokra, majd a
szomszédok és határosok összehívása után vezesse be Jánost a birtokba és iktassa azt
részére az említett jogon minden haszonvételével és tartozékával együtt örök birtoklásra;
az esetleges ellentmondókat idézze meg ad terminum competentem a királyi jelenlét elé,
a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Blasius de Karcha,
Paulus de Patha, Sigismundus de Gergethek, Emericus de Marchel.
Papíron, zárópecsét nyomával. Pozsonyi káptalan orsz. lt. 4-11-3. (DF 225971.) – A hátlapon keresztben
konventi feljegyzés, amely szerint Gwrgetheg-i Zsigmond királyi ember Gergely scriba et notarius domini
nostri prepositi jelenlétében György-nap előtti hétfőn (ápr. 20.) elvégezte a feladatot.
428

Ápr. 14. (6. die f. III. a. Thib. et Valler.) A győri káptalan Zs.-hoz. Pálóci Mátyus
országbírónak Antal csornai prépost és a konvent részére Zyrak-i Mychk fia: Tamás és
felesége meg Mihály de eadem ellenében kiadott idézést elrendelő parancsa értelmében
az abban megnevezett Pothyand-i László királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat,
Pál karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy a királyi ember Tiborc és
Valér ünnepe előtti kedden (ápr. 9.) Mychk fiát: Tamást, feleségét és Mihályt Zyrak-i
birtokrészükön a csornai prépost és a konvent ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára
a királyi jelenlét elé idézte meghagyva nekik jobbágyaik előállítását is.
Vízfoltos papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. GYMSML 5375., Csornai konvent mlt. 39-3-25. (DF
264986.) – A hátlapján középen alul: contra non venit; a keresztben bírósági feljegyzés: Pro (actoribus)
Ladislaus de Paztor cum eiusdem, vagyis a felperes prépostot és konventet az ügyvéd az ő saját levelükkel
képviselte; alatta: Soproniensis (a megyei bírságjegyzéknek).
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Ápr. 14. (7. die 9. diei pasche) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. Megkapván
Garai Miklós nádor hozzájuk intézett kérését, annak megfelelően Panyth-i/Panich-i
Sebestyén mesterrel, jegyzővel, a királyi kúriából kirendelt nádori emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat, Tamás frater presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők húsvét 9.
napján (ápr. 9.) kimentek Lyzkaolazy/Lyskaolasi birtokra, illetve annak földjeire, erdeibe,
halastavaihoz, legelőire és kaszálóira, majd a szomszédok és határosok összehívása után,
valamint György szepesi prépost, Miklós szepesi őrkanonok meg Ferenc/Frank és Péter
dékánkanonokok – akik a káptalant képviselték levelükkel –, továbbá Checher/Chycher-i
Ormos (dicti) Domokos, Jakab, Péter és János jelenlétében először a mondott Lyzkaolazy/
Lyskaolasi birtokot a szepesi prépost, őr- és dékánkanonokok útmutatása szerint a néhai
Kónya bán fia: Simon országbíró privilégiuma alapján – amelyet ugyanők bemutattak
– járták meg az Ormos-fiak Wys/Wyz birtoka felől: quod incepissent a fluvio Bodrog
vocato a plaga meridionali in quodam parvo alveo Bezdener/Besdenov vocato in locis
duarum metarum deletarum in rippa ipsius fluvii Bodrog habitarum; de quibus eundo
versus eandem plagam meridionalem per parvum spatium venissent ad meatum aque
Baralya/Baralia vocatum, ad locum, circa quem ex utraque parte duas metas abolitas,
unam videlicet a parte septemtrionali, aliam vero a parte meridionali existentes, de terra
possessionis Wys/Wyz predicte separantes, per ipsos filios Ormos, ut diceretur/dicebatur,
deletarum(!) et abolitarum(!); de quibus adhuc ad eandem plagam directe procedendo per
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duas metas similiter abolitas per bonum spatium currendo pervenissent ad alveum Elewer/
Elever vocatum, ubi circa eundem alveum Elewer/Elever unam metam terream abolitam et
destructam reperissent, ubi de terra Maywschenke/Mayoschenke seperaret(!)/separaret, et
ibi terminassent. – Mindezeknek az Ormos fiak ellentmondtak, majd Domokos és atyafiai
kérésére határt egy földterület felől, amelyet Ormos fiai Belchenke-nek neveznek, egyszerű
útmutatásukkal megjárták: quod incepissent a parte meridionali super uno magno fossato,
quod ipsi Bezdenasassa/Besdenasassa vocari retulissent; deinde vero versus plagam
occidentalem per parvum spatium procedendo/transeundo circumeundoque/currendoque
quandam silvam venissent ad partem meridionalem penes quandam piscinam Arosthow/
Arastho vocatam, ubi prefatus Dominicus quandam(!) parvam(!) dumum viminum(!)/
vimineum pro meta demonstrasset; abhinc vero satis per bonum spatium penes eandem
piscinam procedendo prefatus Dominicus consimiliter quandam(!) dumum pro meta
ostendisset; peramplius vero penes eandem piscinam procedendo venissent ad quendam
meatum aque de ipsa piscina versus partem occidentalem egredientem, quem idem
Dominicus Baralya/Baralia nominasset; penes quam per longum spatium versus partem
meridionalem eundo venissent ad quendam locum, ubi ipse Dominicus quendam locum
quasi ligone extirpatum pro meta ostendisset, asserendo, quod tertia dies esset, postquam
ipsa meta deleta et deportata haberetur; abhinc vero versus dictam plagam meridionalem
in competenti spatio procedendo venissent ad quendam locum, ubi ipse Dominicus metam
fuisse, sed abolitam extitisse recitasset; de qua versus dictam plagam non longe eundo
venissent ad quendam alveum, quem ipse Dominicus Elewer/Elever vocari1, et ibi metam
terream fuisse astruxisset, in quibus quidem locis nulle mete reperte fuissent.
Et quia prescripte mete et cursus metales per prescriptos dominos prepositum ac2
custodem et canonicos dicte ecclesie Scepusiensis secundum series litterarum annotati
condam/quondam comitis Symonis et nostrarum privilegialium, ut premittitur, modo
meliori, quam prenominati filii Ormos demonstrata3/demonstrassent ac reperta
fuissent, ob hoc ipsi eosdem dominum prepositum et capitulum ecclesie Scepusiensis a
vexationibus/vexatione predictorum Dominici et fratrum suorum predictorum de novo
et ex novo absolventes predictas terras, silvas, piscinas, prata et fenilia per prescriptos
filios Ormos occupatas iuxta prescriptum mandatum vestre serenitatis eisdem domino4
preposito et capitulo restatuentes, cum ipsi circa veteres et abolitas metas et5/ac destructas6
contradictione quorumlibet et signanter prescriptorum Dominici et fratrum suorum
predictorum in hac parte non obstante, litis etiam pendentia, si qua foret inter ipsos, non
obstante, erigere et cumulare/cumilare(!) voluissent, tunc prefati filii Ormos insurgentes
respondissent, quod ipsi nullas novas metas in locis predictarum/prescriptarum
abolitarum metarum per quemcumque modo, immo etiam si eos ibi mori contingeret,
erigere permitterent, asserentes/asserendo easdem metas intra limites eiusdem
possessionis eorum Wys/Wyz existere et ad eandem pertinere, sed hoc, quod prescripta
particula terre Belchenke non intra, sed extra demonstrationem predictorum prepositi ac
custodis et canonicorum existeret, solum iuramento ipsius domini7 prepositi submitterent.
Ad quod idem dominus prepositus respondisset, quod si vestra serenitas id fieri debere
decerneret, extunc/tunc ipse dominus prepositus hoc facere presto esset et paratus. – Hiis
itaque sic peractis/peractis sic, cum ipsi de prescripto loco versus propria redire/reditis(!)
voluissent, tunc iamfati Dominicus Ormos ac Iacobus, Petrus et Iohannes cum Petro filio
Andree de Gargo, nobile de comitatu Scepusiensi, consodali videlicet ipsorum domini8
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prepositi et capituli in verba obprobriosa/obbrobriosa insurgentes prefatus Iohannes9
Ormos clavam suam in manu erigens equum suum ante predictum Petrum hincinde
vertendo eundem Petrum verbis contumeliosis pertractans/pertractando dixisset, quod
ipse Petrus non hic, videlicet et in eorum/ipsorum terra, sed in terra eorum10 Scepusiensi
metas erigere deberet. Annotatus quoque Petrus Ormos antefatum/prefatum Petrum
verbis illicitis pertractando dixisset, quod omnia mala inter ipsos per ipsum Petrum de
Gergew/Gargo et dictum Frank decanum fulminata et seminata/suscitata haberentur,
eundem Frank decanum consimiliter verbis illicitis pertractasset, ubi prefati Dominicus
Ormos, Iacobusque et Petrus primo respondissent, quod ipsi mandatis vestre serenitatis
libenter obedierent et metas prefatas/prescriptas erigere permitterent. Sed post hoc iidem
respondissent, quod ipsi absque scitu vestre serenitatis metas prescriptas in superioribus
enarratas, immo si etiam ipsos ibidem mori contingeret, erigere non permitterent, sed
prefati Dominicus et Iacobus in eorum ac Thome filii dicti Iohannes Oroz/Oros personis
premisse metali erectioni contradixissent, ezért a nádori ember és a konventi kiküldött ott
és akkor megidézte Ormos Pál fiát: Domokost, Oroz/Oros János fiait: Jakabot és Tamást,
továbbá Ormos11 István fiát: Jánost meg Pétert mindezek ügyében válaszadásra Györgynap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi személyes jelenlét elé, ubi protunc vestra maiestas
fuerit constituta, a közöttük függő pert nem véve figyelembe.
Két példányban: 1) papíron, hátlapján címzéssel és pecsét nyomával. Szepesi prépostság levéltára 202.
(DF 264320.) – 2) Papíron, kiemelt S kezdőbetűvel, a hátlapról készült fényképen sem címzés, sem pecsét
nem látható. Uo. 203. (DF 264321.). – A két példány eltérő olvasatai a szövegben „/”-jellel elválasztva
szerepelnek. – Az első példányt átírta a jászói konvent egy 1819. évi oklevelében: Szepesi káptalan mlt.
7-1-22. (DF 272805.).
1
A szó csak a 2. példányban. 2 A szó csak az 1. példányban. 3 Az 1. példányban e szó előtt
kihúzva: demonstrassent. 4 A szó csak a 2. példányban. 5 Az 1. példányban e szó előtt kihúzva:
atque. 6 Az 1. példányban e szó után kihúzva: quorumlibet. 7 A szó csak a 2. példányban. 8 A szó
csak a 2. példányban. 9 Az 1. példány eredeti olvasata, amelyet kihúztak: Dominicus. 10 A szó csak az 1.
példányban. 11 Az 1. példányban ezt követően kihúzva: suprascriptos.
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Ápr. 14. (3. die f. VI. p. oct. pasce) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz.
Ápr. 2-i parancsa (378) értelmében Kwpa-i Benedek királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat, László frater presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők
húsvét 8. napját követő szombaton (ápr. 13.) kimentek Poly, Gard és Zenthlewrinch
birtokokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után azokat körülhatárolni,
és ahol szükséges, új határjelekkel ellátni akarták, ám György szepesi prépost nevében
Alba-i Péter mester kanonok ellentmondott annak, hogy az elhatárolást Kysida és Zebes
birtokok felől elvégezzék; ezért a prépostot megidézték (Pólyi Csirke) Lőrinc fia: János,
felesége: Erzsébet asszony (nob.) és Zempse-i Frank meg László ellenében György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé.
Papíron, zárópecsét nyomával. Szepesi káptalan mlt. 9-4-2-40. (DF 272845.) – A hátlapján a címzés
alatt: par; középen alul: contra non venit; alatta: ad Mich., vagyis a pert Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára
halasztották.
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Ápr. 14. (in Thyb. et Valler.) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg,
hogy a királyi különös jelenlétén Janosy-i Kanthor Péter fia: Imre részére kiadott,
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három vásáros kikiáltással történő idézést elrendelő parancsa értelmében az abban
megnevezett Hethe-i János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc frater
presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők kimenve Bereg megyébe Ambrus-nap
utáni hétfőn (ápr. 8.) Kazon, másodjára ugyanazon a napon Mwnkanch(!) oppidumokban, harmadjára pedig Ambrus-nap utáni csütörtökön (ápr. 11.) Nomyn faluban három
vásáros kikáltással megidézték Chazloch-i Mihályt az említett Imre ellenében oklevelei
bemutatására és a bírónak járó kilenc és trium marcarum dupplatis parti adverse
bírság megfizetésére György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi különös jelenlét elé.
Insinuassent ibidem, ut si ierit et dicta literalia sua instrumenta exhibuerit, de dictisque
iudiciis iudici et parti adverse satisfecerit, bene quidem, alioquin non obstante ipsius
absentia et rebellione vestra serenitas finem debitam et indilatam faceret in causa in
dictis litteris suis proclamatoriis denotata et declarata, prout dictaret ordo iuris.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 54500. (Kállay cs.)
432

Ápr. 14. (in quind. pasce) László sági prépost és a konvent emlékezetül adják, hogy
megjelentek előttük nobilis domina Margaretha relicta Benedicti literati, filii Thome
de Warbak, filia vero Martini dicti Jonhus ex nobili domina Keche vocata, filia condam
comitis Paznan de Kowar a Stephano filio Lyptho de Palasth propagata pro se personaliter
– fia: Tamás és leánya: Borbála meg mindenki más érintett terhát magára véve – egyfelől,
másfelől Paznan (dictus) fia: László fia: Mátyás fia: Pál mester, és Margit asszony azt a
bevallást tette, hogy mivel Pál mestertől már gyakran kapott segítséget, most pedig pro
eorum victus sustentatione quindecim ulnas boni panni et duos boves bonos kapott tőle,
a Hont megyei Scelen birtokban bírt jogait, továbbá azt a földet (terra), amelyet Károly
király idejében de villa Syrak excisa Lyptho fia: István részére Scelen-hez csatoltak,
örökre Pál mesternek adományozza, és az összes, ezekre vonatkozó oklevelét semmisnek
nyilvánítja. A káptalan oklevelét autentikus pecsétjének ráfüggesztésével erősítette meg.
Hártyán, függőpecsétje elveszett. DL 69432. (Kubinyi cs., kovári.)
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Ápr. 14. (5. die f. IV. p. oct. pasce) A vasvári káptalan Zs.-hoz. Febr. 19-i parancsa (157)
értelmében Vadasfalu-i József királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Demeter
karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők húsvét 8. napját követő szerdán
(ápr. 10.) az ügyben Sopron megyében vizsgálatot tartva megállapították, hogy minden
a király levelében leírt panasz szerint történt.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 43663. (Múz. törzsanyag, Vétel 1881.) – A jelzeten az eredeti
példány mellett egy 1916. nov. 28-án készült másolat is található.
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Ápr. 15. Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy Miklós szerzetes a Lád falu melletti Szűz Mária-kolostorból
a maga és szerzetestársai nevében előttük bejelentette, hogy Kori Mátyás fiai: Kelemen, Márton és Mátyás,
valamint Kori Tamás fia: János, ugyanezen Tamás leánya: Margit, Kori László leányai: Erzsébet és Orsolya
azt a 9 budai dénármárkát, amelyért elődeik egy Kori birtok határain belül fekvő erdőrészt (particula silve)
az egri káptalan előtt elzálogosítottak a néhai Petri Pókának, akinek örökösei azután az említett erdőrészt
végrendeletileg a nevezett pálos kolostorra hagyták, a kolostornak hiánytalanul megfizették, ezért őket erről
nyugtatja. – BLÉ 5. (1985) 634. (DL 11778. – Acta Paul., Lád 8-4.)
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Ápr. 15. (4. die f. VI. a. Misericord.) [A garamszentbenedeki konvent]1 Emeke-i Jakab
barsi alispánhoz. Symoni-i György és Miklós (nob.) részére kiadott, a konventtől
idézésben való tanúskodást kérő oklevele értelmében Kostolian-i Mihály fia: Simon
megyei emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János frater accolitus-t, akik visszatérve
elmondták, hogy a megyei ember Misericordia vasárnap előtti pénteken (ápr. 12.)
Was (dictus) Péter és Fodor (dictus) László Hrwsow-i alvárnagyokat Knesich birtokon
Symoni-i György és Miklós ellenében Fülöp és Jakab apostolok ünnepe utáni csütörtökre
(máj. 2.) ad sedem iudiciariam, videlicet ad Borsiensem idézték, meghagyván nekik
Fenukostolian birtok jobbágyainak előállítását is.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 72626. (Simonyi cs.) – A hátlapon keresztben a megye feljegyzése,
amely szerint a felpereseket Lachk-i Bálint képviselte zobori konventi levéllel, az alperes nevében assumptor
termini jelent meg és 15. napra halasztottak; alatta: proro(gatorie); mellette: den. solvit, per XII den. (az
eredeti mellett lévő újkori másolat szerint: denarii sex, pendent XII denarii).
1
Az oklevélből az intitulatio hiányzik, földrajzi alapon azonban leginkább a garamszentbenedeki
konventről lehet szó, amelyet megerősít a kör alakú pecsétnyom is.
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Ápr. 15. (7. die f. III. a. Thyb. et Valler.) Miklós leleszi prépost és a konvent Garai
Miklós nádorhoz. Tudja meg, hogy Ruzka-i Dobo (dictus) István részére kiadott
idézőlevele értelmében az abban megnevezett Krysanno-i György nádori emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Benedek karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Tiborc és Valér ünnepe előtti kedden (ápr. 9.) Kysdobron-i János fiát: Antalt
Kysdobron-i birtokrészén a nádor levelében leírt ügyben megidézték az említett Dobo
István ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a nádori jelenlét elé.
Restaurált, hiányos papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 11779. (NRA 747-1.) – A hátlapon keresztben
bírósági feljegyzések, amely szerint a felperest Helmech-i András képviselte Mátyus országbíró levelével,
a pert az alperes részére szóló királyi rendelettel Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztották, mivel az
alperes György [érsekkel] Havasalföldre ment (eo quod idem [cum] Georgio […] Transalpinas); mellette: due
solvere, alatta kihúzva: iterum solvit A(ctor).
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Ápr. 15. (4. die f. VI. a. Thyb. et Valler.) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz.
Márc. 2-i parancsa (241) értelmében Ramachahaza-i Demeter1 királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Jakab karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy Tiborc és
Valér ünnepe előtti pénteken (ápr. 12.) kimenve Panyola birtokra, amely Panyola-i Frank
lakóhelye (locum habitationis), verbo vestre serenitatis személyesen figyelmeztették
Frankot, hogy Kallo-i Lewkes fiának: Miklósnak adja meg az ellene hozott ítélet szerint
annak homagiumát. Mivel Frank ezt visszautasította, megidézték a királyi jelenlét elé
György-nap (ápr. 24.) nyolcadára, a közöttük függő pert nem véve figyelembe.
Lyukas, szakadozott papíron, elhalványult írással, zárópecsét töredékeivel. DL 54502. (Kállay cs.) –
A hátlapján középen alul: contra non venit; a szélén keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperest
Samelhaza-i Balázs, az alperest Perked-i Simon – mindketten leleszi konventi levéllel – képviselte, és a pert
az ügyvédek akaratából (de partium) Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztották; due.
1

A név egyidejűleg a kihúzott Martino fölé írva; a parancslevél átírásába is utólag szúrták be (lásd ott).
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Ápr. 15. (6. die ferie IV. a. Thyb. et Valler.) Miklós leleszi prépost és a konvent Garai Miklós
nádorhoz. Kallo-i Lewkes fia: Miklós részére kiadott idézőlevele értelmében az abban
megnevezett Ramachahaza-i Demeter nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Jakab karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Tiborc és Valér ünnepe
előtti szerdán (ápr. 10.) Bathor-i Szaniszló fiát: Istvánt Kysletha-i birtokrészén megidézték
Kallo-i Lewkes fia: Miklós ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a nádori jelenlét
elé a nádori oklevélben leírt ügyben válaszadásra és a hat márka bírsága megfizetésére.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 54503. (Kállay cs.) – A hátlapján a címzés alatt: contra non venit;
a hátlapon keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperest Samelhaza-i Balázs képviselte leleszi
levéllel; alatta: Zabolch (a megyei bírságjegyzéknek).
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Ápr. 15. Róma. Pápai bulla Miklós fia: Imre fehérvári éneklőkanonokságáról, amely szerint fizetési
kötelezettség nélkül lett kiállítva. – Cameralia II. 1158a. sz. (Camera Apostolica, Annatae vol. 2, fol. 284.) –
Annatae 51/54. sz. (Uo.) – Mon. Rom. Vespr. III. 53., reg. (Mart. V. A. 1424–1427, fol. 284.)
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Ápr. 15. Róma. Gergely fia: Tamás csanádi egyházmegyei presbiter, a szentgyörgyi Szent György-egyház
rektora kéri a pápát, hogy mentse fel az irregularitas alól, amelyet azzal szerzett, hogy egy éjjel számos
részeg ember összeverekedett, ő pedig szét akarta őket választani, de egy klerikust közülük, aki részegen
karddal őrá támadt, véletlenül megsebesített, aki a nagy hideg és a részegsége miatt reggelre a falu szélén
megfagyott. – A pápai jóváhagyás: Fiat, ut petitur, si sine scandalo et committatur ordinario. – Lukcsics I.
877. sz. (Reg. suppl. vol. 197, fol. 245.) – Juhász: Csanádi püspökség I/4. 132/9. sz. (Uo. vol. 190, fol. 245.) –
Bónis: Szentszéki reg. 266/2258. sz. (Lukcsics után.)
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Ápr. 16. (32. die f. VI. a. Iudica) A budai káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. febr.
3-i parancsa (97) értelmében Aran-i István külön e célból kirendelt királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Miklós éneklőkanonokot, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Iudica vasárnap előtti szombaton (márc. 16.) és az azt követő napokon kimentek
a parancsban megnevezett birtokokra, majd a szomszédok és határosok összehívása
után (Szeri Gábor leányait:) Erzsébetet, Katalint és Agatha-t (nob.) bevezették azokba,
és iktatták azokat részükre minden őket illető jogon örök birtoklásra, a törvényben előírt
napokat a helyszínen töltve. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes
litteras nostras privilegiales duximus concedendas.
Átírták ugyanők 1452. ápr. 28-i, az intitulációt elhagyó oklevelükben. DL 93204. (Festetics cs. lt.,
Csongrád 48.)
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Ápr. 16. (f. III. p. Thyb. et Valler.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül
adják, hogy Kallo-i Lewkes fia: Miklós nevében megjelent előttük annak familiárisa:
Samelhaza-i Balázs, és tiltakozva elmondta, hogy amikor Lewkes meghalt, akkor Miklóst
néhai Meggyes-i István – Zsigmond de eadem frater-e(!) – in etate tenera valamennyi
birtokjogi oklevelével együtt magához vette és házában felnevelte, de amikor felnőtt, az
iratok nagy részét nem adta vissza, hanem magánál tartotta. Nehogy néhai István fia:
Zsigmond azon okiratok birtokában aliquam nequitiam, alienationem, perpetuationem,
fraudem et dolum faceret, és ezzel Miklóssal és fiaival szemben jogtalanságot kövessen
el, eltiltja őt attól, hogy a birtokokat zálogba adja, eladja, elidegenítse vagy elörökítse,
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mindenki mást pedig attól, hogy azokat megvásárolja, zálog vagy bármi más útján
birtokba vegye, elfoglalja vagy használja.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 54504. (Kállay cs.)
443

Ápr. 16. Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg, hogy a királyi különös jelenlétén Ónodi
Cudar János és bán fia: Jakab fia: Simon részére kiadott idézőlevele értelmében Jármi István királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc frater presbitert, akik Tiborc és Valér ünnepe előtti szerdán (ápr. 10.)
Károlyi Láncz Jakabot, Bertalant és Jánost olcsvai birtokrészükön az Ónodiak ellenében György-nap (ápr.
24.) nyolcadára a különös jelenlét elé idézték. – Károlyi II. 99. (DL 98871. – Károlyi cs. nemzetségi lt.,
Károlyi cs.)

444

Ápr. 16. A pécsváradi konvent Zs.-hoz. Márc. 21-i parancsa (344) értelmében Balazséfalvai Miklós királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc klerikust, akinek a jelenlétében a királyi ember Misericordia
vasárnap utáni hétfőn (ápr. 15.) Szeri Pósa fiait: Györgyöt és Gábort, valamint néhai1 Sandrinus fiait: Márkot
és Istvánt Émen birtokon lévő részükön Töttös János ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi
jelenlét elé idézte, közöttük függő pert nem véve figyelembe. – Zichy VIII. 273., kiv., amely közli a hátlapi
feljegyzés tartalmát is. (DL 80042. – Zichy cs., zsélyi 213-2041.) – Kőfalvi: Pécsvárad 317/634. sz.
1

Csak a külzeten szerepel.
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Ápr. 16. A somogyi konvent Zs.-hoz. A nyulakszigeti apácák részére kiadott, a konventnek címzett éves
megbízása értelmében Kéri János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: László frater papot, akik
megidézték a zselici apátot Tátony birtokon az apácák ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi
jelenlét elé, meghagyva neki ottani jobbágyai előállítását is. – SMM 33. (2002) 19/839. sz. (DL 11780. – Acta
eccl. ord. et mon., Poson. 63-34.)
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Ápr. 17. e. Agostino da Ozzola római jogi doktor jelentése Filippo Maria Visconti milánói herceghez.
Bizonyára értesült róla, hogy elküldte emberét Cillei Hermann grófhoz és az aquileiai pátriárkához
tárgyalni, aki a pártiárkától visszajőve tudatta, hogy az felajánlotta, hogy a Zs. és a milánói herceg közötti
addigi meghasonlást megszünteti és közbenjár a herceg érdekében, ha követét elküldi hozzá kérő levéllel, és
ugyanilyet Zs.-nak címezve is kiállít. Ezután lehetőség nyílik arra, hogy Zs. és Cillei Hermann hadseregeiket
Dalmácia és Szlavónia irányába a velenceiek ellen küldjék; maga a pátriárka Friaul, Isztria, Treviso, Vicenza
környékére sietne igyekezne a herceg kérése szerint. Ezt követően a pátriárka újabb követe, Christophorus de
Cucanea érkezett hozzá, aki tudatta, hogy a pátriárka és a gróf biztatására azokról a részekről több főember
Zs. udvarába érkezett, panaszolva, hogy a velenceiek Milánó ellen támadtak, és hogy ez a birodalmi sérelem
tűrhetetlen; továbbá, hogy e követ Zs.-hez igyekvő firenzei követekkel is találkozott. Mellékeli a maga részéről
az aquileiai pátriárkához írt válaszlevelének fogalmazványát javításra (lásd a következő tételt). – Osio II. 184.,
ápr. 17-i keltezéssel. (Milánói lt., fogalmazvány.) – Carteggio II. 9/78., ápr. 17. előtti keltezéssel. (Uo.).
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Ápr. 17. Agostino da Ozzola római jogi doktor válasza az aquileiai pátriárkához. Megkapta követétől a
megbízólevelét és az értesüléseket továbbította a milánói hercegnek, aki köszöni a pátriárka és Cillei Hermann
gróf közbenjárását. Ő maga betegsége miatt nem tudott hamarább válaszolni, de közben megérkezett hozzá a
pátriárka újabb követe, Christophorus de Cucanea. Az általa mondottakat szintén továbbította a hercegnek,
aki közben teljes felhatalmazással követet küldött Zs.-hoz, és a pátriárkához és Cillei grófhoz is írt, kérve
mielőbbi segítségüket Velence ellen (lásd 356). Köszöni, hogy a pátriárkának valóban szándékában áll
sereggel vonulni a velenceiek ellen, de sürgős cselekvésre van szükség. Ezért a herceg érdekében kéri, hogy
legalább 8000 lovassal vonuljon fel a velenceiek által egyébként üresen hagyott Friaul visszafoglalására.
Az ellenség ijedelmére jó volna, ha a sereg a szövetség jeléül a sajátján kívül Zs., Cillei Hermann és a milánói
herceg zászlója alatt is vonulna; a herceg küldene neki zászlót, ha ebbe beleegyezne. Kéri továbbá, hogy
Cillei Hermannt sürgesse, hogy Zs. seregeivel mihamarább induljon meg a dalmát és szlavón részeken
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Velence ellen. – Osio II. 185. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány, javításokkal.) – Carteggio II. 9/79. sz.
(Uo.) – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1469., kiv. (Előbbi alapján.)
448

Ápr. 17. (f. IV. p. Thyb. et Valler.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül
adják, hogy személyesen megjelent előttük Morwa-i Gyapol fia: Benedek – a maga
meg fiai: István, László és Szilveszter, meg az említett Gyapol fia: Jakab és annak
fiai: Miklós, Ferenc és a többiek nevében –, majd tiltakozva eltiltotta Zs.-ot a Zemplén
megyei Kwrthweles és Kekzegh birtokok eladományozásától, Kwrthweles-i Berecket,
fiát: Istvánt, Haraboch-i Istvánt, Hozywmezew-i Fekethw Györgyöt, Thwsa-i Bod fiát:
Mihályt, Bod Pétert, Ábrahámot, Simont és Lászlót, Haraboch-i Zsigmondot, Thwsa-i
Santha Benedeket, valamint Hozywmezew-i Demetert és Jánost és mindenki mást is
attól, hogy az említett birtokokat a maguk számára kieszközöljék, vagy bármilyen
módon azok birtokába kerüljenek és azokat a maguknak iktattassák.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 11781. (NRA 930-6.)
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Ápr. 17. (7. die f. V. a. Thyb. et Valler.) Miklós leleszi prépost és a konvent Garai Miklós
nádorhoz. Tudja meg, hogy Chahol-i László felesége (nob.) részére kiadott idézőlevele
értelmében az abban megnevezett Thunyugh-i Imre nádori emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Mátyás frater-t, akik visszatérve elmondták, hogy Tiborc és Valér
ünnepe előtti csütörtökön (ápr. 11.) Kallo-i Lewkus fiát: Miklóst Keer-i birtokrészén
megidézték György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a nádori jelenlét elé.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 54505. (Kállay cs.)
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Ápr. 17. (2. die f. III. p. Tyburcii) A szekszárdi konvent Garai Miklós nádorhoz. Tudja
meg, hogy idézőlevele értelmében az abban megnevezett Chepch-i István nádori emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Máté frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők
Tiborc-nap utáni kedden (ápr. 16.) megidézték Mare-i Gunya Miklós fiait: Andrást és
Mihályt Mare birtokukon Bathmonostra-i Thytheus László fia: János ellenében Györgynap (ápr. 24.) nyolcadára a nádori jelenlét elé válaszadásra, meg a nádornak és a perbeli
ellenfélnek járó hat márka bírság megfizetésére.
Szakadt, hiányos papíron, zárópecsét nyomával. DL 80062. (Zichy cs., zsélyi 213-2038.) – Zichy VIII.
264., reg. – A hátlapon keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint felperest Bes[enew-i] Tamás csanádi
káptalani, míg az alpereseket Iwanfalway-i Tamás pécsváradi konventi levéllel képviselte, és a pert Jakab-nap
(júl. 25.) nyolcadára halasztották; mellette: ex[?] I(n causam attracti) non solvissent; alatta: due. – Ez alatt
ugyanezen kéztől: in generali congregatione in comitatu Tholna.
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Ápr. 17. (f. IV. p. Tib. et Valer.) A zobori konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Dawar-i Pál fia: Ernew, majd a következő bevallást tette: Paulus filius
Iohannis de Felseuzeuleus sibi super dote et rebus parauffernalibus(!) condam nobilis
domine Elizabeth vocate, consortis Nicolai filii Demetrii de dicta Felseuzeuleus, filie
videlicet condam Nicolai de predicta Dawar, avie sue, matris prenotati Nicolai de Dawar,
de portionibus possessionariis annotati Nicolai filii Demetrii ac sessione Domb vocate
in predicta possessione Felseuzeuleus habitis, in comitatu Nitriensi existentibus, mortuo
predicto Nicolao filio Demetrii absque heredum solatio ad predictum Paulum filium
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Iohannis iure successorio derivatis, iuxta regni consuetudinem provenire debentibus
plenam et omnimodam satisfactionem impendisset et exhibuisset, ezért őt mindezekről
nyugtatja. A konvent az oklevelet autentikus pecsétjének ráfüggesztésével erősítette
meg András custos jelenlétében.
Hártyán, selyemzsinóron függő csaknem ép pecséttel. DL 68112. (Ghyczy cs.)
452

Ápr. 17. Róma. Garai András fia: Péter pécsi egyházmegyei klerikus kéri a pápát, hogy engedélyezze számára
a papi rendek Rómában történő felvételét. – Lukcsics I. 878. sz. (Reg. suppl. vol. 198, fol. 150.)
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Ápr. 18. (Waradini, f. V. a. Georgii) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Gargo-i
Péter fia: György az anyja: Klára (nob.) nevében és gravi cum querela bejelentette, hogy
Kelemen Sarus-i iudex felesége: Anna (nob.) Klárát Olsawicha birtok és Pouchproch
predium tárgyában a királyi jelenléten, az országbíró előtt perbe fogta. Mivel Klára
propter absentiam ipsius Georgii filii sui circa prosecutionem dicte cause intendere
nequivisset, így Anna per terminorum completiones quandam sententiam diffinitivam
reportasset, amelynek erejével az említett birtokrészekbe bevezettette magát, Klárát pedig
kizáratta azokból in sui iuris preiudicium non modicum atque dampnum. Mivel azonban
a birtokrészek oklevelekkel bizonyíthatóan Klárát illetik, ezért György kérte Zs.-ot, hogy
orvosolja anyja panaszát. Mivel nos huiusmodi casus fortuitos et nocivos per oportuna
remedia solemus emendare et reformare, ezért ex mera nostre potestatis plenitudine et
gratia speciali megengedi Klárának, hogy tekintet nélkül a korábban meghozott ítéletre az
említett birtokrészekre vonatkozó okleveleit Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadán bemutathatja
előtte. Egyúttal utasítja a szepesi káptalant, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg Annát Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára
Klára ellenében a királyi jelenlét elé oklevelei bemutatására, hogy azok után az ügyben új
ítéletet hozhasson, majd az idézésről a mondott időpontra tegyenek jelentést neki. Kijelölt
királyi emberek: Laurentius f. Laurentii de Lom(n)icha, Emericus, Ladislaus, Martinus
filii Michaelis de Melkwr, Petrus f. Michaelis de Karychnik, Georgius de Poliank,
Stephanus de eadem, Petrus f. Nicolai de predicta Gargo, Thomas f. Ladislai de eadem.
– A szöveg élén és a pecsét alatt: Relatio comitis Mathyus de Paloucz iudicis curie regie.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. DL 83629. (Bárczay cs.)

454

Ápr. 18. (7. die f. VI. p. 8. diem pasce) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja
meg, hogy Pálóci Mátyus országbírónak az egri káptalan részére Dob-i Péter fia: György
ellenében kiadott bírói intézkedése értelmében az abban megnevezett Zomolya-i György
királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Péter frater presbitert, akik visszatérve
elmondták, hogy ők húsvét 8. napja utáni pénteken (ápr. 12.) megidézték Dob-i Péter
fiát: Györgyöt Garadna birtokán válaszadásra, meg a neki és a perbeli ellenfélnek járó
hat márka bírság megfizetésére György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11782. (NRA 1549-59.)
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Ápr. 18. (4. die f. II. p. Thyburci[!]) A kolozsmonostori konvent Zs.-hoz. Febr. 28-i
parancsa (224) értelmében Baxa-i Dénes királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
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Ferenc frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Tiborc-nap utáni hétfőn (ápr.
15.) kimenve (Sarmasági Igaz) Tamáshoz, (Monyi) Damjánhoz és (Menyői) Imréhez
verbo vestre maiestatis felszólították őket, hogy a parancsban említett okleveleket
szolgáltassák vissza Ad-i Mihály fiának: Jánosnak, ezt azonban a nevezettek vonakodtak
megtenni, ezért őket még aznap megidézték György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi
jelenlét elé, közöttük függő pert nem véve figyelembe.
Restaurált papíron, kiemelt sorkezdő S betűvel, zárópecsét nyomával. DL 105487. (Wesselényi cs.) –
A hátlapon keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperest Vyderkecz-i Péter váradi, az alpereseket
pedig Mony-i Damján fia: Tamás szintén váradi káptalani levéllel képviselte, és a pert az ügyvédek akaratából
(de partium) Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztották; alatta: due.
456

Ápr. 18. (7. die ferie VI. a. Thyb. et Valler.) Miklós leleszi prépost és a konvent Garai
Miklós nádorhoz. Tudja meg, hogy Peren-i néhai1 Péter országbíró fia: János részére
kiadott idézőlevele értelmében az abban megnevezett Myka-i Benedek nádori emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: János karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy
ők Tiborc és Valér ünnepe előtti pénteken (ápr. 12.) Kallo-i Lewkes fiát: Miklóst Bodolo-i
birtokrészén megidézték válaszadásra, meg a nádornak és a perbeli ellenfélnek járó 12
márka bírság megfizetésére György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a nádori jelenlét elé.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 54498. (Kállay cs.)
1
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A külzeten lévő címzésből.

Ápr. 18. (Strigonii, f. V. p. Tyb. et Valer.) Piacenzai Vicedomini Máté mindkét jogi
doktor, esztergomi olvasókanonok és György esztergomi érsek, örökös ispán, apostoli
legatus natus vikáriusa honorabili et circumspecto viro domino Nicolao nato Nicolai
de Gleybicz, presbitero Wratislaviensis dyocesis, plebano parochialis ecclesie Sancti
Michaelis archangeli extra muros civitatis Posoniensis, Strigoniensis dyocesis. Vacante
nuper predicta ecclesia parochiali per mortem discreti viri condam Adalberti, ultimi et
immediati plebani et rectoris eiusdem ecclesie providi et circumspecti viri iudex et iurati
cives civitatis Posoniensis necnon Stephanus Spandl vitricus, Michael Mader, Iohannes
Fuerer et Andreas Ludvici de eadem Posonio in eorum ac omnium parochianorum et
communitatis predicte ecclesie Sancti Michaelis, ad quos iure patronatus, presentatio
et electio plebani pertinere dinoscitur, te nobis ad eandem per litteras dicte civitatis
Posoniensis presentare curaverunt, supplicantes nobis, quatenus te ad dictam ecclesiam
confirmare et canonice instituere dignaremur.1 Nos igitur, quia ab experto te cognovimus
morum et scientie sufficientia idoneum, tuis et predictorum iudicis et iuratorum
civium supplicationibus inclinati te ad dictam ecclesiam Sancti Michaelis archangeli
tenore presentium confirmamus et instituimus, curam animarum ac amministrationem
spiritualium et temporalium iurium et pertinentiarum dicte ecclesie tibi plenarie
commitendo teque ad eandem per birreti nostri capiti tuo inpositionem investientes,
recepto tamen a te primitus iuramento corporali tactis Scripturis prestito, quod eris
fidelis et obediens prefato domino nostro archiepiscopo suisque successoribus canonice
intrantibus et quod bona, iura et res dicte ecclesie non alienabis nec distrahes, sed si
que forent alienata et distracta, ad ius et proprietatem eiusdem ecclesie recuperabis et
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restitues toto posse. – Quocirca discretis viris dominis Martino, Sancti Martini alias
Sancti Salvatoris et Nicolao, Sancti Laurentii de Posonio ecclesiarum plebanis in virtute
sancte obedientie districte precipiendo committimus et mandamus, quatenus ambo eorum
te auctoritate nostra in corporalem et realem possessionem iuriumque et pertinentiarum
dicte ecclesie inponant et inducant, inponitumque et inductum ab omnibus tuerant et
defendant ac faciant tibi et nulli alteri de universis fructibus, redditibus, obventionibus et
emolimentis ipsius ecclesie per eos, ad quos pertinet, integre responderi, contradictores
et illicitos detentores auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam compescendo. In
quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras
nostras fieri et sigilli nostri maioris appensione fecimus communiri.
Hártyán, függőpecséttel. Pozsony város lt. 836. (DF 239463.) – Bratislava 994. sz.
1
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Vö. Pozsony város ápr. 13-i oklevelével: 423.

Ápr. 18. Sáros megye jelentése. – Iványi: Bártfa 28/161. sz. – Az oklevél helyes kelte: ápr. 8. Lásd 397.

Ápr. 18. (Mediolani, XVIII. Apr.) [Filippo Maria Visconti milánói herceg] domino
Hermano Cilie Sagorieque comiti etc., regni Sclauonie gubernatori. Hálásan köszöni a
tőle a napokban kapott két porosz sólymokat (falchiones de Prussia).
Fogalmazvány. ELTE Tört. Tanszék 94. sz. (DF 250505.) – Sölch: ELTE LT és EK Iratjegyzék 31/94. sz.,
ápr. 13-i kelettel.
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Ápr. 19. Lőcse. Berzevici Péter tárnokmester és György szepesi prépost Henkil Péter comes terre[stris]1
Scepusiensis, Lőcse város bírái és esküdtjei, illetve Kassa, Bártfa és Eperjes város képviselői jelenlétében a
király parancsára összegyűltek, hogy ítéletet hozzanak Conradus im Berd korábbi és Rokkelfi nger István és
társai, jelenleg is lőcsei polgárok közötti perben (az ügy részletes leírását lásd a kiadásokban, illetve 1428.
ápr. 22-nél). – Wenzel: Nevezetes per 27. (Tartalmi átírás a városok 1428. ápr. 22-i oklevelében, amelyet Buda
város 1429. ápr. 19-i oklevele tartott fenn. Kassa város lt., Schwartzenbachiana 165. – DF 270205.) – BTOE
III. 944. sz. (140. o., uo.)
1
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Vö. Közl. Szepes múltjából IX. (1917) 128/14. sz.

Ápr. 19. (6. die Misericordie) A garamszentbenedeki konvent Zs.-hoz. Ápr. 11-i parancsa
(406) értelmében (Kistapolcsányi) Gyula királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat,
Tamás frater papot, akik visszatérve elmondták,1 hogy ők Misericordia vasárnapon (ápr.
14.) kimentek Bars megyébe, és ott az ügyben vizsgálódván megtudták, hogy minden a
panasz szerint történt.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 59075. (Forgách cs.) – A hátlapon középen felül: speciali presentie
regie maiestatis.
1
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A vizsgálat időpontját és a vizsgálat formuláit utólag írták a sorok közé.

Ápr. 19. (f. VI. a. Georgii) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy Garai Miklós
nádor Zuha-i Jako felesége: Bwsson-i György leánya: Katalin (nob.) Bwsson-i György
fia: Antal fia: János ellenében folytatott perében kiadott bírói intézkedése értelmében
a királyi kúriából külön kirendelt Tharkan-i Dénes mesterrel, nádori emberrel és
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jegyzővel kiküldték tanúbizonyságukat: Gros (dictus) András kanonokot, akik
visszatérve elmondták, hogy ők húsvét ünnepének 15. napján (ápr. 15.) és más alkalmas
napokon Katalin asszony mint felperes ügyvédje: Zuha-i Jako fia: János (egr. miles) és az
alperes Antal fia: János jelenlétében kimenve Bwsson, Tothfalu, Schewerberg, Rychwalt,
Sentmargitha, Helligwagasa, Lwpnugk, Lysnicz, Doman más néven Arnoltfalva és
Kwrtueles birtokokra, primo dictam possessionem Bwsson sic divisissent, quod primo
quartam partem hereditarie deventam eidem Iohanni filio Anthonii de dicta Bwsson
tres sessiones extradedissent, quarum due a parte meridiei, una vero a parte occidentis
cessisset, residuas autem tres partes in duas divisissent, quarum quatuor a parte
meridiei ipsi Iohanni, reliqua vero pars, scilicet quinque sessiones, quatuor scilicet a
parte septemtrionali et una a parte meridiei dicte nobili domine Katherine cessissent.
Demum vero eandem possessionem Tothfalu eo modo divisissent, quod primo quartam
partem similiter hereditarie deventam in linea meridiei a fine ipsius ville incipiendo
decem sessiones iobagionales dicto Iohanni extradedissent, residuas autem tres partes
in duas divisissent, quarum unam partem, videlicet sex sessiones in ordine eiusdem
linee meridiei, decem autem in alia parte, videlicet a linea septemtrionali eidem Iohanni,
alia vero pars in eadem linea, videlicet duodecim sessiones iobagionales dicte domine
Katharine cessissent, due autem curie in eadem possessione Tothfalu nobilium cessissent
eo modo, quod una a parte meridiei versus ecclesiam existens dicte domine Katherine,
reliqua autem in alia linea aquilonis similiter versus ecclesiam existens ipsi Iohanni
cessissent. Deinde autem predictam possessionem Schewerberg tali modo divisissent,
quod primo quartam partem hereditarie deventam, videlicet sex sessiones a plaga orientali
existentes ipsi Iohanni extradedissent, residuas autem tres partes in duas divisissent,
quarum septem et media sessiones a parte meridiei adiacentes dicto Iohanni, item octo
et media sessiones, quarum sex in linea orientis, due vero et media sessiones a parte
occidentis, in fine superiori ipsi domine Katherine cessissent, scultetus vero eiusdem ville
ipsis in communi remansisset. Sequenterque iamdictam possessionem Rychwalt taliter
divisissent, quod una sessio a plaga aquilonis, quarta scilicet pars nomine hereditario
deveniens eidem Iohanni cessisset, residuas vero tres in duas divisissent partes, quarum
tres sessiones similiter ipsi Iohanni, alie autem due sessiones a plaga orientali adiacentes
iamdicte domine Katherine cessissent. Ulterius autem predictam possessionem
Sentmargitha omnino desertam et desolatam necnon domibus carituram reperissent,
cuius censum ipsis partibus communiter tollere reliquissent. Demum vero predictam
possessionem Helligwagasa eo modo divisissent, quod quarta pars, due scilicet sessiones
a plaga orientali hereditarie deventas eidem Iohanni cessisset, residuas autem tres partes
in duas divisissent, quarum una pars, videlicet quatuor a parte occidentali dicto Iohanni,
residua autem pars, videlicet tres sessiones, due scilicet a plaga occidentis et una a
plaga orientis adiacentes dicte domine cessissent. Sequenterque dictam possessionem
Lwpnugk tali modo divisissent, quod primo quartam partem, videlicet duas sessiones
hereditarie provenientes, unam a parte orientis, reliquam a parte occidentis adiacantes
predicto Iohanni extradedissent, residuas autem tres partes in duas divisissent, quarum
una pars, videlicet due sessiones ipsi Iohanni, alia autem pars a plaga orientali dicte
domine cessissent. Demum vero iamdictam possessionem Lysnicz taliter divisissent,
quod quartam partem, videlicet tres sessiones hereditarie deventas, unam scilicet a plaga
occidentali adiacentes extradedissent, residuas vero in tres partes divisissent, quarum
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due et media sessiones, una a parte occidentis, et alie a parte orientis ipsi Iohanni, reliqua
autem pars, due scilicet et media sessiones similiter a plaga orientali adiacantes iamdicte
domine cessissent. Dictam autem possessionem Doman sive Arnotfalva in duas partes
divisissent, quarum una pars, videlicet due sessiones a parte possessionis Kwrtueles
dicto Iohanni, alia autem pars a parte possessionis Nagdoman similiter due sessiones
dicte domine Katherine cessissent. Ultimo vero possessionem Kwrtueles similiter in
duas divisissent partes, quarum due ipsi Iohanni, alia autem pars similiter due iamdicte
domine Katherine a parte meridiei cessissent. A káptalan oklevelét függőpecsétjével
erősítette meg.1
Hártyán, kopott függőpecséttel. DL 39988. (Mattyasovszky cs.) – 1777-ben készült egyszerű másolata a
Sváby Károly és Mattyasovszky Imre által a vöröskolostori kartauziak ellen folytatott pernek az aktájában:
DL 36784. (Acta ecclesiastica, Lechnitz 14.)
1
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Vö. a szepesi káptalan ápr. 20-i oklevelével: 466.

Ápr. 19. (Crempnicia, f. VI. a. Georgii) Iacobus Drusel, protunc iudex necnon universi
iurati cives montanorum(!) consilii Crempnicie civitatis emlékezetül adják, hogy
személyesen megjelentek előttük circumspecti et providi viri, ut puta Heyncz Czwisler,
Iohannes Smuczer, Longus Nicolaus civitatis nostre cives ac Petrus notarius eiusdem, és
felmutatták előttük Zs. 1426. jan. 19-i oklevelét (59), majd annak privilégium formájában
történő átírását kérték, amelyet a város meg is tett, és oklevelét nagyobb pecsétjének
ráfüggesztésével adta ki a nevezettek részére. Acta sunt hec tempore predicti Iacobi
Drusel iudicis existentis necnon et suorum iuratorum civium, videlicet Heyncz Czwisler,
Longi Nicolai, Hannus Tawt, Heckel Opycz, Erhardi Herl, Petri Slagauff, Frenczlini
carnificis, Peterlini carnificis, Longi Petri et Erhardi Fiderling. Arenga.
Két példányban, mindkettő hártyán, díszes N kezdőbetűvel; a rendelkezésre álló fényképeken csak
függőpecsétjük zsinórja látszik. Körmöcbánya város lt. 1-25-1-6. (DF 249969.) és uo. 1-25-1-7. (DF 249970.)
– A 1. példány hátlapján: Czwisler, a 2. példány hátlapján: Lang Nickl (vagyis nyilvánvalóan mind a négy
személy részére kiállítottak egy-egy példányt).
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Ápr. 19. Filippo Maria Visconti milánói herceg Corrado del Carretto savonai őrgrófhoz, Zs. udvarában
tartózkodó követéhez. Ahogy a Zs.-hoz küldött újabb követétől, Novello de’Caimitól értesülhetett, Zs.
Bartolomeo Mosca követet küldte el hozzá, akivel tárgyalt és akitől örömmel fogadta Zs. szándékát, hogy
kegyeibe visszafogadná. Bartolomeónak megmutatta a számára elindulásakor készített instrukciót (lásd 67).
Mosca bizonyos részleteket kifogásolt. Eszerint a milánói birtokok garantálásához Zs. sem a sem a lengyel
király hozzájárulását nem fogja és tudná megszerezni, sem a választófejedelmekét, utóbbira egyébként sincs
szükség, ezért ezek említését el lehet hagyni. Tehát Zs. csak királyi jóváhagyását és ígéretét adná, viszont a
magyar bárók ígérvényével, hogy Zs. királyi szavát megtartatják. Mégis, jó volna esetleg a választófejedelmi
hozzájárulást is kieszközölnie, ha Zs.-t ez nem ingerli nagyon, de ha nem megy, eltekinthet a dologtól,
viszont a magyar bárók említett közbenjárása azért szerepeljen. Mosca szerint a milánói herceg személyének
biztonságát garantáló, és a többi feltételhez is nehéz választófejedelmi hozzájárulást szerezni, ehhez is bőven
elég Zs. királyi szava és a magyar bárók hozzájárulása. Ezzel ő nem ért egyet; a választófejedelmi hozzájárulás
mindenképpen szükséges volna. A titoktartásnak Mosca szerint nincs értelme, hiszen a velenceiek már nyílt
háborúban állnak Milánóval. Ezzel sem ért egyet, de a dolgot Zs. belátására bízza. Ennek megfelelően járjon
el, és igyekezzen elérni, hogy Zs. vállaljon kötelezettséget arra, hogy hadat vezet vagy küld, és legalább
akkora sereget küldön, amekkora az ellenség létszáma. Mindenképpen kösse meg a szövetséget. Ha valamibe
Zs nem egyezne bele, akkor akár hozzá való visszaküldésével, akár Bartolomeo Mosca útján tárgyalva
jussanak dűlőre. Kész alkalmazkodni Zs. szándékaihoz, amennyiben személyes biztonságát megfelelően
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garantálják. Zs. iránti még nagyobb tisztelete jeléül további meghatalmazottakat, akár négy előkelő követet
is kész küldeni hűbéri esküje letételére, de csak miután a megállapodást megkötötték. Tudassa Zs.-dal, hogy
Zs. és az aragón király segítésére Genovában egy jelentős hajóhadat lesz képes felszerelni, amellyel Velencét
a tenger felől lehetne támadni. – Osio II. 187. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio II. 9/80.
(Uo.)
464

Ápr. 20. Böszörmény. Zs. Ozorai Pipo temesi ispánhoz. Orvosolja a váradi Szent Anna-kolostor apácáinak
panaszát, amely szerint Ozorai frater-e: néhai András váradi püspök a Hévjó patakot, amelyen az apácáknak
malmuk van, nagyrészt egy másik mederbe térítette el, ahol a saját malma állt, ily módon pedig az apácák
malma tönkrement. – A szöveg élén és a titkospecsét töredékei alatt: Commissio propria domini regis. –
Ortvay: Temes 593. (DL 11783. – Acta eccl. ord. et mon., Poson. 11-35.)
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Ápr. 20. (6. die f. II. p. Misericordie) A garamszentbenedeki konvent Zs.-hoz. Ápr.
11-i parancsa (407) értelmében Kystopolchan-i Gyula királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Tamás frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők
Misericordia vasárnap utáni hétfőn (ápr. 15.) az ügyben Bars megyében vizsgálódva
megtudták, hogy minden a panasz szerint történt, ezért György esztergomi érseket és
officiálisát Nempti birtokon1 megidézték az özvegy2 ellenében György-nap (1426. ápr.
24.) nyolcadára a királyi különös jelenlét elé.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 59076. (Forgách cs.) – A hátlapon a címzés alatt: contra non
venit (3x); keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felpereseket Ozlyan-i András zobori konventi,
míg az alpereseket Hydaga-i Bálint ugyanolyan levéllel képviselte, és a pert Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára
halasztották, amikor az alperesnek három márka büntetés megfizetése mellett kellett feleletet adnia
(I respondebit cum tribus marcis in Iacobi).
1
A jelentés eredeti fogalmazata a birtokot az érsek birtokának nevezte, ezt a részt azonban
kihúzták. 2 A jelentés készítője az özvegy után még a Iohannem, Stephanum neveket is leírta, ezt azonban
egyidejűleg kihúzta.
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Ápr. 20. (sab. a. Georgii) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Tornaly-i Miklós fia: Mihály – a maga, valamint frater-ei: Péter és
Antal, meg soror-ai: Dorottya, Ilona és Borbála nevében is –, és tiltakozott az ellen,
hogy mint megtudta, Bwsson-i György leánya: Katalin (nob.), aki Zuha-i Jakab fia:
Péter felesége, továbbá fia: László az ő Bwsson, Totfalu, Schewerberg, Rychwald,
Senthmargitha, Helligwagasa, Lupnugk, Lysnicz, Doman, más néven Arnoltfalva
és Kwrtueles birtokokban lévő részeikbe recepto homine regio et nostro testimonio
beiktattatták magukat az ő igen nagy kárukra. Ezért eltiltja Katalint és fiát: Lászlót
a birtokrészekbe való bevezettetésüktől, elfoglalásuktól, illetve jövedelmük és
haszonvételeik beszedésétől, stb., továbbá Bwsson-i Antal fiát: Jánost pedig azok
elidegenítésétől, egyúttal ellent is mondva mindezeknek.1
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Úsz cs., úszfalvi lt. 51-1. (DF 268353.)
1

467

Vö. a szepesi káptalan ápr. 19-i oklevelével: 461.

Ápr. 20. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. Meghallgatta Zs. követét, Bartolomeo
Moscát. Ennek visszatértével küldi válaszát. – Carteggio II. 10/81. (Milánói lt.)

196

1426. április 20. – április 21.

468

Ápr. 20. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg válaszlevele János zágrábi püspökhöz, Zs. birodalmi
udvari kancellárjához. Eddig nem válaszolt március 9-i, Bécsből küldött levelére sem levélben, sem Novello
de’Caimi útján szóban, viszont Bartolomeo Mosca követnek Zs.-hez való visszatértével erre jobb lehetőség
nyílik. – Carteggio II. 10/82. (Milánói lt.)
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Ápr. 21. (Posonii, die dom. a. Georgii) Rozgon-i István és György pozsonyi ispánok
emlékezetül adják, quod quia venerabilis et honorabile prepositus et capitulum ecclesie
Posoniensis de et super ducentis florenis presentis monete regalis, ipsis per regiam
maiestatem anno in presenti ratione taxe impositis nobisque per ipsam regiam maiestatem
dare et solvere commissis plenam et omnimodam impenderunt satisfactionem,1 ezért
őket erről jelen levelükkel nyugtatják.
Papíron, a szöveg alatt pecsét nyomával. Pozsonyi káptalan mlt. H-3-34. (DF 228255.)
1
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Az adóról bővebben lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 179–199.

Ápr. 21. (15. die 8. die pasce) A váci káptalan emlékezetül adja, hogy megkapták Zs. márc.
8-i, Zantho-i Pál fiai: György és Sykesd meg Lukács fia: Imre, mint felperesek egyfelől,
másfelől Zantho-i István fia: Miklós és Ozsvát fia: Miklós, mint alperesek közötti ügyben
született megegyezőlevelét (278), és annak értelmében kiküldték tanúbizonyságukat:
Mátyás presbitert, karbeli klerikust a fogott bírák döntésének meghallgatására.
A tanúbizonyság onnan Gwtha-i Györggyel és Terenne-i György fiával: Lászlóval, a
fogott bírák közül kettővel meg a felsorolt perbeli ellenfelekkel tért vissza, majd beszámolt
a közöttük létrejött megegyezésről. Ő húsvét ünnepének 8. napján (ápr. 7.) kiment Zantho
faluba, ahol a felek által választott fogott bírák: Solmoos-i László, Terenne-i György fia:
László, Chan-i Imre, illetve Maglood-i László mester távollétében Mykebuda-i Simon fia:
László, továbbá Teryen-i Rénold, Rohman-i Zsigmond, valamint Gwtha-i György és
Chytar-i Lőrinc előtt a felperesek a két Miklós ellenében előadták, hogy ők a két Miklóst
először a király, majd Garai Miklós nádor elé perbe hívták, mivel a Nógrád megyei
Zantho, Baab és Apz birtokok meg Gywr és Zynek prédiumok, valamint Sampsonrethe
rét közösen illeti meg őket és az erről szóló oklevelekre szükségük van. Ezért ratione
etiam dictorum instrumentorum ipsi uterque Nicolaus contra ipsos quinquagesimo se
nobilibus eorum iuramenta coram nobis deposuissent, ex quibus nobilibus ipsi quendam
Benedictum de Gare coniuratorem dictorum utroque Nicolao inter alios coniuratores
coram dicto iudice eorum ordinario hominem ignobilem et impossessionatum recitando,
dicti uterque Nicolaus prefatum Benedictum ad probationem sue nobilitatis in presentiam
dicti iudicis eorum, ut ipsis commissum fuisset, adducere non potuissent, sed ipsi uterque
Nicolaus procuratorem Iohannis filii Pauli de Olchar in presentiam dicti iudicis eorum
adducendo, idem procurator prefati Iohannis antedictum Benedictum filium prefati
Iohannis filii Pauli esse et existere recitasset, hoc autem, ut ipse Iohannes filius Pauli
verus nobilis de dicta Olchar existeret, per efficacia instrumenta comprobasset. Hiis visis
dictus iudex eorum ipsi Iohanni filio Pauli super eo, quod memoratus Benedictus filius
suus esset et existeret, quinquagesimo se nobilibus György-nap 15. napján (máj. 8.)
sacramentum deponendum adiudicasset. – Ezt hallván a két Miklós azt válaszolta, hogy
a mondott Zantho birtokban inter predecessores eorum serie certarum litterarum divisio
celebrata extitisset, sed ipsi quandam terram Gellyenes inter metas dicte possessionis
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Zantho haberentur, cuius duas partes ipsi actores contra eorum voluntate possiderent,
dictam autem possessionem Apz predictam divisioni submittere presto essent, ipsa vero
possessio Baab non erga manus ipsorum, sed apud nobiles de Weech titulo pignoris
haberetur, dicta autem duo predia, puta Gywr et Zynek ipsos actores in nullo concernerent,
sed eorum essent hereditaria, ubi ipsi uterque Nicolaus quatuor litteras exhibuissent et
nunc easdem litteras nostri exhibuerunt in presentia: 1) Gothárd alnádor 1264. évi
oklevele (Reg. Pal. 129. sz.). – 2) IV. László király 1273. jún. 25-i privilégiuma (Reg. Arp.
2383a sz.). – 3) D. hatvani prépost és a konvent 1296. márc. 28-i (f. IV. p. pasce) oklevele,
amely szerint személyesen megjelent előttük Opuz fia: Domokos a maga meg frater-e: Pál
nevében egyfelől, másfelől Dengris comes a maga meg fiai nevében, majd Domokos
elmondta, hogy de terra Gullyenes in quanta quantitate a predicto comite Dengris et filiis
suis ordine iudiciario optinuerat, ipsam terram in eadem quantitate secundum cursus
metarum antiquarum eiusdem terre prefato comiti Dengris, filiis suis ac filiis filiorum
eiusdem iure perpetuo reliquisse possidendam, reservando nichilominus seu retinendo
pro se et fratre suo memorato medietatem situs curie Alexi et sacerdotis iuxta sanctuarium
ecclesie Beati Andree apostoli adiacentis de terra supradicta. – 4) az egri káptalan 1308.
évi privilégiuma (Anjou oklt. II. 531. sz.). – Az oklevelek bemutatása után a fogott bírák
ipsas litteras coram ipsis perlegere et exponere fecissent, quarum tenoribus sane intellectis
ipsi arbitrii diutius super ipsa arbitrativa dispositione deliberationibus eandem coram
ipsis partibus sub pena premissa taliter diffinuissent: a Pál fia: János által a fia: Benedek
részére letett esküt elismerik és nyugtatják arról. – Et prescriptam terram Gyllyenes,
quam ex tenoribus litterarum ipsius D. prepositi et conventus de Hathvan solum ipsis
utrisque Nicolao totaliter esse reperissent, ipsas litteras dicti prepositi et conventus
quassando et exhibitoribus nocituras reliquendas, duas partes ipsius terre iuxta primariam
divisionem dicti comitis Gothardi in ius et proprietatem dictorum Georgii, Sykesd et
Emerici plenarie convertendo, tertiam vero partem ipsius terre memoratis utrisque
Nicolao ipsarumque heredibus sub prescriptarum metarum cursibus in superioribus
contentarum hoc ordine reliquissent: quod prima meta inciperet a parte orientali iuxta
unum rivulum Fiwzegh vocatum, ubi unam metam terream erexissent; et hinc parum
procedendo ad occidentem inter feneta similiter aliam metam; hinc iterum ad partem
septemtrionalem declinando iuxta eundem rivulum Fywzegh similiter unam metam;
abhinc iterum ad occidentem procedendo super unum monticulum unam metam; et
abhinc pervenissent ad aquam Zagwa et super rippam unam metam et ibidem transferendo
ad aqua(!) Zagwa ad partem occidentalem iuxta aliam aquam, que Degewrem vocaretur,
unam metam; et hinc tenderet ad mortuam aquam, que Hoult Zagwa vocaretur et ibi
super rippam unam metam; et ibidem intrando dictam aquam Hoult Zagwa, in medio
eiusdem tenderet ad partem septemtrionalem et pervenit ad unum Scegweg, ubi unam
metam; deinde autem sepius parum per medium eiusdem Houlth Zagwa procedendo et
eandem aquam Houlth Zagwa pertranseundo unam metam; abhinc vero parum
procedendo subpra(!) unam metam, deinde vero procedendo usque cimiterium ecclesie
parochialis, prope dictum cimiterium lapidem magnum pro meta in terram fodissent; et
abhinc per fenestram altaris sanctuarii Sancti Andree et per medium eiusdem ecclesie ad
partem occidentalem procedendo extra ipse eundem cimiterium alium lapidem pro meta
in terram fodissent; et hinc parum declinaret ad septemtrionalem prope curiam dicti
Nicolai, unam metam; hinc autem teneret ad occidentem aliam metam; et abhinc
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perveniret ad unum berch, ubi esset via fori, que in Hoathwan duceret, iuxta quam unam
metam; et deinde iuxta eandem viam a parte occidentali eundo ad partem septemtrionalem
iuxta eandem viam fori aliam metam semper terreas erexisse; hinc directe tenderet ad
partem occidentalem usque rubeta Kercina per continuas metas terreas posse se positas
et ibi terminassent. – Ezek után a fogott bírák, mivel IV. László király okleveléből [… …
…] Georgius, Sykesd et Emericus haberent, eo quod ipse Ladislaus rex non aliquibus aliis
de genealogia eorundem nobilium de Zantho, nisi ipsi Jurk, qui sine herede decessisse et
dictus dominus noster Sigismundus rex ipsis utrisque Nicolao nove sue donationis tytulo
tamquam merum et sincerum suum ius contulisset; et predictum aliud predium Zynek
non ab aliis, sed solum a predecessoribus prefatorum utrorumque Nicolai pretitulati
Petrus filius Werrardi et Iohannes filius Laurentii de genere Aba iuridice ipsis apropriassent
et eandem terrem iidem Petrus et Iohannes Chwko, Iohanni et Emerico filiis Denglis,
antecessoribus dictorum utrorumque Nicolai ex continentiis prescriptarum litterarum
annotati capituli Agriensis viceversa commisisse et resignasse reperissent, ezért a fogott
bírák úgy döntöttek, hogy a két prédiumot meghagyják a két Miklósnak. – Mindezek után
a fogott bírák Apz birtokra, azon belül is a felperesek és alperesek részeire mentek, ubi in
portionibus prefatorum Georgii, Sykesd et Emerici solum octo sessiones simulcum
desertis reperissent et ideo ipsi alia sex loca sessionalia deserta ipsis actoribus de
portionibus ipsorum utrorumque Nicolai taliter deputassent, quod unum fundum in linea
meridionali inter sessiones Stephani dicti de Tharcha et Andree Magyar dicti, iobagionum
prescriptorum in causam attractorum, secundum vero locum sessionalem in linea
occidentali penes domum eiusdem Andree Magyar a parte orientali, alia vero duo loca ex
altera parte domus ipsius Andree Magyar a parte meridionali, et reliquo duo loca
sessionalia in linea orientali ex opposito dictorum duorum locorum sessionalium versus
dictam plagam meridionalem confine et villa Dethrewfalwa Georgii filii Symonis de
Kekenes tendentium dedissent et deputassent adeo et interim ipsi actores quatuordecim
sessiones iobagionales prescripti quoque in causam attracti similiter totidem quatuordecim
iobagiones possiderent. Demum autem ad faciem vinee Pauli de Cherewkez in territorio
dicte possessionis Apz existentis in eosque iure nature devolutis(!) accessissent, quam in
duas partes dividendo, unam earundem partium a parte septemtrionali existentem
prescriptis actoribus, reliquam vero medietatem eiusdem a plaga meridionali pretitulatis
in causam attractis commisissent. Preterea nonas vinorum ipsis partibus de montibus
ipsarum provenientium taliter ordinassent, quod ipse partes singulis annis ipsas nonas
vinorum in unum locum totaliter congregare et reponere deberent sicque ipsi huiusmodi
nonas per mensuram equalem in quatuor partes dividere deberent. Ceterum prescriptam
portionem possessionariam in Bab habitam, tres sessiones in se continentem solum per
Gregorium, avum antefati Nicolai filii Osvaldi prescriptis nobilibus de Weech
inpignoratam extitisse reperissent, ideo ipsi octavum diem festi Beati Martini confessoris
nunc venturum (nov. 18.) ad redimenda ipsi Nicolao filio Osvaldi dedissent et deputassent,
ita videlicet, ut redempta ipsa portione possessionaria ipse partes eandem inter se dividere
deberent, ubi autem idem Nicolaus filius Osvaldi dictam portionem redimere recusaret,
extunc ipse tantam portionem in vallore(!) et proventibus de sua portione in dicta Zantho
habita ipsis partibus dare deberet et teneretur. – Mindezek után a fogott bírák az ügyben
keletkezett valamennyi peres oklevelet, kivéve a birtokjogokat érintőket, érvénytelenítették.
Mindezt a káptalan előtt is megerősítették. Privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel
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erősítették meg a két Miklós részére. Méltóságsor: Péter prépost, Barnabás olvasó-,
György éneklő, György őrkanonok, Mihály nógrádi, Mihály pesti, Gergely szolnoki,
Ádám csongrádi és Bereck szigetfői főesperes. Arenga.
Hártyán, selyemzsinóron függő pecséttel. Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, Secţia manuscrise şi
documente: Documente cu pecete 497. (DF 278431. és 280264.)
471

Ápr. 21. (7. die f. II. p. Tyb. et Val.) A zobori konvent Zs.-hoz. Pálóci Mátyus országbírónak
György esztergomi érsek részére Gymes-i Forgacz Miklós özvegye (nob.) ellenében
kiadott, és a konventhez szóló éves megbízása értelmében az abban megnevezett
Beeren-i Mátyás királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás frater papot,
akik visszatérve elmondták, hogy ők Tiborc és Valér ünnepét követő hétfőn (ápr. 15.)
Forgacz Miklós özvegyét Pogran-i birtokrészén megidézték válaszadásra az esztergomi
érsek ellenében György-nap (ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé.
Három példányban, mindhárom papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 59077. (Forgách cs.) és DL 59078.
(Uo., két példányban.)
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Ápr. 21. Róma. Gergely fia: László veszprémi egyházmegyei presbiter kéri a pápát, hogy adják ki újra azt a
bullát, amelyben az István fia: Balázs halálával megüresedett fehérvári kanonokságot neki adta, mivel nem
szerepel benne az a kitétel, hogy nem Benedek prépost joghatósága által, hanem a pápai oklevelek által nyerte
el azt. – E napon ugyanezt kérte még Ereki (de Eick) veszprémi egyházmegyei presbiter, aki Szécsi László
fia: Mihály lemondásával megüresedett kanonokságot nyerte el. – Továbbá Székesfehérvári Kelemen kérte a
pápát, hogy adja neki a Valkó(i) Simon halálával megüresedett fehérvári kanonokságot, amelyet Mihály fia:
Benedek préposttól már elnyert. – Továbbá Nagyszécsényi Márk fia: János csanádi egyházmegyei klerikus
kéri a pápát, hogy adja neki azt az esztergomi egyház lelki joghatósága alá tartozó, az aradi egyházban
lévő kanonokságot, amely Sződi Benedek halálával üresedett meg és amelyet már néhai György passaui
püspöktől, az esztergomi érsekség adminisztrátorától Zs. bemutatására már elnyert. – Továbbá Domokos
fia: Pál győri kanonok kéri a pápát, hogy adja neki a pápóci prépostságot, amely Molnári (de Malvas) Péter
fia: György prépost halálával üresedett meg és amelyet Kelemen győri püspöktől már megkapott, nem
véve figyelembe mondott győri kanonokságát és (komáromi) főesperességét, illetve a Szent Katalin-oltár
rektorságát. – Lukcsics I. 879. sz. (Reg. suppl. vol. 195, fol. 139.) – Mon. Rom. Vespr. III. 53. (Uo., csak az
első három kérvényező.) – Acta Martini 919. (Uo., csak a negyedik kérvényező, Iohannes Mara de Nagzechen
alakban.) – Juhász: Stifte 252. (Uo., csak a negyedik kérvényező).
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Ápr. 22. (in campo Bezermen, in loco venationis Bagotha, f. II. a. Georgii) Zs. Vas
megye hatóságához. Jóllehet ispánjuk: a néhai Pethew János fia: László (egr.) Zenthpal-i
Berecket és Bede-i Benedek fiát: Istvánt ratione depredationis cuiusdam civis nostri
de Byhigio per ipsos Brictium et Stephanum, ut dicitur, facte et perpetrate ex nostre
maiestatis speciali mandato et commissione captivavit, és ezeket jelenleg is fogva tartja,
a megye azonban vonakodik ellenük igazságot szolgáltatni, mivel az említett polgár,
az ügybeli felperes, meghalt, et ob hoc eadem causa condescensa fore cerneretur.
Ezért megparancsolja nekik, hogy a szolgabírák hívják össze a megye nemeseit ad
unum certum terminum törvényszékükre, és ott ispánjukkal: Lászlóval vagy annak
alispánjaival együtt hozzanak az ügyben ítéletet, és amennyiben a vádlottakat in facto
latrocinii bűnösnek találják, extunc iuxta regni nostri consuetudinem id in premissis
faciatis, quid iuri videbitur expediri. Másként tenni sub pena gravissime indignationis
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ne merjenek, oklevelét elolvasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén
jobbról és a pecsét alatt: Relatio Mathyus de Palocz iudicis curie regie.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. DL 92692. (Festetics cs. lt., Miscellanea 368.)
474

Ápr. 22. (Bude, f. II. a. Georgii) Zs. a nyitrai káptalanhoz. Elmondták neki Been-i László
és meg Ferenc fiai: János, Demeter és György nevében, hogy Stephanus Orros, Symon
Saska, Thomas Tymar, Mychael Tot, Stephanus Parvus, Iohannes filius Laurentii, Iacobus
filius Benedicti, Iohannes filius Benedicti, Petrus Tot, Thomas villicus, Nicolaus Beny,
Ladislaus filius suus, Mathyas Magnus, Iohannes litteratus, Paulus Parvus, Andreas
Rufus, Osvaldus, Paulus Sclauus, Osvaldus Bathyay, Benedictus Chenke, Andreas Chehy,
iobagiones honorabilis capituli ecclesie Strigoniensis in possessione ipsorum Pald vocata
residentes uraik parancsára nemrégiben Been birtokra vonultak és ott a panaszosok Fulo
(dictus) Antal nevű ártatlan jobbágyát elfogták és az esztergomi várba hurcolták, ahol
fogságban tartották és csak negyven újforint váltságdíjért engedték szabadon; továbbá egy
Miklós nevű, szintén Been birtokon lakó ártatlan jobbágyukat súlyosan bántalmazták,
majd félholtan hagyták hátra potentia mediante. Ezért megparancsolja a káptalannak,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az ügyről az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus de
Kezy, Georgius de Gerky, Laurentius Luka de Nyek, Iohannes de eadem.1
Átírta a nyitrai káptalan 1426. máj. 11-i jelentésében: 559, amely szerint a középpecséttel volt megerősítve.
DL 103508. (Batthyány cs. lt., Jelzet nélküli okl.)
1
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Ápr. 22. Ozora. Ozorai Pipo temesi ispán Ozora lakosait és hospes-eit kiváltságokkal ruházza fel, többek
között: évente 50 újforint adót kell fizetniük két részletben, ezen kívül minden egyéb kivetés alól mentesítve
vannak; a szabad királyi városokhoz hasonlóan minden évben maguk választhatják bírájukat és esküdteiket;
a lakók peres ügyeit mindig a bíró és az esküdtek tárgyalják, kivéve a halállal is büntethető bűnügyeket,
amelyekről a döntés az ozorai vár várnagyáé vagy várnagyaié; neki, feleségének és kíséretüknek az adón
felül csupán évi egy napi élelemellátással tartoznak; a heti- vagy éves vásárokon dulakodást szító személyek
felett a várnagyok ítélkeznek. Arenga.1 – Tört. Tár. 1884. 616. (DL 87989. – Esterházy cs. hercegi ágának lt.,
Repositorium 35-G-172.)
1
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Vö. Zs.-nak a sági konventhez 1426. szept. 1-én intézett parancsával: 1059.

Az oklevél jelentőségéről lásd Engel: Ozorai Pipo 75.

Ápr. 22. (8. die 2. diei Tyb. et Val.) A nyitrai káptalan Zs.-hoz. Ápr. 11-i parancsa (408)
értelmében Zelesen-i1 István királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Kelemen
karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Tiborc és Valér ünnepének
másnapján (ápr. 15.) Nyitra megyében az ügyben vizsgálódván megtudták, hogy minden
a panasz szerint történt.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 59079. (Forgách cs.) – A hátlapon középen alul: 2a.
1
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Alatta a Surowen helynév áthúzva.

Ápr. 22. (in villa Nagfalu, 15. die f. II. p. Quasi modo) Lewe-i Tamás és Lipine-i Miklós
fia: János baranyai alispánok Zs.-hoz. Jan. 2-i parancsa (3) értelmében Nagfalu villa-
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ban Quasi modo vasárnap utáni hétfőn (ápr. 8.) törvényszéket tartottak, ahol a Töttös
János és társai, valamint Maróti János közötti perben lezajlott eskü alatti tanúvallatás
mindenben igazolta az előbbiek panaszát.1
Két példányban, mindkettő igen rossz állapotban lévő, szakadozott papíron, a szöveg alatt három pecsét
töredékeivel. DL 80043. (Zichy cs., zsélyi 213-2008.) – Zichy VIII. 281., reg.
1
Mind a királyi parancs, mind a tanúvallatást tartalmazó jelentés megegyezik a pécsváradi konvent 1426.
ápr. 10-i oklevelével (403); a vonatkozó kiadás és regeszta adatait lásd ott.
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Ápr. 22. Róma. V. Márton pápa a váradi püspökséget, amely András püspök halálával üresedett meg,
Melanesi Jánosnak adományozza. Ugyanerről levelet kap a káptalan, az egyházmegye klerikusai és laikusai,
valamint a kalocsai érsek és Zs. király. – Lukcsics I. 880. sz. (Reg. Lat. vol. 264, fol. 217b.) – A döntésről
szóló konzisztóriumi jegyzőkönyvi bejegyzés 18. századi másolata: Archivio consistoriale, Acta misc. vol.
1, fol. 164. (DF 288869.)
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Ápr. 23. (Bude, f. III. a. Georgii) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Symony-i
Imre fia: Imre – a maga és uterinus testvére: Miklós nevében –, majd tiltakozott az
ellen, hogy Symoni-i Lewkes fia: István fiai: György, Zsigmond és János az őket a
panaszosokkal közösen megillető Hont megyei Vassan, Keresken, Krako, a Bars
megyei Theree, Symoni, Radobicha, a Nyitra megyei Nauoy, valamint a Trencsén
megyei Dobra és Zuhapathaka birtokokra Zs.-tól újadomány címén adománylevelet
eszközöltek ki, amelyből Imre és Miklós nevét kihagyták. Jóllehet ezt követően fogott
bírák közvetítésével arra a megegyezésre jutottak, hogy György, Zsigmond és János a
most következő György-napot követő csütörtökön (ápr. 25.) az adománylevelet Imre és
Miklós szándékának megfelelően, azok költségén kijavíttatják in presentia cancellarii,
ante quem az oklevelet kiadták, ám amikor most erre itt Budán felszólították őket, ők
ezt vonakodtak megtenni és jelenleg is vonakodnak a panaszosok nagy kárára. Factaque
huiusmodi protestatione ad supplicationem dicti Emerici in sua et dicti fratris sui
nominibus nobis factam presentes ipsis duximus concedendas.
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 72627. (Simonyi cs.)
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Ápr. 23. (in Adalberti) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Ápr. 1-ji parancsa
(375) értelmében Egry-i János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Benedek
karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy Szatmár megyében az ügyben
vizsgálódván megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 80044. (Zichy cs., zsélyi 214-B-80.) – Zichy VIII., 276., reg.

481

Ápr. 23. (8. die f. III. p. sab. p. f. V. p. Quasi modo) A nyitrai káptalan Zs.-hoz. Pálóci
Mátyus országbírónak a Miklós garamszentbenedeki apát és konventje mint felperesek
meg Endred-i János fia: István, Fedemes-i Sobonya fia: Miklós fia: Imre és másik fia:
Demeter mint alperesek között zajló perben kiadott, három vásáros kikiáltással történő
idézést elrendelő parancsa értelmében az abban megnevezett Kysheche-i Mihály
királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Pál karbeli klerikust, akik visszatérve
elmondták, hogy ők elsőként Quasi modo vasárnap utáni csütörtökön (ápr. 11.) in opido
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Verebyl, másodjára szombaton (ápr. 13.) in Naghereschyan, majd a következő kedden
(ápr. 16.) in Maroth három vásáros kikiáltással megidézték Demetert az országbíró
levelében foglalt ügyben a garamszentbenedeki apát és konventje ellenében György-nap
(ápr. 24.) nyolcadára a királyi jelenlét elé válaszadásra, és az országbírónak járó 4, meg
a perbeli ellenfeleknek járó 18 márka bírság megfizetésére, insinuando ibidem, hogy
meg nem jelenése és engedetlensége esetén finem debitum et indilate faceretis causa in
premissa, prout dictabit ordo iuris.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Esztergomi székesfőkáptalan mlt., Acta radicalia 1-4-30. (DF
238471.) – A hátlapján középen alul: contra non venit; keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a
felperest Jakab frater képviselte levelükkel; solvisset és utána még egy szó.
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Ápr. 23. Sopron. Engelbrecht Lipót soproni polgár és felesége: Zsuzsanna a soproni Zsidó utcában fekvő fél
házukat 28 aranyforintért eladják Czelli Mordechai fia: József bécsújhelyi zsidónak. – Magyar–zsidó oklt.
VIII. 45. (HHStA, Urkunden 1426. ápr. 22. – A DL–DF-adatbázisban nem fellelhető; a jelzet nem pontos.)
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Ápr. 24. ([Agr]ie, in Georgii) Zs. a leleszi konventhez. Elmondta neki Kallo-i Szaniszló
fia: János – a maga meg fiai: Bálint, István és János nevében –, hogy egyfelől közöttük,
másfelől Lewkes fia: Miklós meg fiai: János, Lőrinc és László között Harangh birtok és
tartozékai tárgyában nyolc fogott bíró közvetítésével a leleszi konvent tanúbizonyságának
jelenlétében megegyezés született, amelyet a konvent a felek és a nyolc fogott bíró
pecsétjével ellátott registrumba foglalt, amelynek alapján oklevelet kellett kiadniuk
mindkét fél részére. Azonban Miklós és fiai ez ellen tiltakoztak, a konvent pedig az
iratokat mindmáig nem adta ki János és fiai részére az ő igen nagy sérelmükre. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy figyelmen kívül hagyva Miklós és fiai tiltakozását,
a megegyezésről szóló registrum alapján in forma debita et consueta adják ki oklevelüket
János és fiai részére. Másként tenni ne merjenek; az oklevelét elolvasása után adják
vissza a felmutatójának. – A szöveg élén és a pecsét alatt: Relatio magistri Ladislai de
Chap alias vicecancellarii.
Egyik hajtása mentén szakadozott papíron, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel. DL 11784. (NRA
778-6.) – A hátlapján jobb felül: Harang. – 1821-ben Virták Ferenc kamarai allevéltárnok által készített
hiteles másolata: DL 54506. (Kállay cs.)
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Ápr. 24. Eger. Zs. Szabolcs megye hatóságához. Elmondták neki Panyolai Frank nevében, hogy amikor
nemrégiben Semjén birtokban lakó jobbágyai a birtok határain belül szántani mentek, akkor őket Kállói
Lőkös fia: Miklós és annak fia: János familiárisai: Kércsi Miklós fia: Mihály, Gyakfalvai István, Orrosi
Demeter fia: János és Nyárádi Domokos fegyveresen megtámadták és közülük kettőt: Chykes Antalt és
Fülöpöt megsebesítettek, és magát Frankot, aki szintén a mezőn tartózkodott, meg is ölték volna, ha el nem
menekül, ezenfelül nap mint nap kárt okoznak neki. Ezért megparancsolja a megyének, hogy küldjék ki egy
vagy két emberüket az igazság kiderítésére, majd azt írják meg neki. – Szabolcs II. 386. sz. (Átírta Szabolcs
megye 1426. aug. 24-i jelentésében: 1011. DL 54525. – Kállay cs.)
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Ápr. 24. Eger. Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Csaholi János nevében, hogy a Szatmár megyei Palád
és Sonkád nevű birtokainak határait szükséges megjárni. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike kimenvén az említett birtokokra, a
szomszédok és határosok összehívása után járja meg azok határait; az esetleges ellentmondókat idézze meg a
királyi jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Jármi Péter, István
és Balázs, Rohodi Simon, Tunyogi Bertalan, Jánosi Kántor László. – Teleki I. 482. (A leleszi konvent 1740.
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aug. 15-én kelt átiratából: DL 73773. p. 77. – Teleki cs., marosvásárhelyi.) – Zs. parancslevelének eredeti
példánya, hátlapján a titkospecsét nyomával: Leleszi konvent orsz. lt., Metales, Szatmár 13. (DF 209623.) –
A hátlapon alul: solvisset XXIIIIor den.
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Ápr. 24. (Crisii, in Georgii) Cillei Hermann zagorjei gróf, szlavón bán a csázmai
káptalanhoz. Elmondta neki Kamaryamelleky-i Mykech fia: Benedek – a maga
és felesége: Ilona (nob.), leánya: Erzsébet, Kamaryamelleky-i Gergely fia: János
özvegye: Chala, meg az említett Mykech fia: Péter özvegye: Kypa (nob.) nevében –,
hogy Kamaryamelleky-i Domokos fia: Chesel (dictus) Miklós testvérével: Andrással,
nővérével: Malka-val, András feleségével: Klárával, familiárisával: Jánossal és
Kamaryamelleky-i István fia: Balázs jobbágyával: Mihállyal ex consensu et consilio
Pauli sartoris de eadem az elmúlt vasárnap (ápr. 21.) rátört a panaszos nőrokonainak
házára, és Ilonát meg Erzsébetet félholtra verték, Chala-t meg Kypa-t pedig in dedecus
sue nobilitatis hincinde trucidassent potentia mediante in preiudicium suum et dictarum
dominarum valde magnum. Ezért kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a báni emberek egyike tudja meg az ügyről az igazságot, majd
azt írják meg neki. Presentes sigillo vicebanorum et comitum nostrorum Crisiensium
fecimus consignari. Kijelölt báni emberek: Iohannes Crocha de Misthynch, Thomas
f. Nicolai de Lipynna, Nicolaus f. Iohannis de Kamaryamelleky, Nicolaus, Thomas
filii Laurentii de eadem, Paulus f. Iohannis de Zenthandras, Emericus f. Iacobi de
Symonouch, Georgius litteratus de Luchycouch.
Átírta a csázmai káptalan 1426. ápr. 28-i jelentésében: 506. DL 102031. (Batthyány cs. lt., Miscellanea
193-4.)
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Ápr. 24. A fehérvári káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Domokos frater, a fehérvári keresztes
konvent szerzetese a maga, Tamás preceptor, valamint az egész konvent nevében, és tiltakozott az ellen, hogy
Mesztegnyői Szerecsen (dictus) Péter és György (egr.) erőszakkal elfoglalták és jelenleg is használják Tamás
és a konvent Tevel nevű birtokát. – Fejér X/6. 824. (DL 106318. – Székesfehérvári keresztesek konventje;
Fejér állítása szerint a pergamenre írt eredeti példányból, ami nyilvánvalóan hibás megjelölés,1 kiadása
pontatlan.) – Fejér m. tört. évk. 1971. 210/116. sz. (Uo.)
1

488

A tényleges eredeti példány az oklevélben rögzített ügy tipusának megfelelően papírra van írva.

Ápr. 24. (in Georgii) A győri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük Pak-i Miklós fia: Ferenc fia: Jakab – patruelis testvére: az említett Miklós
fia: Jakab meg a többi frater-e és rokona nevében is, terhüket magára véve, valamint
Merges-i Miklós fia: Péter beleegyezésének birtokában – a következő bevallást tette: ő
bizonyos nehézségei miatt quandam particulam silve sue ex magna silva sua vulgariter
Warias vocata in facie dicte possessionis sue Pak habita excisam, circumquaque
certis signis modo subscripto consignatam, sic videlicet, quod a quadam planicie, que
communiter Ewrfa nominaretur, in medio ipsius silve Warias existenti incipiendo usque
ad metas possessionis Zemere Pauli filii Iohannis de eadem, inter quasdam duas vias
publicas habitam et adiacantem, cuius prima scilicet pars dicte particule silve posteriori
parti in quantitate, ut dixit, quoad equaretur, pro decem marcis denariorum presentis
monete regalis, amelyet neki kanonoktársuk: István crucifer, a győri egyházhoz épített
Szentháromság-kápolna rektora már kifizetett, 10 év időtartamra neki és a kápolnának

204

1426. április 24. – április 25.

zálogba adja, azzal a kikötéssel, hogy a 10 év letelte után István vagy a kápolna akkori
regens-e az említett erdőrészt absque preter aliqua pecuniaria exactione prefato Iacobo
et suis heredibus pacifice et quiete ac sine litigionario processu remittere deberet
et teneretur. Emellett Jakab vállalta, hogy a 10 év alatt Istvánt és a kápolnát az erdő
birtokában megvédelmezi.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Szepesi káptalan országos lt. 12-B-3-23. (DF 263455.)
489

Ápr. 24. (in Georgi [!]) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Gergellaka-i Sandor (dictus) Miklós fia: Bertalan – a maga, frater-ei: István, Sandrin
és János, továbbá Gergellaka-i Márton fiai: Márton László és Bertalan nevében –, és
tiltakozott az ellen, hogy, mint megtudták, Saros-i Miklós fia: Kelemen quibusdam
coloribus sinistris et fraudolosis excogitatis per occultas terminorum completiones
quasdam particulas terre Halczeck de metis dicte possessionis Gergellaka appellate
elfoglalta az ő igen nagy kárukra; ezért őt és mindenki mást is eltiltott attól, hogy az
említett földdarabot elfoglalják vagy használják, illetve ellentmondott mindezeknek lege
regni requirente.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Eperjes város lt. 139. (DF 228595.) – Iványi: Eperjes 78/202. sz.
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Ápr. 24. Róma. Gesztel András kötelezi magát Miklós fia: Imre fehérvári éneklőkanonok útján, hogy
fehérvári kanonoksága után, amely Korponai János lemondásával üresedett meg és amelynek pápai
adományozása márc. 26-án volt Rómában, az annatát megfizeti. Vállalta, hogy hat hónapon belül bemutatja
a megerősítését. Későbbi betoldás: Imre 1431. ápr. 4-én mutatta be a megerősítést. – Cameralia II. 1159. sz.
(Camera Apostolica, Annatae vol. 2, fol. 151b.) – Annatae 52/55. sz. (Uo.) – Mon. Vespr. III. 54., reg. (Uo.)
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Ápr. 24. Róma. Lénárd fia: Miklós kötelezi magát Miklós fia: Imre fehérvári éneklőkanonok útján, hogy
a fehérvári kanonoksága után, amely Tárkányi Pál attól való megfosztásával üresedett meg, az annatát
megfizeti. Vállalta, hogy hat hónapon belül bemutatja a megerősítését. Későbbi betoldás: Imre 1431. ápr. 4-én
mutatta be a megerősítést. – Cameralia II. 1160. sz. (Camera Apostolica, Annatae vol. 2, fol. 152.) – Annatae
52/56. sz. (Uo.) – Mon. Vespr. III. 54., reg. (Uo.)
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Ápr. 24. Buda. Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano fi renzei követek jelentése Firenze városához.
Márc. 27. óta Budán vannak, de Zs. még nem érkezett meg, mivel a husziták közel voltak Bécshez, sereget
kellett küldenie ellenük. Utána Váradra ment. Három megbízottjával viszont beszéltek, akik felkeresték
őket a szállásukon. Velencéből még nem kaptak választ. Zs. eredetileg Nürnbergbe akart menni, de ez most
bizonytalannak tűnik, de mielőtt elindul, beszélni igyekeznek vele. – Commissioni II. 583. – E. Kovács: Egy
fi renzei követjárás 1464., kiv. (Előbbi alapján.)
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Ápr. 25. Lábvár. Ladihovicsi Domsa dalmát-horvát vicebán a knini káptalanhoz. Elmondta neki János
cetinai és klisszai comes, egykori dalmát-horvát bán (magn.), hogy leányától, Frangepán János vegliai és
modrusi comes (magn.) feleségétől: Katalintól 25000 aranyforint (ducat) kölcsönt kapott, amelyet a törökök,
a velenceiek és a királyság többi ellenfelével szemben való védekezés céljára fordított. Adóssága fejében
leányának Klissza várát zálogba adja minden tartozékával egyetemben. Ezért a vicebán kéri a káptalant,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, aki a királyi emberek egyikével együtt iktassa be Katalint zálog címén
a vár birtokába. Kijelölt királyi emberek: Plavnai Boyniczicz György, Busanai Cassynus fia: János, Likai
Scoblicz György és Mogoricz János. – Frangepán I. 203. (A knini káptalan 1426. máj. 15-i jelentéséből: 580.
DL 87990. – Esterházy cs. hercegi ágának lt., Repositorium 42-C-25.)
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Ápr. 25. A győri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előttük Némai Vörös Domokos fia:
Márton, és azt a bevallást tette, hogy jóllehet az Asszonyfalva birtok határán belül fekvő Demeterfölde nevű
földdarabot a szülei 10 aranyforintért zálogba vették, amely később őrá szállt, most, mivel Asszonyfalvai
János fia: Péter és veje: Ispán Péter a mondott összeget visszafizették, Márton az említett földet visszabocsátja
a részükre, semmisnek nyilvánítva a rá vonatkozó okleveleit. – Győri tört. és rég. füz. 1. (1861) 37. (MTA
KIK, Kézirattár, Oklevélgyűjtemény 331. [korábban a Ráth-gyűjteményben] – DF 243978.) – Az oklevél jobb
sarkában: non capitulo, quare Bokod.
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Ápr. 25. A győri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előttük Asszonyfalvai János fia:
Péter és veje: Ispán Péter – Péter leánya: Erzsébet és Picsordi Gergely terhét magukra véve – egyfelől, másfelől
Asszonyfalvai Simon fiai: János és Miklós – anyjuk: Katalin és János felesége: Ilona terhét is magukra véve
– majd a következő bevallást tették: a közöttük a Demeterfölde nevű földdarab körül folyó perben fogott
bírák közvetítésével úgy egyeztek meg, hogy János és Miklós, mivel a két Pétertől a 4 százdénáros forint
perköltséget megkapták, a mondott földet visszabocsátják a részükre örök birtoklásra, ezenkívül a felek
egymást kölcsönösen nyugtatták a közöttük esett jogtalanságok felől. – Győri tört. és rég. füz. 1. (1861)
38. (MTA KIK, Kézirattár, Oklevélgyűjtemény 332. [korábban a Ráth-gyűjteményben] – DF 243979.) –
Az oklevél jobb sarkában: non capitulo, quare Bokod.
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Ápr. 25. A somogyi konvent emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Peszei Bokor István fia: János és fia:
Bertalan egyfelől, másfelől Györöki Péter fia: Tamás és Vityai Kis László fejérkői várnagy, majd János és
Bertalan azt a bevallást tették, hogy mivel Tamás és László mindig testvéri szeretettel viseltettek irántuk,
ezért részben a fenti okból, részben 600 aranyforintért a Fiad birtokban lévő részüket minden tartozékával,
közöttük egy régtől fogva ahhoz tartozó Hasagh nevű földdarabbal eladják nekik és örököseiknek
szavatossággal. A konvent az oklevelét autentikus függőpecsétjével erősítette meg. – SMM 33. (2002)
20/840. sz. (DL 11785. – NRA 1600-28.) – Átírta Zs. 1430. jún. 8-i privilégiumában. DL 88051. (Esterházy
cs. hercegi ágának lt., Repositorium 45-B-33.)
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Ápr. 25. [Milánó.] Filippo Maria Visconti milánói herceg válasza a Corrado del Carretto követ által Zs.tól hozott szövetségkötés feltételeire. (67) Bár továbbra is fontosnak tartaná az uralma törvényességét és
birtokait megerősítő királyi jóváhagyáson túl a választófejedelmi hozzájárulást, de Zs.-ra hagyja a dolgot.
Örül, hogy a Carretto jelentése szerint a lengyel király is hozzájárul a jóváhagyáshoz, ahogy eredetileg
kérte (463). A Milánó és Pávia városokba való katonai beszállásolás kérdésében elfogadja, hogy Zs. császári
koronázása idejére fenntartja magának ennek jogát, de kéri, hogy akkor Zs. előre közölje a beszállásolandó
kíséret nagyságát, és ezt semmiképpen sem léphetik túl. Fivére és unokaöccse törvényesítéséről kiállítandó
kancelláriai oklevelek kifizetését pénzhiánya miatt később tudná csak teljesíteni, ugyanez a helyzet a korábbi
tettei, esetleges hűtlensége és felségsértése alóli felmentéssel (vö. 985), de ehhez a választófejedelmek
hozzájárulása mégsem szükséges, elég Zs. királyi felmentése. A Zs. által Itáliába vezetett vagy küldött
sereg létszámát Zs. kívánalmának megfelelően leszállíthatják 8000 lovasra. Zs. feltételeit egyébiránt mind
elfogadja, mivel egyetértenek. – Osio II. 191., 195–196. (Milánói lt., Potenze estere, Germania; az 1. pontot a
máj. 15-i példányból pótolva.) – Carteggio II. 10/84. (Uo.) – DRTA X. 33. (Uo.). Lásd még: 518, 553, 581, 591.
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Ápr. 25. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs.-hoz. Miután (Zrinyi Péter felesége, Klára
leveléből) értesült,1 hogy Zrinyit Zs. hamis vádak alapján fogságba vetette, közbenjár érdekében és kéri
szabadon bocsátását, mivel mindig Zs. hűséges hívének ismerte. – Osio II. 190. (Milánói lt., kancelláriai
fogalmazvány.) – Óváry 94/311. sz.
1
Ez egy ugyanazon napon kelt, és ugyanott őrzött, az asszonynak írt hercegi válaszlevélből derül ki, lásd
Osio II. 190. 1. jegyz.
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Ápr. 26. (3. die festi Georgii) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. Márc. 2-i parancsa
(239) értelmében Bartha-i András királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Péter
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presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy szerdán, György-napon (ápr. 24.) kimenve
Ung megyébe mindenkitől, nemesektől és nem nemesektől meg más bármilyen állapotú
megyebeli emberektől vizsgálódva megtudták az igazságot, amely szerint minden a
panasznak megfelelően történt.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 11765. (NRA 251-5.)
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Ápr. 26. (16. die 12. diei pasce) László sági prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy Pálóci Mátyus országbírónak Kyde-i András és felesége: Katalin – aki Ryma-i
Mátyás leánya – felperesek részére Derenchen-i János fia: Imre alperes ellenében
kibocsátott bírói intézkedése értelmében a királyi kúriából az országbíró által külön
kirendelt Zelew-i János ítélőmesterrel, királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságaikat: a
felperesek részére Pál mester jegyzőt, az alperesek részére pedig András frater presbitert,
akik visszatérve elmondták, hogy ők húsvét ünnepének 12. napján (ápr. 11.) kimentek a
felperesek Nempthy nevű birtokára, ahol a szomszédok és határosok összehívása után
András felperes – aki feleségét országbírói levéllel képviselte –, Mihály fia: Pál1 meg az
említett Imre alperes jelenlétében, Imre útmutatásával és az András által a helyszínre
hozott váci káptalani oklevélben leírt határjelek alapján András, felesége és Pál részére
végigjárták Nempthy birtok határát, sub hiis metis infrascriptis: quod primo incepissent
iuxta antiquum cursum fluvii Zagwa vocati, quem ipse partes pro meta possessionum
earum a possessione Dorogh separari et ubi dudum transitu dicti fluvii fuisse dixissent,
metam terream a parte cuiusdam montis prope dictum transitum ipsius aque et ab acie
eiusdem montis non longe erexissent; et dehinc ad partem septemtrionalem per pratum
eundo pervenissent ad viam de dicta Dorogh ad prescriptam Nemthy ducentem, ubi ex
utraque parte eiusdem vie duas metas terreas elevassent, quarum una dicte possessioni
Nempthy et alia terre prescripti Emerici, que scilicet terra condam Raynaldy et Iohannis
filiorum Bedew prefuissent, separarent; abhinc via in eadem versus orientem non longe
procedendo in dicta acie prescripti montis ex utraque parte eiusdem vie consimiliter
duas metas terreas cumulassent; exhinc in ipsa via versus dictam villam Nemthy plagam
ad eandem pergentes in duobus locis duplicatas metas ex utraque parte eiusdem vie
erexissent; ulterius pervenissent ad unum Patak, qui retro ortum dicte possessionis
Nemthy flueret, ubi ex utraque parte dicte vie, in littore ipsius fluvii consimiliter
duas metas de terra fecissent; et deinde per ipsum Pathak versus septemtrionem in
competenti spatio eundo prope terminum cuiusdam arboris pommi duas metas terreas
angulares aggregassent; abhinc reflectendo quasi ad dictam plagam septemtrionalem per
terras arabiles ad unum locum, qui Illesgyemewlche diceretur, ubi in medio dictarum
terrarum arabilium duas metas terreas elevassent, et pervenissent ad dictum locum
Illyesgyemewche, in quo loco penes valliculam, a parte meridionali eiusdem vallicule
duas metas terreas fodissent; abhinc versus occidentem ascendissent ad unum Beerch
seu montem, in cuius ascensu consimiliter duas metas in latere eiusdem erexissent; et
abhinc ipsa plaga servata in cacumine eiusdem montis metam cursualem prefuissent;
ulterius similiter duas metas terreas erexissent, ibique atigissent terram filiorum
Jakow, et sic mete dicte possessionis Nempthy a parte dicte terre ipsius Emerici, que
prescriptorum filiorum Bedew prefuisset, extitissent terminate. Per quasquidem metas
dictam possessionem Nemthy a prefata terra dicti Emerici separassent et statuissent iure
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ipsis incumbenti perpetuo possidendam. Mivel a határjárásnak, a határjelek emelésének
és az iktatásnak senki nem mondott ellent, és a felek azt elfogadták, ezért a konvent erről
szóló privilégiumát függőpecsétjével erősítette meg.
Hártyán, függőpecséttel. Seilern cs. lt. 160. (DF 249209.)
1
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Az oklevél korábban nem említette.

Ápr. 26. Bécs. Hanns Scheiwelwiser, a bécsi Kärtnertor melletti ispotály ispotálymestere igazolja, hogy Bécs
város polgármesterétől és tanácsától átvette azt a 50 bécsi fontdénárt, amelyet Juding Miklós soproni polgár
helyezett el a tanácsnál, és amelyet felesége: Erzsébet azzal a feltétellel adott az ispotálynak, hogy abból
évente a nagyhéten 5 bécsi fontdénárt az ottani szegények között kell kiosztani. – Quellen z. Wien II/2., 2278.
sz., reg. (Wiener Stadt- und Landesarchiv, Hauptarchiv, Urkunden, nr. 2278.) – Monasterium.net.
Ápr. 27. Szeged. Ozorai Pipo temesi ispán a Csépi Jakab özvegye ellen egy királyi jobbágy megöletése
tárgyában indított pert elhalasztja. – Tört. Tár 1884. 618., reg. (A Kállay cs. levéltárából.) – Az oklevél helyes
kelte: 1416. máj. 16. Lásd ZsO V. 1900. sz.

Ápr. 27. (sab. p. Marci) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük Iseph-i János fia: László – a maga meg Iseph-i Miklós fiai: Pál, Antal és Justh,
Bayor-i György fia: Gyárfás, Fülöp fia: Zakariás, továbbá László fiai: János, Gáspár, Imre
és László nevében –, és tiltakozva bejelentette, hogy Beulch-i Zwdar (dicti) Benedek fia:
János meg Jakab fiai: Simon és Jakab az ő Bwak nevű birtokukat elfoglalva tartják és
használják potentia mediante az ő igen nagy kárukra, majd mindettől a nevezetteket
eltiltotta és ellentmondott lege regni requirente.
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 83630. (Bárczay cs.)
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Ápr. 27. Walthersdorf. Weyssenpeckh János Laystel János soproni polgármesterhez, a bíróhoz és a tanácshoz.
Értesítést kér arra nézve, hogy Phändell György a Schürenprant János elleni ügyében pert vagy egyezséget
kíván-e. – Házi I/2. 303. (Sopron város lt. D 690. – DF 202324.)
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Ápr. 27. Róma. Pratói Melanesi János választott váradi püspök megbízottjai: Melanesi Miklós apostoli
protonotárius és Melanesi Tamás útján kötelezi magát a püspöksége után az apostoli kamarának a commune
servitium-a fejében járó 2000 forint és az 5 minuta servitia megfizetésére, az összegek első felét hat hónapon
belül, a második felét pedig az azt követő hat hónapon belül köteles kifizetni. – Cameralia I. 167. sz. (Camera
Apostolica, Obligationes et solutiones vol. 60, fol. 157. és Oblig. comm. vol. 3, fol. 121a.)
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Ápr. 27. Róma. Benedek az apostoli kamara alkamarása bizonyítja, hogy János válaszott váradi püspök egy
servitium minutumot Pratói Melanesi Tamás útján az apostoli kamarának megfizetett. – Cameralia I. 626. sz.
(Camera Apostolica, Oblig. comm. vol. 4, fol. 158b.)

506

Ápr. 28. (die dom. p. Marci) A csázmai káptalan Cillei Hermann zagorjei grófhoz és
szlavón bánhoz. Ápr. 24-i levele (486) értelmében Kamaryamelleky-i János fia: Miklós
báni emberrel maguk közül kiküldték tanúbizonyságukat: Ambrus karbeli presbitert,
akik visszatérve elmondták, hogy az ügyben vizsgálatot tartva megtudták, hogy minden
a panasz szerint történt.
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A hajtás mentén egy helyen szakadt papíron, hátlapján mandorla alakú pecsét nyomával. DL 102031.
(Batthyány cs. lt., Miscellanea 193-4.) – Hátlapján keresztben feljegyzés: Iohannes frater de […] Benedicto.
507

Ápr. 28. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. Köszönetét fejezi ki Corrado del
Carretto savonai őrgróf által küldött, (a szövetségkötési feltételeket tartalmazó) leveléért és közli, hogy
kívánságának megfelelően rögvest küldi teljes meghatalmazással bíró előkelő követeit, akik közül az egyik
Corrado del Carretto lesz. – Osio II. 197. (Milánói lt.) – Carteggio II. 10/85. sz. (Uo.) – Óváry 95/312. sz. (Uo.)
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Ápr. 29. (9. die diei dom. a. Georgii) A fehérvári keresztes konvent Zs.-hoz. Tudja
meg, hogy a nyulakszigeti apácák részére kibocsátott éves megbízása értelmében az
abban megnevezett Keer-i Péter királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Tamás
karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők György-nap előtti vasárnap (ápr.
21.) Somogy megye nemeseitől meg nem nemeseitől megtudták, hogy Mátyásnak, a
zselici Szent Jakab-egyház apátjának Tathon birtokán lakó jobbágyai – Iohannes Faber,
Gregorius Eleut, Michael Kechel, Thomas filius Emerici, Petrus filius Damiani, alter
Petrus Balog, Iohannes Cheley dictus, Stephanus vilicus(!), Iacobus Debre dictus,
Matheus, Paulus, Michael, Clemens faber necnon Gregorius et Stephanus filii eiusdem
Clementis – húsvét ünnepét követő szombaton1 (ápr. 6.) az apácák Belth birtokban lévő
részén fekvő eresztvényerdejét felgyújtották és eltüzelték potentia mediante az ő igen
nagy kárukra.
Papíron, a szövegben a konventi jegyzőtől esztközölt számos javítással, zárópecsét töredékeivel. DL
11786. (Acta eccl. ord. et mon., Poson. 56-52.)
Az eredetiben a következő szerepel: sabato proximo post festum *predictum tertium(?) diem festi* pasce
– a csillagok közötti részt utólag szúrták be a sor felett.
1
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Ápr. 30. (f. III. in Georgii) Bolognai Miklós garamszentbenedeki apát és a konvent
emlékezetül adják, hogy személyesen megjelent előttük providus vir Nicolaus Mulcrar
dictus de Galicz alias Zakolcza, concivis Crempnicie nomine specialiter sui et presona
signanterque discretorum et providorum virorum, videlicet Thome dicti Tindel, Weyzz
Stephan vom Sand, Iacobi Tawt, Siglini Pokfleysch, Mathie Dewcz dicti, Michaelis
Priser, Michaelis Marghardi, Petri Hacker Marghardi, Hicklini Fiderling, Georgii
Bewchel, Kunczmanni aurifabri ac Michaelis Slagauff, Nicklini fratris eiusdem, Hanus
Gosschlini, Henel Prenum, Niclos Konigsperger, Franczlini fratris eiusdem, Henczlini
Hohentrit, Cziket Hensel Prenum, Fridrisch Henslini, Pruner Handlani Mitesser, Hanus
Crewczburger, Henslini Clasol, Closlini Hirnitczgugel, Albrecht Gabrielis, Henslini filii
Clain Freuczl dicti, Nicolai Haidengracz, Michaelis Baldauff, Petri Fiderling, Stephani
Prenum, Leonhardi Prenum et Clain Petri protunc scansoris, concivium eiusdem
civitatis Crempniciensis, és felmutatta Zs. 1426. jan. 19-i oklevelét (59), majd annak
átírását kérte, amelyet a konvent meg is tett, és Zs. oklevelét saját autentikus pecsétjével
megerősített privilégium formájában adta ki Mulcrar Miklós és a nevezettek részére.
Hártyán, függőpecséttel, amelynek a rendelkezésre álló fényképfelvételen csak a zsinórja látható.
Körmöcbánya város lt., 1-25-1-2. (DF 249965.)
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Ápr. 30. (f. III. a. Phil. et Iac.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelentek előttük Ewr-i Dacho Miklós fiai: György, Péter és László, majd
minden világi és egyházi perükben ügyvédjeikül vallották egymást, valamint Nicolaum
Dacho de Ewr, Emericum Pap, Michaelem de Tharnoch, Sigismundum, Ladislaum,
Stephanum Pethew de Bothfalua, Ladislaum Bano, Ladislaum de Monyoros, Andream
de Helmech, Vallentinum de predicta Tharnoch, Iacobum de Thegenye, Ladislaum de
Iske, Iacobum Zabo in predicta villa Ewr commorantem, Petrum Waryw de eadem Ewr.
Konventi fogalmazvány, papíron, amelynek mindkét oldalán további dátum nélküli, illetve olvashatatlan
keltezésű oklevelek fogalmazványai, továbbá tollpróbák találhatók. DL 43664. (Múz. törzsanyag,
Fejérpataky-gyűjt.)
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Ápr. 30. Sopron. Kophel soproni zsidó elismeri, hogy Sopron városa neki fizette ki a József bécsújhelyi
zsidónak járó tartozást. – Pollák 262. (Sopron város lt. XIX-I-32.) – Magyar–zsidó oklt. I. 165., máj. 1-jei
kelettel. (Uo.)
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Ápr. 30. Róma. Domokos fia: Pál győri kanonok kéri a pápát, hogy adja neki a pápóci prépostságot, amely
Molnári Péter fia: György halálával üresedett meg és amelyet Kelemen győri püspöktől már megkapott, nem
véve figyelembe kanonokságát és (komáromi) főesperességét, valamint a Szent Katalin-oltár rektorságát. –
Lukcsics I. 881. sz. (Reg. suppl. vol. 201, fol. 97b.)
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Ápr. 30. Róma. V. Márton pápa teljes bűnbocsánatot engedélyez a bácsi egyházmegyei Nagy János szegedi
lakosnak és feleségének. – Lukcsics I. 882. sz. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 283.)
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Máj. 1. (Strigonii, in Philyppi et Iacobi) Zs. religioso viro N(icolao) preposito ecclesie de
Lelez moderno. Kwsal-i Jakch János és Mihály (egr.) meg mások panaszaiból arról értesült,
quod dum ipsi super diversis factis et negotiis ipsorum vigore certarum litterarum nostrarum
ceterorumque iudicum et iustitiariorum regni nostri conventui ipsius ecclecie de Lelez
superinde dirigi consuetarum diversas inquisitiones, prohibitiones, evocationes et nonnulla
alia, que talibus in processibus iuxta iamdicti regni nostri Hungarie consuetudinem fieri
consueverunt mediantibusque nostris seu palatinalibus ac dicti conventus hominibus fieri
sepenumero contra diversi status homines et signanter adversus fratres et consanguineos
vestros, expressanter vero contra nobiles de Istwandy et filios Ormos fieri procurarent,
mindezekről azonban a konvent nem hajlandó okleveleket kiállítani, amivel számukra
különféle jogtalanságokat és károkat okoznak. Cum autem tam illius, quam etiam aliorum
locorum testimonialium capitula et conventus necnon sigilla autentica pro eo sunt a divis
regibus Hungarie, nostris scilicet predecessoribus ordinata et deputati(!) seu constituta, ut
omnibus et singulis coram eis causantibus et negotiantibus mera iustitia, favore quolibet
relegato, debito observetur; igitur fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, secus
nequaquam habere volentes, quatenus a modo in antea super quibusvis factis et casibus,
ratione quorum inquisitiones, prohibitiones, evocationes, statutiones, reambulationes et
hiis similia per dicti conventus ac nostros seu palatinales homines iuxta consuetudinem
dicti regni nostri Hungarie facte extiterint, litteras relatorias exinde opportunas favore
amoreque dictorum fratrum et consanguineorum vestrorum et aliorum quorumlibet
postergato predictis exponentibus per dictum conventum extradare et emanari facere in
forma debita et consueta adeo permittatis, ut de cetero querela super talibus celsitudini
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nostre contra vos per quempiam nequaquam porrigi videatur. Máshogy tenni ne merjenek,
a levelét elolvasása után adják vissza a felmutatójának.
Átírta a leleszi konvent 1426. aug. 5-i oklevelében (929), amely szerint Zs. oklevele ad relationem
magnifici comitis Mathyws de Palocz, iudicis curie kelt. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-46/2.
(DF 221683.)
515

Máj. 1. (Bude, in Philippi et Iacobi) Zs. Sáros megye hatóságához. Elpanaszolták neki
Somos-i néhai Elek leánya: Zsófia hajadon (nob.) nevében neki meg főpapjainak és
báróinak, hogy húsvét ünnepe (márc. 31.) táján carnalis testvére: a mondott Somos-i
Elek fia: György és a néhai Péter comes fia: János (egr.), valamint Peren-i néhai Imre fiai:
János és István (egr.) a Sáros megyei Somos, Margonia és Kerestezkomlos birtokokon
lévő birtokrészeit jogtalanul elfoglalták és őt hatalmasul teljesen kizárták azokból,
ezért ennek orvoslását kérte tőlük. Mivel Zsófia hajadon a mondott birtokjogokból
törvénytelenül lett kizárva, ezért megparancsolja a megyének, hogy ha a szepesi
káptalan tanúbizonysága jelenlétében a birtokok szomszédai és határosai körében tartott
eskü alatti tanúvallatás bizonyítja Zsófia panaszát, akkor a mondottakat – nem várva
további parancsára – zárják ki a birtokrészekből, majd Zsófiát vezessék be újra azokba és
iktassák vissza részére, illetve védjék meg minden zaklatóval, különösen a felsoroltakkal
szemben, továbbá adassanak elégtételt velük. Máshogy tenni ne merjenek, minderről
pedig a szepesi káptalan tegyen neki jelentést.
Átírta a szepesi káptalan 1426. máj. 25-i jelentésében: 616. KEML 82., Esztergomi székesfőkáptalan
országos lt. 2-9-10. (DF 208520.)
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Máj. 1. [Esztergom.]1 Zs. római királyi címénél kancellárja: Albeni János zágrábi püspök, továbbá Albeni
Henrik pécsi püspök és testvérük: Albeni Rudolf korábbi címerét kibővíti. Az oklevél részletesen leírja a
korábbi címerképet is, amelyet az új adomány egy arany koronával bővít ki. (A címerképet tartalmazó eredeti
példány nem maradt fenn.) – Altmann II. 6629. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 119.) – Süttő–Engel: Familie von
Alben 46. (Uo., a címerleírás teljes szövegű közlésével.)
A szöveg kelethely és dátum nélküli, a máj. 1-i datálás Altmannt követi, amelyet Süttő Szilárd és Engel
Pál fent idézett tanulmánya is elfogadott.
1

*.

Máj. 1. Buda. Zs. oklevele. – Zichy VIII. 17., reg. (DL 80049. – Zichy cs., zsélyi 2-971.) – Az oklevél kelte:
Jún. 8. Lásd 685.

*.

Máj. 1. Buda. Zs. oklevele. – Zichy VIII. 4., reg. (DL 80052. – Zichy cs., zsélyi 213-2045.) – Az oklevél kelte:
Jún. 13. Lásd 724.

*.

Máj. 1. Buda. Garai Miklós nádor oklevele. – Zichy VIII. 295., reg. (DL 80045. – Zichy cs., zsélyi 213-2042.)
– Az oklevél kelte: jún. 3. Lásd 654.

*.

Máj. 1. Buda. Garai Miklós nádor oklevele. – Zichy VIII. 19., reg. (DL 80046. – Zichy cs., zsélyi 213-2043.)
– Az oklevél kelte: jún. 4. Lásd 663.

*.

Máj. 1. Buda. Pálóci Mátyus országbíró oklevele. – Zichy VIII. 251., reg. (DL 80048. – Zichy cs., zsélyi
2-970.) – Az oklevél kelte: jún. 8. Lásd 690.
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Máj. 1. Buda. Pálóci Mátyus országbíró oklevele. – Zichy VIII. 58., reg. (DL 80056. – Zichy cs., zsélyi 2-973.)
– Az oklevél kelte: jún. 17. Lásd 749.

Máj. 1. (in Quintoforo, f. IV. p. Georgii) Bozafalva-i Achel Miklós fia: János iudex
nobilium de Scepus emlékezetül adja, hogy Pykfalva-i Fodor Miklós felesége: Gertrud
(nob.) kérésére mediante sigillo nostro kiküldte emberét: Chantafalva-i Miklós fiát:
Mihályt, aki visszatérve ítélőszékükre elmondta, hogy ő húsvét után kedden (ápr. 2.)
kiment Chantafalva-i Márk fia: János feleségéhez: Erzsébethez (nob.) és felszólította,
hogy Pykfalva-i Veres Jakabnak Gertrud asszonynál elzálogosított birtokrészeit váltsa
vissza. Erzsébet asszony erre azt válaszolta, hogy absque portione Egidii Parvi de dicta
Pykfa[lv]a redimere non vellet, nisi simul et semel.
Hiányos papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 60667. (Mariássy cs. lt., Vegyes iratok 529.)

*.
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Máj. 1. Sopron. Kophel soproni zsidó elismervénye. – Magyar–zsidó oklt. I. 165. – Az oklevél helyes kelte:
ápr. 30. Lásd 511.
Máj. 1.1 [Milánó.] Filippo Maria Visconti követe, Corrado del Carretto savonai őrgróf kérdéseire szóló
milánói kancelláriai válasz fogalmazványa, amely a herceg birtoklásának Zs. általi elismerésének formájára
vonatkozik. A fogalmazvány szövege a felénél megszakad. Lásd még: 497, 553, 581, 591. – Osio II. 198.
(Milánói levéltár, kancelláriai fogalmazvány vagy másolat.) – Carteggio II. 11/86. és 87. sz. (Uo.)
1
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Az irat kelte a szövegben nem szerepel, de mindkét szövegközlés e napra datálja.

Máj. 1. u. ([… die] 8. die Georgii) Miklós [leleszi] prépost és [a konvent] Zs.-hoz. Tudja
meg, hogy a királyi különös jelenlétnek Nab[rad]-i János fia: János részére szóló bírói
intézkedése értelmében a mondott János felperes részére [… királyi emberrel] Pál mestert,
az alperesek: Waya-i Ábrahám és István részére Rezegh-i György királyi emberrel pedig
[…], tanúbizonyságaikat küldték ki az alábbi eskü alatti tanúvallatás végrehajtására.
A mondottak visszatérve elmondták, hogy ők György-nap 8. napján (máj. 1.) kimentek
Warosdobos birtokra, ahol a felek jelenlétében végrehajtották a tanúvallatást. A felperes
tanúi: Papus-i Athay Pál özvegye (nob.), […-i] István fia: György, […], […] de eadem
Papus, Mada-i Miklós fiai: László és Dezső, Sebestyén fia: Benedek, [Pethry-i] Ders fia:
László fia: Péter, […] fia: János, Bezded-i Mihály fia: […], Janosy-i Cantor Mihály fia:
Péter, Cantor László, Iklod-i János fia: István, […] fia: János, Laskod-i Zewke János fia:
[…] meg fia: András, a mondott alperesek osztályos testvérei, [… …] János, Jarmy-i […],
Chasar-i Domokos fia: Péter meg Jakab, Jarmy-i Mihály fia: István, Nomen-i István fia:
András, [… …] György, Kerch-i János fia […], Ábrahám fia: Márton, László fia: Mátyás
vicecommetanei similiter ex scitu; Kerch-i Jakab fia: Antal meg fia: […], Chazar-i
Domokos fia: István similiter vicecommetanei, Bessenew-i László fia: Miklós, Jakab fia:
Mihály, […, …] meg testvére: Bálint, Besenew-i Zenthes Balázs fia: László, […-i] Elek
fia: Mátyás, Bálint fia: Barnabás szerint az alperesek ingóságokat ac quoddam scrinium
vittek el a házból, de hogy az oklevelek is bennük voltak, azt nem tudták. Az alperesek
tanúi: Bathor-i Szaniszló fia: István Laskod birtok felől, Janosy-i Lóránt fia: Barla,
Miklós fia: Domokos, Rohod-i [… fia:] László commetaneiex auditu; Jarmy-i János fia:
Balázs meg fia: András, László fia: János, Jarmy-i [… fiai:] Simon és Domokos, Iklod-i
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László fia: Gergely vicecommetanei ex situ; Gywlahaza-i Szaniszló fia: Szaniszló, […-i
…] fia: István, Mykola-i Máté fia: László, Domokos fia: János, Albert fia: Miklós, […]-i
János fia: Bertalan, Zarolyan-i Pál [fia: …], Tamás fia: János Szatmár megyei nemesek
ex scitu elmondták, hogy az alperesek Nabrad-i János fia: János felperes keresetében
teljesen ártatlanok.
Papíron, amelynek jobb oldali negyedrésze hiányzik, hátlapján pecsét nyomával. DL 97051. (Vay cs.,
berkeszi.)
520

Máj. 2. Esztergom. Zs. levele Filippo Maria Visconti milánói herceghez. Újabb követe, Novello de’Caimi
hercegi familiáris megérkezett, miközben előző követe, Corrado de Carretto savonai őrgróf már útban van
visszafelé. Kéri, hogy ez utóbbit másokkal együtt teljes meghatalmazással küldje Nürnbergbe vagy oda, ahol
tartózkodni fog, mivel Novellónak nem tud hivatalos választ adni. – Osio II. 199. (Milánói lt., Potenze estere,
Germania.) – DRTA X. 33. (Uo.) – Altmann II. 6634. sz. (Osio után.) – Carteggio II. 11/88. sz. (Uo.) – Óváry
95/314. sz., eml. (Uo.)
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Máj. 2. (2. die 8. diei Georgii) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy Pálóci
Mátyus országbíró bírói intézkedése értelmében Iwanch-i János fia: György és László
fia: Péter köteles lett volna septem et mediam marcas denariorum, marcam quamlibet
decem pensis computando fizetni Mendzenth-i Torda (dictus) Dénes fiának: Lukácsnak
György-nap 8. napján (máj. 1.). Mivel a mondottak a határnapon kifizették az összeget,
ezért Lukács nyugtatja őket erről.
Az alján hiányos papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 103507. (Batthyány cs. lt., Miscellanea.)
– Az ugyanezen a napon kelt másik példányban csak Ivánci János fia: György szerepel fi zetőként. DL
103506. (Uo.)
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Máj. 2. (in Bors, 8. die f. V. p. Georgii) Emeke-i Jakab fia: János barsi alispán és a
szolgabírák Zs.-hoz. Ápr. 11-i parancsa (409) értelmében kiküldték KysCheresczen-i
László fia: János szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy ő György-nap utáni
csütörtökön (ápr. 25.) kiment Bars megyébe, ahol mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan
és titkon vizsgálódva megtudta, hogy minden a panaszban leírtak szerint történt.
Papíron, a hátlapján egy majdnem ép gyűrűspecséttel és kettőnek darabjaival. DL 59080. (Forgách cs.) –
Az elő- és hátoldal alján: pre(?) a.

523

Máj. 2. (Nitrie, 8. die f. V. p. Georgii) Parwcha-i Bobal György nyitrai alispán és a
szolgabírák Zs.-hoz. Ápr. 11-i parancsa (410) értelmében kiküldték Thorosmel-i
Demeter szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy ő György-nap utáni csütörtökön
(ápr. 25.) kiment Nyitra megyébe, ahol mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon
vizsgálódva megtudta, hogy minden a panaszban leírtak szerint történt.
Papíron, hátlapján három majdnem ép gyűrűspecséttel. DL 59081. (Forgách cs.)
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Máj. 2. (Nitrie, 8. die f. V. p. Georgii) Parwcha-i Bobal György nyitrai alispán és a
szolgabírák Zs.-hoz. Ápr. 11-i parancsa (408) értelmében kiküldték Thorosmel-i
Demeter szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy ő György-nap utáni csütörtökön
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(ápr. 25.) kiment Nyitra megyébe, ahol mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon
vizsgálódva megtudta, hogy minden a panaszban leírtak szerint történt.
Papíron, hátlapján egy majdnem ép gyűrűspecséttel és kettőnek darabjaival. DL 59082. (Forgách cs.)
525

Máj. 2. (in Warasd, f. V. p. oct. Georgii) Bathyna-i Kuhynger István varasdi ispán és
a szolgabírák emlékezetül adják, hogy személyesen megjelent előttük Myrkouch-i
János fia: Mátyás és a következő bevallást tette: egy Myrkouch birtokon lévő sessionem
suam iobagionalem desertam, amelyen néhai Cykalen (dictus) Márton lakott, minden
haszonvételével és tartozékával, szavatosságot vállalva, elzálogosítja carnalis
testvérének, a mondott János fia: Mártonnak pro decem et septem pensis denariorum
Vyennensium.
Papíron, hátlapján három gyűrűspecsét nyomával. A. HAZU D-IX-45. (DF 231070.) – Isprave 364/1715.
sz., reg.
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Máj. 2. Item anno Domini 14261 feria quinta ante Stanislai Wenczeslaus Kewrschner
proposuit domum suam sitam circa domum Nicolai in Grunde, Paulo Hoz pro XI
marcis numeri Polonicalis, ita si dictus Wenczeslaus predictas XI marcas non solverit
ad carnisprivium proxime affuturum (1427. márc. 4.), extunc prefatus Paulus Hoz habet
facere et agere cum prefixa do(mo), veluti omnia iura super eandem prosecutus esset.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 17a., 2. bejegyzés.
1
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Így, arab számmal.

Máj. 3. (Strigonii, in inv. Crucis) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Brizvicz-i
Henrik fia: Péter tárnokmester és bemutatta a szepesi káptalan 1426. márc. 13-i
oklevelét (310). Unde nos ad nostri regii culminis munimine digne revocantes pure
fidei constantiam et magne fidelitatis iudicia ac laudis preconia attolenda(!) preclara
merita necnon virtuosa gesta sincerasque complacentias predicti Petri tavernicorum
nostrorum magistri, quibus ipse a preteritorum diuturnorum temporum processibus
usque in presens in plerisque nostris et dicti regni nostri Hungarie arduis agendis et
expeditionibus difficilimis(!) nostra utputa et sacre nostre corone facta summe tangentes,
sicuti prosperis sic et adversis, sub diversitate locorum et temporum et signanter in
Twrcia etiam diram captivitatem non pauxilli temporis spatio perferendo cum omni
fidelitatis fervore devotionis eximia constantia et solicitudine indefessa iuxta optata regii
nostri desiderii nutum maiestati nostre valde studuit complacere seque gratum reddere
et acceptum pretextu quorum, licet ipse multo maiora antidotorum premia a nostra
sublimitate mereretur enancisci, cupientes tamen ad presens, uti promptis effectibus
largius intendimus in futurum preallegatum Petrum magistrum tavernicorum alicuius
regie munificentie antidoto consolari a mondott káptalan oklevelében leírtakhoz ex
certa scientia nostre maiestatis prelatorumque et baronum nostrorum ad id accedente
consilio nostrum regium consensum benivolumque asensum prebendum et uberiori
nostre munificentie dono omne ius nostrum regium, amely a Szepes megyei Yemnik
birtokban most és majd Yemnik-i Balázs utód nélküli halála esetén illetné, a mondott
Péter tárnokmesternek meg utódainak és örököseinek adja és adományozza azzal,
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hogy ha Péter divino arbitrante iudicio örökösök nélkül halna meg, akkor a birtok és
a benne lévő királyi jog a haszonvételekkel és tartozékokkal Brizvicz-i Herrich István
fiára: Jakabra és Miklós fiára: Jánosra meg Paharnok (dictus) István aule nostre militemre, valamint Tamás fiaira: Detrére és Mihályra – Péter tárnokmester generationales et
condivisionales testvéreire – meg utódaikra és örököseikre szálljon örök birtoklásra
salvo iure alieno. Az oklevélről visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri.
Átírta a váci káptalan 1453. dec. 24-i oklevelében, amely szerint Zs. oklevele ad relationem comitis
Mathyus de Palocz iudicis curie regie sub secreto sigilo(!) sue maiestatis patenter lett kiállítva. DL 11770.
(NRA 832-3.)
528

Máj. 3.1 Magyarbród. Perényi Miklós királyi lovászmester Sopron városához. Sürgeti a királytól rájuk
kivetett összeg megküldését. – Házi II/6. 76. (Sopron város lt. D 3478. – DF 204819.)
1
A levélnek nincsen évszáma, az 1426-os év Házi Jenő megállapítása, vö. még Perényi Miklós 1426. máj.
9-i levelével (551). Perényi Miklós 1420–1428 között viselte a lovászmesterséget (Arch. 1301–1457. I. 42.).
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Máj. 3. (15. die f. VI. a. Georgii) A zobori konvent emlékezetül adja, hogy ők Zs. ápr.
14-i, Garai néhai Miklós nádor fia: János (magn.) részére szóló, királyi középpecséttel
megerősített parancsa értelmében (426) az abban megnevezett Emeke-i Jakab királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: András fratert, akik visszatérve elmondták,
hogy ők György-nap előtti pénteken (ápr. 19.) kimentek a birtokokra, majd a szomszédok
és határosok összehívása után ellentmondás nélkül bevezették azokba Garai Jánost, és
iktatták azokat minden haszonvételükkel és tartozékukkal részére az őt illető jogon örök
birtoklásra, a törvényes ideig a helyszínen maradva.
Restaurált, a felső részén olvashatatlanul elpusztult hártyán, selyemzsinóron kerek függőpecséttel. DL
11777. (NRA 1520-20.) – Mellette 1797-ben, a már hiányos privilégiumról készült másolat. A kivonat ez
utóbbi segítségével készült. – A privilégium újkori hamisítvány, lásd a mandátumnál írtakat.
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Máj. 4. (16. die f. VI. a. Georgii) Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy ők Zs. márc. 10-i
parancsa (286) értelmében Nomar-i János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Balázs őrkanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy ők György-nap előtti pénteken
(ápr. 19.) kimentek mindkét Telekes birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása
után (Perényi néhai Imre fiait:) Jánost és Istvánt ellentmondás nélkül bevezették azokba
és iktatták részükre zálog címén történő birtoklásra, a törvényes ideig a helyszínen
maradva. Az oklevelüket nagyobb pecsétjükkel erősítették meg.
Hártyán, selyemzsinóron függőpecséttel. DL 11768. (NRA 423-46.)

531

Máj. 4. (sab. p. inv. Crucis) A zágrábi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Kamaryamelleky-i János fia: Miklós, majd Wywdvar-i Pál fia: István, Ztolnykouch-i
Gergely fia: Ambrus és Kamaryamelleky-i Jakab fia: Mátyás nevében tiltakozott az ellen,
hogy amint megbízói megtudták, a mondott István carnalis testvére, Pál fia: Miklós a
Körös megyei Pleterne nevű birtokát minden tartozékával el akarja zálogosítani vagy
adni Gradech-i Fülöp fiainak: Dénes fehérvári őrkanonoknak és Zerechyn (dictus)
Miklós mesternek, valamint Cristalouch-i László fiának: Tamásnak; mivel a birtokhoz

1426. május 5. – május 6.
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nekik több joguk van, mint a mondottaknak, ezért eltiltja őket a birtok megszerzésétől,
Pál fiát: Miklóst pedig annak elidegenítésétől, és egyúttal ellent is mond mindezeknek.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 100439. (Batthyány cs. lt., Acta antiqua, Szentandrás 4-9-359-9.)
532

Máj. 5. Sopron. Ciráki Tamás a felesége, Harkai László özvegye: Katalin nevében nyugtatja Sopron városát
a Harkai Miklós nevében jegyajándékként megfizetett 14 márkáról. – Házi I/2. 303. (Sopron város lt. D 691.
– DF 202325.)
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Máj. 6.–jún. 6. között.1 Tata. Zs. emlékezetül adja, quod quia … Stephanus despotus Rascie prudenter attendens
et in acie sue considerationis diligenter revolvens ipsum regnum Rasciae cum omnibus iuribus et pertinentiis
suis nobis et sacro nostro diademati ac dicto regno nostro Hungarie semper et ab antiquo subiectum fuisse
et esse ac ad ius et proprietatem nostre maiestatis sacreque corone et regni nostri predictorum nullo medio
spectasse et pertinuisse ac spectare et pertinere etiam de presenti, nehogy Rácország idegen kézre kerüljön,
ő per universos et quoslibet suos barones maiestati nostre necnon prelatis ac baronibus et proceribus ipsius
regni nostri Hungarie de fidelitate et obedientia nobis et sacre nostre corone successoribusque nostris
regibus Hungarie necnon prelatis, baronibus et proceribus regni nostri predictis ac eidem regno nostro per
ipsos in perpetuum observanda iuramentum prestare fecit fidelitatis. István despota kérésének megfelelően,
érdemeire való tekintettel, a főpapok és bárók tanácsára István nepos-át, Brank fiát: Wlk Györgyöt felveszi
a Magyar Királyság bárói közé, őt és törvényes fiági utódait elismeri Rácország örököseinek azzal, hogy
István utódok nélküli halála esetére Rácországot – kivéve Tisnica, Sokol, Brodar, Susjed, Macsó, Bitva,
Nepricsava, Galambóc, Belasztena és Nándorfehérvár várakat és tartozékaikat, valamint más felsorolt
kerületeket, amelyek valamikor Lajos magyar király birtokában voltak, így István despota fiúutód nélküli
halála esetén a Magyar Királysághoz tartozzanak – átadja neki. Györgynek, amikor szükséges, haderejével
a Magyar Királyság segítségére készen kell állnia, továbbá örökösök nélküli halála esetén birtokai
visszaszállnak a magyar királyokra. – Fejér: Commentarii 76–80. (Verancsics Faustus diplomatariumából.)
– Fejér X/6. 809–813. (Uo. és „ex archivo regnicolari”, de magára is hivatkozik; a szöveg az előzőhöz képest
hibásabb.) – Engel: Geschichte Serviens 170. (Másolat után.) – Szalay: Szerb telepek 119. – Szerbia 70.,
reg., további irodalommal. – Horváth: Államszerződések 15/163. sz., reg. – Másolata Cocavianus Mátyás
formuláriumában. Lőcse város lt., Cocavianus Matthias formulariuma (Lőcsei formularium) (DF 286487.)
pag. 54–57., továbbá ÖNB Cod. 8471. (Listhi: Stilus cancellariae Hungaricae…, 1553), nr. 60. – Radonić:
L’entente de Tata 74–83. szerint, bár ekkor létrejött egy magyar–szerb szerződés, de ennek pontos tartalmát
nem ismerjük, mivel nem maradt fenn; a szöveg Zs. későbbi birodalmi kancellárjának, Kaspar Schlicknek
az utólagos hamisítványa lehet.
1
A kiadásokban csak évi kelettel. Zs. rövid megszakítással (jún. 3–6. Székesfehérvár) ekkor tartózkodott
Tatán (Itineraria 120.).
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Máj. 6. (in Thata, f. II. p. inv. Crucis) Zs. Zemplén megye hatóságához. Elmondták neki
Monak-i Jakab fiai: Mihály és Jakab meg néhai László özvegye (nob.) nevében, hogy
Monak-i Sandrinus fia: Tamás nemrégiben, György-napja (ápr. 24.) előtt Jakab nevű,
Luch birtokon lakó jobbágyuktól quendam usonem jogtalanul potentia mediante elvett;
ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki egy vagy két emberüket, akik vizsgálódva
tudják meg az igazságot, majd azt írják meg neki.
Felül szakadt papíron, zárópecsét darabjaival. DL 11787. (NRA 1549-62.)
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Máj. 6. Tata. Zs., mivel az esztergomi káptalan Pálóci György esztergomi érsek beleegyezésével a Nyitra
megyei Kürt birtokot – minden haszonvételével és tartozékával – és 1500 újforintot készpénzben átadott
neki, cserébe az Esztergom megyében fekvő Kistata és Kispatacs nevű királyi birtokokat adja nekik biztos
királyi tudásával meg a főpapok és bárók tanácsával örökre és visszavonhatatlan birtoklásra. Az oklevelet
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a magyar királyi titkospecséttel erősítette meg. – A szöveg élén jobbról: Commissio propria domini regis.
– Esztergomi főkápt. birtokai 40. (Esztergomi székesfőkáptalan mlt., Acta radicalia 38-2-10. (DF 238606.)
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Máj. 6. (in Tata, f. II. p. inv. Crucis) Zs. emlékezetül adja, hogy Báthor-i István (magn.)
asztalnokmesternek Megges-i István fia: Zsigmond Szabolcs megyei nemes érdekében
előadott kérésére eundem Sigismundum considerare corporis sui gravidine, qua
praeventus fore asseritur, ab ingressu universorum generalium exercituum nostrorum
regalium per nos versus quascunque partes instaurandorum, perpetue duximus
supportandum et absolvendum, immo supportamus et absolvimus, ita tamen, ut
idem Sigismundus ad quoslibet exercitus nostros generales pro regnorum nostrorum
predictorum tuitione instaurandorum quatuor equites pharetratos in eisdem exercitibus
usque tempus consuetum nostre maiestati et sacre coronae servituros transmittere et
destinere teneatur, alioquin presens nostra gratia sibi minime videatur suffragari.
Quocirca vobis fidelibus nostris universis et singulis capitaneis, ductoribus, levatoribus,
solutoribus exercituum nostrorum generalium predictorum necnon comitibus vel
vicecomitibus quorumlibet comitatuum parochialium, in quibus iura possessionaria
prefati Sigismundi existunt situata, megparancsolja, hogy Zsigmondot a seregben
történő meg nem jelenése esetén ne zaklassák és semmilyen módon ne okozzanak kárt
neki. A levelét elolvasása után adják vissza a felmutatójának.
18. századi egyszerű másolat. Mednyánszky cs. beckói lt. 28. (537.) (DF 266768.)
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Máj. 6. Sopron. Czobrer János soproni polgár és felesége: Anna a Szent György-kápolnában lévő Szűz Máriaoltár részére misealapítványként soproni szőlőjüket és a Rosengasse-n lévő házukat kötik le. – Házi I/2. 304.
(Sopron város lt. D 692. – DF 202326.)
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Máj. 6. Róma. V. Márton pápa a pécsi egyházmegyei Pál szombathelyi plébánosnak teljes bűnbocsánatot
engedélyez. – Lukcsics I. 883. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 284b.)
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Máj. 7. (2. die Ioh. a. port. Lat.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy Pálóci Mátyus országbíró bírói intézkedése értelmében az abban megnevezett,
a királyi kúriából külön e célra kirendelt Kysperechee-i János fia: István királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc fratert, akik visszatérve elmondták,
hogy ők a Szent Kereszt megtalálásának ünnepe utáni vasárnapon (máj. 5.) kimentek
a Szatmár megyei Makra birtokra, majd Makra-i Bereck fiát: Kelement és fiát: Lászlót
visszaiktatták a birtok egyik felébe és meghagyták nekik azt örök birtoklásra, a birtok
másik felét pedig meghagyták Makra-i János fiainak: Miklósnak és Györgynek meg
Mihály fiának: Gergelynek, nem véve figyelembe e György és Gergely ellentmondását.
A privilégiumukat pecsétjük ráfüggesztésével erősítették meg.
Hártyán, a pecsét befüggesztésének helyével. DL 68638. (Barkóczy cs.)
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Máj. 7. (2. die Ioh. a. port. Lat.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy személyesen megjelent előttük Saswar-i Imre fia: István fia: Demeter a maga meg
fiai: János és Albert nevében is szavatossággal, és a következő bevallást tette: nagy
nehézségei miatt az Ugocsa megyei Petherfalva birtokon lévő unam sessionem curie

1426. május 7. – május 8.
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minden haszonvételével és tartozékával eladja rokonának: Petherfalva-i Antal fiának:
Lászlónak meg fiainak: Mihálynak, Simonnak, Máténak, Lőrincnek és Benedeknek,
valamint utódaiknak és örököseiknek 200 újforintért örök joggal visszavonhatatlan
birtoklásra. A privilégiumukat pecsétjük ráfüggesztésével erősítették meg.
Fogalmazvány a leleszi konvent 1425. dec. 31-i oklevelének (ZsO XII. 1329. sz.) hátlapján. Leleszi konvent
orsz. lt., Acta anni 1426-48. (DF 221685.)
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Máj. 7. Róma. V. Márton pápa meghagyja az esztergomi érseknek, hogy mentse fel az esztergomi
egyházmegyei acolitus-t, Farnadi Péter fiát: Antalt a testi fogyatékosság alól, aki aztán a további egyházi
rendeket is fel akarja venni. – Lukcsics I. 884. (Reg. Lat. vol. 260, fol. 236.)
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Máj. 8. Tata. Zs. néhai Csáki Miklós erdélyi vajda részletesen felsorolt érdemeiért a magvaszakadt Peterdi
János fia: Mártonnak a Bihar megyei Peterd birtokon lévő királyi kézre háramlott részét Csáki Miklós
özvegyének: Annának és fiainak: László bihari és szolnoki ispánnak meg Mihálynak adományozza. –
A szöveg élén és a titkospecsét alatt: Relatio domini Iohannis electi, confirmati Wesprimiensis. – Csáky I.
340. (DL 71465. – Csáky cs. központi lt. 3-6.) – Fejér X/6. 798. (Uo.)
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Máj. 8. Tata. Zs. Jakab szebeni polgármesternek a hét szász szék nevében előadott kérésére megengedi
a szászoknak, hogy a Márton-napi (nov. 11.) cenzust ezüst helyett készpénzben fizessék, és egy budai
ezüstmárka helyett – amely ezüstmárka egy lattal kevesebb a budai márkánál – annyi vert pénzt adjanak,
amennyibe Budán a Márton-nap körül érvényes árfolyamon az ezüst márkája kerül. – A szöveg élén jobbról:
Relatio Piponis de Ozora comitis Themesiensis. – Z–W. IV. 249. (Szász Nemzeti lt. 2-47. – DF 244692.) –
Átírta Zs. 1435. márc. 12-i privilégiumában (Uo. 2-100. – DF 244744.), amelyet az erdélyi káptalan 1436.
szept. 17-én írt át. (Uo. 2-76. – DF 244721.)
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Máj. 8. Tata. Zs. László eceli plébánosnak és János fia: Miklós medgyesi bírónak a Medgyes és Selyk
székekhez tartozó szászok nevében előadott kérésére megengedi, hogy a Márton-napi (nov. 11.) cenzust
ezüst helyett készpénzben fizessék, és egy budai ezüstmárka helyett – amely ezüstmárka egy lattal kevesebb
a budai márkánál – annyi vert pénzt adjanak, amennyibe Budán a Márton-nap (nov. 11.) körül érvényes
árfolyamon az ezüst márkája kerül. – A szöveg élén jobbról: Relatio Piponis de Ozora comitis Themesiensis.
– Z–W. IV. 251. (Medgyesi evangélikus egyházközség lt., Medgyes város lt. 6. [14.] – DF 285586.) – Átírta
Zs. 1435. márc. 12-i privilégiumában. (Uo. 8. [21.] – DF 285588.) – Egyszerű, 18. századi másolata: Szász
Nemzeti lt. 3-249. (DF 245555.) – BTOE III. 888. sz.
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Máj. 8. (in Kowar, 8. die Philippi et Iacobi) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy
megjelent előtte Marchal-i Oth fia: Miklós fia: István özvegye: Anna (nob.) – aki Pribel-i
Danch fia: Miklós leánya – egyfelől, másfelől Nyenye-i Dacho fia: János fiai: Lóránt és
István, majd Anna elismerte, hogy anyja: Benedicta halála után János fiai kifizették azt
a 8 forintot, amellyel anyjának tartoztak annak anyja – az ő nagyanyja – leánynegyede
és jegyajándéka fejében.
Szakadt hártyán, hátlapján pecsét nyomával. DL 69433. (Kubinyi cs., kovári.)
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Máj. 8. Pál borsmonostori apát levele Sopron városához. Kéri támogatásukat Miklós csávai bíró gyermekeinek
örökösödési ügyében. – Házi I/2. 305. (Sopron város lt. D 693. – DF 202327.)
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Máj. 8. (in Garadna, f. IV. festi Stanizlay) Geche-i László abaúji alispán és a szolgabírák
emlékezetül adják, hogy Szent Szaniszló ünnepén, azaz szerdán (máj. 8.) személyesen
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megjelent előttük Belse-i Sandor fia: Simon és szemtől-szemben ott találva Belse-i
Miklós fiát: Balázst, őt ab omnibus iuribus et utilitatibus portionis sue in eadem habitis,
signanter quendam Thomam litteratum, quem filium suum ad[o]ptivum denotaret ac
pecudes vel pecora eiusdem in eadem Belse conservatione et foventatione seque in
dominium eiusdem portionis sue intromissione facta vel facienda prohibuit et inhibuit
pupblice(!) et manifeste.
Papíron, a hátlapján három gyűrűspecsét darabjával és nyomaival. DL 11789. (NRA 43-66.)
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Máj. 8. Csenger. Fancsikai Lázár szatmári alispán és a négy szolgabíró bizonyítja, hogy Madai László nem
jelent meg Vajai Ábrahám ellenében előttük, ezért a szokásos bírságban elmarasztalják. – Szatmár 345. sz.
(DL 97042. – Vay cs., berkeszi.)
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Máj. 8. Nos Michael filius Etreh de Kalno ad universorum notitiam harum serie volumus
litterarum pervenire, quod nos celarium, quod in territorio egregii et nobilis militis
Iohannis Gereb dicti de Wyngard, ville scilicet Yarab vocate de ipsius Iohannis speciali
annuentia fodi et parari fecimus, quandocunque ipsi Iohanni vel suis heredibus placuerit,
extunc huiusmodi celarium omni absque occasionis difficultate et litis motione nos et
heredes nostri pure et simpliciter remittere teneamur obligatique simus ad remittendum et
astricti harum nostrarum testimonio et vigore litterarum. Datum in opido Thata, in vigilia
festi ascensionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo vigesimo sexto.
Papíron, a szöveg alatt természetes színű viaszba nyomott gyűrűspecsét darabja. DL 11788. (Acta
Transsylvanica 13-39.) – A hátlapján későbbi kézzel: Dir Brief gehvrt of daz dorf Garab. – Fejér XI. 489.,
reg., napi kelet nélkül.
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Máj. 9. (Bude, in [ascen]s. Domini) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondták neki Ilka-i
János fia: Tamás és Jakab fia: Imre nevében, hogy ők Ilka-i János fia: János feleségének:
Katalinnak és leányának: Orsolyának (nob.) Ilka birtokból az [ország] szokása szerint járó
hitbérük és jegyajándékuk meg negyedük kiadására készen állnak; ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike szólítsa fel őket annak átvételére; amennyiben visszautasítanák, idézze
meg őket a jelenléte elé, közöttük függő per nem lévén akadály. Kijelölt királyi emberek:
Georgius f. […], Iohannes f. […] de dicta Ilka. – A hátlapon alul: G[S] (kézjegy).
Kettészakadt, hiányos papíron, zárópecsét darabjával. Pozsonyi káptalan orsz. lt. 28-3-79. (DF 227148.) –
A hátlapján keresztben a leszakadt részen volt a káptalan feljegyzése az eljárásról.
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Máj. 9. Pozsony. Perényi Miklós lovászmester elismeri, hogy a soproni polgárok az azévi adó fejében
fizetendő 450 aranyforintot megfizették neki. – Házi I/2. 306. (Sopron város lt. D 694. – DF 202328.)

552

Máj. 9. (an dem heiligen Auffart tag) Cholman Ebenthaler, felesége: Kathrey, utódaik és
örököseik emlékezetül adják, hogy ők schuldig worden sein und geltten sullen dem edeln
weysen Petern dem Umdorff, Kathrem seiner hawsfraw und iren baiden eriben zehen
phunt phennig der swarczen munss, amelyet a következő Szent Mihály-napon (1426.
szept. 29.) kell visszafizetniük a zálogszerződés szerint, amelyet nach des lanndts recht
und gewonhait zu Ungern und der grafschafft zu Odenburg und der Granytz kötöttek,
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és amelynek értelmében a pénzért cserébe három drey frey hoff kötöttek le, amelyek
ze veld und ze dorf Wysmad und akher grundt und podem tartoznak. Amennyiben a
kölcsönt nem fizetnék vissza, akkor a zálogba nvevők a három birtokot birtokba vehetik
és minden hasznukat a maguk számára szedhetik be. Kötelesek azonban minden évben
Mihály-napkor, illetve az azt megelőző vagy követő 14 napon keresztül lehetővé tenni az
adósoknak, hogy adósságukat megfizetvén a mondott birtokokat kiválthassák; a zálogba
adók pedig vállalják, hogy Peter-t és társait a birtokokban megvédelmezik. Az oklevelet
Cholman pecsétjén kívül Hagenawer Bertalan pecsétjével is megerősítették.
Több helyütt kopott, a jobb oldalán egy helyütt szakadt hártyán, kiemelt kezdő I betűvel, a függőpecsétek
befüggesztésének helyén bevágásokkal. DL 11790. (NRA 1699-242.)
553

Máj. 9. Milánó. A milánói hercegi tanács javaslatai és észrevételei a Filippo Maria Visconti milánói herceg
által Zs.-hoz ismételten küldött Corrado del Carretto savonai őrgróf követutasításához. – Osio II. 202.
(Milánói lt.) – Carteggio II. 11/89. sz. (Uo.) – Lásd még: 518, 581 és 591.
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Máj. 9. és 10. Rinaldo degli Albizi fi renzei követ az előző évben Zs.-hoz küldetvén, jelentést tesz velencei,
ferrarai és bolognai útjáról. – Magyar Könyvszemle 1889. 69., említés. (Makusev után, Firenze város lt.-ból.)
– Valójában a követ terjedelmes útinaplójának két, e napra szóló bejegyzéséről van szó, lásd Commissioni II.
586. – Vö. E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1466., említés.

*.
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Máj. 9. u. A knini káptalan oklevele. – Frangepán I. 204. – Az oklevél kelte: máj. 15. Lásd 580.

Máj. 10. (f. VI. p. ascens.) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Marcusfalva-i Miklós fia: Antal – a maga meg leánya: Jusztina (nob.)
nevében is, annak terhével – egyfelől, másfelől Harast-i Poch fia: László mester, majd
Antal elmondta, hogy mivel László mester sibi super iure quarte puellaris nobilis domine
Anna vocate filie Georgii filii Corlach de Gargo, relicte ipsius Nicolai filii Stephani,
matris dicti Anthonii de dicta Marcusfalva, de possessione Harast totali iuxta cursum
metalem de bonis inclusis, item portionibus possessionariis in Mylay, Kwpperbach,
Lyndino, Slop, Weresheg in litteris quondam domini Bele regis lucide expressis
concernente et provenire debens sufficientem fecisset et impendisset satisfactionem,
ezért nyugtatja Lászlót meg fiait és örököseit. Az oklevelet autentikus függőpecsétjükkel
erősítették meg. Arenga.
Hártyán, selyemzsinóron függő pecséttel. DL 74894. (Máriássy cs., márkusfalvi.)
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Máj. 10. Item anno Domini MCCCCXXVI feria sexta post ascensionis Domini dedit ei
terminum1 usque ad festum Beati Martini (nov. 11.), quod sine omni querela ac sententia
iure predictos XXIIIIC solvere debet, hii fuerunt arbitry: Cloz de Könstil2 et Nicolaus
Scahd coram consilio toto.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 14a., 2. bejegyzés.
1

Vö. ZsO XII. 1351. sz.

2

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

220

1426. május 10. – május 12.

557

Máj. 10. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. E megbízólevéllel küldi hozzá
Corrado del Carretto savonai őrgrófot és Guarnerio de Castiglione nevű követeit, akik teljes felhatalmazással
rendelkeznek, szavaiknak adjon hitelt. – Carteggio II. 12/90. sz. (Milánói lt.)
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Máj. 11. Tata. A Zs. és Velence közötti fegyverszünet tervezete, amelyet Zs. a maga részéről a
békeközvetítésre vállalkozó, udvarából hazainduló fi renzei követek: Rinaldo degli Albizi és Nello di
Giuliano számára válaszként adott. Beleegyezik a fegyverszünetbe, amelyet a velenceiekkel kötnek. Ennek
ideje alatt, valahányszor évente Zs. a török ellen támad, a velenceiek Zs. időben jelzett kérésének megfelelően
hajóhaddal akadályozzák meg a szultán átkelését Anatóliából Európába vagy vissza, illetve lehetőség szerint
a Dunán is segítsék hajókkal. Ha a fegyverszüneti tárgyalások sikeresek, a fegyverszünetet magát Budán
vagy környékén, a színe előtt kössék, vagy ha ő nem tud jelen lenni, teljes meghatalmazással bíró főpapjai
és bárói előtt. A fegyverszünet alatt tárgyalhatnak a békéről, ezért teljes meghatalmazással bíró velencei
követeket küldjenek hozzá. A fegyverszünetbe a milánói herceget is foglalják bele a teljes időtartamra,
amennyiben ezt a herceg elfogadja; ha hadiállapotban maradnak vele, akkor maga Zs. fog fegyverszünetet
közvetíteni, ha pedig ő marad Velencével hadiállapotban, akkor a fi renzeiek közvetítsenek. – A szöveg végén:
Per me Mathiam prepositum Zagrabiensem vicecancellarum regie maiestatis. – A két fi renzei követ saját
kezű, aláírásukkal hitelesített másolatot készített a szövegről. – Archivio 4. (1843) 227., a fejregesztában 12-i
dátummal. (Firenzei lt.; Jacopo Gaddi Elogiographus c. munkája, Marseille, 1638 alapján, jelzet megadása
nélkül.) – Altmann II. 6634b. sz. (Előbbi alapján.) – Commissioni II. 587. (Firenzei lt.) – DRTA X. 26.,
kiv. – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1466–1467., kiv. (Commissioni alapján.) – Lásd még a velencei
követutasítást: 1213.
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Máj. 11. (10. die f. V. a. rogat.) A nyitrai káptalan Zs.-hoz. Ápr. 11-i, középpecséttel
megerősített parancsa (474) értelmében Gerky-i György királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Jakab karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy
ők áldozócsütörtök előtti csütörtökön (máj. 2.) kimentek Esztergom megyébe, és
mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták, hogy minden
a panasz szerint történt.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 103508. (Batthyány cs. lt., Miscellanea.)
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Máj. 11. Sopron. Sopron város tanácsa Leitgeb Péter özvegyének: Kunigundának az örökségéről. – Házi II/1.
32. (Sopron város lt., Városi könyv D 2988. – DF 204421., 46.)
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Máj. 12. Tata. Zs. levele Filippo Maria Visconti milánói herceghez. A hercegi követektől, Corrado del
Carretto savonai őrgróftól és Novello de’Caimitól, valamint Brunoro della Scala veronai és vicenzai
birodalmi vikáriustól értesült a herceg iránta és birodalom iránti jó szándékáról. Saját felhatalmazásával már
visszaküldte hozzá a két előbbi követet, és kéri, hogy Corradót másokkal együtt küldje Nürnbergbe vagy
máshová, ahol ő lesz. Tudatja vele, hogy jártak nála fi renzei követek a Velencével kötendő fegyverszünetről
tárgyalni; ezeknek úgy válaszolt, hogy ebbe a herceget is foglalják bele, ahogy láthatja a küldött mellékletben
(558). Ezért is küldje mihamarább követeit hozzá. – Osio II. 134. (A milánói herceg 1426. jún. 8-i leveléből:
693. Milánói lt., 1425-re keltezve) – Carteggio II. 12/91. sz. (Uo.) – Óváry 95., eml. (Uo.) – Altmann II. 6287.
sz., 1425. évvel. (Osio alapján)
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Máj. 12. (Crisii, 7. die f. II. p. oct. Georgii) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón
bán emlékezetül adja, hogy György-nap nyolcada utáni hétfőn (máj. 6.) unacum
regni nobilibus pro faciendo moderativo iudicio causantibus in sede nostra iudiciaria
sedentibus megjelent előttük Pukur-i Miklós fia: László mester, majd bemutatta IV. Béla
király testvérének, Kálmánnak, Szlavónia hercegének 1237. évi oklevelét (Reg. Duc. 15.
sz.) és kérte annak átírását, quia sibi easdem propter viarum discrimina in specie deferre
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tediosum esset. Presentes litteras nostras privilegiales sigillo vicebanorum et comitum
nostrorum Crisiensium consignatas.
Hártyán, selyemzsinóron ép függőpecséttel. DL 100440. (Batthány cs. lt., Acta antiqua, Pekér 5-1-17.)
563

Máj. 12. (dom. p. ascens.) A fehérvári keresztesek konventje emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Ceche-i László, és bemutatta az ő 1373. márc. 29-i méltóságsoros
privilégiumukat, majd kérte annak átírását. Kérésére oklevelüket privilégiumukba
foglalva átírják részére. Méltóságsor: Nagymihály-i Albert [vránai] perjel, András
preceptor, Márton custos, Antal lector.
1754. évi egyszerű másolat. DL 71232. (Kapuváry cs.)
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Máj. 12. (dom. p. ascens.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy megkapván a királyi különös jelenlét bírói intézkedését, az abban megnevezett
királyi emberrel: Thezer-i László kúriai jegyzővel kiküldték Ferenc frater presbitert,
tanúbizonyságukat, akik visszatérve előttük megtették a bevallást az elvégzett feladatról,
majd megjelent előttük Samelhaza-i Balázs Nagpereche-i Benedek fia: István nevében
és elmondta, hogy megbízójának jogai védelmére szüksége van a királyi különös jelenlét
1426. márc. 11-i bírói intézkedésére (297), ezért annak másodlatát avagy másolatát
pátens oklevelükbe foglaltan kiadják részére.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Metales, Szatmár 25. (DF 209633.)
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Máj. 12. (5. die 15. die Georgii) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy megkapván a királyi különös jelenlét bírói intézkedését,1 az abban megnevezett
királyi emberrel: Thezer-i László kúriai jegyzővel kiküldték Ferenc frater presbitert,
tanúbizonyságukat Nabrad-i János deák és János fia: másik János, valamint Baank-i
Lőrinc fia: László részére. Ők visszatérve elmondták, hogy György-nap 15. napján (máj.
8.) kimentek Gaath és Karul prédiumokra, majd a szomszédok és határosok összehívása
után a felperesek: mindkét János és Lőrinc fia: László, illetve az alperes: Pereche-i
István jelenlétében – akinek egyébként a kiküldöttjüket kellett volna odavezetnie, de
nem tette – iktatták örök birtoklásra a két prédiumot a felpereseknek és örököseiknek,
senki ellentmondását nem véve figyelembe, végül pedig a felperesek útmutatása szerint
a két prédium határát megjárták Pereche birtok felől: quod ingrediendo de ipso predio
Gaath vocato ad plagam septemtrionalem iuxta quendam montem nemorosum, penes
unam antiquam metam terream nobilium de Pilys unam aliam novam metam similiter
terream erexissent; abhinc eundo versus meridiem pertranseundo quendam alveum […]
osum ad quandam silvam Hewlghe vocatam in superiori fine ipsius silve sub arbori ilicis
metam terream erexissent; hinc ad eandem plagam parvum procedendo penes eandem
silvam in fine terrarum arabilium metam de terra fecissent; inde flectendo ad occidentem
non parvo spatio similiter penes ipsam silvam metam de terrea cumulassent; abinde
declinando econverso ad meridiem iuxta eandem silvam satis in bono spatio eundo
metam terream erexissent; hinc eundo ad eandem plagam ad quandam viam, per quam
de dicta Pereche itur ad Embwl, iuxta eandem viam metam de terra fecissent; exhinc in
eadem via declinando modicum quasi inter orientem et meridiem in longo spatio eundo
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ipsamque viam saliendo prope eandem metam terream cumulassent; inde transseundo
in silva predicta declive ad meridiem, in latitudine unius iugeris terre metam terream
erexissent; abhinc flectendo viceversa inter orientem et meridiem in eadem silva in
magno spatio eundo in cacumine […] monticuli metam de terra fecissent; exinde ad
eandem plagam descendendo de ipso monticulo satis in bono spatio in eadem silva
metam terream erexissent; hinc [… …] exeundo de silva quendam montem ascendendo
super eodem inter terras arabiles metam terream cumulassent; abinde de ipso monte
descendendo in magno [spatio per partem] meridiem in medio prati metam terream
fecissent; inde ad eandem plagam procedendo in uno berch iuxta duas arbores ilicis
metam erexissent; hinc in eadem berch ad meridiem eundo in longo spatio penes
quasdam quatuor arbores ilicis metam terream erexissent; hinc ad eandem plagam eundo
parvum in vertice cuiusdam monticuli metam terream [erexissent]; abhinc similiter ad
eandem plagam in longo spatio eundo ad quandam […] viam, que de Belthwk ad Embul
predictam et Zthanislo transit, penes [viam … erex]issent ibique determinassent.
Foltos hártyán, pecsételés nyoma nélkül. Leleszi konvent orsz. lt., Metales, Szatmár 7. (DF 209617.)
– A hátlapján: Nobilium de Nabrad et de Nogperyche super facto reambulationis et erectionis metarum
prediorum Gaath et Karul comitatus Zathmar.
1
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Lásd Zs. 1426. márc. 11-i oklevelét (297).

Máj. 12. (dom. p. ascens.) A váradi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Márton váradi kanonok, plebanus parochialis ecclesie Sancte Crucis
civitatis nostre Waradiensis – a maga meg Wzfalwa-i néhai Jakab deák fia: néhai Pál fiai:
Miklós és György meg leányai nevében – és tiltakozott az ellen, hogy, mint megtudta,
János szepesi kanonok beleegyezésük és egyetértésük nélkül Szepes és Sáros megyei
birtokrészeit, különösen azokat, amelyeket Márton egykor néhai Olsawicha-i Jánostól
nagy összegért pereskedés révén szerzett vissza, eladni, elzálogosítani és elidegeníteni
szándékozik Brezevicze-i néhai Tamás fiának: Detrének, ezért Márton kanonok és
plébános rokonai nevében is eltiltja őt ettől és egyúttal ellent is mond mindezeknek.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Úsz cs. úszfalvi lt. 190-19. (DF 268483.) – A hátlapon keresztben:
tertio die festi penthecostes (máj. 21.).
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Máj. 12. (in oppido Tata, in domo residentie … Filippi comitis, die XII. mensis Mai)
Antonius Bartholomei Franchi de Pisis és Iohannes quondam Cincii de Carpulo pápai és
császári közjegyzők előtt Philippus Stefani de Scholaribus de Florentia (magn.), temesi
ispán mint a carnalis testvére: néhai Scolari Máté 1426. jan. 13-án Panchata-i András
fia: János közjegyző által hitelesített végrendeletének (35–36) végrehajtója a március
5-én Peren-i1 Tamás közjegyző előtt Budán (259) kinevezett, a testamentum ügyében
eljáró ügyvédei mellé további ügyvédeiként nevezi ki de Albizis Raynaldus (magn.)
lovagot (miles) és Pratói de Melanensibus néhai Péter fiát: Tamást. Tanúnévsor: N(i)c(o)
llus Iuliani legum doctor etc.2
Papírra írt egykorú másolat. Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 309v–311r. (DF 289069.)
A másolatban tévesen: Pern.
elsőt írták le.
1

2

Az eredeti példány több nevet tartalmazott, de a másolatban csak az
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Máj. 12. Tata. Pisai Frank fia: Bertalan fia: Antal és Carpulum-i néhai Vince fia: János pápai és császári
közjegyzők előtt Filippo Scolari (magn.), mint Scolari András végrendeletének (42) végrehajtója, a márc.
7-én (271) kinevezett ügyvédei: Firenzei de Montebono András fia: Simon és Pratói de Melanensibus néhai
Péter fia: Tamás mellé harmadik ügyvédjéül nevezi ki Firenzei de Albizis Raynaldus (magn.) lovagot (miles).
– Mikó: Andrea Scolari. (Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 311v–313r. – DF 289070.)
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Máj. 13. Tata. Zs. Cillei Hermann szlavón bánhoz. Megparancsolja, hogy a hazatérő fi renzei követek: Rinaldo
degli Albizi lovag és Nello di Giuliano jogi doktor biztonságos utazásáról egészen Friuli tartományig
gondoskodjon. – A szöveg élén: De commissione propria domini regis. – Commissioni II. 589. – E. Kovács:
Egy fi renzei követjárás 1467., kiv. (Előbbi alapján.)

570

Máj. 13. (in Tata, f. II. p. ascens.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Chap-i
László korábbi alkancellár, István és Ákos nevében, hogy cum ipsi diebus retrolapsis
certos sales per nostram maiestatem prefato Stephano de Chap pro suis servitiis datos
in quodam curru per Michaelem Biro dictum, iobagionem eorum ad opidum Eperyes
vocatum causa venditionis destinassent, a mondott jobbágy a sóval hazafelé tartván
megérkezett Losonch-i Dénes Wylak nevű oppidumába, ahol annak familiárisa:
Zalanch-i László ura tudomásával, akaratával és parancsára currum cum octo bobus
eundem currum trahentibus necnon triginta florenos novos, pretium scilicet ipsorum
salium venditorum a jobbágytól jogtalanul elvette és a mai napig magánál tartja potentia
mediante. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot; majd a konvent
írja azt meg neki. Kijelölt királyi emberek: Iohannes Zwthy de Kisrozvagh, Sebastianus
de eadem, Gregorius de Kaponya, Nicolaus de Lascolch, Ladislaus, Petrus de Tusa.1
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-1. (DF 221637.)
1
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A királyi emberek neveit, Szúti Jánosé kivételével, utólag írták be a parancsba.

Máj. 13. (in Tata, f. II. p. ascens.) Zs. Liptó megye hatóságához és Lykwa vár várnagyához:
Pan (dictus) Jánoshoz, továbbá néhai Baluzky-i András özvegyéhez (nob.) meg fiaihoz:
Jánoshoz és Prokophoz, valamint Arva vári várnagyaikhoz. Zirin/Zyrin-i Byhter
(dictus) Péter fiait: Jánost, Miklóst és Pétert minden birtokukkal és birtokjogukkal
királyi oltalom és védelem alá helyezte, ezért megparancsolja nekik, hogy védjék meg
őket mindenkivel, de különösen Parnicza-i Miklós fia: Jánossal szemben. Másként tenni
ne merjenek, az oklevelét elolvasása után adják vissza a felmutatójának.
Átírta a turóci konvent 1471. júl. 5-i oklevelében, amelyet II. Rudolf király 1590. máj. 21-én írt át,
ennek 18. századi egyszerű másolatai maradtak fenn: DL 24512. (NRA 140-1.) és Árvai közbirtokosság:
Andreánszky-féle rendezés 32-1. (DF 272105.) – Ez utóbbi alapján közölve: Letopis Matice Slov. IX. évf. 2.
füz. 58. – A turóci konvent oklevelének 18. századi hiányos másolata: DL 107520. (Csánki Dezső-gyűjt.) –
Fejér X/8. 607., említés.

*.
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Máj. 13. Tata. Zs. oklevelének említése. – Katona: Hist. Crit. XII. 462. (Besztercebánya város lt.-ból.) –
Az oklevél pontos kelte: aug. 5. Lásd 927.
Máj. 13. Az esztergomi káptalan Filippo Scolari, más néven Ozorai Pipo kérésére igazolja, hogy a Scolari
András és Máté végrendeleteinek (42) és (35) kiállításában közreműködő Besztercebányai más néven
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1426. május 13. – május 14.

Szászfalvi Miklós fia: Ferenc, Szemerédi Mihály fia: Balázs és Báznai Péter fia: János legálisan működő
közjegyzők. – Mikó: Andrea Scolari. (Archivio di Stato di Firenze, Badia Fiorentina 15. 313v-314r. – DF
289071.)
573

Máj. 13. (15. die f. II. a. Philippi et Iacobi) A pozsonyi káptalan emlékezetül adja,
hogy ők litteras … Sigismundi … regis … adiudicatorias simul et statutorias, propter
absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule sue et reginalis maiestatum
summi cancellarii sigillorum suorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem consignatas
pro Paulo dicto Groff de Frathno in pergameno exortas nobisque preceptorie directas, az
abban megnevezett, a királyi kúriából külön e célra kirendelt királyi emberrel: Chypch-i
Vid fia: György deákkal kiküldték tanúbizonyságukat, Péter fiát: János kanonokot, akik
visszatérve elmondták, hogy ők Fülöp és Jakab ünnepe előtti hétfőn (ápr. 29.) kimentek
a Sopron megyei Alramus birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után a
királyi ember ellentmondás nélkül iktatta azt Pál részére az őt megillető jogon a szokásos
ideig a helyszínen maradva. Privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel erősítették
meg. Arenga.1
Hártyán, díszes kiemelt U kezdőbetűvel, selyemzsinóron függő pecséttel. DL 11791. (NRA 1593-5.)
1
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Vö. 247.

Máj. 14. (2. die 20. die Georgii) A zobori konvent Palóci Mátyus országbíróhoz. A Zechen-i
Frank vajda fia: néhai László fia: László mint felperes, másfelől Chethnek-i Miklós
alperes közötti ügyben kelt bírói intézkedése értelmében kiküldték tanúbizonyságukat,
Sebestyén frater presbitert, aki visszatérve elmondta, hogy ő György-nap 20. napján
(máj. 13.) kiment Chethnek-i Miklós Zelchen nevű birtokára, ahol személyesen ott találva
Miklós ügyvédjét és officiálisát: Abach (dictus) Pált és Tapolchan-i vámosát: Miklóst,
akiktől Chethnek-i Miklós bizonyos jobbágyai felől a bírói intézkedés értelmében
ítéletet és igazságot kért. Quiquidem Paulus Abach officialis iamdicti Nicolai ex parte
dictorum iobagionum annotato Ladislao filio Ladislai iustitiam exhibuisset, ita videlicet,
ut puta Martinus, Ladislaus, alter Martinus dictus Filek, Valentinus dictus Wych, Petrus
Wych filius Gregorii, Mathos Vankovych, Komchycz Laczko, Stephanus, Michael,
Andreas Komansky, Blasius Niger, Ladislaus dictus Pechyny, Thomas, Paulus, Kona
sartor, Vamhyk, Thomas, Iohannes Chuhen, Thomas Sabokreky, Martinus Brozausky,
Demetrius Cherwenakovyth, Stephanus, Petrus, Thomas, Gregorius Hladky, Thomas
Kachnycz, Sebastianus, Demetrius Mykosanycz, Vincentius, Paulus Belosovycz,
Andreas Mokos, Iohannes filius Kopaczovycz, Seblenycz, Mathias, Iohannes,
Vincentius, Nicolaus et Gregorius iobagiones annotati Nicolai in dicta possessione
Zelchen commorantes quibuslibet eorum vigesimo se sibi super eo, que in dictis litteris
vestris adiudicatoriis continentur, uti ipsi actionibus et aquisitionibus in litteris vestris
expressatis innocentes fuissent et immunes, iuxta regni consuetudinem sacramentum
prestassent et deposuissent.
Javítgatásokkal teli papíron, zárópecsét darabjaival. DL 11792. (NRA 1549-63.)

1426. május 14. – május 15.
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Máj. 14. Bonchida. Kegye Miklós dobokai alispán, Nyíresi István és Olnoki Barnabás fia: István szolgabírák
bizonyítják, hogy Szentegyedi Lőkös fia: Tamás máj. 14-én a Szávai Domokos ellenében megítélt esküt
hatodmagával letette. – Wass-oklt. 373. sz. (Wass cs. lt. 8-27. – DF 252928.)

576

Máj. 14. (Mensis Maii XIIII.) Róma. Az apostoli kamara megbízottja által a pappá
szenteléshez fuerunt expedite dimissoriales pro infrascriptis, videlicet Iohanne
Hwner, clerico Pataviensis diocesis et Gregorio filio Demetri de Schentmarton, clerico
Quinqueecclesiensis diocesis.
Regisztrumbejegyzés. ASV Camera Apostolica, Formatarum libri vol. 1, 17v. (MNL OL X 9035, 31107/2.
tétel) – Az adatot Péterfi Bencének köszönjük.

577

Máj. 15. Tata. Zs. levele Sándor másképp Vitold litván nagyfejedelemhez. A napokban megkapta Ulászló
lengyel király levelét, amelyben arról tájékoztatta, hogy visszatért követe Sándor moldvai vajdától, és
beszámolt neki arról, miszerint Sándor mentegette magát a Radullal és a törökökkel meggondolatlanul
kötött szövetsége ügyében és megígérte, hogy mindent a lengyel király szándéka szerint fog cselekedni.
A lengyel király megparancsolta a vajdának, hogy az övéivel együtt legyen segítségére Zs. és Dan
havasalföldi vajda seregeinek az átvonulni szándékozó török csapatok ellenében. A lengyel királlyal és
vele a legutóbbi találkozójuk alkalmával megújított szövetségük értelmében tehát kéri őt, hogy a moldvai
vajdát személyesen vezetett seregével a szövetséglevélben foglaltak alapján segítse meg. Miközben
Zs. ugyanezen szövetséglevélben foglaltak alapján saját, Keresztelő Szent János születése ünnepére
(jún. 24.) Szörénybe összegyűjtött seregével Dan havasalföldi vajda segítségére siet, Sándor moldvai
vajda és a nagyfejedelem csapatai a mondott ünnep 20. napjára (júl. 13.) legyenek készen, hogy Zs.
seregével Havasalföldön egyesülhessenek. – Kancelláriai jegyzete: Ad mandatum domini regis, Mathias
prepositus Zagrabiensis, vicecancellarius. – Feneşan: Cavalerii Teutoni în Banatul Severinului 108.,
román fordításban is. (Königsbergi lt., ma Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin,
Ordensbriefarchiv, Nr. 4586.) – Mon. Pol. VI. 724., reg. – Altmann II. 6638. sz. (Uo.) – Joachim–Hubatsch
I. 4586. sz. (Uo.)

578

Máj. 15. Tata. Zs. Frankfurt am Main városához és a Wetterau területén található további birodalmi
városokhoz. A Nürnbergbe máj. 1-re hirdetett birodalmi gyűlésen nem tud személyesen megjelenni, csak
tanácsosait küldi teljes meghatalmazással a cseh eretnekek elleni fellépés ügyében folytatandó tárgyalásokra,
mert miután Váradról, Szent László sírjától visszatérve Tatára érkezett, isiász (derékfájás) támadta meg. –
A szöveg alatt: Ad mandatum domini regis Franciscus vicecancellarius. – Zs. ugyanekkor ugyanezzel a
szöveggel más birodalmi városoknak (Bázel, Strassburg) is írt. – Aschbach III. 399. (Staatsarchiv Frankfurt,
Kaiser-Briefe 2, 118.) – Janssen: Frankfurts Reichscorrespondenz I. 347/634. (Uo., Aschbach után.) – Palacký:
Urkundliche Beiträge 444. (Uo., Aschbach után.) – DRTA VIII. 460. (Uo., a levélváltozatok feltüntetésével.)
– Altmann II. 6634a., 6635–6636. sz.
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Máj. 15. (15. die 8. die Georgii) A kalocsai káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. márc. 28-i
parancslevele (370) értelmében az abban megnevezett, a királyi kúriából külön e célra
kirendelt Wadkerth-i Balázs fia: Dénes királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságaikat:
Gergely kanonokot (Bolyári) Jakab fia: János részére, Mihály kanonokot pedig (Kishartai)
Sebestyén és Benedek részére, akik visszatérve elmondták, hogy ők György-nap 8. (máj.
1.) napján kimentek Bolyar birtokra, azon belül is János birtokrészére, majd a szomszédok
és határosok összehívása után eandem portionem possessionariam, videlicet quartam
partem dicte possessionis Bolyar a parte Danobii existentem örök joggal visszaiktatták
Jakab fiának: Jánosnak a mondott Sebestyén és Benedek ellentmondását figyelmen kívül
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1426. május 15. – május 18.

hagyva. Privilégiumukat autentikus függőpecsétükkel erősítették meg. Méltóságsor: Pál
prépost, István olvasó-, György őrkanonok, Benedek (székesegyházi) főesperes.
Hártyán, díszes kezdő O betűvel, függőpecsét befüggesztésének helyével. DL 11775. (NRA 1549-64.)
580

Máj. 15.1 A knini székesegyház. A knini káptalan Zs.-hoz. Ladihovicsi Domsa dalmát-horvát vicebán ápr.
25-i utasítása (493) értelmében Plavnai Bojnicsics György királyi ember György őrkanonok jelenlétében
máj. 1-jén bevezette Frangepán János feleségét: Katalint Klissza vár és tartozékai birtokába, és iktatta azokat
részére zálog címén. – Frangepán I. 204. (DL 87990. – Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 42-C-25.)
1
A kiadásban: máj. 9. után, ám mivel jelentés kelte: „die 15. octavo die festi predicti”, ami a parancslevél
dátumában szereplő György-napra utal vissza, így ennek alapján lett a kelet feloldva.

581

Máj. 15. [Milánó.] Filippo Maria Visconti milánói herceg követe, Corrado del Carretto savonai őrgróf által
tárgyalt, és Zs. által a szövetség megkötéséhez ajánlott, illetve szabott feltételekre (lásd még: 497) adandó
hercegi válasz fogalmazványa. – Osio II. 207., napi dátum és kelethely nélkül. (Milánói lt., Carteggio
generale, kancelláriai fogalmazvány, javításokkal.) – Carteggio II. 12/92. (Uo.) – Óváry 95., reg. (Uo.) –
DRTA X. 33. (Uo., két változatban, az ápr. 25-i szöveget is idevéve.) – Lásd még 518, 553 és 591.
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Máj. 16. Tata. Zs. Sopron városához. A rájuk kivetett és Perényi Miklós lovászmesternek a csehek elleni
védekezésre kiutalt adót azonnal fizessék ki. – A szöveg élén jobbról: Commissio propria domini regis. –
Házi I/2. 306. (Sopron város lt. D 695. – DF 202329.)

583

Máj. 16. Körös. Ozugyói Péter körösi comes terrestris bizonyítja, hogy a Hegen nemzetségbeli Radimovci
Antal fia: Simon várnemes (nobilis castri) két szántóföldrészét elzálogosítja Cseberkovci Pál deáknak 3
újdénáros pensáért. – Dipl. terr. Cris. 210. (A. HAZU D-IX-46. – DF 231071.) – Isprave 364/1716. sz., reg.
(Uo., elenchusbeli bejegyzést is említ róla.)

584

Máj. 17. (die XVII predicti mensis Maii) Róma. Az apostoli kamara megbízottja által
a pappá szenteléshez fuerunt expedite pro infrascriptis (littere) dimissoriales, videlicet
Nicolao Pauli de Zabeno, accolito Cracoviensis diocesis et Thoma Nicolai de Berven,
accolito Transilvanensis diocesis.
Regisztrumbejegyzés. ASV Camera Apostolica, Formatarum libri vol. 1, 18r. (MNL OL X 9035, 31107/2.
tétel) – Az adatot Péterfi Bencének köszönjük.
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Máj. 18. Tata. Zs. Ozorai Pipo temesi és sókamaraispánnak részletesen felsorolt érdemeire való tekintettel
jóváhagyja és biztos királyi tudomásából meg a főpapok és bárók tanácsával megerősíti Pipo azon
rendelkezést, amely szerint halála esetén Ozora vára és tartozékai, a Somogy és Tolna megyei Ozora,
Debrente, Bozias, Nyilas, Felső- és Alsómajsa, Szokoly, Endréd, Pokud, Dalmand, Somodor és Martonos
– mivel testvére, Máté és unokaöccse, Lénárd már örökösök nélkül elhunytak –, feleségének adta; a király
egyúttal teljes joggal Borbálának adományozza azokat élete tartamára. – A szöveg élén jobbról: Commissio
propria domini regis. – Tört. Tár 1884. 613. (DL 87991. – Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 35-B-29.)
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Máj. 18. (Bude, sab. p. oct. [ascens. Domini]1) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondták
neki [Kant]haza-i Mihály fiai: Zsigmond, Ulrik és István nevében, hogy ők bizonyos,
a Moson megyei Rayka birtokon lévő részbe, amely őket vétel címén illeti meg, be
akarnak kerülni. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása

1426. május 18.
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után vezesse be őket abba, majd iktassa azt részükre az őket illető jogon; az esetleges
ellentmondókat idézze a királyi jelenlét elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Ladislaus f. Iohannis de […], Stephanus f. Iohannis de Rayka,
Georgius f. alterius Iohannis […].
Foltos, hiányos papíron, zárópecsét nyomával. Pozsonyi káptalan orsz. lt. 5-10-10. (DF 226019.) –
A hátlapon keresztben káptalani feljegyzés, amely szerint Rayka-i János fia: István királyi ember Tamás
kanonok jelenlétében iktatni akart Jakab-nap előtti hétfőn (júl. 22.), de Rayka-i Haberman (dictus) Ulrik
felesége: Ágnes a maga meg férje nevében ellentmondott, ezért megidézte Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára.
1
Az oklevél ezen ünnephez kötését két dolog indokolja: 1) a káptalani feljegyzés júl. 22-én kelt és 2) a
keltezés a következőképpen folytatódik: […] anno eiusdem millesimo quadragesimo vigesimo sexto, ami
alapján adódik, hogy az ünnep nevében is szerepelnie kellett a „Dominus” szónak.
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Máj. 18. (in Crapyna, sab. a. penths.) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón
bán vicebánjaihoz és körösi ispánjaihoz: Hanchyhar Zsigmondhoz és Capastanar
Wolfardushoz, meg az alispánokhoz és a szolgabírákhoz. Elmondták neki Thapalouch-i
néhai Márton bán özvegye meg fiai: György, Ders és Péter nevében, hogy Prodaucz-i
Vrdungh (dictus) István fia: Miklós áldozócsütörtök utáni vasárnapon (máj. 12.)
Darozlouch, Banychouch és Sumechech nevű birtokok felét, azaz a panaszosok
birtokrészét elfoglalta potentia mediante; ezért megparancsolja nekik, hogy megtudva
az igazságot iktassák vissza azokat a panaszosok részére, nam si ipse Nicolaus Vrdungh
quitquid iuris in facto earundem portionum possessionariarum se habere pretendit, id
secundum regni consuetudinem iuridice prosequatur super eosdem dominam relictam et
filios Martini bani, quos a facie iuris et iustitie nequaquam volumus custodire. Másként
tenni ne merjenek, az oklevelet elolvasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg
élén jobbról: Commissio propria domini comitis.
Papíron, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel. DL 32843. (NRA 13-51.)
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Máj. 18. (Zagrabie, 18. die oct. Georgii) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán
emlékezetül adja, hogy Losan-i György fia: Lóránt meg [fiai: István és Pál] pert indítottak
Zenthgyurgh birtok elfoglalása miatt 1422. […] nyolcadán Gepew-i Benedek fia: László
ellenében, ahonnan különböző halasztások után 1423. György-nap (ápr. 24.) nyolcadán
Lászlónak oklevelekkel kellett volna igazolnia birtokjogát, de akkor nem tudta azt
bemutatni, ezért a szokásos bírsággal 1424. pünkösd (jún. 11.) nyolcadára halasztották
a pert. A mondott nyolcadon Lóránt a maga meg István és Pál nevében jelent meg és
kérték Lászlót az oklevelek bemutatására. László ügyvédje: Rapoth Miklós azonban azt
mondta, hogy megbízója János zágrábi püspök távollétében nem tud válaszolni, mivel
a püspök a mondott Zenthgyurgh birtokban szintén részes. A felek meghallgatása után
úgy határoztak, hogy az alperes ügyvédjének állítása ellenére Lászlónak már be kellett
volna mutatnia okleveleit és válaszolnia a kérdésekre, mivel a pert többször halasztották
és korábbi határozatuk értelmében Lászlót már kötelezték erre, ám mivel egyúttal
László ügyvédje kérte azt is, hogy a pert küldjék át a királyi kúriába, ezért átküldik
azt az országbíró jelenléte elé sarlós Boldogasszony ünnepének (júl. 2.) nyolcadára,
meghagyva Lászlónak, hogy okleveleit ott mutassa be. Presentes autem sigillo Mathey(!)
filii Iohannis de Machew, comitis nostri Zagrabiensis fecimus consignari.
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1426. május 18. – május 19.

Foltos, hiányos, nehezen olvasható papíron, zárópecsét nyomával. A. HAZU D-IX-47. (DF 231072.) –
Isprave 365/1717. sz., reg.
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Máj. 18. (sab. a. penths.) A kolozsmonostori konvent emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük Doboka-i néhai János fiai: Miklós és Mihály meg testvéreik és gyermekeik
nevében Zylkerek-i Mihály, és tiltakozott az ellen, hogy Pelsewcz-i Bewbek (dictus) néhai
nádor fiai: Péter (magn.) székelyispán és György meg a többi fiai a Doboka megyei Egreg
és Hydalmas birtokokon Miklós és Mihály részeit elfoglalják és használják, továbbá
hogy a birtokok összes határosa és szomszédja határjeleket emeljen, a birtokok határait
megjárassa, a birtokokat használja, jövedelmeit beszedésse, illetve a saját birtokrészéhez
csatolja, egyúttal lege regni requirente eltiltotta őket mindezektől.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 74015. (Teleki cs., marosvásárhelyi.)
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Máj. 18. Róma. V. Márton pápa a zágrábi egyházmegyei Lindvai bán fia: István özvegyének: Klára asszonynak
teljes bűnbocsánatot engedélyez. – Lukcsics I. 885. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 285.) – Lukinović VI. 219. (Uo.)
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Máj. 18.1 [Milánó.] Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs.-nál tartózkodó követei számára szóló újabb
észrevételek, változtatások, a szerződéstervezet pontjainak egyes részleteiről Zs.-nak adandó válaszok. – Osio
II. 210. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio II. 12/94. (Uo.) – Lásd még: 497, 518, 553, 581.
1

592

Az irat keltezetlen, de mindkét kiadás e napra datálja.

Máj. 19. (in Thata, in penths.) Zs. az esztergomi káptalanhoz. Elmondta neki Arsan-i
Tamás fia: Simon – a maga meg testvérei: István és Péter, továbbá Bathanya-i Mátyás
fiai: [… és] Balázs nevében –, hogy Arsan-i Miklós fia: Benedek meg unokája: Pyr-i
Tamás fia: Péter nemrégiben Tamás, István és Péter uterinus testvérét: Jánost a Zakalas
nevű királyi birtokon találva ártatlanul megölték. Ezért megparancsolja nekik, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg
az igazságot, majd a káptalan írja meg azt neki. Kijelölt királyi emberek: Iohannes de
Bely, Gregorius dictus L[..]ey de eadem, Nicolaus dictus Brigand de Demiend, Iacobus(?)
de [….].
Restaurált, foltos, hiányos, nehezen olvasható papíron, záró papírfelzetes titkospecsét darabjaival. DL
107511. (Csánki Dezső-gyűjt.)
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Máj. 19. (in Tata, in penths.) Zs. a vasvári káptalanhoz. Elmondták neki
Bodogazzonfalva-i Boldizsár felesége: Sára (nob.) – aki néhai Zenthmihal-i Bagol
(dictus) Miklós leánya – meg fiai: Miklós és István, hajadon leánya (nob.), továbbá
Sokorod-i György és Bertalan, valamint Radoh-i Tamás és Mihály nevében, hogy
nekik meg Korlathfalva-i Peres (dictus) Miklósnak és fiának: Jánosnak György-nap 8.
napján (máj. 1.) a vasvári káptalan oklevele értelmében bevallást kellett volna tenniük
a Pálóci Mátyus országbíró bírói intézkedésében foglaltakról. Amikor azonban a
panaszosok ügyvédje: Boldogazzonfalva-i Boldizsár pro expeditione predicte fassionis
menve vicum seu plateam vestram capitularem attigisset, Peres Miklós és fia: János,
akik őt megelőzve eandem fassionem, modo quo potuissent, utiliori expediri facere
procurassent cinkosaikkal és Zeech-i Miklósnak valamiféle eskütételre ott összegyűlt
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familiárisaival kivont karddal rárontottak és őt interemere machinando hatalmasul
elűzték onnan úgy, hogy bevallását nem tudta megtenni. Et quia nos premissos actus
nepharios nem akarja büntetlenül hagyni, ezért megparancsolja a káptalannak, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike idézze
meg Peres Miklóst és fiát személyesen és nem ügyvédek útján történő megjelenésre a
következő György-napi (1427. ápr. 24.) nyolcadra non obstante, quod pretacta evocatio
ante festum pretacti Beati Georgii martyris octavo die ipsum festum precedenti fieri
debuisset; minderről a káptalan ugyanarra a nyolcadra tegyen jelentést. Kijelölt királyi
emberek: Blasius, Benedictus dicti Anda de Telekes, Stephanus f. Georgii de eadem,
Mychael f. Byro, Ladislaus f. Nicolai, Valentinus Magnus de eadem, Iohannes de Paath.
– A szöveg élén jobbról: Relatio domini Iohannis electi Wesprimiensis.
Foltos papíron, záró titkospecsét töredékeivel. DL 67768. (Tallián cs.) – A külzet alatt a káptalan jegyzete:
Ordo [maior magistri Stephani] custodis (vö. ZsO XII. 661. sz.).
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Máj. 19. (in Thata, in penths.) Zs. Mykofalwa-i Simon fia: András királyi
jogügyigazgatóhoz. Elmondta neki Saro-i Péter fia: László fia: Cheh Péter (magn.) volt
lovászmester, hogy Zechewd-i Demeter deák őt a Vas megyei Kukmer birtok – amely
Wyvar várhoz tartozik és egykor Zs. adta apjának: Lászlónak cserébe más várért és
birtokokért – ügyében a királyi kúriába perbe hívta. Mivel a mondott birtokcserére
szavatosságot vállalt, ezért meghagyja, hogy a mondott ügyet nostre maiestatis in persona
ad vos adinstar aliarum causarum nostrarum, quas nomine procuratorio prosequi et
defendere ac dirigere debetis, recipiendi tamquam nostram propriam causam nomine
nostro regie prosequi ac dirigere debeatis; másként tenni ne merjen.
Átírta Garai Miklós nádor 1426. jún. 19-i oklevelében: 762. DL 59072. (Forgách cs.)
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Máj. 19. Tata. Zs. Szécsényi Frank vajda fia: László, majd Perényi Péter országbíró özvegyének: Annának –
aki Felsőlendvai Herceg Péter leánya –, meg örököseinek adja a Zala megyei Hegyesd várban és tartozékaiban
– Becs, Felső- és Alsóalmád, Györök, Vállus, Páka, Ortaháza, Bolyoh, Szentpéterfölde, Pördefölde, Vétyem,
Dömefölde, Csedemér, Hernyék, Felső- és Alsózebecke falvakban, valamint Maróc, Istvánfiapéterháza,
Varjújánosháza, Kósafiaantalháza, Egyedlakos, Hottó, Bertaháza, Bürüköz, Lakosantalháza és Sziget
prédiumokban – lévő királyi jogot. Az oklevelet titkospecsétjének ráfüggesztésével erősítette meg. A szöveg
élén jobbról: Relatio domini Iohannis electi, confirmati Wesprimiensis. – Zala vm. II. 449. (DL 56767. –
Jeszenák cs.) – Századok 1875. 521., eml. – 18. századi egyszerű másolatai: DL 92693. (Festetics cs. lt.,
Miscellanea 1032.), Pálffy cs. uradalmi lt., Vöröskői uradalom: Számadáskönyvek és iratok 8-12. (DF
283327.) – Átírta Zs. 1428. ápr. 20-i privilégiumában. DL 11793. (NRA 540-43.), ennek 1777. évi másolata:
DL 88002. (Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 36-K-269.)
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Máj. 19. (Zagrabie, 19. die oct. Georgii) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán
emlékezetül adja, hogy abban az ügyben, amely egyfelől a zágrábi káptalan (proc.
Maroucha-i György kanonok a káptalan saját levelével) mint felperes, másfelől Monozlo-i
Chupor István (magn.) királynéi ajtónállómester (proc. Kamarcha-i Tamás deák győri
káptalani levéllel) mint alperes között zajlik, a mondott Istvánnak Pálóci Mátyus országbíró
bírói intézkedése értelmében Zs. bizonyos okleveleit – mediantibus quibus cuncta iura
possessionaria Iohannis Chupor de eadem Monozlo eidem domino Stephano et filiis Pauli
bani per ipsum dominum nostrum regem forent condonata, de eo utrum in eisdem litteris
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huiusmodi particulam terre ratione cuius quedam prohibitio in possessione prefati capituli
Zagrabiensis Zytech vocata per ipsum dictum Stephanum et dictos filios Pauli bani facta
fuisse perhibetur, nominatim continetur, an ne – a jelen György-napi (ápr. 24.) nyolcadon
be kellett mutatni előtte, hogy azokat megnézve ítéletet és igazságot szolgáltathasson a
feleknek. Tandem quia prefatus procurator annotati domini Stephani Chupor hoc, ut nos
nuperrime Crisii universas causas regnicolarum coram nobis litigantium rationabili de
causa ad terminum ulteriorem generaliter prorogassemus, allegabat sine iudiciali onere
ad terminum longiorem per nos differre postulabat; nosque hic, in sede nostra iudiciaria
Zagrabiensi huiusmodi causas ad nullius instantiam prorogasse perhibemur, ezért a
mondott oklevélbemutatást az István által nekik és a másik félnek fizetendő három márka
bírsággal együtt a következő alkalomra halasztotta. Akkor a mondott István azonban a
bírságból nem fizetett ki semmit, hanem kérte a per átküldését a királyi kúriába, ezért ő
a pert megküldi oda Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára azzal, hogy az ott született döntést
ugyanezen a nyolcadon be kell neki mutatnia előtte. Presentes autem sigillo Mathey filii
Iohannis de Machew, comitis nostri Zagrabiensis fecimus consignari.
Szakadozott papíron, a hátlapján pecsét nyomával. A. HAZU D-IX-48. (DF 231073.) – Lukinović VI.
220. – Isprave 365/1718. sz., reg.
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Máj. 19. Iurati de civitate Pryworsky in Polonia concesserunt mutuo Michaeli gladiatori
VI½ marcas numeri Polonicalis et idem gladiator non satisfacit, ideo predicti iurati de
Pryworski arestavit super prefato Michaeli gladiatori prenominatas VI½ marcas, ut ipsi
iurati primi existant et non ultimi. A(ctum) die penthecostes.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15b., 2. bejegyzés.
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Máj. 19. k. ([…] penths.) A csornai konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Kysendred-i más néven Pethewhaza-i […] és nyugtatta […-i] Pál fiát:
Ferencet arról, hogy Bertalannak Kysendred birtokon lévő részeit visszaadta, és az általa
azon elkövetett jogtalanságok felől elégtételt adott.
Papíron, amelynek bal oldali harmada hiányzik, hátlapján pecsét nyomával. DL 61406. (Kisfaludy cs.)
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Máj. 20. Tata. Zs. Kálnoki Mátét és testvérét: Demetert fiaikkal együtt a Sepsi széki székelyek által székely
jogon való birtoklással nekik adott Iwasfog nevű föld (terra) birtokában megerősíti. – Átírta az erdélyi
káptalan 1426. okt. 21-i oklevelében (1238). – Az oklevél hamis, valószínűleg 1476. jan. 1.–1477. jan. 18.
között íródott, lásd Barabás: Két hamis oklevél 47. (MNL OL, Erd. főkormányszék, fasc. 35. fol. 83., [Winkler
kir. tábl. ügyvéd iratai]).
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Máj. 20. (in opido nostro Thatha, 2. die penths.) Zs. a kapornaki konventhez. Mivel másik
levelével (vö. máj. 19. lásd 595) néhai Peren-i Péter (magn.) országbíró és Zechen-i Kónya
bán fia: Frank vajda fia: László (magn.) érdemeiért Annának, Lindwa-i Hercheg Péter
(egr.) leányának, aki előbb László, majd Péter felesége volt, valamint fiági örököseinek
adta minden királyi jogát a Zala megyei Hegyesd várban és tartozékaiban, azaz Bech,
Felsewalmad, Alsowalmad, Gereuk, Walos, Paka, Artalhaza, Boloh, Zenthpeterfelde,
Perdefelde, Wethyen, Demefelde, Chedemer, Hernyek, Felsewsebeske és Alsowsebeske
falvakban, valamint Maroch, Estwanpeterfyahaza, Warywjanoshaza, Kasafyaanthalhaza,
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Egyedlakus, Berthohaza, Haltho, Berewkuz, Lakosantalhaza és Zygeth prédiumokban,
ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be Annát a királyi jogba, majd iktassa azt
részére királyi adomány címén. Kijelölt királyi emberek: Ladislaus, Saul filii Iohannis
dicti Thwrol de Kwkwth, Gregorius f. Stephani de eadem, Stephanus f. Nicolai dicti
Barath de Zenthandreas, Anthonius de Zenthestwan, Gregorius de Bessenew, Benedictus
Kathana de Bwcha, Ladislaus et Benedictus dicti Sarkan de Akushaza.
Átírta a kapornaki konvent 1426. jún. 19-i oklevelében: 766. DL 104983. (Batthyány cs. lt., Illésházy cs.
23-4-3.) – Átírta Zs. 1428. ápr. 20-i privilégiumában. DL 11793. (NRA 540-43.). – Ennek 1777. évi másolata:
DL 88002. (Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 36-K-269.)
601

Máj. 20. (2. die penths.) A győri káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Tamasolch-i Zaz (dictus) János nevében Felpecz-i Theremes (dictus) Imre, és eltiltotta
Endred-i Zaz (dictus) István fiát: Lászlót attól, hogy Endred és Zergen birtokokat,
vagy bármely más, a királyság határain belül fekvő birtokát eladja, elzálogosítsa vagy
elidegenítse; Garai Miklós nádort és testvérét: Jánost, Kanisa-i Istvánt és Jánost (magn.)
pedig attól, hogy azokat bármilyen módon megszerezzék.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 103509. (Batthyány cs. lt., Miscellanea.)
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Máj. 20. (3. die 25. diei Georgii) László sági prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
megkapván Pálóci Mátyus országbírónak a Miklós garamszentbenedeki apát és a konvent
egyfelől, másfelől Kysthapolchana(!)-i Gergely fia: Kelemen részére szóló levelét, annak
értelmében az apát és a konvent részére Pál mestert, jegyzőjüket, Kelemen részére pedig
András frater diakónust küldték ki, akik visszatérve elmondták, hogy ők György-nap 25.
napján (máj. 18.) kimentek az apát és a konvent Valkoch nevű birtokára, azonbelül is a
vitás részre, ahol megjelentek a szomszédok és határosok, valamint a konvent ügyvédje:
Miklós frater meg Kelemen ügyvédje: Kysthapolchan-i Gyula, aki Kelemen testvére, de
nem tudták végrehajtani az országbíró bírói intézkedésében leírtakat, mivel az abban
megnevezett, a királyi kúriából kirendelt királyi embert egyik fél sem vezette oda, ezért
a felek ügyvédjei abban állapodtak meg, hogy Jakab-nap 15. napjára (aug. 8.) statu in
eodem absque gravamine et variatione aliquali halasztják a végrehajtást, cuius tandem
series ad octavas eiusdem … partes per easdem in iudicis ipsorum ordinarie presentiam
esset reportanda.
Két példányban, papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. Kistapolcsányi Kelemen példánya: Esztergomi
székesfőkáptalan mlt., Acta radicalia 5-1-4. (DF 235906.) – A hátlapján középen: Contra non venit (3x);
keresztben pedig bírósági feljegyzés, amely szerint Miklós apát és a konvent nevében Jakab frater jelent
meg (ezt utólag kihúzták), a felperest pedig Gyula (az áthúzott Kelemen után írva) képviselte ügyvédvalló
levél nélkül. – Miklós garamszentbenedeki apát és konvent példánya: Uo. 5-1-5. (DF 235907.) – A hátlapján
középen: Contra non venit.
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Máj. 20. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs.-hoz. Egyébre nem válaszolt, csak amit Zs.
részéről saját követe, Federico Pezzi útján kapott, mivel az újonnan küldött követeit, és a nevezett Federicót
bízta meg ezzel. – Carteggio II. 13/95. (Milánói lt.)
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Máj. 21. (Zagrabie, f. III. p. penths.) Machew-i János fia: Mathko zágrábi ispán levele a
zágrábi szolgabírákhoz, különösképpen Supech-i György fiához: Orbánhoz. Meghagyja
nekik, hogy Wrebrouch birtok határjárására és minden másra, amelyek de regni
consuetudine sunt facienda, és amelyhez Pribich-i Baxa (dictus) Miklós fiai: György
és Pál odavezetik őket, pünkösd ünnepének 15. napján (jún. 2.) menjenek ki, majd
mindarról, amit ott végeztek, nobis oretenus recitare debeatis.
Papíron, záró gyűrűspecsét nyomával. DL 35945. (Collectio Kukuljevicsiana.) – A parancs levél formában
íródott.

605

Máj. 21. Róma. Benedek, az apostoli kamara vicekamarása meghagyja János kalocsai érseknek, hogy a
commune servitium összegét, 1000 forintot Branda bíborosnak fizesse meg. – Cameralia I. 627. sz. (Camera
Apostolica, Oblig. Com. vol. 4, fol. 164.)
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Máj. 22. (in Tata, f. IV. p. penths.) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Megparancsolja nekik,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, aki a Kyspadan-i Pál fia: Mihály meg fia: László és
András fia: Márton érdekében kiadott, Rozgon-i István (egr.) pozsonyi ispánhoz szóló
levelét mutassa be a címzettnek, majd írják meg neki, hogy mit válaszolt arra.
Papíron, zárópecsét nyomával. Pozsonyi káptalan orsz. lt. 28-3-81. (DF 227150.)
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Máj. 22. (22. die oct. Georgii) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelentek előtte Nadasd-i Darabus (dictus) Jakab fiai: János, Miklós, Lukács és István
meg Kerezthur-i Waswar (dictus) Domokos – Herman-i János fia: Zsigmond terhét
is magukra véve – egyfelől, másfelől Kulked-i Mihály fia: János, majd a következő
bevallást tették: a közöttük a Vas megyei Eghazaskulked birtok iktatása ügyében
a királyi kúriában a nádori jelenlét előtt György-nap nyolcadán indított pert közös
akarattal Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztják statu in eodem.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. ZML 360., Zalai konvent orsz. lt. 3132. (DF 285175.) – Bilkei: Zalai
regeszták 47/85. sz.
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Máj. 23. (in Thatha, f. V. p. penths.) Zs. Bártfa városához. Elmondta neki Henrih fia:
Péter (magn.) tárnokmester, hogy vos taxam pecuniariam videlicet mille ducentos
florenos auri, quos nos per ipsum super vos pro redemptione castri nostri Wyvar
vocate imponi fecimus, non obstante, quod ipse de huiusmodi nostra taxa, licet absque
nostro scitu et voluntate vobis dictos ducentos florenos auri relaxaverit, eidem et suis
hominibus extradare et persolvere non curassetis neque curare velletis de presenti. Et
quamquam nos premissam relaxationem, quam ipse magister tavarnicorum vobis, ut
premittur, in hac parte fecit, eidem minime committendo, pretactam taxam a vobis
in toto exigi facere voluerimus; nichilominus tamen id, quod ipse de nostra maiestate
confisus in hac parte fecit, minime revocando, megparancsolja nekik, hogy mindenféle
késlekedés nélkül a mondott 1000 forintot a tárnokmesternek vagy embereinek in auro
puro fizessék meg, egyúttal a tárnokmestert és embereit felhatalmazta arra, hogy annak
kifizetésére rákényszeríthesse a várost auctoritate nostra regia presentibus in hac parte
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eis attributa mediante. Másként tenni ne merjenek. – A szöveg élén jobbról és a pecsét
alatt: Commissio propria domini regis.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét nyomával. Bártfa város lt. 161. (DF 212842.) – Iványi: Bártfa 29/162. sz.
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Máj. 23. Tata. Zs. az erdélyi káptalanhoz. Mivel Mikeszászai Kolozsvári Tamás leányait: Dorottyát és
Margitot atyjuk érdemei elismeréseképpen fiúsította a Küküllő megyei Mikeszásza, valamint más, a Magyar
Királyság területén, de különösen az Arad megyében fekvő birtokaiban, ezért megparancsolja nekik, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őket azokba és
iktassa azokat részükre. Kijelölt királyi emberek: Hosszúaszói László fia: János, Miklós, Dénes, Balázsfalvi
Herbárt. – Z–W. IV. 252. (DL 29765. – GYKOL, Cista comitatuum, Küküllő 4-27.) – Turul 41. (1927) 87/75.
sz. – A hátlapján keresztben káptalani feljegyzés. – Átírta az erdélyi káptalan 1426. júl. 2-i privilégiumában:
809. Gyulafehérvári káptalan lt., Erdélyi káptalan: Oklevelek 2-85. (Beke 8-1045.) (DF 277459.)
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Máj. 23. (23. die oct. Georgii) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Nychk-i János fia: János egyfelől, másfelől ZenthIvanfolva-i János fia:
Márton, majd a következő bevallást tették: azt a pert, amelyet János indított Márton
ellen az ő idézőlevelük értelmében a ZenthIvanfolva birtokon lévő birtokrész iktatásakor
történt ellentmondás ügyében a nádori jelenléten György-nap nyolcadán, közös akarattal
Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára statu in eodem halasztják.
Szakadozott papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. GYMSML 4755., Nicky cs. lt. 149. (DF 209254.)
– A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperest […]-i István képviselte a vasvári
káptalan levelével.

*.

Máj. 23. Veszprém megye vásárhelyi széke átírja saját, 1426.(!) jan. 10-i oklevelét. – DL 66080. (Thaly cs.) –
Az oklevél helyes kelte: 1526. máj. 24. Lásd Horváth: Veszprémi tisztségviselők 261.
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Máj. 23. Mödling. Mödling város Sopron városához. A soproni harmincados elfogói és elhurcolói között
szereplő Pongrác nem azonos Pongrác mészáros mödlingi polgárral. – Házi I/2. 307. (Sopron város lt. D
696. – DF 202330.)
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Máj. 24. Tata. Zs. megbízza Paul von Rusdorfot, a Német Lovagrend nagymesterét vagy preceptorait, hogy
teljes meghatalmazással képviseljék őt a jún. 24-ére kitűzött összejövetelen, amelyen a lengyel király óhajára
a Lengyel Királyság és a Brandenburghoz tartozó, de a lovagrendnek zálogba adott Neumark határát fogják
végérvényesen megállapítani. – Voigt: Erwerbung der Neumark 425. (Liber cancellariae Stanislai Ciołek,
fol. 58b–59.) – Riedel: Cod. dipl. Brand. I/XXIV, 313. (Voigt alapján.) – Archiv f. öst. Gesch. 52. (1874) 488.
(Uo.) – Altmann II. 6645. (HHStA, RRB vol. H, fol. 117. és előzőek alapján.)
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Máj. 24. Tata. Zs. Ulászló lengyel királlyal ugyanezt tudatja. – Raczýnski: Cod. dipl. Lithuaniae, 319. (Berlin,
Geheimes Staatsarchiv Preßischer Kulturbesitz, Ordensbriefarchiv, Nr. 4601., a lengyel király jún. 7-i, a
német lovagrendi nagymesterhez írt levelének egyszerű másolatban lévő melléklete) – Riedel: Cod. dipl.
Brand. I/XXIV, 136. (Raczýnski alapján.) – Altmann II. 6646. (Raczýnski alapján.) – Joachim–Hubatsch I.
4601. sz. (Az előzőek alapján.)
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Máj. 24. (in Thata, f. VI. a. Trinit.) Zs. emlékezetül adja, hogy nuper nobis tum Trenchinii
constitutis Szuchan oppidum lakosai felkeresték és elmondták neki, hogy licet ipsi hac
speciali et praecipua libertatum praerogativa a divis regibus Hungariae, nostris scilicet
praedecessoribus ipsis gratiose data et concessa fuerint, fulciti et insigniti, quod omnis
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omnino hominum sales Polonicales duntaxat ad ipsum nostrum oppidum adducens
eosdem ibidem deponere et venditioni exponere debuerit nec ipsos absque dispositione
eorundem quoquam deportandi abinde habuerit facultatem, forum etiam liberum et
hebdomadale singulis feriis tertiis celebrare commissum et certas alias libertates iuxta
contenta certarum literarum et literalium instrumentorum superinde confectorum
habuerint. Verum tamen pridem non modica parte ipsius nostri oppidi ex inopinatis
casibus per consumentis ignis voraginem combusta praescriptae literae et literalia
instrumenta eodem tempore in cinerem redacta extitissent in eorum gravamen non
modicum atque damnum; ezért kérték a királytól ennek orvoslását. Et quia nos habita
super praemissis diligenti inquisitione et mera certitudinis experientia ex testimonio
fidedigno comperta praedictos cives et hospites nostros, signanter in depositione dictorum
salium Polonicalium ac in donatione praedicti fori hebdomadalis libertates praecipuas
ac literas et literalia instrumenta habuisse ipsasque literas et literalia instrumenta
tempore praemissae combustionis concrematas et combusta extitisse agnovimus
manifeste. Mivel meg akarja őrizni őket azon szabadságaikban, amelyeket korábban is
élveztek, imo omnino volumus, ut praedicti sales Polonicales per quoscunque homines
tam intraneos, quam extraneos illic adducti et adducendi sub pena ablationis eorundem
per magistrum tavernicorum nostrorum pro tempore constitutum levanda ibidem
deponantur et venditioni exponantur nec abinde absque depositione eorundem quoquam
abduci possint modo aliquali, dictum etiam forum hebdomadale singulis feriis tertiis
– ut praemittitur – perpetuis futuris temporibus adinstar fororum liberorum aliarum
civitatum nostrarum libere celebretur atque continuetur, absque tamen praeiudicio
fororum hebdomadalium et liberorum aliorum, aliis etiam libertatibus eorum, quibus
hactenus usi fuissent, praedicti cives et hospites nostri secure utantur, gaudeant atque
perfruantur, … et haec volumus in foris et aliis locis publicis ad id opportunis ubique
palam facere proclamari. A privilégiumát titkospecsétje ráfüggesztésével erősítette meg.
Átírta I. Mátyás király 1474. máj. 3-i oklevelében, amelyet I. Ferdinánd király 1547. szept. 8-án, majd
II. Mátyás király 1610. máj. 27-i privilégiumában írt át. DL 11795. (NRA 507-51.) – Sprawozdanie 31/75. sz.
(Uo.) – Weisz: Vásárok és lerakatok 52. (Uo.)
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Máj. 24. (f. VI. a. Trinit.) Az esztergomi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Palocz-i néhai Péter fia: Mátyus országbíró egyfelől, másfelől e Palocz-i
néhai Péter fia: Imre (magn. et egr.), majd a következő bevallást tették: sano tractatu
et matura deliberatione prehabitis, ut ipsi et ipsorum successiva posteritas fraternali et
mutua caritate possent et quirent se amplexari et perpetue pacis tranquillitas vigere possit
inter eos, talem inter se fecissent divisionem et dispositionem perpetuam duraturam,
ymmo fecerint coram nobis, primo videlicet, quod omnia et singula clenodia argentea,
thesauraria et pecunias quovis vocabulo vocitatas in duas partes rectas et equales inter se
divisissent. Curiam vero habitationis eorum paternam in dicta Palocz habitam iamfatus
dominus Emericus ipsi domino Mathyus suisque heredibus et posteritatibus iure perpetuo
possidendam, tenendam et habendam annuisset, taliter tamen, quod prefatus dominus
Emericus in facie eiusdem possessionis Palocz ubicumque voluerit, curiam habitationis
pro se et suis heredibus construere faciendi tutam habeat facultatem similiter perpetue
possidendam. Curiam autem habitationis eorum in possessione Helmecz habitam
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antelatus dominus Mathyus in facie iamfate possessionis Helmecz modo simili curiam
habitationis ubicumque voluerit eligendi et construere faciendi pro se et suis heredibus
liberam habeat facultatem. Item curias ipsorum in possessione Zewchi vocata habitas
taliter inter se divisissent et sequestrassent, quod curiam superiorem a parte orientali
existentem memoratus dominus Mathyus et sui heredes, inferiorem autem curiam secus
fontem scaturientem seu effluentem antedictus dominus Emericus suique heredes habere,
tenere perpetuo et irrevocabiliter debeant possidere, quam equalitatis dispositionem
seu divisionem ipse ambe partes se et suos heredes perpetuo et irrevocabiliter tenere
et observare coram nobis permiserunt et assumpserunt. In cuius rei testimonium
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales pendentis sigilli nostri
maioris munimine roboratas alphabetoque intercisas sepenominatis dominis Mathyus
et Emerico de prescripti Palocz ipsorumque heredibus duximus concedendas. Datum
per manus venerabilis et egregii viri domini Mathei de Vicedominis de Placentia, iuris
utriusque doctoris, lectoris ecclesie nostre et concanonici nostri. Arenga.
Hártyán, selyemzsinóron függő pecséttel és a plica-n ABCDEFGH chirographum-mal. DL 11794. (NRA
792-18.)
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Máj. 25. (5. die f. III. p. penths.) A szepesi káptalan Zs.-hoz. Máj. 1-jei parancsa (515)
értelmében Sygra-i Poch fia: Péter fia: Mihály sárosi alispánnal és a szolgabírákkal
kiküldték tanúbizonyságaikat: Miklós őrkanonokot és Ros János kanonokot, akik
visszatérve elmondták, hogy ők pünkösd ünnepe utáni kedden (máj. 21.) Sáros megye
ítélőszékén kikiáltott közgyűlés módjára Somos, Margonia és Kerestezkomlos birtok
szomszédjai és határosai meg a megyebeli nemesek körében (Somosi néhai Elek leánya:)
Zsófia (nob.) hajadon ügyvédje és Peren-i Imre fia: János jelenlétében – Somos-i Péter
fiát: Jánost Vyfalu, Elek fiát: Györgyöt pedig Kosseg birtokon lévő birtokrészén [… …
…] – eskü alatti tanúvallatást tartottak: Zegnye-i László fia: György – Somos-i Elek fia:
György osztályos testvére – azt vallotta, hogy húsvét (márc. 31.) körül a mondott György
Zsófiát az említett birtokrészekből a felsoroltak társaságában kizárta és elfoglalta azokat.
Sowar-i Sos Miklós – Somos birtok szomszédja és határosa – ugyanezt vallotta, de azt
nem tudta, hogy a két János részt vett-e benne. Tarkew-i Henrik fia: László – Margonia
és Kerestezkomlos birtok határosa – ugyanazt vallotta, mint Sos Miklós. Lapispathak-i
László fia: Tamás – Somos-i György osztályos testvére – azt vallotta, hogy dictam Sophiam
puellam, sororem ipsius Georgii carnalem, de domo sua propria levando et ad domum
matris sue ipse solus Georgius frater ipsius deportasset et tandem annotatus Georgius
easdem portiones possessionarias prefatis utrisque Iohanni de Peren(!) tradidisset, et sic
easdem utrique Iohannes de Peren(!) occupassent. Zegnye-i Lóránt fia: Miklós – Somos-i
György osztályos testvére – azt vallotta, amit Tamás. Felsewbayor-i László fiai: János,
Gáspár és László – Somos birtok szomszédjai – azt vallották, amit Tamás. Alsobayor-i
György fia: Gyárfás – Somos birtok szomszédja – azt vallotta, amit az előbbiek. Kendi-i
László fia: László és másik László fia: Péter – Somos birtok szomszédjai – azt vallották,
hogy Somos-i György Zsófiát de domo sua ad possessionem Kerestezkomlos deportasset,
preterea matrem eiusdem Sophie ad domum suam deportasset. Clemberg-i György
fia: Péter – Somos birtok szomszédja – azt vallotta, amit Felsebayor-i János. Kalnas-i
István fia: Miklós – Margonia birtok szomszédja – azt vallotta, ami a parancslevélben
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szerepelt. Loagfalva-i György fiai: Gergely és János – Kerestezkomlos birtok szomszédjai
– azt vallották ex auditu, ami a parancslevélben szerepelt. Chaplian-i Gál fia: László –
Margonia birtok szomszédja – azt vallotta ex auditu, ami a parancslevélben szerepelt.
Tarkew-i János fia: János – Kerestezkomlos birtok szomszédja – azt vallotta, hogy ipsam
puellam Sophiam de dictis portionibus possessionariis exportassent et de proventibus
earundem eidem nil aministraverunt. Kapi-i András fia: János – Kerestezkomlos birtok
szomszédja – azt vallotta ex auditu, hogy minden úgy történt. Berzewiche-i István
fia: Jakab – megyebeli nemes – ugyanazt vallotta, mint Tarkew-i János. Nadfew-i
Máté fia: András – Kerestezkomlos birtok szomszédja – azt vallotta ex auditu, ami a
parancslevélben szerepelt. Asguth-i Miklós fia: Benedek – Margonia birtok szomszédja
– azt vallotta ex auditu, amit az előbbi András. Nadfew-i Máté fia: István és László fia:
Sebestyén – Kerestezkomlos birtok szomszédjai – azt vallották, hogy Georgius de Somos
portiones possessionarias Sophie magnificis utroque Iohanni de Peren(!) tradidisset
et sic occupasset. Kekemesey-i Pál fia: Winclo és Antal fia: Pál – Kerestezkomlos
birtok szomszédjai – azt vallották, amit az előbbiek. Possafalva-i Bálint fia: György –
Kerestezkomlos birtok szomszédja – azt vallotta, amit az előbbiek. Per eosdem videlicet
utrumque Iohannem de Peren(!) ac Georgium filium Alexii de Somos modo predicto, ut
per eandem nobilem puellam Sophiam premittitur, acta, facta fuisse et perpetrata potentia
mediante in preiudicium ipsius puelle Sophie et dampnum valde magnum.
Papíron, zárópecsét nyomával. KEML 82., Esztergomi székesfőkáptalan országos lt. 2-9-10. (DF 208520.)
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Máj. 25. (4. die 4. die penths.) A váradi káptalan emlékezetül adja, hogy Garai Miklós nádor
oklevele értelmében Nesa-i Tamás fia: Miklós fia: Timót és Pethyen-i István fia: Dávid
pünkösd ünnepének 4. napján (máj. 22.) köteles lett volna Sydo-i Bekch fiának: Istvánnak
és uterinus testvérének: Bekch-nek quadraginta florenos puri auri et quinquaginta florenos
maiores nove monete regalis fizetni, a mondottak azonban nem tették meg ezt.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 65020. (Becsky cs.) – A hátlapon alul: M(agister) Anthonius
habet.
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Máj. 25. Pest. Pest város hatóságának levele Pozsony városához. Magyar János pesti lakos Pozsonyban
szétszóródott és elzálogosított javait adják át Ambrus fiának: Istvánnak. – BTOE III. 889. sz. (Pozsony város
lt. 3402. – DF 241480.) – Bratislava 995. sz.
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Máj. 26. (in Tatha, in Trinit.) Zs. a vasvári káptalanhoz. Elmondták neki Gersy-i Pető fia:
néhai János fiai: László, Pető és Dénes (egr.) nevében, hogy ők bizonyos, a Vas megyei
Zenthpether, Lak és Dyenesfalwa birtokokon lévő birtokrészekbe, amelyek őket minden
jogon megilletik, be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őket
azokba és iktassa részükre az őket megillető jogon, az esetleges ellentmondókat idézze
ad terminum competentem a királyi jelenlét elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen
jelentést. Kijelölt királyi emberek: Iohannes de Path, Blasius Zenes, Stephanus f. Georgii
de Telekes, Blasius Anda de eadem, Paulus(!).
Papíron, záró titkospecsét darabjaival. DL 92694. (Festetics cs. lt., Vas 170.) – A külzet alatt a káptalan
jegyzete: Ordo gratis magistri Petri de Molnar.
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Máj. 26. Zs. meghagyja Péter korbáviai püspöknek, a zágrábi ispánnak és az alispánoknak, hogy abban a
perben, amely ítélőszékükön egyfelől Pál remetei pálos perjel, másfelől János zágrábi püspök és káptalan
között bizonyos birtokjogokról folyik, hozzanak ítéletet. A zágrábi káptalan képviselői János olvasó-, János
éneklőkanonok, László székesegyházi, Farkas fia: István bekcsényi, András vaskai főesperesek, Cusai
Gergely és Marócsai György kanonokok, a pálosoké, akiket Lukács generalis küldött ki, a zágrábi és garigi
vikáriusok voltak. – Lukinović VI. 221. (A zágrábi káptalan protocollumából.)
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Máj. 26. (Torde, in Trinit.) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda a kolozsmonostori
konventhez. Elmondták neki Doboka-i Imre fiai: László, János és Miklós nevében, hogy
Doboka-i Miklós fia: László fia: néhai László presbiternek a Doboka megyei Doboka
és Hydalmas birtokokon lévő részeit, amelyek de iure in ipsos fuissent devolute, apud
manus alienas occupative haberentur, ők legittima recaptivatione vissza akarják iktattatni
maguk számára, ezért meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében az alvajdai emberek egyike foglalja vissza birtokrészeket, válassza
el mások birtokjogaitól, majd iktassa részükre az őket megillető jogon örök birtoklásra,
az esetleges ellentmondókat pedig idézze meg jelenléte elé. Kijelölt alvajdai emberek:
Michael de Zomordok, Emericus de eadem, Andreas de Wybuda, Petrus de Eztyen.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1426. jún. 9-i jelentésében: 704. DL 74018. (Teleki cs., marosvásárhelyi.)
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Máj. 26. Kabold. Fraknói Vilmos gróf Sopron városához. Arti Péter ügyét figyelmükbe ajánlja. – Házi I/2.
308. (Sopron város lt. D 697. – DF 202331.)
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Máj. 26. Róma. V. Márton pápa engedélyezi László választott csanádi püspöknek, hogy bármelyik püspökkel
felszenteltethesse magát. – Juhász: Csanádi püspökség I/4. 128. (Reg. Lat. vol. 231, fol. 216.)
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Máj. 27. (Torde, f. II. p. Trinit.) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda a kolozsmonostori
konventhez. Elmondta neki Thother-i Jakab fia: László, hogy ő a Thother birtokon
lévő domus vagy curia birtokába, amely apja halálával szállt rá, be akar kerülni. Ezért
meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
az alvajdai emberek egyike vezesse be őt abba és iktassa részére örök birtoklásra, az
esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem jelenléte elé. Kijelölt
alvajdai emberek: Dominicus, Paulus, Petrus de Eztyen, Stephanus Zylagy de Zylwas,
Gregorius de Zenthyvan, Stephanus de eadem, Benedictus Chazary de Losald.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1426. jún. 13-i privilégumában: 725. DL 27455. (KKOL, Cista
comitatuum, Doboka T-41.) – Diaconescu: Documente 44.
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Máj. 27. (Thorde, 2. die Trinit.) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda emlékezetül
adja, hogy személyesen megjelent előtte Doboka-i János fia: Miklós, és a szemtőlszembe előtte talált Iklod-i Beke fiát: Miklóst eltiltotta bizonyos, Inakhaza birtokon
lévő területek elfoglalásától és haszonvételeinek beszedésétől, egyúttal ellent is mondott
mindezeknek.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 74016. (Teleki cs., marosvásárhelyi.)
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Máj. 27. (2. die 8. die penths.) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy az ő megegyező
és fogott bíráskodásról szóló oklevelük értelmében pünkösd ünnepének 8. napján (máj.
26.) Nychk-i Jenslinus fiának: Jánosnak ötvenedmagával, nemesekkel esküt kellett tennie
ZenthIwanfolva-i János fia: Márton, Mihály fia: Miklós és István fia: György, Harasth-i
Tapan (dictus) István, Zeleste-i István fiai: Tibold és György, Harasth-i László fia: Lőrinc
és Jacaphaza-i Simon deák ellenében arról, hogy ő ex preconcepta rancoris malitia
vízkereszt ünnepe utáni hétfőn (jan. 7.) az éj csendjében fegyveres jobbágyfamiliárisai
által a felsoroltak ZenthIvanfolva birtokán Stephanum plebanum ecclesie de eadem in
domo sua propria, nisi id evasionis presidio se absentare potuisset et eidem defenssio
ceterorum proborum virorum nisi affuisset, nece miserabili interimi facere non voluisset;
ezenkívül vízkereszt ünnepének nyolcada után kedden (jan. 15.) az éj csendjében a mondott
János és László1 jobbágyfamiliárisai parancsukra és akaratukból fegyveresen nem törtek
Miklós, Márton és a többiek házára, betörve a házak ajtóit, eosdem Nicolaum, Martinum
et Georgium, si iidem se defendere et absentare non valuissent, similiter neci tradere non
attemptassent, nobiles vero dominas, consortes ac matres et sorores eorundem hincinde
non trucidassent et signanter dominam consortem dicti Martini tunc pregnantem tam
dire et crudeli diversis verberibus non affecissent, quod tandem eadem domina in festo
Beatorum Fabiani et Sebastiani martirum (jan. 20.) tunc sequenti vitam suam finivisset
temporalem. Az időpont elérkezvén a mondott János az esküt társaival letette.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. VAML 139., Vegyes letétek. (DF 261660.)
1
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Róla az oklevélben korábban nem volt szó.

Máj. 27. (2. die Trinit.) A zobori konvent emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Koros-i Sebestyén, Péter fia: László meg fia: János, [Sebestyén] fia: Miklós, Balázs fia:
György – a maguk meg a mondott Balázs és fiai: András, Jakab és István, a mondott
László fiai: Miklós, Péter, Dénes és István, a mondott Miklós fiai: Frank, Lukács és János
meg a mondott Sebestyén fiai: János és Gergely nevében – és eltiltották Zs.-ot a Nyitra
megyei Koros, Felseuhelben, Kysfalu, Ipolnok és Kysdavar birtokokon lévő részeik
eladományozásától, Ludan-i Péter fiát: Lászlót pedig azok felkérésétől, elfoglalásától és
használatától, egyúttal ellent is mondanak mindezeknek; áldozócsütörtök utáni kedden
(máj. 14.) Sebestyén, László, Miklós, Beles(!) és a többiek a mondott birtokrészeken
az azok iktatásán személyesen ott lévő Ludan-i Lászlót a királyi és a konventi ember
jelenlétében ugyanettől eltiltották lege regni requirente.
Felül hiányos papíron, hátlapján pecsét nyomával. MTA KIK, Kézirattár, Oklevélgyűjtemény 335. (DF
243982.)

628

Máj. 27. (in Gumur, f. II. p. oct. penths.) Zenthelsebet-i Gáspár fia: Imre gömöri alispán és
a szolgabírák emlékezetül adják, hogy az egyfelől Chythnek-i László fia: Miklós (proc.
Abach – dictus – Pál az ő levelükkel), másfelől Pelseuch-i Bubek János fia: Miklós (proc.
Madar – dictus – András szintén az ő levelükkel) között bizonyos elégtételadás ügyében
zajló vitát és döntést, amelyben László fiának: Miklósnak Kezereus János és Imre faber
nevű Chythnek-i jobbágyait levelük értelmében pünkösd ünnepének nyolcada utáni
hétfőn (máj. 27.) kellett előállítania, az ügyvédek akaratából Mihály-nap utáni hétfőre
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(szept. 30.) halasztják, és mivel az alperes (Csetneki Miklós) a bírságokat nem fizette
meg, ezért akkor köteles azt megtenni.
Hiányos, javításokat tartalmazó papíron, hátlapján három gyűrűspecsét nyomával. DL 11796. (NRA
1549-65.)
629

Máj. 27. Róma. V. Márton pápa a kalocsai egyházmegyei Szeremlényi Péter fiának: Márknak teljes
bűnbocsánatot engedélyez. – Lukcsics I. 886. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 285b.)

630

Máj. 28. (in Tata, f. III. p. Trinit.) Zs. általános parancsa a világi és egyházi bíróságokhoz.
Mivel Ham-i János familiárisát: Bewchen-i Balázst különböző bűneiért Gyemere-i Mihály
és Usa-i Benedek zalai alispánok és Kerezthwr-i János fia: György szolgabíró királyi
külön parancsra lefogta és fogságba vetette, ezért megparancsolja nekik, hogy a mondott
alispánokat és szolgabírót e cselekedetükért, amelyeket de nostro mandato speciali tettek,
ne állítsák bíróság elé és ne károsítsák meg. Az oklevelét elolvasása után adják vissza a
felmutatójának. – A szöveg élén a pecsét alatt: Commissio propria domini regis.
Szakadt, foltos papíron, szöveg alatt a titkospecsét darabjaival. Sennyey cs. lt. 31-4. (DF 253198.) –
Századok 1873. 247., reg. (Uo.)

631

Máj. 28. (f. III. p. Trinit.) A csornai konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Mihaly-i Ugrin és Péter meg a Chak nembeli Kysfalud-i Lőrinc fia:
Antal, és bemutatták II. András király 1233. évi oklevelét (Reg. Arp. 503. sz.), majd
kérték annak átírását.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 61407. (Kisfaludy cs.)

632

Máj. 28. (f. III. p. Trinit.) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük Egerwar-i Mihály fia: Balázs, és a következő bevallást tette: mivel Reznek-i
Kelemen fia: Domokos a Zala megyei Reznek, Jacapfyanusfolva, Barlabas, Zenthgyurgh
más néven Kysfalud és Chuthurthukhel birtokokon lévő részeit minden haszonvételükkel
és malmokkal másik levelük értelmében Kawas-i Gergely fiának: Miklósnak meg fiainak:
Györgynek és Istvánnak 200 magyar aranyforinért elzálogosította, a zálogosításhoz
Balázs a beleegyezését és jóváhagyását adja azzal, hogy ha a mondott birtokrészeket az
előbbi összegért ki akarná váltani, akkor Miklós és fiai kötelesek neki visszaadni azokat.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 11797. (NRA 18-78.)

633

Máj. 28. Anno Domini millesimo CCCCo XXVI Nicolaus Rawor arestavit super bona
omnia Petri Grolok XXVC denarii ita, quod dictus Rawor primus sit expectans. Actum
feria tertia post Trinitatis.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15b., 4. bejegyzés.

634

Máj. 28. Item anno Domini millesimo CCCCo XXVI venit Margaretha filia Stephani
Smyd contra Iohannem Czauser et fassa est, quod frater ipsius carnalis Han[ns] Smyd
pro portione hereditaria satisfecisset et etiam portio val[entes] XXXVII florenos numeri
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Cassoviensis, quos plenarie solvit. Et id superius scriptis predictus Iohannes Czauser
fassus est coram consilio feria tertia proxima post Trinitatis.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15b., 6. bejegyzés.
635

Máj. 28. Kabold. Fraknói Vilmos gróf Sopron városához. Szolgáját, Graf Pétert küldi a város 14 forintnyi
adósságának behajtására. – Házi I/2. 309. (Sopron város lt. 698. – DF 202332.)

636

Máj. 28. (28. die Maii, hora tertia vel quasi, infra missarum solempnia in kathedrali
ecclesia Beati Iohannis apostoli et ewangeliste in castro Agriensis fundata, circa altare
corporis Christi in eadem ecclesia Agriensi fundatum) Ternavia-i Demeter fia: Bálint
esztergomi egyházmegyei klerikus, császári közjegyző bizonyítja, hogy személyesen
megjelent előtte Dycow-i Tamás ungi főesperes, krakkói és egri kanonok, majd
ügyvédként megbízta egregium virum magistrum Georgium de Hora doctorem sacre
pagine necnon canonicum in ecclesia Sancti Stephani in oppido Wiennensi Pathaviensis
diocesis, absentem, et Petrum Stephani de villa Castri, clericum Zagrabiensis diocesis,
presentem, hogy quendam domum in oppido Wiennensi sitam et habitam, in platea
Otscysmork vocata cum omnibus utilitatibus, edificiis et pertinentiis in vicinitate
domorum parte ab orientali Bursa pauperum, parte vero a meridionali Georgii fabri
Prathfws dicti, in opposito vero domus Iohannis condam Mawthews, eladja. Tanúk:
Hermannus de Hassia artium liberalium magister, Lucas de Pastach canonici et altaristi
predicte Agriensis ecclesie, Petrus Anthonii de Berenthe presbiter eiusdem diocesis.
Hártyán, a szöveg alatt Nagyszombati Demeter fia: Bálint császári közjegyző záradéka és jelvénye (lásd
501. oldalon). DL 43665. (Múz. törzsanyag.)

637

Máj. 28. Róma. V. Márton pápa a pécsi egyházmegyei Márknak, a babarci Szent Imre-egyház igazgatójának
teljes bűnbocsánatot engedélyez. – Lukcsics I. 887. sz. (Reg. Lat. vol. 258, fol. 284.)

638

Máj. 28. Róma. V. Márton pápa meghagyja az erdélyi püspöknek, hogy mentesítse a boroszlói egyházmegyei
Tenczer Istvánt az irregularitas alól, amelyet azzal követett el, hogy egykor egy másik klerikust megfosztott
egyik szeme világától. A mondott István később minden egyházi rendet fel akar venni. – Lukcsics I. 888. sz.
(Reg. Lat. vol. 263, fol. 50b.) – Bónis: Szentszéki reg. 226/2259. sz. (Lukcsics után.)

639

Máj. 29. Buda. Zs. Veszprém megye hatóságához. Tartsanak vizsgálatot Mihály bakonybéli apát és a
konvent panaszára, amely szerint Döbrentei Himfi Benedek özvegye és fiai: Tamás, Basi, Imre és László
familiárisai meg döbrentei és jákói jobbágyai Polány birtokra törve jobbágyaik valamennyi értéktárgyát és
állatait Döbrente várába vitték. – Pannonhalmi konv. II. 285. (Átírta Veszprém megye hatósága 1426. jún. 8-i
jelentésében: 691, amelyet a pannonhalmi konvent 1435. jún. 28-i oklevelében írt át. PBFL 968, Konventi lt.,
Capsarium 55-Z. – DF 207779.)

640

Máj. 29. A budai káptalan Lőrinc budaszentlőrinci pálos vikárius kérésére átírja V. Márton pápa 1417. dec.
28-i bulláját (ZsO VI. 1293. sz.). – Levt. Közl. 3. (1925) 150/30. sz. (Átírta a csázmai káptalan 1446. jan.
27-én, amelyet György bekcsényi főesperes, zágrábi kanonok és vikárius 1493. márc. 5-én írt át. HDA, Acta
Paul., Remete 3-32. – DL 34695.)

641

Máj. 30. (in Kykellewar, in corp. Christi) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda a
kolozsmonostori konventhez. Elmondta neki Doboka-i néhai János fia: Miklós, hogy
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Iklod-i Beke fia: Miklós, Vythez (dictus) Bertalan és György fia: Albert az ő Inakhaza
birtokán belül fekvő területet hatalmasul elfoglalni szándékoznak. Ezért meghagyja
a konventnek, hogy küldjék ki tanubizonyságukat, akinek a jelenlétében az alvajdai
emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt alvajdai
emberek: Valentinus dictus Mony, Petrus f. Iohannis de Kyde, Petrus de Badok,
Stephanus de Thewk.
A kolozsmonostori konvent 1426. jún. 7-i jelentéséből: 682. DL 74017. (Teleki cs., marosvásárhelyi.)
642

Máj. 30. (Komythio, in corp. Christi) Pál fiai: Károly és Tamás korbáviai grófok
emlékezetül adják, hogy személyesen megjelent előttük Iván fia: Vid (nob.) de Gomylan,
generationis de Lapacz és bemutatta nekik atyafiuk, a néhai Buthk fia: Frank korbáviai
gróf (magn.) 1425. szept. 28-i privilégiumát (ZsO XII. 1099. sz.), majd kérte tőlük, hogy
erősítsék meg és foglalják privilégiumukba. Ők tehát annak tartalmához hozzájárulásukat
adják, megerősítik és megújítják annak tartalmát Vid és örökösei számára. Presentes
eidem concessimus litteras nostras privilegiales pendentis sigilli nostri maioris et
communis munimine roboratas. Arenga.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 33307. (NRA 465-16.)

643

Máj. 31. A kapornaki konvent előtt Gersei Pető János fiai: László, Pető és Dénes nevében ügyvédjük: Egervölgyi
Lampert János elmondta, hogy Szentlászlói Tamás fiának: Mártonnak Szentlászló, Németfalu, Szentmihály,
Orbánosfalva és Nyavalyád birtokokból származó jövedelmét milyen, a háztartásában felmerülő, részletesen
leírt költségekre fordították. – Zala vm. II. 451. (DL 92696. – Festetics cs. lt., Zala 91-D.)

644

Máj. 31. (2. die corp. Christi) A pozsonyi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük Doborgaz-i Miklós fia: András fia: János – akinek személyazonosságát Chemer
(dictus) István de eadem igazolta – a maga meg uterinus testvére: Pál nevében és
terhével, majd a következő bevallást tette: ő Ogya-i Péter fiát: Chege (dictus) Miklós de
et super restitutione rerum et bonorum ipsorum a prefato Andrea filio Nicolao in ipsos
devolutorum et redundatorum, mortuo eodem Andree patre eorum actenus per ipsum
Nicolaum dictum Chege vitrico ipsorum tentorum, conservatorum et gubernatorum
reddidissent et commisissent expeditum, és teszi ezt előttük is.
Papíron, a hátlapján pecsét töredékével. DL 37513. (Olgyay cs.) – Olgyay oklt. 93. sz.

645

Jún. 1. (sab. p. corp. Christi) A pozsonyi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük Kondros-i Benedek özvegye: Anna – a maga meg fiai: Lőrinc és János, valamint
leányai: Anasztázia és a hajadon Dwry nevében és terhükkel –, majd a következő
bevallást tette: ipsa tredecim iugera terrarum suarum arabilium penes invicem in terra
Paulefelde vocata iuxta terram Zepaszonfelde appellatam cum uno fi ne versus lacum
Barcz dictum, fi ne versus orientem et cum alio fi ne versus terras possessionis Wyfalu
nominate, intra metas dicte possessionis Kondros adiacentia a most következő Jakabnaptól (júl. 25.) 15 évre elzálogosítja Zarosfolva-i András fia: Mathius/Mathyusnak és feleségének: Lucának, valamint az asszony hajadon leányának: Katalinnak
pro tredecim florenis, quemlibet florenum centum denarii monete regalis nunc
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currentis computatum, amely összeget már megkapta tőlük, és a zálogosított területre
szavatosságot is vállalt.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 11799. (Acta eccl. ord. et mon., Poson. 53-20.)
646

Jún. 1. Udine. Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano fi renzei követek jelentése Firenze városához.
Hazatérőben beszámolnak a Zs. udvarában májusban folytatott visegrádi, esztergomi és tatai tárgyalásokról,
a Zs. és Velence közötti fegyverszüneti közvetítés esélyeiről. – Commissioni II. 592. – E. Kovács: Egy
fi renzei követjárás 1465., 1471., kiv. (Előbbi alapján.)

647

Jún. 2. (Bude, 33. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy idézőlevele
értelmében személyesen megjelent előtte Berench-i Gergely fia: István, és György-nap
nyolcadától 31 napon át várt Gymes-i Forgach Imrére, aki nem jött és nem is küldött
senkit maga helyett; ezért Imrét, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, a szokásos
bírságban elmarasztalja. – A hátlapon: Bars (a megyei bírságjegyzéknek), BP (kézjegy),
solvisset.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 59083. (Forgách cs.)

648

Jún. 2. (12. die f. IV. p. penths.) A csanádi káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy Miklós
garamszentbenedeki apát és a konvent részére szóló éves megbízása értelmében az abban
megnevezett Chapha-i Mihály királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Ágoston
presbiter karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők pünkösd ünnepe utáni
szerdán (máj. 22.) kimentek Csongrád megyébe és vizsgálódva megtudták, hogy Zeer-i
Posa fiai: György és Gábor (egr.) Themerken, Zeg és Zenthgewrg nevű birtokaikra
állított officiálisa: Themeskewz/Themeskwz-i Sandrinus fia: Péter az elmúlt két évben
és korábban urai külön megbízására és engedélyével per Albertum filium Iohannis,
Stephanum Zekel, Clementem Chako, Vallentinum de Solth, Petrum Tarlo/Tarllo,
Ladislaum Veres/Veeres, Martinum Zaaz, Emericum Zekeres, alterum Emericum de
Zolnok, Dyonisium Sandor, Ladislaum Baran, Benedictum Veg/Veeg, Georgium Varga,
Andream Kewer/Kenyer, Iacobum Bewlch/Beulch, Nicolaum de Bevlg/Beewlgh,
Iacobum Chako, Georgium de Zala, Michaelem Jo, Eliam Balase, Iacobum Homok et
Emericum Kwn dictos, Sebastianum filium Iohannis, Blasium filium Ladislai Kwn dicti,
Egidium Magnum, Iohannem filium Andree, Iacobum filium Brictii, Iohannem filium
Michaelis, Petrum filium Andree, Paulum filium Dyonisii, Nicolaum et Andream filios
eiusdem Dyonisii, Ladislaum litteratum, alterum Ladislaum Veer dictum, Martinum
Genge dictum et Ladislaum filium predicti Pauli filii Dyonisii necnon Benedictum
filium prenominati/prenotati Marcy/Marci1 Zaaz dicti in Themerken; item Stephanum
procator dictum, Thomam fratrem sacerdotis, Stephanum filium Ladislai, Andream
filium Nicolai litterati, Thomam Ewz dictum, Dyonisium Palgar dictum, Michaelem
Filerez, Iohannem Pangorach/Pangrach, Paulum Feyes, Stephanum similiter Feyes,
Thomam Feyes, alterum Thomam Besenew, Iohannem similiter Feyes dictos, Petrum
filium Andree, alterum Petrum filium Cozme, Laurentium Chako dictum, Benedictum
Sclavum, Bartholomeum Parvum, alterum Bartholomeum Sasska dictum, Paulum filium
Martini, Nicolaum filium Ladislai, Anthonium Besenew, Ladislaum filium Nicolai,
Georgium Magnum, Petrum litteratum et Andream Gayna dictum in Zenthgewrgh;
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preterea Iohannem Parvum, Gerardum, Iohannem de Hold, Petrum Magyar, Georgium
Fodor, Michaelem similiter Magyar, Stephanum Konth, Paulum Baykar, Stephanum
Verews/Veres dictos, Georgium Sclavum, Stephanum Zekeres, Ladislaum similiter
Zekeres2 et Andream de Hold dictos in Zeeg vocatis, prescriptis scilicet possessionibus
eorundem filiorum Pose iobagiones commorantes az apát és a konvent Chamthelek
nevű birtokához tartozó Harumfewlerdew nevű erdőt éjjel-nappal fegyveresen menve
usque ad troncos arborum saliciarum kivágatta és teljesen elpusztította, amivel nekik
40 újforint kárt okoztak3 / Chanthelek nevű birtokához tartozó Chanierdew nevű erdőt
éjjel-nappal fegyveresen jőve usque ad troncos arborum saliciarum kivágatta és teljesen
elpusztította4 potentia mediante; mindezek után a Pósa fiakat Themerken birtokukon,
közöttük függő per nem lévén akadály, megidézték a királyi jelenlét elé Jakab-nap (júl.
25.) nyolcadára meghagyva nekik jobbágyaik előállítását.
Két példányban: 1) papíron, zárópecsét darabjával. DL 35946. (Collectio Kukuljevicsiana.) – A hátlapján:
Super succisione sillve Harumfilwerdew; más kézzel: Lecta et correcta [… …]. – 2) Hiányos papíron,
zárópecsét darabjaival. DL 92695. (Festetics cs. lt., Csongrád 31.) – A hátlapján alul: Super succisione silve
Chanierdew; más kézzel: Lecta.
1
Helyesen: Márton. 2 Csak az 1. példányban szerepel a név.
szöveg. 4 A 2. példányban szereplő szöveg.
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3

Az 1. példányban szereplő

Jún. 2. (6. die 28. die oct. Georgii) A fehérvári káptalan Garai Miklós nádorhoz. Tudja
meg, hogy a nyulakszigeti apácák részére Kwldo-i Barnabás fia: Mihály, Torkws (dictus)
György és Kwn Mihály, továbbá Gywro-i vagy Kwldo-i Kwn (dictus) György, Balázs
fiai: János és Benedek, János fiai: Péter és Albert, Beke Sebestyén, János fia: Imre meg
a fia: Gergely, Barson (dictus) Sebestyén, Kwn (Dictus) Benedek, valamint Miklós fia:
Péter ellenében szóló bírói intézkedése értelmében az abban megnevezett Zenthgyurgh-i
Bálinttal, a királyi kúriából kirendelt nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságaikat:
a felperesek részére Győri (de Jaurino) Jakab kanonokot, az alperesek részére pedig
Szilveszter kanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy ők György-nap nyolcada utáni
28. napon (máj. 28.) kimentek ad facies predictarum possessionum ultrarumque(!) Kwldo
vocatarum partium prescriptarum, majd a szomszédok és határosok összehívása után a
nádori ember valamint a felek jelenlétében a felperesek ügyvédjének útmutatása alapján
megjárták a birtokok határát: quod primo incepisset in quodam loco, in quo tempore
fluvialii aqua stare solet, quem procurator dictarum dominarum pro loco piscium
demonstrasset, ubi Georgius filius Ladislai in personis Iohannis filii Petri et Petri filii
Petri, Thome filii Mychaelis de prelibata Gywro contradixisset asserendo, quod ipse
locus in terris possessionis Gywro haberetur; inde ad plagam occidentalem procedendo
venissent ad quandam antiquam viam, quam […] magno et longo fossato ostendisset;
inde ad plagam occidentalem descendissent in quandam vallem, ubi circa quandam
viam quandam tumositatem terre pro meta ostendisset; inde ad plagam occidentalem
montem ascendissent et de eodem descendissent in vallem ad pratum, et ab eodem prato
divertissent ad plagam meridionalem in competenti spatio, in fine dicte ville Gywro
divertissent ad plagam occidentis terram possessionem Kwldo includendo et per plateam
eiusdem possessionis Gywro ad plagam estivalem ascendissent in montem ad duas metas
cursuales, quarum unam possessionem Wal et aliam dictam possessionem Kwldo separari
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dixisset; abinde ad eandem plagam similiter unam metam cursualem demonstrasset;
abhinc declinassent ad plagam meridionalem in bono spatio pertransitaque quadam
valle pervenissent ad duas antiquas metas secus antiquam unam positas, quarum una
lapidea et alia terrea haberetur, quas ambe partes metas possessionis Sagh et Kwldo
separari fore retulisset, ubi terminsassent et partes concordes extitissent. – Mindezek
után az alperesek is megmutatták a határokat: quod primo incepissent in simili loco
aquoso prope quasdam duas metas terreas a plaga aquilonis ad iactum unius lapidis
existenti, et ab eodem loco aquoso pro contradicendo ad plagam occidentis incidissent
in quoddam fossatum antiquum et in eodem per longum spatium procedendo [in] fine
eiusdem ad partem occidentalem signum fecissent; inde partem ad dextram declinandam
descendissent in quandam vallem, eundo secus quandam viam duas antiquas metas
reperissent; inde ad quendam monticulum ascendissent et dehinc ad eandem plagam
[occi]dentis descendissent per pratum et in latere eiusdem prati unam arborem piri
silvestris pro meta consignassent; deinde ascendendo per eandem plagam in magno
spatio pervenissent ad predictas duas metas, ubi dicte partes concordassent. – Mivel a
felek más helyeken nem értettek egyet, így a vitatott részt megbecsülték: a területet két
királyi ekényire in facieque ipsius terre contenciose septem sessiones nobilium et unam
desertam reperissent, amelynek nagyobb része az alperesek birtokában van.
Papíron, a hátlapján pecséttel. DL 11800. (Acta eccl. ord. et mon., Poson. 51-60.) – A hátlapon bírósági
feljegyzések, középen: Contra non venit (2x); a bal szélén keresztben: a felperest Jako, a fehérvári káptalan
levelével képviselte. – Vö. még 314.
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Jún. 2. (dom. p. corp. Christi) István turóci prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Wdward-i másképp Turoch-i Miklós, és a következő bevallást
tette: Chethnek-i János (egr.) a Gömör megyei Somkuth és Wysegrad nevű birtokokon lévő
birtokrészeket neki (egykor) in centum et sexaginta sex florenis nove monete elzálogosította,
mivel azonban most azokat készpénzzel kiváltotta tőle, ezért minderről nyugtatja.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 11801. (NRA 1549-66.)
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Jún. 3. (Bude, 34. die oct. Georgii) Zs. azt a pert, amelyet Gymes-i Forgach (dictus)
Miklós özvegye: Márta (nob.) meg fiai: János és István (proc. Ozlyan-i András zobori
konventi levéllel) folytatnak Gymes-i Forgach (dictus) Péter és felesége (nob.) meg fia:
György és Anko, Forgach György felesége (proc. Hely-i Miklós szintén zoborival)
ellen az ő perhalasztólevele értelmében, a zobori konvent idézőlevelében leírt ügyben a
királyi különös jelenlét előtt a jelen György-napi nyolcadon, amikor is György köteles
volt familiárisait: Dosa-t és Magnus Benedeket előállítani, az ügyvédek akaratából jövő
év vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. Presentes autem propter absentiam …
Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi
cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus
consignari. – A hátlapon: GS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 59084. (Forgách cs.)
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Jún. 3. (Bude, 34. die oct. Georgii) Zs. azt a pert, amelyet Gymes-i Forgach (dictus)
Miklós özvegye: Márta (nob.) meg fiai: János és István (proc. Ozlyan-i András zobori
konventi levéllel) folytatnak Gymes-i Forgach (dictus) Péter fiai: György és János (proc.
Huly-i Miklós szintén zobori levéllel) ellen az ő perhalasztólevele értelmében, a zobori
konvent idézőlevelében leírt ügyben a királyi különös jelenlét előtt a jelen György-napi
nyolcadon, az ügyvédek akaratából jövő év vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja.
Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule
nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum
habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari. – A hátlapon: GS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 59085. (Forgách cs.)
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Jún. 3. (Bude, f. II. p. corp. Christi) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Pasdich-i
Koporch (dicti) Miklós és György nevében, hogy Cheb-i néhai Rufus Miklós leányai:
Krisztina és Ilona asszony meg Erzsébet hajadon (nob.) nem kevés birtokjogukat
Zalok, Nemethfalu és Gevch birtokokon jogtalanul és hatalmasul használják potentia
mediante az ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd Miklós leányait szólítsa fel verbo nostro regio azok visszaadására,
amelyet ha nem tesznek meg, idézze őket a nádori jelenlét elé ad terminum competentem;
a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Stephanus de Palyaba,
Iohannes Finta de eadem, Petrus Legeny de Kaythark(!), Mathias de Kamanya, Blasius
de eadem, Iohannes f. Dominici de eadem, Iohannes, Benedictus de Cracho.
Papíron, zárópecsét darabjaival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-52. (DF 221689.) – A hátlapján
keresztben a konvent feljegyzése, az előlapon az oklevél szövege körül és a hátlapon az 1426. júl. 17-i jelentés
(856) fogalmazványa.
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Jún. 3. (Bude, 34. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet a fehérvári
káptalan folytat Bathmonostra-i Thethws László fia: János meg Bathyda-i Lukács fia:
Illés és Bálint fia: Mihály ellenében a jelen György-napi nyolcadon előtte, de regio
litteratorio mandato nobis allato, eo quod idem nobiles comitatus Tholnensis existunt
et in ipso comitatu congregatio generalis celebratur, Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 80045. (Zichy cs., zsélyi 213-2042.) – Zichy VIII. 295., reg., máj. 1-ji
kelettel.
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Jún. 3. (f. II. p. corp. Christi) A kapornaki konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelentek előttük Haholth-i Miklós fia: Miklós és Mihály fia: Antal – a maguk meg
Miklós a fia: János, Antal pedig György nevű fia nevében ügyvédvalló levél nélkül, de
terhüket magukra véve – egyfelől, másfelől Kuthus-i Theryek (dictus) Ferenc fiai: István
és Antal, majd a következő bevallást tették: Haholth-i Miklós és Antal matura in se
animi deliberatione prehabita a Zala megyei Bochfeulde birtokon lévő összes, őket iure
hereditario illető birtokrészüket, in qua ecclesia lapidea in honore Beate Margarethe
virginis foret constituta, minden haszonvételükkel és tartozékukkal, amelyeket korábban
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bizonyos összegért a mondott Istvánnak és Antalnak meg örököseiknek és utódaiknak
elzálogosítottak pro iuribus possessionariis nobilis domine Katherina vocate, matris
ipsorum Stephani et Anthonii, filie videlicet condam nobilis domine Bango vocate,
filie olym Nicolai de Haholth, ipsam dominam Katherinam de universis et quibuslibet
portionibus possessionariis dicti condam Nicolai de Haholth in dicto Zaladiensi et
Symigiensi comitatibus ubilibet habitis emptitiis ius femineum concernentibus ac dote
et rebus paraffernalibus eiusdem domine Katherine sibi de universis possessionariis
iuribusque ipsis condam Nicolai iuxta regni consuetudinem provenire debentibus
perpetuo et irrevocabiliter dedissent, donassent et contulissent. Cserébe a mondott
István és Antal ob amorem fraternalis dilectionis et lineam consanguineitatis, amely
őket Hahloth-i Miklóssal és Antallal összeköti, visszaadnak Miklósnak quadraginta
[…], Antalnak pedig septuaginta unam marcas denariorum novorum, marcam quamlibet
per decem pensas computando, amelyért zálogba vették a Bechfeulde-i birtokrészeket,
azzal, hogy ha nem tudják őket a birtokban megvédeni, akkor azzal egyenértékű másikat
kötelesek nekik adni. A privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
Foltos, elhalványult írású hártyán, selyemzsinóron függő pecséttel. VEML 35., Sümegi Darnay Múzeum
történelmi iratgyűjteménye 8. (DF 282729.)
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Jún. 3. (Zagrabie, f. II. p. corp. Christi) János deák, János zágrábi püspök Rakonok-i
officiálisa és comes campi Zagrabiensis meg Miklós fia: Benedek comes terrestris
eiusdem campi emlékezetül adják, hogy Rakarya-i Jelk fia: András leányai: Skolasztika
és Margit nobiles castrenses – Skolasztika most Iwan fia: Péter de eadem, Margit
pedig Zwblya-i Therbych (dictus) Márton fia: Kyrinus piscator felesége – kérésére
ítélőszékükről kiküldték Goricza-i Iwan fiát: Tamást és Rakarya-i Fülöp fiát: Tamást
(nob.) iobagiones fidedignos az alábbi birtokba vezetés és iktatás elvégzésére. Ők
visszatérve elmondták, hogy pünkösd ünnepe előtti szerdán (máj. 15.) kimentek a
mondott Jelk fia: András Goricza, Rakarya és Ilowenyak nevű birtokokon meg máshol
található birtokrészeire, elsősorban ad facies portionum sessionalium in eisdem
Goricza, Rakarya et Ilowenyak habitarum tres dimensiones vulgo meth dictas et alias
tres dimensiones vulgo wdilnicze vocatas in unaquaque predictarum videlicet Goricza,
Rakarya et Ilowenyak unam dimensionem meth et aliam dimensionem wdilnicza dictas
habitas; item ad facies quarundam terrarum arabilium campestrium in sessionibus
Iwazlawyazela vocatis, quam proprius repperibilibus aliisque in circuitu, quam
proprius in terris arabilibus similiter repperibilibus viginti tres dimensiones vulgo
meth dictas cum aqua in silva et in quolibet alio loco habitas et existentes, eundem
scilicet Andream filium Jelk iusto nobilitatis tytulo mediantibus atque hereditarie, quas
quidem possessiones et portiones possessionarias Elyas filius Iohannis filii ipsius Jelk
ac Paulus filius Benedicti filii predicti Jelk, fratres paternales a predicto Andrea, patre
ipsarum Scolastice et Margarethe, patruo Benedicti ipsorum Elye et Pauli post obitum
eiusdem Andree hactenus tenuissent et possedissent, majd a szomszédok és határosok
összehívása után Skolasztikát és Margitot – Illés és Pál engedélyével és beleegyezésével
– ellentmondás nélkül bevezették a birtokrészekbe iuxta dimensiones supradictas és
iktatták részükre azokat minden haszonvételükkel és tartozékukkal örök birtoklásra
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pro quarta puellari, elválasztva azokat mások birtokjogaitól; az iktatás helyszínén iuxta
regni consuetudinem három napig maradva.
Foltos hártyán, két függőpecséttel. HDA, Doc. med. varia 204. (DF 218698.)
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Jún. 3. (Zagrabie, f. II. p. corp. Christi) János deák, János zágrábi püspök Rakonok-i
officiálisa és comes campi Zagrabiensis meg Miklós fia: Benedek comes terrestris
eiusdem campi emlékezetül adják, hogy Rakarya-i Jelk fia: András nobilis castrensis
leányai: Skolasztika és Margit szintén nobiles castrenses – Skolasztika most Iwan fia:
Péter de eadem, Margit pedig Zwblya-i Therbych (dictus) Márton fia: Kyrinus piscator
felesége – kérésére ítélőszékükről kiküldték Goricza-i Iwan fiát: Tamást és Rakarya-i
Fülöp fiát: Tamást (nob.) iobagiones fidedignos az alábbi birtokba vezetés és iktatás
elvégzésére. Ők visszatérve elmondták, hogy pünkösd ünnepe előtti szerdán (máj. 15.)
kimentek a mondott Jelk fia: András Plezo, Rakarya és Goricza birtokokon lévő vásárolt
birtokrészeire incipiendo a meta Goriczka dicta usque metam de Korelowch; et abhinc ad
metam Nowgar; dehinc ad metam Mlalhka vocatam; deinde ad metam vulgo Herchniska
dictam; et abhinc in metam Mykchouch usque sitas et adiacentes, ipsum scilicet
Andream emptionis titulo concernentem, majd a határosok és szomszédok összehívása
után Skolasztikát és Margitot meg örököseiket ellentmondás nélkül bevezették azokba
és iktatták részükre az őket megillető jogon örök birtoklásra, a helyszínen iuxta regni
consuetudinem három napig maradva.
Foltos hártyán, két függőpecséttel. HDA, Doc. med. varia 205. (DF 218699.)
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Jún. 4. (in Albaregali, f. III. p. corp. Christi) Zs. általános parancsa a nádorhoz, az
országbíróhoz vestrasque vices in iudicatu gerentibus, valamint Jakabhoz, a királyi különös
jelenlét diffinitor-ához, továbbá minden világi és egyházi bírósághoz. Elpanaszolták
neki Kassa civitas nevében, hogy ámbár ügyvédjeik, tam per communitatem, quam
singulares personas ipsius civitatis nostre Cassoviensis per litteras eiusdem civitatis
constituti a város minden ügyében eljárhatnak, mégis nem kevesen vannak olyanok,
akik in propositionibus et responsionibus ac prosecutionibus et deffensionibus causarum
predictarum dictos procuratores eorundem exponentium insufficientes et inhabiles fore
allegando causatutores eorundem procuratorum plerumque in eis causis attemptarent
impedire et agravare in preiudicium iuris dicte civitatis nostre non modicum. A város
képviselői ennek orvoslását kérték a királytól. Ezért Zs. megparancsolja mindenkinek,
hogy a város közössége vagy a polgárok közül egyesek által megbízott ügyvédek –
csakúgy mintha a hiteleshelyek előtt tették volna az ügyvédvallást – perbeli cselekedeteit
fogadják el és plena(m) fidem in hac parte adhibere debeatis; másként tenni ne merjenek,
a levelét pedig elolvasása után adják vissza a felmutatójának.
Átírta Zs. 1433. febr. 2-i oklevelében, amely szerint levele sub secreto nostro sigillo moderno patenter
volt megerősítve. Kassa város lt., Archivum secretum, Procuratoria H-1. (DF 269425.)
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Jún. 4. (Bude, f. III. p. corp. Christi) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Alcheb-i
István fia: László meg fiai: János, Miklós, Gáspár és István nevében, hogy Felcheb-i
Buzas (dictus) Péter – az apja, János egyetértésével és biztatására – Ilona-nap utáni
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pénteken (máj. 24.) bizonyos, Felcheb birtokon lakó jobbágyaikat: Lukácsot és Mathus-t
elverte és megsebesítette, továbbá amikor László Kamonya-i Barnabásnak unum vas
vini pro undecim florenis novorum adott, a pénzt a mondott Barnabás nem adta át neki,
hanem jogtalanul potentia mediante magánál tartja. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd idézze meg Buzas Pétert és apját: Jánost, valamint Barnabást a
királyi jelenlét elé ad terminum competentem, közöttük függő per nem lévén akadály; a
konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Andreas f. Blasii de
Gathal, Mathias, Barnabas de Kamonya, Blasius f. Konye de eadem, Thomas litteratus
de […], Martinus de eadem.1
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-14. (DF 221650.)
1
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A királyi emberek nevei az oklevélben tárgyesetben állnak.

Jún. 4. (Bude, f. III. p. corp. Christi) Zs. a kapornaki konventhez. Elmondták neki
Alsolindwa-i bán fia: István özvegye: Klára (nob.) – most Blaga-i László felesége –
és fiai: László, István és Pál nevében, hogy Kanizsai István és János (magn.) kanizsai
várnagyai: Istenthelen Mihály és Fábián a Kanisa-iak familiárisaival: Zenthiacabfalva-i
Chernel Miklóssal, Rygyalch-i Repas Györggyel, Zenthmarthon-i Antal fiával: Jánossal,
Wenthe-i Györggyel és Homokkomar-i Kola Györggyel, továbbá Chernel Miklós Bálint és
Tamás nevű Rygyalch-i; Kanisa-i István és János Waryw (dictus) Benke nevű Montha-i;
Alozon (dictus) Domokos, Lowaz Bálint, Toth György és frater-e: Benedek, Gergely fiai:
Péter, Tamás és Pál, György fia: János, Máté fiai: Péter és Bálint, Péter, Bedey Pál nevű
Ezthergen-i jobbágyaival áldozócsütörtök (máj. 9.) körül a Kanizsa-iak parancsára és
külön utasítására a panaszosok Horwathy nevű birtokára törve felprédálták azt, valamint
70 marháját és barmát a tetszésük szerinti helyre hajtották, ezenfelül ott lakó jobbágyaik
közül némelyeket megvertek, némelyeket megsebesítettek potentia ipsorum mediante.
Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd idézze meg őket ad
terminum competentem a királyi jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály;
a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Iohannes f. Pauli
de Thofew, Georgius f. Nicolai, Michael Chazar de Kolgyar, Georgius de Borzwar,
Michael de Zenthpeter, Michael Zalay de Zabapathaka, Nicolaus f. Blasii de Goztholya,
[Nicolaus] Kossa de Halasthow, Stephanus Chepan, Vallentinus, Petrus filii eiusdem de
Gywrgfalva.
Átírta a kapornaki konvent 1426. júl. 7-i jelentésében: 820. DL 11802. (NRA 1549-72.)

661

Jún. 4. (Bude, f. III. p. corp. Christi) Zs. Zala megye hatóságának kapornaki székéhez.
Elmondták neki Alsolindwa-i bán fia: István özvegye: Klára (nob.) – most Blaga-i
László felesége – és fiai: László, István és Pál nevében, hogy Rigalch-i Repas György
és Zenthiacab-i Chernech fiai: László és Miklós – Kanisa-i István és János (magn.)
familiárisai – Istenthelen Mihály és Fábián Kanisa-i várnagyokkal meg Repas Györgynek
András fia: György, Heegh (dictus) Adorján, Bálint fia: Kálmán nevű Rygialch-i;
Sythew Mihály, Thoth Lőrinc nevű Pethri-i; Máté fia: Bálint, Egyed fia: Lukács, Egyed
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fia: Miklós, Habaran (dictus) Balázs és Egyed fia: Mihály nevű Lapusnak-i; továbbá
Chernech Lászlónak Pap Ágoston, Zakal Fábián, Benedek és István nevű Rygialch-i;
Bertalan fia: Jakab fia: Miklós, Parvus György és fia: János, Kosa fia: János, Bertalan fia:
Mihály és fia: János, Wrdegh János, Bertalan fia: Ferenc, Bertalan fia: Damján, Kolunna
(dictus) Bálint fia: Imre nevű Petri-i; Erne fia: Lukács, Gem Pál, Habarya Bereck és
fia: Dénes, Mihály fia: György, Mihály és Fábián nevű Lapusnak-i; valamint Chernech
Miklósnak András fia: Tamás és fia: Bálint nevű Rygialch-i jobbágyaival három éve
a panaszosok Olchard birtokára törve Rufus Imre pincéjét feltörték, borát 12 dénár
értékben elvitték, majd másodszor most elmúlt Mihály-nap (1425. szept. 29.) körül sex
porcos sagenatos 12 aranyforint értékben elhajtottak. Ezért megparancsolja nekik, hogy
küldjék ki egy vagy két emberüket, tudják meg az igazságot, majd azt írják meg neki.
Átírta Zala megye hatósága 1426. júl. 4-i jelentésében: 814. DL 11680. (NRA 1549-14.)
662

Jún. 4. (Bude, 35. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a bizonyítékbemutatást,
amelyet Kezew-i Péter fiának: Gáspárnak (proc. Ozlany-i András zobori konventi
levéllel) Gymes-i Forgach (dictus) Miklós fia: János (proc. Kezy-i Miklós fia: Lőrinc
nyitrai káptalani levéllel) ellenében az ő perhalasztó- és megegyezőlevelében leírt
ügyben kellett volna megtennie a jelen György-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek
akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapján: BP (kézjegy),
solvisset; keresztben a bal szélén: Sgh (kézjegy).
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 59095. (Forgách cs.)
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Jún. 4. (Bude, 35. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a bizonyítékbemutatást,
amelyet Bathmonostora-i Thytheus (dictus) László fiának: Jánosnak a fehérvári káptalan
ellenében az ő kikiáltó- és a kalocsai káptalan válaszlevelében leírt ügyben kellett volna
megtennie a jelen György-napi nyolcadon előtte, de regio litteratorio mandato nobis
allato, eo quod ipse Iohannes Thytheus nobilis comitatus Tholnensis existit et in ipso
comitatu congregatio generalis celebratur, Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára halasztja. –
A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 80046. (Zichy cs., zsélyi 213-2043.) – Zichy VIII. 19., reg., máj. 1-i
kelettel.
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Jún. 4. Gyulafehérvár. Lépes György erdélyi prépost V. Márton pápa 1426. jan. 13-i parancsa (37) értelmében
átírja és megerősíti Zs. 1424. aug. 19-i oklevelét (ZsO XI. 972. sz.) a szebeni prépostság javainak Szeben városa
részére történt adományozásáról. – Z–W. IV. 253. (Szász Nemzeti lt. 2-48. – DF 244693.) – Eder: Observationes
criticae 93., részleges közlés. (Uo.) – Temesváry: Erdély középkori püspökei 326/11., részleges közlés. (Eder
alapján.) – Átírta az erdélyi káptalan 1432. aug. 8-i okleveleiben. Uo. 2-62. és 63. (DF 244707–244708.)
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Jún. 5. Székesfehérvár. Zs. Szentgyörgyi Vince Bálint kamaraispánnak – mivel kérésére 6345 aranyforintot
adott kölcsön az ország különböző kiadásaira – meg fiainak: Istvánnak, Imrének, Miklósnak, Péternek és
Lászlónak szavatossággal elzálogosítja a Zala megyei Tátika várát annak tartozékaival egyetemben. – A szöveg
élén jobbról: Commissio propria domini regis. – Levt. Szemle 30. (1980) 470. (VÉL, Tátika 12. – DF 200420.)
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Jún. 5. (Bude, 36. die oct. Georgii) Zs. azt a pert, amelyet Keblie-i János fia: Pál (proc.
Zenthandreas-i Lőrinc kapornaki konventi levéllel) folytat Kerekthw-i Tamás fiai:
Mihály presbiter és Illés (proc. Halastho-i Pál szintén kapornakival) ellenében az ő
perhalasztólevele értelmében, a mondott konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen
György-napi nyolcadon a királyi különös jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából Jakabnap (júl. 25.) nyolcadára halasztja. Presentes autem propter absentiam … Iohannis
episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii
et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari. –
A hátlapon: GS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11803. (NRA 1549-97.) – A hátlapon keresztben bírósági feljegyzés,
amely szerint a felperest Halastho-i Pál deák kapornaki levéllel képviselte, az alperesek közül Illés
személyesen jelent meg Mihály nevében is a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével; a pert György-nap
(1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztották, és erről az oklevelet két példányban állították ki (ad G, due).

667

Jún. 5. (Bude, 36. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amely Miklós leleszi
prépost (proc. Helmech-i András leleszi konventi levéllel) egyfelől, másfelől Homonna-i
Zsigmond (proc. Monyoros-i László szintén leleszivel) között az ő perhalasztólevele
értelmében, Ung megye hatóságának peráthelyező-levelében leírt ügyben folyik a
jelen György-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából Mihály-nap1 nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi prépostság mlt. 1400-109. (DF 234170.) – A hátlapon bírósági
feljegyzés, amely szerint a pert vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztották és erről az oklevelet két
példányban kellett kiállítani (ut intra, ad E, due).
1

A szent neve tollban maradt ( festi archangeli).
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Jún. 5. Nürnberg. János zágrábi püspök, (birodalmi) kancellár elismeri, hogy azt a 250 magyar aranyforintot,
amelyet ő János sponheimi grófnak Bécsben kölcsönzött, hiánytalanul visszakapta. – Reg. der Grafen von
Sponheim 12/4251. sz. (Papíron, szöveg alá nyomott ép vörös színű papírfelzetes kerek pecséttel; ennek
leírása: álló háromszögletű pajzs balharántpólyával, körirat minusculákkal: + S * iohannis * ep(iscop)i *
ecc(lesie) * Zagrabien. – Bayerisches Staatsarchiv, Grafschaft Sponheim Urkunden 1196., régi jelzete: Sp.
U-706.) – Az oklevél ismeretét Péterfi Bencének köszönjük.

669

Jún. 5. A pannonhalmi konvent előtt Csitvándi László a Veszprém megyei Mátyusháza birtokon lévő
birtokrészéhez tartozó Malomrét nevű 32 holdnyi szántóföldet a mezővel és kaszálóval 14 aranyforintért
Böröllői Hagymás Balázsnak elzálogosítja azzal, hogy ha annak birtokában nem tudná megvédeni, akkor a
Zserk birtokon lévő 3 jobbágytelkét adja neki. – Pannonhalmi konv. II. 189. (DL 43666. – Múz. törzsanyag,
Véghely-gyűjt.)

670

Jún. 6. (Bude, 8. die corp. Christi) Zs. a szepesi káptalanhoz. Elmondta neki Ferenc
szepesi kanonok és dékán, hogy alias ipse vestra in presentia et ad scitum vestrum
Thome Zoldos de Runia sex litteras privilegiales cum pendentibus sigillis factum
possessionarium Farkasfalva et Rukus et Kachwinkel vocatarum tangentes dedisset
et presentasset eo modo, ut dum ipse scilicet dominus Franciscus ab eadem repeteret,
extunc idem Thomas ipsi scilicet domino Francisco reddere et restituere teneretur; ex
adverso, quod iamdictus Thomas ad hoc se obligasset, ut si ipse eidem domino Francisco

1426. június 6.
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petenti dictas litteras reddere et restituere recusaret, extunc contra ipsum dominum
Franciscum in pena succubitus duellaris certaminis convinceretur et aggravaretur, de
quo vobis certitudo constaret veritatis. Ezért megparancsolja nekik, hogy tudják meg
minderről az igazságot, secundum hoc prenotato domino Francisco litteras vestras dare
et concedere debeatis et aliud non facturis.
Átírta a szepesi káptalan 1426. júl. 1-jei oklevelében: 806, amelyet ugyanők 1431. aug. 17-i oklevelükben
írtak át. DL 63796. (Görgey cs., görgői.)
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Jún. 6. (Bude, 37. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Chazloch-i
Péter fia: Mihály (proc. Monyoros-i László leleszi konventi levéllel) folytat Rosal-i Kwn
(dictus) Lukács fia: Jakab ellen perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és a leleszi
konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon, amelynek során az
utóbbi, az alperes a feleletadás elmulasztása végett három márka bírsággal tartozott, ad
amicabilem petitionem Ladislai Thaak(!) de Kerezthzegh, eo quod id (azaz az alperes)
sub banderio sue exercituantium more versus partes Transalpinas foret profecturus, nobis
allato, Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja a bírságokkal együtt. – A hátlapon:
BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 54507. (Kállay cs.)
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Jún. 6. (Bude, 37. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kaza-i Kakas
János fia: Miklós (proc. Jethyw-i Bertalan egri káptalani levéllel) folytat Kakas Lóránt
de eadem ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a Meger és Laposd birtokok
felének iktatásakor történt ellentmondás miatt a jelen György-napi nyolcadon, de
regio literatorio mandato, eo quod magister Gywla frater eiusdem Lorandi in regium
exercitum contra Turkos motum profecturus foret, távollétében pedig Lóránt propter
cause unionem nem tud feleletet adni, Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. –
A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 89876. (Radvánszky cs., sajókazai.)

673

Jún. 6. (8. die corp. Christi) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg,
hogy Pálóci Mátyus országbíróhoz mint beregi ispánhoz és a megye hatóságához
küldött ápr. 14-i ad propriam commissionem kiadott parancslevele (425) értelmében
kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc frater presbitert, aki visszatérve elmondta, hogy ő
úrnapja utáni kedden (jún. 4.) Harabor-i Dancs fia: András és Bálint fia: Pál vezetésével
kiment Bereg megyébe, ahol Gecche-i Pál fia: János subvicecomes, Orozy-i László és
Gecche-i Gergely fia: Mihály szolgabírák jelenlétében mindenkitől, akitől kell és illik,
különösen Thokwzyharabor-i Benedek fiától: Jánostól és fiától Antaltól, Poka (dictus)
János fiától: Istvántól, Chahoharabor-i Péter fiától: Jánostól és László fiától: Jánostól,
mint Harabor birtok szomszédaitól és határosaitól; továbbá Gecche-i János fiától:
Andrástól, Dénes fiaitól: Demetertől és Pétertől, László fiaitól: Benedektől és Dénestől,
János fiától: Domokostól meg Jakabtól, Mochola-i Péter fiától: Istvántól, Hethe-i
Danch-tól, Miklós fiától: Jakabtól meg Benedektől, Orozy-i Imrétől és fiától: Fülöptől,
Páltól, Lászlótól, Tamástól és Mihálytól, vicecommetaneis dicte possessionis; továbbá
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Gwlach-i Pelbárttól, Homok-i Péter fiától: Páltól, Györgytől, Miklós fiától: Páltól, Vince
fiától: Páltól megyebeli nemesektől; valamint Berchegh Jakabtól és Lowach (dictus)
Páltól, Wary oppidum esküdtjeitől, mint Harabor birtok szomszédjaitól megtudakolta az
igazságot és megtudta, hogy a panaszban leírtak igazak, ezért Harabor-i Andrást és Pált
visszaiktatta a mondott haszonvételekbe és Kallo-i Lőkös fiától: Miklóstól meg fiától:
Jánostól és Megyes-i Zsigmondtól elégtételt kért, akik azonban azt válaszolták, hogy
Bereg megye hatóságának felsorolt tisztségviselői előtt nem adnak elégtételt, hanem
kérték az ügy megküldését a király elé.
Két példányban: a) hiányos, szakadozott papíron, hátlapján pecsét darabjaival. DL 54508. (Kállay cs.) – b)
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 54509. (Uo.)
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Jún. 6. Velence. Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano fi renzei követek jelentése Firenze városához.
Hazatérőben Magyarországról a velencei dózse fogadta őket, ahol beszámolnak a Zs. udvarában májusban
folytatott, a Zs. és Velence közötti fegyverszüneti közvetítést célzó tárgyalásokról. – Commissioni II. 593. –
E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1472., kiv. (Előbbi alapján.)

675

Jún. 7. (in Alba Regali, 2. die oct. corp. Christi) Zs. a kapornaki konventhez. Mivel másik
levelével (665) a Zala megyei Thadica várát valamennyi tartozékával és haszonvételével
Zenthgyerghy-i Wyncze Bálintnak, a kamarahaszna ispánjának adta zálog címén a
tőle kölcsönzött összegért cserébe, ezért megparancsolja a konventnek, hogy küdjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be Bálintot
meg fiait: Istvánt, Imrét, Miklóst, Pétert és Lászlót a várba és tartozékaiba, majd iktassa
részükre zálog címén, az esetleges elletmondókat idézze ad terminum competentem a
királyi jelenlét elé; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek:
Iohannes f. Andree de Wsa, Paulus f. Josa de Viganth, Anthonius f. Emerici de Gardon,
Petrus de Hene, Andreas de Kapawch, Michael f. Gregorii de Faiz.
Átírta a kapornaki konvent 1426. júl. 5-i privilégiumában: 817, amelyet ugyanők 1469. máj. 1-jei
oklevelükben írtak át. VÉL, Tátika 26. (DF 200518.)
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Jún. 7. (Bude, 38. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor annak a határjárásról, birtokbecslésről
és közös tanúvallatásról szóló pernek a tárgyalását, amelyet egyfelől Panyolya-i János
fia: Frank (proc. Perked-i Simon leleszi konventi levéllel), másfelől Karol-i Marhardus
fia: András hajadon leánya: Erzsébet (nob.) – akire a per atyja, András halálával szállt
– (proc. Miklós deák váradi káptalani levéllel) között az ő perhalasztólevele értelmében,
a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben kellett volna megtartani a jelen Györgynapi nyolcadon előtte, amikor is Erzsébet alperesnek duas partes iudicii trium marcarum
dupplatas cum dupplo dupplato et sub pena duppli dupplati cum dupplo dupplato et sub
pena nobis et tertiam partem eorundem sine dupplo parti adverse kellett volna megfizetnie,
az ügyvédek akaratából Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára halasztja simulcum dictis iudiciis
partis adverse portionem nostram dupplantes. – A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset.
Szakadozott papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54510. (Kállay cs.) – A hátlapján középen: Contra
non venit (2x); keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperest Perked-i Simon képviselte a leleszi
konvent levelével; alatta: Zathmar (a megyei bírságjegyzéknek), solvisset, dssytgh (kézjegy).

1426. június 7.
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Jún. 7. (Bude, 38. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy Gymes-i
Forgach Miklós özvegye: Márta (nob.) nevében Ozlyan-i András a zobori konvent
ügyvédvalló levelével 36 napig várt a jelen György-napi nyolcadon Torbach-i Tompára
és Istvánra az ő halasztólevele értelmében, a nyitrai káptalan válaszlevelében leírt
ügyben; a mondottak azonban nem jöttek és nem is küldtek maguk helyett senkit, ezért
távolmaradásuk miatt a szokásos, míg Tompát iudicia sex marcarum nobis et parti
adverse meg nem fizetése miatt, hacsak rationabiliter ki nem mentik magukat, a mondott
bírságok kétszeresében elmarasztalja. – A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 59086. (Forgách cs.)
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Jún. 7. (Bude, 38. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy Gömör
és Torna megyék nemessége részére 1423. jún. 7-én Gwmur falu mellett kezdődött
congregatio generalis-on Chethnek-i Miklós és János – frater-ük: László esztergomszentgyörgyi prépost nevében is – a többiek közül felkelvén előadták, hogy Gymes-i
Forgach (dictus) Péter és Miklós fia: János elfoglalták és jogtalanul használják Lekenye
birtokon a Sayo folyón épített malmukat Urbantheleke prédiummal együtt, holott az
őket teljes joggal megilleti. Az alperesek az idézésre nem jelentek meg a közgyűlésen.1
A mondottakat a jászói konvent tanúbizonysága jelenlétében először 1423. Jakab-nap
(júl. 25.) nyolcadára idézte meg a nádori ember,2 de onnan többszöri halasztással,
idézéssel és három vásáros kikiáltásokkal, simulcum iudiciis centum ac decem et
septem marcarum duplatis per ipsum Petrum, item iudiciis sexaginta trium marcarum
similiter duplatis cum dupplo per prefatum Iohannem Forgach, preterea alio iudicio
trium marcarum per eosdem Petrum et Iohannem pro eorum non responsione nobis
et parti adverse persolvendis a jelen György-napi nyolcadra jutott. – E nyolcadon a
felperesek nevében megjelent Jobbagy-i Albert deák királyi és váradi káptalani levéllel
és felszólította az alpereseket tettük megindoklására. Az alperesek ügyvédje: Hwl-i
Miklós a nyitrai káptalan levelével azt válaszolta, hogy a malom és a prédium jog szerint
az alpereseket illeti és az erről szóló oklevelet egy következő időpontban hajlandóak
bemutatni. A nádor ezért elrendelte, hogy a mondott oklevelüket Jakab-nap (júl. 25.)
nyolcadán mutassák be és ugyanakkor az eddigi bírságok kétszeresét is fizessék meg
neki és a másik félnek. – A hátlapon: Petrus Forgach, C, BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 59087. (Forgách cs.)
1
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Vö. ZsO X. 822., 824. sz.

2

Vö. ZsO X. 965. sz.

Jún. 7. (Bude, 38. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Rathon-i
László fiai: György, Péter és András (proc. György személyesen, a többiek nevében
pedig leleszi konventi levéllel) folytatnak Zylagzegh-i Jakab fia: László és Mihály fia:
Márton (proc. Pál de eadem kolozsmonostori konventi levéllel) ellenében az ő idéző- és
a konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon előtte, amikor
is az alpereseknek 12 márka bírságot kellett neki és a másik félnek fizetniük, a felek
akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja a másik félnek járó bírságok
megkétszerezésével és azzal, hogy a felek által egyenlően választott 12 fogott bíró
Keresztelő Szent János születése ünnepének 15. napján (júl. 8.) a mondott Zylagzegh
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faluban a kolozsmonostori konvent tanúbizonysága jelenlétében a felek meghallgatása
és oklevelei vizsgálata után hozzanak ítéletet, amelyet mindkét fél köteles elfogadni; ha
László és Márton mégsem fogadná el azt, akkor az eddigi bírságaikon túl a másik félnek
12 márkát kötelesek fizetni Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadán. Ha valamelyik fél fogott
bírái nem akarnak döntést hozni, akkor csak a másik félé fogja ezt megtenni.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1426. júl. 23-i oklevelében: 879. DL 27857. (KKOL, Cista comitatuum,
Szolnok Med. R-5.)
680

Jún. 7. (Bude, 38. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a birtokosztályról szóló
vitát és döntést, amelyet Thyba-i László fia: István és másik László fia: Mihály mint
felperesek egyfelől, másfelől Chaph-i Miklós fiai: Miklós, László, Péter volt prépost,
András és Pál meg Miklós özvegye: Katalin (nob.) (proc. Laztoch-i1 Dénes fia: János
leleszi konventi levéllel) mint alperesek között az ő perhalasztólevele értelmében, az ő
bírói intézkedésében és a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Györgynapi nyolcadon kellett volna előtte megtenni, regio de litteratorio mandato, eo quod
iidem in banderio Alberti [prioris] Aurane versus partes Cylicie forent profecturi, pro
ipsis actoribus nobis allato Mihály-nap (okt. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: BP
(kézjegy), solvisset.
Foltos, javításokkal teli papíron, zárópecsét darabjaival. Vécsey cs. lt. 158. (170). (DF 254382.) –
A hátlapján bírósági feljegyzés, amely szerint a felpereseket Helmech-i András leleszi levéllel, az alpereseket
Laztoch-i Dénes fia: János szintén leleszivel képviselte, és a pert vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
halasztották, az erről szóló oklevelet két példányban kellett kiállítani (ad Ep, due).
1
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A hátlapi bírósági feljegyzésből.

Jún. 7. (Bude, 38. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Bathmonostora-i Thythews (dictus) László fia: János (proc. Besenew-i Tamás kalocsai
káptalani levéllel) folytat Chypch-i István és fia: Imre meg felesége: Anna és László
fia: Mihály leánya: Katalin (nob.) (proc. Gál deák szintén kalocsaival) ellenében az
ő perhalasztólevele értelmében a Bodrog megyei Kayand birtok iktatásakor történt
ellentmondás ügyében a jelen György-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából
Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 80047. (Zichy cs., zsélyi 213-2044.) – Zichy VIII. 263., reg.

682

Jún. 7. (3. die f. IV. p. corp. Christi) A kolozsmonostori konvent Váraskeszi Lépes Lóránt
erdélyi alvajdához. Máj. 30-i levele (641) értelmében az abban megnevezett Kyde-i Mony
(dictus) Bálint alvajdai emberrel kiküldték György frater presbitert, szerzetestársukat,
akik visszatérve elmondták, hogy ők úrnapja utáni szerdán (jún. 5.) kimentek Doboka
megyébe és mindenkitől, akitől kell és illik, nemesektől, nem nemesektől és bármilyen
más állapotú és helyzetű emberektől nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták, hogy
minden a panasz szerint történt.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 74017. (Teleki cs., marosvásárhelyi.)

1426. június 8.
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Jún. 7. Nürnberg. A nürnbergi tanács Zs.-hoz. Sajnálattal értesültek betegségéről, amely megakadályozta
abban, hogy a birodalmi gyűlésre jöjjön, holott jelenléte az egész kereszténységre nézvén üdvös lett volna.
Levelükben közlik a királlyal a gyűlésre megérkezett méltóságviselők névsorát is, és tudatják vele, hogy a
husziták elleni fellépésről tárgyalnak. – Palacký: Urkundliche Beiträge 457.

684

Jún. 8. (in Chorgo, sab. p. oct. corp. Christi) Zs. emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előtte György szepesi prépost – a maga meg a káptalan nevében –, és kijelentette,
hogy nonnulle silve eorum, necnon prata, feneta, piscine et quamplurime terre ac alie
pertinentie et utilitates in comitatu Zaboch existentes et situate iurisdictioni et iudicio
comitis ac vicecomitis necnon iudicum nobilium eiusdem comitatus essent annexe et
subiecte, que ad quandam possessionem ipsorum Lizkaolazy appellatam in comitatu
Zemleniensi existentem iurisdictioni et iudicio comitis et vicecomitis ac iudicum nobilium
eiusdem comitatus Zemleniensis subiectam ab antiquo pertinuissent et pertinerent de
presenti, ezért azt kérte a prépost és a káptalan, hogy a mondott tartozékokat vegye ki
Szabolcs megye joghatósága alól és tegye át Zemplén megye joghatósága alá. A király
regia benignitate a mondott tartozékokat kiveszi Szabolcs megye joghatósága alól és
áthelyezi azokat Zemplén megye joghatósága alá. – A szöveg élén és pecsét alatt: Relatio
Petri filii Herrici de Brezevicze magistri tavernicorum regalium.
Hártyán, a szöveg alatt a titkospecsét darabjaival. Szepesi prépostság lt. 204. (DF 264322.) – A hátlapján:
Super exemptione a iurisdictioni Zabolcz. – Átírta a jászói konvent 1481. febr. 1-jei privilégiumában. Uo. 406.
(DF 264524.)

685

Jún. 8. (Bude, 39. die oct. Georgii) Zs. azt a pert, amelyet Varada-i Domokos fia: Pelbárt
(proc. Kerch-i Mátyás királyi levéllel) folytat Daroch-i Bertalan, Mihály, Miklós és
Mátyás (proc. Perked-i Simon leleszi konventi levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében, a leleszi konvent levelében leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon a
királyi különös jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára
halasztja. Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis,
aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum
habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari. – A hátlapon: GS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 80049. (Zichy cs., zsélyi 2-971.) – Zichy VIII. 17., reg., máj. 1-jei
kelettel. – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint Pelbárt in exercitu nostro in partibus
Transalpinis personaliter existere per Mathiam de Kerch asserebatur, ezért vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára halasztotta; erről az oklevelet két példányban állították ki, a felperes fizetett, az alperesek nem
(due, A solvit, I non, adsunt).

686

Jún. 8. (Bude, sab. p. 8. die corp. Christi) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondták neki
Gersoka-i Sebestyén fia: János nevében, hogy ő a Pozsony megyei Gersoka birtokon
lévő részbe, amely minden jogon megilleti, be akar kerülni. Ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vezesse be őt abba és iktassa részére minden haszonvételével és
tartozékával együtt örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum
competentem a királyi jelenlét elé; a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt
királyi emberek: Andreas f. Luce de Nagban(!), Paulus Bele de Belehaza, Paulus Mezes
de Nyek, Stephanus f. Pauli de Gersoka.
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Foltos papíron, zárópecsét nyomával. Pozsonyi káptalan orsz. lt. 2-8-9. (DF 225673.) – A hátlapján a
káptalan feljegyzése, amely szerint Nagabony-i Lukács fia: András királyi ember Márton de scola káptalani
kiküldött jelenlétében sarlós Boldogasszony ünnepének másnapján (júl. 3.) iktatni akart, de Gyersoka-i
Tamás fia: Péter ellentmondott, ezért megidézte Jakab-nap nyolcadára (júl. 25.); solvit scriptis.
687

Jún. 8. (Bude, 39. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy Koltha-i
Jakab (proc. Selesthe-i István fia: Tibold nádori levéllel) Therestyenfalwa-i Balázs fia:
Bereckre az ő idézőlevele értelmében a vasvári káptalan válaszlevelében leírt ügyben
38 napon át várt a jelen György-napi nyolcadon előtte, de Bereck nem jött és nem is
küldött maga helyett senkit, ezért a szokásos bírságban, hacsak rationabiliter ki nem
menti magát, elmarasztalja. – A hátlapon: Vasvar (a megyei bírságjegyzéknek), non.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 50427. (Horváth Tibor Antal-gyűjt.)
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Jún. 8. (Bude, 39. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor a nyitrai káptalanhoz. Tudják
meg, hogy 1425. Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadán vizsgálati és idézőlevelük értelmében
megjelent előtte Ozlyan-i András zobori konventi levéllel Gymes-i Forgach (dictus)
Miklós özvegye: Márta (nob.) nevében Thorbach-i Tompa és István ellenében (vö.
ZsO XII. 985. sz.), a tárgyalást azonban de regio litteratorio mandato először Mihálynap (1425. szept. 29.) nyolcadára, majd de generali regio edicto vízkereszt (1426. jan.
6.) nyolcadára halasztotta (vö. 162), onnan azután a jelen György-napi nyolcadra került.
– A jelen nyolcadon megjelent előtte az özvegy nevében a mondott András ügyvéd és
bemutatta a nyitrai káptalan idézőlevelét, amely szerint Koros-i Mátyás nádori ember
és István karbeli klerikus Quasi modo vasárnap utáni pénteken (ápr. 12.) Thorbach-i
Tompát és István megidézték válaszadásra György-nap nyolcadára, amikor is Tompának
de iudiciis sex marcarum nobis et parti adverse kellett volna fizetnie. András ügyvéd
azonban hiába várt az alperesekre, azok nem jöttek és nem is küldtek maguk helyett
senkit, amiért is a szokásos bírságban elmarasztalta őket, majd András kérte őt, hogy
szolgálatasson igazságot megbízójának. Ezért meghagyja a káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg
Tompát három vásáros kikiáltással, Istvánt pedig harmadszorra Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára jelenléte elé, amikor is Tompának 15, Istvánnak pedig 6 márka bírságot kell
neki és a másik félnek megfizetnie, meghagyva nekik egyúttal, hogy távolmaradásuk
esetén is befejezi a pert, prout dictabit ordo iuris. A káptalan ugyanoda tegyen neki
jelentést. Kijelölt nádori emberek: Mathyas, Andreas de Koros, Iohannes de Raychan,
Petrus de Harakolch, Iohannes, Benedictus de Wyzthyen, Bartholomeus de Holach,
Nicolaus, Stephanus Veres, Andreas de Barchan. – A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset C.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 59088. (Forgách cs.)
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Jún. 8. (Bude, 39. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor annak a határjárásról szóló
oklevélnek a megvitatását, amelyet az egri káptalan (proc. Merche László a saját
levelükkel) egyfelől, másfelől Persewcz-i Bubek Miklós, néhai Detre nádor fiai: Péter és
Miklós meg László fia: Imre között az ő bírói intézkedése értelmében a jászói konvent
oklevelében leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon kellett volna előtte megtenni,
amikor az alpereseknek duas partes iudicii trium marcarum duplatas nobis et tertiam
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partem eiusdem sine duplo parti adverse kellett volna fizetniük, de regio litteratorio
mandato pro ipsis in causam attractis nobis allato, eo quod idem Petrus versus partes
Transalpinas more exercituantium asseritur profecturus, Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára halasztja a bírságokkal együtt. – A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. HML 752., Egri székesfőkáptalan mlt. 19-6-1-39. (DF 210676.) –
A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperest ismét Merche László képviselte és a pert
de regio (paranccsal), mivel az alperes in Transalpinis van, vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztották;
az erről szóló oklevelet két példányban állították ki (due).
690

Jún. 8. (Bude, 39. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a bizonyítékbemutatást,
amelyet a személyesen jelenlévő Kisanarch-i Fábián fiának: Mihálynak és Dwge-i Egyed
fia: János fiának: Tamásnak Kiswarda-i Domokos fiai: Mihály, Miklós és Pelbárt (proc.
Gerch[!]-i Mátyás leleszi konvent levelével) ellenében az ő bírói intézkedése értelmében
az abban leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon kellett volna előtte megtennie, az
ügyvédek(!) akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK
(kézjegy) solvisset.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 80048. (Zichy cs., zsélyi 2-970.) – Zichy VIII. 251., reg., máj. 1-jei
kelettel. – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperes Miklós de regio (rendeletre),
quia versus Transalpinas megy – az alpereseket Perked-i Simon királyi levéllel képviselte –, vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztották, az erről szóló oklevelet két példányban kellett kiállítani (due).
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Jún. 8. Veszprém. Koltai Miklós veszprémi várnagy és alispán meg a szolgabírák Zs.-hoz. Máj. 29-i parancsa
(639) értelmében kiküldték Jutasi Imre fiát: Jánost, aki jún. 4-én Veszprém megyében elvégezte a vizsgálatot,
amely igazolta Mihály béli apát és a konvent panaszát. – Pannonhalmi konv. II. 285. (Átírta a pannonhalmi
konvent 1435. jún. 28-i oklevelében. PBFL 968., Konventi lt., Capsarium 55-Z. – DF 207779.)
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Jún. 8. (ze Haimburg, an samstag nach Sant Erasm tag) Jacob Sakch hainburgi bíró
levele Pawr Hans-hoz, verweser des statgerichts ze Prespurg. Egy gyilkost tart a
börtönben, akit kedden ki akar végeztetni, darczü1 ich ewrs statmaisters bedarf. Nu hab
ich gestern der reichter in mein haws gepeten ze gegenwart des Lachhütleins(?) vmb
ewren züchtiger, der sprach: ich solt ew schreiben, so were die sach richtig. Ezért kéri,
hogy a hóhért adja kölcsön úgy, holnap estére itt legyen, hogy hétfőn sein sach zurichte
als denn zu söllh arbait gehört.
Papíron, zöld viaszba nyomott záró gyűrűspecsét nyomával. DL 43667. (Múz. törzsanyag, 1900-56.)
1
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A szövegben a magánhangzók feletti kettős pontokat így is írtuk át.

Jún. 8. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs. máj. 2-án Esztergomból (520), 12-én (561) Tatáról,
továbbá 14-én és 16-án ugyaninnen küldött leveleire válaszolva közli, hogy máj. 25-én útnak indította teljes
felhatalmazással ellátott követeit: Corrado del Carrettót, Guarnerio de Castiglionét, akiket Federico Pezzi
kísér. Értesült Zs. isiászos megbetegedéséről, és mihamarábbi gyógyulást kíván. Örömmel vette Zs.-nak a
fi renzei követeknek adott válaszát, amely szerint a velenceiekkel kötendő fegyverszünetbe csak úgy egyezik
bele, ha a Milánói Hercegséget is belefoglalják. Ő maga már előzetesen beleegyezik minden, a tárgyban
megszülető döntésbe, akár fegyverszünetet, akár békét kötnek, akár Velence kizárásával Firenzével, akár
fordítva. Továbbá köszönetet mond azért, hogy Zs. figyelmeztette a svájciakat és másokat, hogy a Milánói
Hercegséget ne háborgassák, egyúttal sürgeti a magyar hadaknak Itáliába küldését a Velence elleni hadjáratra.
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Végül tájékoztatja, hogy Zs.-nak az aragóniai királyhoz küldött követeivel együtt küldi a maga követet is,
Bartolomeo Moscát, akit teljes felhatalmazással látott el annak érdekében, hogy sikerrel tárgyalhassanak.
Az aquilejai pátriárkát, akit Zs. a figyelmébe ajánlott, kész támogatni. – Osio II. 214. (Milánói lt., Potenze
estere, Germania, 1426, kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio II. 13/97. sz. (Uo.) – Óváry 95/314. sz. (Uo.)
– DRTA X. 99. (Uo.)
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Jún. 8. Milánó. Filippo Maria Visconti Bartolomeo Moscához, az aragón királyhoz küldött követhez.
Köszönettel vette tudósítását, különösen a Friaulba irányított csapatokról, a svájciakról, és Zs.-nak a kasztíliai
és aragón királyhoz küldött követeiről. Vegye rá az aragón királyt, hogy erős hadsereget küldjön a velenceiek
ellen, az ő csapatai Bresciát igyekeznek visszafoglalni. – Carteggio II. 13/99. (Milánói lt.)
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Jún. 9. ([Bu]de, dom. a. Barnabe) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Zekel-i László
fiai: Dávid és László nevében, hogy ők Chobay Lászlónak a Bereg megyei Mathews
birtokon lévő részébe, amely őket minden jogon megilleti, be akarnak kerülni. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike vezesse be őket abba és iktassa részükre az őket megillető jogon
minden haszonvételével; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem
a királyi különös jelenlét elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi
emberek: [An]dreas de Kelchen, Ladislaus de Mika, Iohannes de Barrabas, Pelbardus de
Gecche, […], Stephanus de Bulch.
Szakadt, hiányos papíron, zárópecsét darabjaival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta Bercsényiana 5-9. (DF
284084.) – A hátlapján a konvent 1426. júl. 8-i jelentésének feljegyzése és fogalmazványa, amely szerint
Kerechen-i András királyi ember Mátyás frater jelenlétében sarlós Boldogasszony ünnepe utáni pénteken
(júl. 5.) iktatni akart, de Mathyws-i Domokos özvegye: Anna (nob.) megjelenvén Chobay-i László nevében
ellentmondott, ezért megidézte a királyi különös jelenlét elé.
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Jún. 9. (Bude, 40. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy abban a
perben, amely egyfelől Zs., másfelől pedig Chap-i András felesége (nob.) és fia: László
között a jelen György-napi nyolcadon előtte folyik, a mondott Chap-i András mint
ügyvéd bemutatta Pelsőci Bebek István országbíró 1369. febr. 20-i bírói intézkedését
az Ugali család birtokainak felosztása ügyében,1 mire Mykofalva-i Simon fia: András
a király nevében kérte annak részére történő átírását, amit a nádor pátens oklevelével
meg is tett.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 5723. (NRA 30-7.)
1
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Az oklevél eredetije: DL 100124.

Jún. 9. (Bude, 40. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Bathor-i
Péter fia: János fia: István és Szaniszló fia: István, valamint Rosal-i Kwn (dictus) Miklós,
Gachal-i Tamás fia: Tamás és Gwth-i (Péter)1 fia: András (proc. Nabrad-i János leleszi
konventi levéllel) folytat Karol-i Jakab és Lanch, Bagos-i Simon fia: Péter, Domanhyda-i
Miklós fia: György, a mondott (Bagosi) Simon fia: Péter fia: Péter és fiai: Simon és
László, Wethes-i Lőrinc fia: Ambrus meg fiai: István, Imre, György és Mihály, Wethes-i
János fiai: János, László és másik László, László fia: Jakab, meg fiai: Albert és Miklós,
Péter fia: István, Karol-i László fia: János, Jakab fia: Domokos, Mihály fia: Bertalan,
Chomakos-i János fiai: Miklós, Pál és András, a mondott Domanhyda-i Miklós fiai:
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László és István (proc. Mendzenth-i Miklós váradi káptalani levéllel) ellenében az ő
perhalasztólevele értelmében, a váradi káptalan oklevelében leírt – a Szatmár megyei
Kamand és Wal[lay] birtokok közötti határok 2 – ügyében a jelen György-napi nyolcadon
a királyi különös jelenléten(!), az ügyvédek akaratából Mihály-nap (okt. 1.) nyolcadára
halasztja a különös jelenlét elé.
Elhalványult írású papíron, zárópecsét nyomával. DL 11804. (NRA 1549-68.)
1
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A név tollban maradt, vö. Engel: Genealógia, Gútkeled nem 6. Farkas ága.

2

Vö. ZsO XII. 987. sz.

Jún. 9. (Bude, 40. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Pethenehaza-i
Pethenye fiai: Barnabás, Márton és Balázs, László fia: Miklós, Jakab fia: Benedek
és Péter fia: Gál (proc. Mada-i Péter leleszi konventi levéllel) folytat Chahol-i László
felesége (nob.) (proc. Mikola-i János szintén leleszivel), valamint az asszony szavatosa:
Kallo-i Lekes fia: Miklós (proc. Peles-i Balázs szintén leleszivel) ellenében az ő idézőés a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon előtte,
az ügyvédek akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: BP
(kézjegy), solvisset.
Foltos papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54511. (Kállay cs.)
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Jún. 9. Buda. Garai Miklós nádor a Kászonyi Pogány Domokos felesége: Dorottya és Tárkányi Miklós
felesége: Katalin (proc. Hollóházi Benedek leleszi konventi levéllel) által Meggyesi Zsigmond (proc. Kércsi
Mátyás szintén leleszivel) ellen bizonyos, a Szabolcs megyei Oros, Napkor, Gyomán, Lenkislar, Meggyes,
Lekegh, Laskod, Sige, Benes, Semjén, Bír és Kálló, a Szatmár megyei Meggyes, Fülep, Bagos, Mérk, Radalf,
Kér, Semjén és Matolcs, valamint a Bereg megyei Bodoló és Hegy birtokokon lévő részeik elfoglalása miatt
indított perben, Zsigmondnak Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadát jelöli ki okleveles bizonyítékainak bemutatására.
– Zichy VIII. 283. (DL 80050. – Zichy cs., zsélyi 214-B-77)
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Jún. 9. (Bude, 40. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Gerse-i János
fia: László és Pető fia: Tamás (proc. Berend-i Gál vasvári káptalani levéllel) folytat Vgk-i
László fia: András (proc. Megyes-i Domokos kapornaki konventi levéllel) ellenében az ő
perhalasztólevele értelmében, a saját kikiáltó- és a vasvári káptalan válaszlevelében leírt
ügyben a jelen György-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 92697. (Festetics cs. lt., Miscellanea 369.)
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Jún. 9. (Bude, 40. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kamanya-i
Bálint fia: Miklós és Bartha-i Mihály (proc. Monyarus-i László leleszi konventi levéllel)
folytat Miklós leleszi prépost (proc. Helmech-i András szintén leleszivel) ellenében
az ő perhalasztólevele értelmében az Ung megyei Bartha birtok határjárásánál történt
ellentmondás ügyében a jelen György-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából
Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-45. (DF 221681.) – A hátlapján
keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint ut intra, vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztottak, az
erről szóló oklevelet pedig két példányban kellett kiállítani (ad E, due).
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Jún. 9. (Bude, 40. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor és Pálóci Mátyus országbíró
levele Zs.-hoz. Meghagyta nekik, hogy universa et quelibet iura ac litteralia instrumenta
cunctasque litteras, cuicumque tenore et efficatione existerent, super iuribus possessionariis
condam Michaelis de Gwthor et Ladislai filii eiusdem sine heredibus decedentium emanatas
et confecta revidere et a quibus ipsa iura possessionaria pertinerent et attinere deberent,
per Andream de Chap dominamque suam consortem ac privignos eiusdem exhibendas
examinare deberemus. Ad quem vestre serenitati taliter respondemus, hogy jóllehet András
vízkereszt nyolcadán bemutatta a Bwbek (dicti) István és Imre volt országbírók által kiállított
birtokjogi okleveleket, tamen, quia idem Andreas easdem possessiones ad prefatos nobilem
dominam consortem et privignos suos per exhibitionem litteralium instrumentorum de iure
devolutas fuisse declarabat, assumpmebat, ideo commiseramus, hogy azokat az okleveleket
András György-nap nyolcadán mutassa be előttük. – A jelen György-napi nyolcadon
nos cum regni nobilibus pro faciendo iudicio causantibus in sede iudiciaria [sedentibus]
az ott tartózkodó Chap-i András possessiones Tab, Kwschyan, Kapurew, Chaba, Kwlya,
Oth[man, Ze]wles, Farkberen, Pochal et portionem in Kekche per predecessorem prefati
condam Michaelis de Gwthor et dicte domine consortis sue exhibitionibus nonnullarum
litteralia et litteralium instrumentorum in locis credibilibus emanatarum, confectarum
dempta possessione Wereswezew emptitias fuisse declarent easdemque suis et dicte sue
consortis manibus existere recitavit et eas non ipsius Andree de Chap ac domine sue
consortis et filiorum eiusdem pertinentes fore agnovimus. Super ipsa autem possessione
Wereswezew idem Andreas litteralia instrumenta, quorum vigoribus ipsa possessio
Wereswzew ipsis pertineat, a Mihály-napi (szept. 29.) nyolcadon vállalta bemutatni; de aliis
autem possessionibus, eo quod ipsas idem Andreas de Chap pre manibus ipsorum habere
abnegabat et super eisdem nullas litteras exhibebat et nec producere assumpmebat, ideo de
hiis, quia faciendum sit, deliberationi vestre serenitatis duximus transmittendum.
Átírta a budai káptalan 1428. okt. 13-i oklevelében Petendi Ágoston kérésére Battyáni Albert részére. DL
100455. (Batthyány cs. lt., Acta antiqua, Ugal 3-1-37.)

*.
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Jún. 9. A győri káptalan Győr megye hatóságához. – Tört. Tár 1903. 360., kivonat. – Az oklevél helyes kelte:
jan. 8. Lásd 15.

Jún. 9. (Bude, 40. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró e nyolcadon kibocsátott
kikiáltólevele szerint múlt év hamvazószerda (1425. febr. 21.) nyolcadán megjelent előtte
Natafalwa-i Chontus Jakab fia: János nevében Andoch-i Mátyás országbírói ügyvédvalló
levéllel Zerethwa-i Jakab fia: János ellenében, és bemutatta a leleszi konventnek Zs.
parancsára elvégzett vizsgálatáról és idézéséről szóló oklevelét, amelyben átírták a király
parancslevelét is: e szerint Zerethwa-i Jakab fia: János és frater-e: Mayus a panaszos
Waykoch birtokához tartozó haszonvételekből nagy részt elfoglaltak, a termést és az
ott lekaszált szénát elvitték; ezenfelül Markwshaza-i jobbágya négy ökrét elvették és
elhajtották; továbbá Jakab fia: János Chontos János malmából quendam familiarem
molendinatorem ipsius Iohannis kiűzte és elvezette […] potentia mediante; ezért a király
megparancsolta a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike megtudva az igazságot idézze meg Jánost és Mayus-t a királyi
jelenlét elé. – A leleszi konvent jelentése szerint […]-i Mihály királyi ember kiküldöttjük:

1426. június 9.
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Ferenc frater jelenlétében Zemplén megyében elvégezte a feladatot és Pál első remete
ünnepe előtti kedden (1425. jan. 9.) megidézte Zerethwa-i Jakab fiát: Jánost Lezna birtokon
lévő részén a királyi jelenlét elé az említett hamvazószerda (1425. febr. 21.) nyolcadára
közöttük függő per nem lévén akadály. – E nyolcadon Chontus János ügyvédje hiába várt
Zerethwa-i Jánosra, ő nem jött és nem is küldött maga helyett senkit, ezért másik levelével
a szokásos bírságban elmarasztalta; az ügyvéd megbízójának az alperes részéről per
nos in premissis iuris equitatem impertiri kért. Mivel az alperes újbóli megidézése volt
szükséges, ezért meghagyta a leleszi konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike másodszor is idézze meg Jakab fiát: Jánost
Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára a királyi jelenlét elé; a konvent pedig ugyanoda tegyen
jelentést. – 1425. Jakab-nap nyolcadán megjelent a felperes nevében Gywky-i Bálint
királyi levéllel és bemutatta a leleszi konvent válaszlevelét, amely szerint Thwsa-i László
királyi ember a leleszi konvent tanúbizonysága, Antal frater, leleszi perjel jelenlétében
az apostolok szétoszlásának ünnepén (júl. 15.) Zerethwa-i Jakab fiát: Jánost Chemernye
birtokon lévő részén megidézte Jakab-nap nyolcadára a királyi jelenlét elé. – E nyolcadon
az ügyvéd ismét hiába várt az alperesre, ő nem jött és nem is küldött maga helyett senkit,
ezért megbírságolta. Majd, miután az ügyvéd ismét kérte per nos in premissis iuris
equitatem impertiri, meghagyta a leleszi konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike harmadszor is idézze meg Jakab fiát:
Jánost 1426 vízkereszt (jan. 6.) nyolcadára a királyi jelenlét elé válaszadásra és a hat
márka bírság a bírói és másik a félnek járó részének megfizetésére; a konvent pedig
ugyanoda tegyen jelentést. – 1426. vízkereszt nyolcadáról perhalasztólevele értelmében
a jelen György-nap nyolcadára került a per. Ekkor a felperes személyesen megjelenve
bemutatta a leleszi konvent (1425. dec. 31-i) válaszlevelét az idézésről (ZsO XII. 1329. sz.),
ám hiába várt az alperesre, ő nem jött és nem is küldött maga helyett senkit, a bírságait
sem fizette meg, ezért másik levelével távolmaradásáért a szokásos, nem fizetéséért pedig
a korábbi bírságok kétszeresében elmarasztalja, majd miután a felperes újból ítéletet
kért, meghagyja a leleszi konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg három vásáros kikiáltással Jakab fiát:
Jánost Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára a királyi jelenlét elé azzal, hogy távolléte esetén
is lezárja a pert, [prout] dictabit ordo iuris; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Ladislaus de Suchta, Thomas frater eiusdem, Michael f. Vid de
Thusa, Ladislaus f. eiusdem, Harahan(?) de Haraboch, Jakch de Thusa.1
Átírta Pálóci Máté nádor 1436. szept. 11-i oklevelében. Nátafalusi cs. nátafalusi lt. 2-22. (DF 266240.)
– Az átíró oklevélben az 1426. Mihály-napi nyolcadtól az 1436. Mihály-nap nyolcadáig terjedő időszak
pereskedéséről nincsen szó.
1
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A neveket utólag, az átíráskor kihúzták.

Jún. 9. (3. die f. VI. a. Barnabe) A kolozsmonostori konvent Váraskeszi Lépes Lóránt
erdélyi alvajdához. Máj. 26-i levele (621) értelmében az abban megnevezett Zomordok-i
Mihály alvajdai emberrel kiküldték János frater subdiaconus-t, akik visszatérve
elmondták, hogy ők Barnabás-nap előtti pénteken (jún. 7.) kimentek (Dobokai László
presbiter Doboka és Hídalmás birtokokon lévő) részeire, majd a szomszédok és határosok
összehívása után iktatni akarták azokat (Dobokai) László, János és Miklós részére, de
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Hydalmas-i Erdewg (dictus) Egyed fia: László nevében annak Hydalmas birtokon lakó
jobbágya: Antal deák ellentmondott, ezért Egyed fiát: Lászlót megidézték az alvajda elé
Keresztelő Szent János születése ünnepének (jún. 24.) nyolcadára.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 74018. (Teleki cs., marosvásárhelyi.)
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Jún. 9. Cusago. Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs.-hoz küldött követeihez, Corrado del Carretto
savonai őrgrófhoz és Guarnerio de Castiglionéhoz Genovának és a tengerparti további városoknak a
birodalomhoz való tartozása, illetve az általa való birtoklásának jogcíme ügyében egyeztessenek Zs.-dal.
A Zs. által a velenceiekkel, illetve a fi renzeiekkel kötendő, és őt is befoglaló fegyverszünet bármilyen
formáját üdvözölné, és ezt Zs.-ra bízza, egyúttal felhatalmazza őket, hogy e kérdésben is eljárjanak,
törekedve arra, hogy Zs. lehetőleg Velence kizárásával egy milánói–fi renezi békét hozzon tető alá, mivel így
a fi renezeiek Velence ellen fegyvert foghatnának. Tudatja, hogy a trienti püspököt a velenceiek próbálják
a saját pártjukra állítani, ezért Zs. igyekezzen a püspököt a maga részéről és a lengyel király útján, aki a
püspök nagybátyja, a velenceiek elleni hadbalépésre vagy legalább semlegességre buzdítani. Zs. ugyanúgy
az osztrák herceget is buzdítsa Velence ellen. – Osio II. 217. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) –
Carteggio II. 14/101. (Uo.)
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Jún. 9. Velence. Rinaldo degli Albizi fi renzei követ magánlevele Giovanni Melanesi di Prato váradi
püspökhöz. Egyebek mellett beszámol Magyarországról való hazaútjáról, a velencei tárgyalásairól a Zs.
és Velence közötti fegyverszüneti közvetítés ügyében. – Commissioni II. 594. – E. Kovács: Egy fi renzei
követjárás 1472., kiv. (Előbbi alapján.)
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Jún. 10. (Bude, f. II. a. Barnabe) Zs. a jászói konventhez. Elmondták neki Papy-i Péter
nevében, hogy jóllehet miután néhai frater-e: János véletlenül megölte Papy-i Tamás fiát:
Syle-t, fogott bírák közbenjárására bizonyos pénzösszeget tett le a jászói konventnél,
azonban az áldozat apja: Tamás és frater-e: András deák ennek csak a felét vették fel, a
másik felét pedig a mai napig nem vették át az ő nagy kárukra. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike szólítsa fel a mondottakat a pénz másik felének átvételére, vonakodásuk esetén
pedig idézze őket ad terminum competentem a királyi különös jelenlét elé; közöttük
függő per nem lévén akadály; minderről a konvent tegyen neki jelentést. Kijelölt királyi
emberek: Iohannes, alter Iohannes, Lazarus de Baxa, Stephanus, Georgius, Andreas,
Synka de Fay, Andreas de Papy.
Papíron, záró középpecsét nyomával. DL 83631. (Bárczay cs.)
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Jún. 10. Buda. Zs. a néhai Kapi András fia: János (proc. Zombori Lőrinc) és Óbudai Jakab deák között a
királyi személyes jelenléten folytatott pert, a felek akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. –
BTOE III. 890. sz. (DL 64235. – Kapy cs.)
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Jún. 10. Buda. Pálóci Mátyus országbíró elengedi néhai Bátmonostori Töttös Lászlónak, valamint fiainak:
Jánosnak, Lászlónak, Miklósnak és Györgynek az őt és hivatali elődjeit a mondottak Tolna megyei birtokai
után járó, eddig meg nem fizetett bírságokat; e megyében most Garai Dezső macsói bán fog közgyűlést
tartani. – Zichy VIII. 285. (DL 80051. – Zichy cs., zsélyi 213-2046.)
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Jún. 10. (in Sarus, f. II. a. Barnabe) Sygra-i Pocz fia: Péter fia: Mihály, Rosgon-i János
(magn.) főkincstartó sárosi alispánja és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy
megjelent ítélőszékükön Antal iudex de Posfalwa és elmondta, hogy Bayor-i Miklós fiai:

1426. június 10. – június 11.
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Pál és Antal előtte a következő bevallást tették: noha ők Ysep-i Feyer Lászlót ratione
due particule prati superius pratum sculteti adiacentes impedivissent, eadem duo
particula prati, quod prius ipsius Ladislai fuissent, eidem Ladislao pacifice remisissent
et resignassent.
Papíron, a hátlapján öt gyűrűspecsét nyomával. DL 103183. (Batthyány cs. lt., Bajomi cs.) – A hátlapján
alul: Ladislai Feyer de Ysep; solvit.
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Jún. 10. (in Sarus, f. II. a. Barnabe) Sygra-i Pocz fia: Péter fia: Mihály, Rosgon-i János
(magn.) főkincstartó sárosi alispánja és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy
ítélőszékükön Troczan-i Gergely szolgabíró előadta, hogy Roskowan-i Egyed bevallást
tett előtte, amely szerint quandam terram suam secus metas possessionis Dobo
adiacentem Miklós pannonhalmi apát két jobbágyának: Crawiz Miklósnak és sponsusának: Hwrner Györgynek négy évre 8 kassai forintért bérbe adja azzal, hogy annak
letelte után a földet eidem remittere ula(!) ocasione postposita teneatur.
Papíron, a hátlapján öt gyűrűspecsét nyomával. Bártfa város lt. 162. (DF 212843.) – Iványi: Bártfa 29/163.
sz. – A hátlapján alul: Inpignoratitia Dobo.
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Jún. 10. Cusago. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Corrado del Carretto követhez, hazatértében
hozzon magával négy szép vadászíjat számára, amelyek könnyűek és könnyen lehet őket megfeszíteni, mivel
jobb keze gyenge. Ezenkívül üdvözletét küldi Zs.-nak, a királynénak és báróinak, valamint sólymok küldését
ígéri. – Osio II. 222. (Milánói lt.) – Carteggio II. 14/102. sz. (Uo.)
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Jún. 10. Velence. Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano fi renzei követek levele Zs.-hoz / Ozorai Pipo
temesi ispánhoz. Hazatérőben beszámolnak a velencei tárgyalásaikról a Zs. és Velence közötti fegyverszüneti
közvetítés ügyében. Velence is békét szeretne. – Archivio IV. 229., 230. – Commissioni II. 598. – Ugyanekkor
Simone és Tommaso Melanesi budai bankárokhoz is írtak, kérve e levelek, illetve a váradi püspökhöz szóló
levél (706) kézbesítését. (Uo.) – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1472., kiv. (Commissioni alapján.)
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Jún. 11. (Iaurini, in Barnabe) Zs. emlékezetül adja, hogy ad ea, que honorem, comodum
et utilitatem status excellentie reginalis conspicuit, dirigere et propensius comitere
rimando et sollicite pensando, quomodo, qualiter, unde et de quibus reginalis celsitudo
presertim viduitatis tempore secundum sui status et honoris exigentia in solita sue
serenitatis gloria vita perservatur mundiali, hac igitur consideratione ducti, ne reginalis
excellentia sue fraudata privilegio dignitatis veri et bonorum temporalium sentiat
quoquo detrimenta, quinpotius earundem gaudeat se invenisse copiosam ubertatem,
sane provida deliberatione maturoque tractatu ac digesto prelatorum et baronum
nostrorum fidelium consilio prehabito post alias copiosas nostras donationes et
collationes serenissime principi domine Barbare, eadem gratia regnorum nostrorum
predictorum regine, contorali nostre carissime per maiestatem nostram super multis
et diversis castris, civitatibus, opidis, villis, districtibus, tenutis, tributis, tricesimis
nostris regalibus necnon ceteris bonis in aliis litteris nostris donationalibus pro ipsa
reginali maiestate superinde confectis limpide specificatis et nominatis vigore earundem
aliarum litterarum nostrarum factas, exnunc denuo et ex novo quedam castra nostra
Zwethlo, Brumno et Pluczyna vocata in marchionatu Moravie existentia valamennyi
tartozékukkal és haszonvételükkel Borbála királynénak adja vita sibi nobiscum comite
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ac etiam post decessum nostrum, si nos prius, quam ipsam […] contingat ad tempora
sue, eadem tamen sub nomine nostro viduitatem conservante ex certa nostre maiestatis
scientia et animo deliberato de manibus nostris regiis adományozza és kormányzásra
átadja. Az okleveléről visszahozatala esetén privilégium kiállítását igéri. Arenga.
Átírta Zs. 1426. aug. 10-i privilégiumában: 954, amely szerint oklevele sub secreto sigillo nostro kelt.
Archiv české koruny: Listiny a listy 1519. (DF 287547.) – Altmann II. 6666. sz.
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Jún. 11. (Bude, in Barnabe) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Buthka-i Miklós
fia: Márton meg fiai: András, Bereck és Pál nevében, hogy Buthka-i István fia: Sándor
a napokban Dobroka birtokon lévő részükre ment és ott lakó jobbágyukat: Lászlót
gyalázta és megbüntette, majd elkergette potentia mediante. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Petrus
f. Iohannis dicti Kesed de Buthka, Iokobus(!), Georgius, Petrus de Checher, Petrus f.
Pauli de Deregnie.1
Foltos papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-31. (DF 221667.) –
A hátlapján konventi feljegyzés, amely szerint Buthka-i Kezegd Péter királyi ember és kiküldöttjük,
Mátyás frater suo modo in Zempliniensi elvégezte a vizsgálatot. – Alatta egy másik ügyben keletkezett
értelmezhetetlen feljegyzés.
1
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Utána kihúzva: Barnabas, Mathias de Kamonya.

Jún. 11. (Bude, 42. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor a fehérvári káptalanhoz. Tudják
meg, hogy 1423-ban per indult a nyulakszigeti apácák egyfelől, másfelől Kwldo-i
Barnabás fia: Mihály, Thorkos (dictus) György és Kwn Mihály, Gywro-i vagy Kwldo-i
Kwn György, Balázs fiai: János és Benedek, János fiai: Péter és Albert, Beke (dictus)
Sebestyén, János fia: Imre meg fia: Gergely, Barson (dictus) Sebestyén, Kwn Benedek,
Miklós fia: Péter között (vö. ZsO X. 1073. sz.). A nádor bírói intézkedésére a budai káptalan
1423. nov. 4-i jelentésében válaszolt, amely szerint a káptalannak 1424. vízkereszt
nyolcadára kellett jelentést tennie (ZsO X. 1307. sz.). – Az utóbbi nyolcadról először
1424. György-nap nyolcadára (ZsO XI. 270. sz.), majd onnan Mihály-nap nyolcadára
(Uo. 689. sz.), ahonnan többszöri halasztással a jelen György-napi nyolcadra került a
per. – E nyolcadon megjelent előtte a nyulakszigeti apácák nevében Jako (dictus) Péter
az apácák saját ügyvédvalló levelével egyfelől, másfelől Balázs fia: János személyesen
a maga meg a többiek nevében nádori levéllel, majd bemutatták a fentebbi oklevelet,
mivel az apácák ügyvédje easdem ad meliorem perfe[ctionem] premisse nostre iudiciarie
commissionis cum gravamine consueto transmitti postulabat, pro eo easdem religiosas
dominas ad meliorem perfectionem1 premisse nostre iudiciarie commissionis cum
deponendo regali iudicia sex marcarum transmittentes kéri a fehérvári káptalant, hogy
küldjék ki tanúbizonyságaikat a felek részére, akiknek a jelenlétében Panyth-i Sebestyén
nádori jegyző, a királyi kúriából külön e célra kirendelt nádori ember Keresztelő Szent
János születésének ünnepe előtti vasárnapon (jún. 23.) menjen ki mindkét Kwldo birtok
területére, majd a szomszédok és határosok, illetve felek jelenlétében premissam nostram
iudiciariam commissionem in superioribus denotatam (vö. 1423. aug. 29.: ZsO X. 1073.
sz.) variatione sine omni faciat et perficiat, majd minderről Mihály-nap (szept. 29.)

1426. június 11. – június 12.
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nyolcadára tegyenek jelentést.2 Mivel a Kwldo-i és Gywro-i nemesek a most fizetendő
iudicia viginti octo marcarum dupplata nobis et similiter viginti octo marcarum dupplata
parti adverse nem fizették meg, ezért akkor kétszeresét lesznek kötelesek fizetni.
Átírta Hédervári Lőrinc nádor 1439. jún. 9-i oklevelében. DL 13279. (Acta eccl. ord. et mon., Poson.
56-59.)
1
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A szövegben tévesen: prefectionem.

2

Vö. a káptalan jún. 26-i jelentésével: 789.

Jún. 11. (Bude, 42. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Kallo-i
Leukes fia: Miklós (proc. Samelhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat Harabor-i
Danch (dicti) Pál és András (proc. Komlos-i János szintén leleszivel) ellenében az ő
perhalasztólevele értelmében, a konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a
jelen György-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54512. (Kállay cs.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés,
amely szerint ut intra vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztottak és egy példányt fizettek ki (ad E, una
solvit).
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Jún. 11. (zu Wienn, an eritag vor Sand Veits tag) Hanns Eylawsinrukch, Niclas Lachshutl
és Linhart Langwies pozsonyi polgárok elismerik, hogy ők schuldig worden sein und
gelten sullen den erben, weisen Kunraten dem Holczler, Hannsen dem Aczinger und
Wolfharten Reschen, all drei burger zu Wienn, und zu den zeiten ausrichtter und volfurer
des gescheffts, so weilent Hanns Mosprunner seliger getan hat zu hannden desselben
Mosprunner kinder virhundert virundsibenczig pfund wienner pfennig der alten svarzen
munss, der wir sy oder wer uns an irr stat mit dem brief mont(!) unverczogenlich richten
und wern sullen und wellen auf den nagstkunftigen Sand Michels tag ad widerred,
tun wir des nicht, was si dann des benanten gelts furbas schaden nement, es sei mit
nachraisen potschaft potenlon zerung, oder wie der schad genant ist, den ir ainer oder
ir gewisser scheinbot ungesworn gesprechen mag der den brief furbringt von irn wegen
seinen slechten warten, darumb zeglawben denselben schaden mitsambt dem haubtgut
sullen und wellen wir in an furbot und an klag genczlich ablegen und widerkeren, daz
geloben wir in stet zehaben und zevelfurn mit unseren trewn ungeverlich, sy sullen
auch haubtgut und schaden haben, dacz uns und unseren erben von ainem auf daz ander
unverschaidenlich und auf allem unseren gut, das wir haben in den landen ze Unggern
und ze Osterreich, oder wo wir es haben auf land, auf wasser, wie so das genant oder
gelegen ist, nichts ausgenommen, des sy denn ein yeder der daselbs gewaltig ist, da sy
darauf weisent oder koment sowil phunt inantwurtten sullen, sovern daz sy haubtguts
und aller scheden gancz davon gerichtt und gewert werden, wir sein lembtig oder tod.
Az oklevelet Prunner Hans és Holczkewffls Lőrinc bécsi polgárok pecsétjével erősítették
meg, wann wir zu disem mal unser aigen insigl pei uns nicht gehabt haben.
Hártyán, két függőpecsét hártyaszalagjával. Pozsony város lt., Középkori oklevelek 837. (DF 239464.)
– Hátlapján feljegyzés: Item von 1c und LXIIII hab wir geben zu scheden vor Sant Michels tag auf den
fasschang vom gulden in gold. – Bratislava 996. sz. – A szövegben az ékezetek (pontok, vesszők, kis karikák)
alkalmazása teljesen következetlen, így azokat sehol sem írtuk át.
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1426. június 12.

Jún. 12. Győr. Zs. levele egy angol bíboroshoz.1 Megkapta buzdító levelét, és örül, hogy megérkezett a
nürnbergi birodalmi gyűlésre, reméli, hogy közreműködésével eredményesen fog a gyűlés munkálkodni az
eretnekek elleni harc megszervezésén. Bár az ügy komolysága miatt maga is személyesen jelen akart lenni,
de az úti előkészületek után olyan súlyos isiász támadta meg, hogy szolgái segítsége nélkül meg sem tudott
mozdulni. Mivel a betegség sokáig tartott, lemondott utazásáról, és erről tudatta a választófejedelmeket is.
Felépülésekor kapott híreket közül vele: Dan havasalföldi vajda, miután előbb sikeresen legyőzte a török
segítséggel ellene támadókat, néhány nappal később, máj. 30-án vereséget szenvedett egy nagy török seregtől,
életét is csak nehezen tudta menteni. Ugyanakkor Bosznia királya távollétében ellene áskálódik, állandóan
károkat okoz országának. A törökök az utóbbi időben kétszer is megtámadták Horvátországot és Szlavóniát,
sokezer embert hurcolva el rabszolgaságba. Bosznia királya a napokban arról értesítette, hogy a török
szultán nagy hadsereget gyűjtve személyesen akar a Magyar Királyságra támadni és a bosnyák királytól
pedig követeli, hogy átvonulhasson. Zs. mindezen, a keresztényeket fenyegető veszélyek elősorolása után
segítséget kér, mivel Magyarország jövedelmei nem elegendőek e harcra. Egyúttal tájékoztatja a bíborost,
hogy most három sereget kíván felszerelni, részben a husziták, részben pedig a saját vezetése alatt Dan vajdát
megsegítendő a törökök ellen.2 Visszatértekor szívesen találkozna vele személyesen. – DRTA VIII. 488.
(HHStA, RRB vol. D – DF 287860., fol. 76a–77a.) – Acte și fragmente III. 80–81. (Uo.) – Altmann II. 6667.
sz. (Uo.)
1
A DRTA VIII. 488. 1. jegyzet feltételes azonosítása szerint Branda da Castiglione bíboros, de a 491.
oldalon viszont a Nürnbergben tartózkodó Giordano Orsini bíboros-legátus levelét közlik, és a 496. oldalon
közölt, a birodalmi gyűlésen jelenlévők listája más bíborost nem említ. 2 Vö. Cîmpeanu: Dan al II-lea,
Sigismund de Luxemburg și cruciada târzie 62–63.
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Jún. 12. (Bude, f. IV. p. Barnabe) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Keked-i István
fiai: Miklós és János, e Miklós fia: Imre, valamint e János fiai: János, István, László és
Imre, továbbá Mihály fia: László fia: Miklós nevében, hogy Felseukeked-i Lukács fiai
András, János és Máté kizárta őket Felseukeked és Lachfalva birtokokon lévő részeikből,
a jövedelmekből Mihály-napkor (szept. 29.) és karácsonykor járó census seu datia-t és
ajándékokat meg más járadóságokat maguknál tartják és ezenfelül iobagiones ipsorum
videlicet super quemlibet centum denarios novos, ac quandam vineam ipsius Nicolai et
Iohannis filiorum Stephani in territorio eiusdem possessionis Felsekeked existentem1
a quadam iobagione ipsorum sine herede decedentem 2 in ipsos devolutam pro se ipsis
recipiendam occupassent potentia mediante; insuper ydem Andreas quendam privilegium
cum pendenti3 sigillo condam Emerici Bubek super quarta puellari confectum4 ad
ipsarum sepissimas petitiones restituere voluisset potentialiter erga se reservando. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd idézze meg őket ad terminum
competentem a királyi jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent
pedig minderről ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus, Georgius
Koporch de Nemethfalva, Blasius de Inoth, Nicolaus Thuzda de eadem, Sebastianus de
Asguth, Petrus Genye, alter Petrus de Neune, Clemens, Andreas f. Galli, Valentinus de
Chan, Petrus dictus Buza de Menzenthkakso.
Papíron, zárópecsét darabjaival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-22. (DF 221658.) – A hátlapján
keresztben a konvent feljegyzése 1426. júl. 17-i jelentéséhez, amely szerint Mendzenthkokso-i Péter királyi
ember Jakab frater jelenlétében suo modo in Abawywariensi az apostolok szétoszlásának ünnepén (júl. 15.)
Felsekeked-en megidézte őket Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára. Datum tertio die.
A szövegben: existentibus.
conferetim.
1

2

A szövegben: decedentis.

3

A szövegben: conpendenti.

4

A szövegben:

1426. június 13.
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Jún. 12. (6. die f. VI. p. oct. corp. Christi) A csázmai káptalan Cillei Hermann zagorjei
grófhoz és szlavón bánhoz. Parancslevele értelmében – amelyet pecsétfőjükkel
ellátva visszaküldenek neki – az abban megnevezett Lesna-i Gergely báni emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: János papot, egyházuk karbeli javadalmasát, akik
visszatérve elmondták, hogy ők úrnapja ünnepének nyolcada utáni pénteken (jún. 7.)
Zrednamelleky-i Gergely fiát: Lőrincet ottani birtokrészén Zrednamelleky-i Geleth fiai:
Dénes és Fülöp ellenében megidézték válaszadásra Keresztelő Szent János születése
ünnepének nyolcada utáni hétfőre (júl. 8.) a körösi széke elé.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 35509. (Acta Paul., Garig 5-27.) – Levt. Közl. 10. (1932) 280., reg.
– A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint propter motum presentis exercitus ad Iacobi
halasztották a pert.
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Jún. 13. Győr. Zs. néhai Csáki Miklós fiaihoz: László erdélyi vajdához és bihari ispánhoz meg Mihályhoz
(egr.). Levele kézhezvétele után azonnal adják vissza Betlendi Imre kezükön lévő birtokait. – A szöveg élén
és a pecsét alatt: Commissio propria domini regis. – Csáky I. 342. (DL 71466. – Csáky cs., központi.)
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Jún. 13. (Bude, f. V. a. Viti et Modesti) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Pazan-i
Lukács fiai: Miklós, György és László, Cheres László és fia: János nevében, hogy
Mada-i Miklós fiai: Dezső és Bertalan, Sebestyén fiai: Benedek, Tamás, István, Miklós
és Márton, Pazan-i Dénes fiai: Benedek, Mátyás, Barnabás és Gergely, e Benedek fiai:
Bereck és János1 nemrégiben a panaszosok Pazan birtokon lévő erdejét felégették, majd
Szabolcs megye ítélőszéke előtt ez ügyben ártatlanoknak mondták magukat, sőt Lukács
fiát: Miklóst sértegették; ezzel meg nem elégedvén György a felsoroltak egyetértésével és
[Pazon-i] Lukács fia: György Pazan-i erdejét teljesen kivágatta. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike tudja meg az igazságot, majd idézze meg őket ad terminum competentem a királyi
jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály. Kijelölt királyi emberek: Dyonisius
de Gegen, Mathias de eadem, Ladislaus de Anarch, Martinus f. [… ….], Thomas de
Dege, Laurentius de Besenew, Petrus, Nicolaus, Anthonius de Arthanhaza.
Foltos, elhalványult írású papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-49.
(DF 221686.) – A hátlapján a konvent feljegyzése és fogalmazványa az 1426. júl. 25. körüli jelentéséhez,
amely szerint [… …] királyi ember Antal perjel jelenlétében elvégezte a vizsgálatot, majd Jakab-nap […]-n
megidézte őket a királyi jelenlét elé Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára.
1
Az oklevélben felsorolt személyekre lásd C. Tóth: Szabolcs megye 194. (Madai család) és 201. (Pazonyi
család).
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Jún. 13. (Bude, 44. die oct. Georgii) Zs. azt a pert, amelyet Bathmonostra-i Thewthes
(dictus) László fia: János (proc. Besenew-i Tamás csanádi káptalani levéllel) folytat Bol-i
Gergely ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a Baranya megyei Kerekeghaz
és Kerthveles birtokok határjárásakor és felbecslésekor történt ellentmondás miatt a
jelen György-napi nyolcadon a királyi különös jelenlét előtt, quia prefatus Gregorius
sub banderio episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis, domini scilicet sui versus partes
Transalpinas vonul, több más oklevél bemutatásával Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára
halasztja. Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis,
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1426. június 13. – június 14.

aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga
ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 80052. (Zichy cs., zsélyi 213-2045.) – Zichy VIII. 4., reg., máj. 1-jei
kelettel.
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Jún. 13. (16. die f. IV. a. corp. Christi) A kolozsmonostori konvent emlékezetül adja,
hogy Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda máj. 27-i levele (624) értelmében az abban
megnevezett Eztyen-i Péter alvajdai emberrel kiküldték Ferenc frater papot, szerzetestársukat,
akik visszatérve elmondták, hogy ők úrnapja előtti szerdán (máj. 29.) kimentek (Tötör)
birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után ellentmondás nélkül bevezették
(Tötöri) Lászlót abba, és iktatták részére örök birtoklásra, a törvényes ideig a helyszínen
maradva. A privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
Hártyán, pecsételés látható nyoma nélkül. DL 27455. (KKOL, Cista comitatuum, Doboka T-41.) –
Diaconescu: Documente 44., jún. 14-i kelettel.
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Jún. 14. (Bude, 45. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
György esztergomi érsek (proc. Bálint deák érseki levéllel) folytat Gymes-i Forgach
(dictus) Miklós fiai: János, István és Imre meg özvegye (nob.) (proc. Ozlan-i András
zobori konventi levéllel) ellenében a zobori konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt
ügyben a jelen György-napi nyolcadon előtte, amikor az alperesek neki és a másik félnek
három bírságot voltak kötelesek fizetni, az ügyvédek akaratából Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára halasztja a bírság bírói részének megkétszerezésével. – A hátlapon: solvisset,
alatta: TK (kézjegy), solvisset.
Két példányban: 1.) foltos, lyukas papíron, zárópecsét darabjával. DL 59089. (Forgách cs.) – 2.) papíron,
zárópecsét darabjával. DL 59090. (Uo.)
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Jún. 14. (Bude, 45. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet György
esztergomi érsek (proc. Bálint deák érseki levéllel) folytat Gymes-i Forgach (dictus)
Miklós özvegye (nob.) (proc. Ozlan-i András zobori konventi levéllel) ellenében a zobori/
garamszentbenedeki1 konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Györgynapi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: solvisset, alatta: TK (kézjegy), solvisset.
Két példányban, mindkettő papíron, zárópecsét darabjaival. DL 59091–59092. (Forgách cs.)
1
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A két példányban eltérően adták meg a konvent nevét.

Jún. 14. (Bude, 45. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet György
esztergomi érsek (proc. Bálint deák érseki levéllel) folytat Gymes-i Forgach (dictus)
Miklós fiai: János, István, Imre, László, Péter és György (proc. Ozlan-i András zobori
konventi levéllel) ellenében a garamszentbenedeki konvent vizsgálati és idézőlevelében
leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából Mihálynap (szept. 29.) nyolcadára halasztja a bírság bírói részének megkétszerezésével. –
A hátlapon: solvisset, alatta: TK (kézjegy), solvisset.

1426. június 14.
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Papíron, zárópecsét nyomával. DL 59093. (Forgách cs.)
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Jún. 14. (Bude, 45. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Warada-i
Mihály és Pelbárt (proc. Kerch-i Mátyás királyi levéllel) folytat Hungh-i Albert vránai
perjel ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a leleszi konvent idézőlevelében leírt
ügyben a jelen György-napi nyolcadon előtte, amikor is az alperesnek iudicia quatuor
marcarum nobis et parti adverse kellett volna fizetnie, de regio litteratorio mandato pro
parte ipsius domini prioris, eo quod id in regium exercitum versus partes Transalpinas
foret profecturus, nobis allato, Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja.1 – A hátlapon:
TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 80053. (Zichy cs., zsélyi 2-972.) – Zichy VIII. 272., reg. – A hátlapján
keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felpereseket ismét Kerch-i Mátyás képviselte leleszi konventi
levéllel, és az alperes részére szóló királyi rendelettel vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztották a
pert; alatta: két példányban kellett kiállítani az erről szóló oklevelet, a felperes fizetett, az alperes nem (duo,
A solvit, I non).
1

Vö. 765.
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Jún. 14. Buda. Pálóci Mátyus országbíró a leleszi konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg három vásáros kikiáltással Csarnavodai Miklós fiait:
Jakabot és Gergelyt, István fiát: Pétert és György fiát: Grisogonus presbitert (alpereseket) Meggyesi István
fia: Zsigmond ellenében a királyi jelenlét elé, felszólítva őket a bírságaik megfizetésére is. Kijelölt királyi
emberek: Jármi Balázs fia: András, János, a mondott Balázs fia: András(!), Mihály fiai: Tamás és Péter,
Jármi Dénes, Sámelyházai Balázs és másik Balázs, Császári Gergely. – Zichy VIII. 286. (DL 80054. –
Zichy cs., zsélyi 214-B-76.) – A hátlapon középen: TK (kézjegy), solvisset; keresztben konventi feljegyzés,
amely szerint Jármi Balázs fia: András királyi ember kiküldöttük: Ferenc frater jelenlétében először a
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe utáni kedden (szept. 17.) in Zalka, másodszor szerdán (szept. 18.)
in Bathor, harmadszorra pedig csütörtökön (szept. 19.) in Nomen idézett. – Vö. ZsO XII. 486–487., 966. sz.
(Ez utóbbiban György fia: Grisogonus helyett György fia: Zsigmond szerepel!)
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Jún. 14. (f. VI. p. Barnabe) Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előtte
Sayonempthy-i Beken (dictus) László fia: Benedek – a maga meg fiai: Péter és Miklós,
továbbá János fia: Tamás, András fia: Pelbárt, Imre fia: Pál, István fiai: András és Adorján
nevében – és eltiltotta Zs.-ot, valamint Pálóci Mátyust (magn.), továbbá Bel-i Gergelyt,
Györgyöt és Lászlót meg mindenki mást a Borsod megyei Rathnolthfalwa prédiumuk
elfoglalásától, használatától, illetve elidegenítésétől.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. Kassa város lt., Archivum secretum, Bekényi U-9. (DF 269813.)

*.
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Jún. 14. A kolozsmonostori konvent oklevele. – Diaconescu: Documente 44. – Az oklevél helyes kelte: jún.
13. Lásd 725.

Jún. 14. (am freitag vor Sand Veyts tag) Iacob von Griskirchen auf dem Hawsnick
emlékezetül adja, hogy őt Hans Hochhoim richter zu Newsidl pey den see in Hungern
gyilkossággal vádolta meg, amit állítása szerint ő és segítői követtek el vele szemben. Ő
azonban Hans Wanger dieczeit purckgroff czu Altenburgk előtt megígérte, és jelen levelével
is ígéri, hogy a vád alóli felmentésért cserébe tizennégy napon belül elhagyja Ausztriát és
Magyarországot, és nem is tér vissza többé, Hans Hochhoim-ot és utódait pedig ebben az
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ügyben többet nem fogja háborgatni. Az oklevelet a sajátján kívül Hainrich Stawchaimer,
dieczeit pfleger und richter czu Pruck auf der Leyta pecsétjével is megerősíttette.
Hártyán, két, hártyaszalagon függő pecséttel. DL 25350. (Ismeretlen provenienciájú iratok.) – Hátlapján:
Hochaimer.
733

Jún. 15. Győr. Zs. a veszprémi káptalanhoz. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike szólítsa fel Répási Miklós fiait: Pétert és Györgyöt, hogy Répás, Rigyác, Petri, Laposnok,
Csigfelde és Nagydém birtokokon lévő részeiket osszák meg osztályos testvéreikkel: Répási János fiaival:
Jakabbal és Tamással. Kijelölt királyi emberek: Görcsönyi Balázs, Antal, István fia: Miklós, Kisdémi Miklós,
fia: Péter, másik Péter, Bödögei Domokos, András, Egyed, Gici Péter, Benedek. – Fejér X/6. 786. (Átírta a
veszprémi káptalan 1426. júl. 19-i jelentésében: 862. DL 43669. – Múz. törzsanyag, Jankovich-gyűjt.)

734

Jún. 15. (Bude, sab. p. Anthonii conf.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent a királyi
különös jelenlét előtt Marchaly-i István fia: István özvegye: Anglys (nob.) nevében
Kovachy-i Balázs, a zalai konvent levelével, egyfelől, másfelől Chaby-i Detre fia: Jakab,
majd elmondták, hogy ők a jelen György-napi nyolcadon folytatandó perüket közös
akarattal statu in eodem vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztják.
Restaurált, foltos, hiányos papíron, zárópecsét darabjaival. DL 103505. (Batthyány cs. lt., Jelzet nélküli.)

735

Jún. 15. (Bude, sab. p. Anthonii conf.) Zs. a nyitrai káptalanhoz. Elmondták neki
Kisheresthyen-i Gepes László, Chey-i Miklós meg fia: István, továbbá e Miklós fiai:
János és Simon, Lochy-i László özvegye: Skolasztika (nob.), Keer-i Miklós, Manya-i
Orbán meg felesége: Erzsébet (nob.) nevében, hogy Lochy-i György, Lochy-i István
leánya: Ilko (nob.), Gyalla-i István fia: László, Mihály meg fia: János, Lochy-i István
özvegye (nob.), most Mihály de eadem felesége, a mondott asszonyok ösztönzésére és
egyetértésével Felsewchey birtokukról 150 kepe termést és 4 kaszaaljnyi szénát elvittek,
továbbá a területből nagy részt elfoglaltak, elszántottak és bevetettek; ezenkívül a
panaszosoknak a mondott birtok határain belül fekvő erdejét teljesen kivágatták potentia
mediante. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt a
káptalan írja meg neki. Kijelölt királyi emberek: Sigismundus de Zemere, Iohannes f.
Iacobi de Iklad, Emericus de eadem, Stephanus de Koltha, Michael, Ladislaus f. Iacobi
filii Iohannis de Iklad, Ladislaus Harka de Wek.
Átírta a nyitrai káptalan 1426. jún. 27-i jelentésében: 797, amely szerint a parancslevél sigillo vestro
mediocri volt megerősítve. DL 90698. (Tajnay cs.)

736

Jún. 15. (Bude, 46. die oct. Georgii) Zs. azt az oklevélbemutatást, amelyet Nabrad-i János
fia: János – személyesen megjelenve – mint felperes egyfelől, másfelől Waya-i Ábrahám
és István (proc. Mykola-i János országbírói levéllel) mint alperesek között az ő bírói
intézkedése értelmében a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Györgynapi nyolcadon kellett volna a királyi különös jelenléten megtenni, a felek akaratából
Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. Presentes autem propter absentiam …
Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi
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cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus
consignari.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 97043. (Vay cs., berkeszi.)
737

Jún. 15. (Bude, 46. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor bizonyítja, hogy Kallo-i Leukews
fia: Miklós nevében ügyvédje: Samely-i Balázs leleszi konventi levéllel az ő idéző- és
a leleszi konvent válaszlevele értelmében az azokban leírt ügyben a jelen György-napi
nyolcadon 45 napon keresztül várt Bathor-i Szaniszló fiára: Istvánra, ő azonban nem
jött és nem is küldött maga helyett senkit, sem a hat márka bírságot nem fizette meg a
bírónak és a másik félnek; ezért a szokásos bírságban, hacsak rationabiliter ki nem menti
magát, valamint az eddigi bírság meg nem fizetésért in dupplo eorundem marasztalja el.
– A hátlapon: Zabolch (a megyei bírségjegyzéknek), BP (kézjegy), solvisset.
Hiányos papíron, zárópecsét darabjával. DL 54514. (Kállay cs.)

738

Jún. 15. (Bude, 46. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Kallow-i
Leukus fia: Miklós (proc. Samelhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat Orozy-i
Imre fia: Fülöp, László, Imre, Borswa-i Fábián fia: Pál meg fiai: László és Miklós (proc.
Komlos-i János szintén leleszivel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a leleszi
konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon előtte,
az ügyvédek akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK
(kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54515. (Kállay cs.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés,
amely szerint a pert, ut intra, vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára (ad E) halasztották; az erről szóló oklevelet
két példányban állították ki (due), solvisset.

*.

Jún. 15. A knini káptalan oklevele. – Isprave 365/1719. sz., reg. – Az oklevél helyes kelte: jún. 16. Lásd 743.

739

Jún. 15. Kálló. Márki Antal szabolcsi alispán és a négy szolgabíró előtt Kállói Lökös fia: Miklós tiltakozott
az ellen, hogy habár Bátori Szaniszló fia: István megengedte négy buji jobbágyának a király Ladány
nevű birtokára történő költözést, majd onnan azok szintén engedéllyel az ő birtokára költöztek, mégis két
jobbágyától egy malmát, a másik kettőnek pedig rengeteg gabonáját vette el. – Szabolcs II. 387. sz. (DL
54516. – Kállay cs.)

740

Jún. 16. Buda. Zs. a szekszárdi konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vizsgálja ki Bátmonostori Töttös László fiainak: Jánosnak, Lászlónak, Györgynek és
Miklósnak a panaszát, amely szerint Maróti János kormosi officiálisa: Battonyai László ottani jobbágyaikkal
a panaszosok birtokairól rengeteg állatot elhajtott. Kijelölt királyi emberek: Besenyői Mihály fia: Mihály,
Miklós fia: Gergely, István fia: Bertalan, Baki Ferenc, Gergely, Csipcsi Beke Mihály. – Zichy VIII. 289. (DL
80055. – Zichy cs., zsélyi 213-2027.)

741

Jún. 16. (Bude, 47. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a bizonyítékbemutatást,
amelyet Enyzke-i György fiainak: Miklósnak és Benedeknek (proc. Kekemezey-i Bagos
– dictus – Jakab szepesi káptalani levéllel) kellett volna Sowar-i Soos Péter (proc. Tegzes
Domokos szintén szepesivel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a király bírói
intézkedésében foglalt ügyben a jelen György-napi nyolcadon megtennie, az ügyvédek
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akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: BP (kézjegy),
solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 57581. (Soós cs.)
742

Jún. 16. A győri káptalan Zs.-hoz. A Mihály bakonybéli apát és a konvent részére szóló éves megbízása
értelmében az abban megnevezett Jutasi Móric fia: György királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
László karbeli klerikust, akik jún. 12-én vizsgálatot tartottak Veszprém megyében és megtudták, hogy
Döbrentei Himfi Benedek özvegye és fiai: Tamás, Basi, Imre és László familiárisai – közöttük Koltai Miklós
döbrentei várnagy és officiális, Koltai György döbrentei officiális – meg döbrentei és jákói jobbágyai Polány
birtokra törve jobbágyaik valamennyi értéktárgyát és állatait Döbrente várába vitték. – Pannonhalmi konv.
II. 284. (Átírta a pannonhalmi konvent 1435. jún. 28-i oklevelében. PBFL 968, Konventi lt., Capsarium 55-Z.
– DF 207779.) – Eredeti példánya: Uo. 851, Konventi lt., Capsarium 50-T3. (DF 207661.) – Tört. Tár 1903.
362., kivonat.

743

Jún. 16. (Tininii, in ecclesia nostra kathedrali, die vero, quibus supra) A knini káptalan
Zs.-hoz. 1425. dec. 27-i parancsa (ZsO XII. 1322. sz.1) értelmében kiküldték Mihály
pap kanonoktársukat, aki Vid és Modeszt ünnepe utáni vasárnap (jún. 16.) Slevna-i
Lenkovech Pál királyi emberrel visszatérve elmonda, hogy ők a mondott ünnep előtti
csütörtökön (jún. 13.) kimentek Dolan birtokra, majd a szomszédok és határosok
összehívása után ellentmondás nélkül bevezették abba a Nebluh generatio-ba tartozó
Bobanych (dictus) Pált és Radych-ot meg összes generatio-s frater-üket, és iktatták
azt részükre örök joggal és visszavonhatatlan birtoklásra, a törvényes három napig a
helyszínen maradva.
Átírta Mátyás király 1463. márc. 16-i oklevelében. A. HAZU D-III-56. (DF 230308.) – Isprave 365/1719.
sz., reg., jún. 15-i kelettel.
1
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A knini káptalan oklevele hibás dátummal megadva.

Jún. 17. (Iaurini, f. II. p. Viti et Modesti) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondták neki
Frathno-i Pál fia: Groff (dictus) Pál (egr.) nevében, hogy ő a Sopron megyei Frathno
castrum meg tartozékai és haszonvételei birtokába, amelyek őt iusto iuris titulo
megilletik és amelyeket eddig is békésen birtokolt, be akar kerülni. Ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vezesse be őt abba és iktassa részére az őt illető jogon örök birtoklásra,
az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi jelenlét elé, a
káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Martinus dictus
Waytrahar1 de Pamgerthon, Martinus dictus Klyngenfuert de Sadendorf, Laurentius de
Egre, Bartholomeus, Iohannes dicti Hagnabar de Trausdorf.
Papíron, zárópecsét nyomával. Prímási Levéltár, Pozsonyi káptalan orsz. lt. 2-3-28. (DF 261230.) – Átírta
a pozsonyi káptalan 1426. aug. 21-i privilégiumában: 995, amely szerint a parancslevél secreto suo sigillo volt
megerősítve. DL 11807. (NRA 1593-6.)
1
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Előtte kihúzva: Pay.

Jún. 17. (Bude, f. II. p. Viti et Modesti) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki
Samelhaza-i János fia: Balázs felesége: Anna (nob.) nevében, hogy ő Pilys-i László
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fiának: Demeternek a Szabolcs megyei Pilys birtokon lévő részének harmadába, amely
őt a mondott Demeternek a konvent előtt tett adománya értelmében illeti meg, be akar
kerülni. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őt abba és iktassa részére minden
haszonvételével az őt illető jogon örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad
terminum competentem a nádori jelenlét elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Gregorius, Vallentinus de Apagh, Mathyas, Symon, Dominicus
de […], Georgius de Nogfalu.
Átírta a leleszi konvent 1426. júl. 20-i privilégiumában: 865. Leleszi konvent orsz. lt., Introductoriae et
statutoriae S-202. (DF 212351.)
746

Jún. 17. Buda. Zs. a zalai konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike vezesse be Kutasi Terjék Ferenc fiait: Istvánt és Antalt meg ezen István fiait: Benedeket, Györgyöt és
Lőrincet Haholti Miklós fia: Miklós és Mihály fia: Antal Zala megyei Boczfölde nevű birtokába, amelyen
Szent Margit tiszteletére szentelt kőegyház áll. A kijelölt királyi emberek: Szili Miklós, Bödei Balázs, János.
– Zala vm. II. 451. (Átírta a zalai konvent 1426. júl. 28-i oklevelében: 899. VEML 36., Sümegi Darnay
Múzeum történelmi iratgyűjteménye 9. – DF 282730.)
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Jún. 17. (Bude, f. II. p. Viti et Modesti) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előtte Ablonch-i Was (dictus) Miklós fia: János egyfelől, másfelől
Kapolna-i Oros (dictus) Jakab fia: János – a maga meg fiai: Gergely és Miklós nevében
ügyvédvalló levél nélkül, de terhükkel –, majd Jakab fia: János a következő bevallást
tette: ő a mondott Was (dictus) Miklós fiának: Jánosnak és örököseinek a fél Kapolna
birtok negyedének negyedrészébe – a nádor bírói intézkedése értelmében az egri
káptalan tanúbizonysága jelenlétében a kiküldött nádori ember által – történt iktatásakor
ellentmondott. Mégis, mivel meggyőződött arról, hogy a birtok fele negyedének negyede
omne ius megilleti őket, ezért az iktatáshoz teljes beleegyezését adja, szavatosságot
vállalva a mondott birtokrészre.
Hártyán, a hátlapján gyűrűspecsét darabjaival. DL 11805. (NRA 1549-71.)

748

Jún. 17. (Bude, 48. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Karul-i
László fia: Jakab és Mihály fia: László1 (proc. Mendzenth-i Miklós váradi káptalani
levéllel) folytat Bathor-i János fiai: István, Mihály, Tamás és Bertalan, Szaniszló fia:
István és György fia: Barla (proc. Nabrad-i János leleszi konventi levéllel) ellenében
a leleszi konvent oklevelében leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon előtte, az
ügyvédek akaratából Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: BP
(kézjegy), solvisset.
Javításokkal teli papíron, zárópecsét nyomával. DL 98869. (Károlyi cs. nemzetségi lt., Károlyi cs.)
1
A két név az alábbi kihúzott nevek fölé írva: filius Ladislai et Ladislaus filius Michaelis, Iohannes filii(!)
Ladislai, Demetrius filius eiusdem, Iacobus, Ladislaus et Bartholomeus filii Michaelis de Karul, Petrus de
Bagus, alter Petrus filius Petri, Ambrosius filius Laurentii, Stephanus filius eiusdem Ambrosii, Iacobus filius
Ladislai de Wethes, Nicolaus, Paulus filii Iohannis de Chomakaz.
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Jún. 17. (Bude, 48. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Varada-i Mihály, Miklós és Pelbárt folytat Daroch-i Bertalan, Lőrinc és Miklós
meg másik Miklós (proc. Perked-i Symon leleszi konventi levéllel) ellenében az ő
perhalasztólevele értelmében, néhai Nánai Kompolt István országbíró idéző- és a leleszi
konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon előtte, de regio
litteratorio mandato, eo quod idem Pelbardus1 et Mychael unacum magnifico Pipone
de Ozora in regium exercitum foret(!) profecturi, nobis allato, Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 80056. (Zichy cs., zsélyi 2-973.) – Zichy VIII. 58., reg., máj. 1-jei
kelettel. – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint, mivel a felperesek közül Miklós királyi
parancsra versus Transalpinas vonult – az alpereseket Perked-i Simon királyi levéllel képviselte –, ezért a
pert vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztották, az erről szóló oklevelet két példányban (due) kellett
kiállítani, solvisset.
1
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A kihúzott Miklós fölé írva.

Jún. 17. A nagyszombati számadáskönyv (registrum maius) 1426. évi bejegyzése. Jacobus Satler elszámol
Iohannes Goltsmyt városbíró és a kiadásban felsorolt esküdtek, valamint polgárok felé, akik a huszonnégyek
tagjai ( fir unde czwenczigern),1 továbbá Erhard Moderer korábbi városbíró és Stefan Spiler felé is 200 forintról
(kamer gulden), 23 kamarai forintról és 3000 dénárról a Magerdorff-i tizedekből (von dem czehenden von
Magerdorff ), amelyet a nevezettek jóváhagynak. – Fejérpataky: Számadáskönyvek 132. (Nagyszombat város
lt., Rationes camarae – DF 279868., fol. 53b.) – Rábik: Mestská kniha 262/586. (Uo., fol. 54b.)
1

A külső tanács tagjairól lehet szó. Vö. ZsO XII. 474a. sz.
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Jún. 17. A nagyszombati számadáskönyv (registrum maius) 1426. évi bejegyzése. A városbíró és a tanács
előtt Petrus Czigler elszámolt 733 forintról és 20 dénárról, amelyet borra és más egyebekre kapott; adós
maradt még 298 forinttal és 40 dénárral. – Fejérpataky: Számadáskönyvek 132. (Nagyszombat város lt.,
Rationes camarae – DF 279868., fol. 53b.) – Rábik: Mestská kniha 263/587. (Uo., fol. 54b.)
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Jún. 18. (Bude, 49. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor bizonyítja, hogy Chythnek-i
János mester (proc. Therezthene-i István fia: János jászói konventi levéllel) Zalonya-i
Lóránt fia: István fiára: Jánosra az ő idéző- és perhalasztólevele meg a leleszi konvent
válaszlevele értelmében, az azokban leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon 48
napig várt előtte, de István fia: János nem jött és nem is küldött maga helyett senkit,
ezért a szokásos bírságban, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalja. –
A hátlapon: Torna (a megyei bírságjegyzéknek), BP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11806. (NRA 1549-70.)
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Jún. 18. (f. III. p. Viti et Modesti) A budai káptalan oklevele szerint megjelent előttük
Rawen-i Mihály mester – a maga meg István nevében ügyvédvalló levél nélkül, de terhével –
egyfelől, másfelől (Haraszti Tapán) Kelemen mester és a következő bevallást tették: mivel
Mihály mester totales portiones possessionarias Nicolai filii Francisci de Selph et Georgii
filii eiusdem in Neugradiensi et Heweswywariensi ac de Zolnok comitatibus adiacentes
per ipsum sibi suisque heredibus a regia maiestate sub note infidelitatis eorundem Nicolai
et Georgii impetratas apud manus alienas habitas, cum eodem magistro Clemente
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participasset. Ezért Kelemen mester Mihály mester és fia: István felé vállalta, hogy a
mondott birtokokat a detentoribus earum propriis suis laboribus et expensis requireret et
rectificaret, tandemque requisitas et rectificatas inter se in duas rectas et equales partes
dividere tenerentur sub conditionibus et articulis litteris in eisdem declaratis, ipsis itaque
litteris per prefatos magistros Michaelem et Clementem productis.
Tartalmilag átírta Garai Miklós nádor 1431. febr. 17-i oklevelében. A. HAZU D-V-103. (DF 230548.)
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Jún. 18. (ante domum mansionis sive habitationis providi ac sagacis viri Laurentii
Kursner de Lewcz, indictione quarta, die 18. mensis Iunii, hora tertiarum vel quasi)
Lewcz-i János (fia) Nicasius esztergomi egyházmegyei császári közjegyző bizonyítja,
hogy megjelent előtte Odorino-i András szepesi olvasókanonok nevében Nisicz-i Mátyás
fia: Fülöp esztergomi egyházmegyei presbiter, és bemutatta Placentia-i Vicedomini
Máté mindkét jogi doktor, esztergomi olvasókanonok és György esztergomi érsek
vikáriusának és általános ügyhallgatójának a mondott András mint felperes egyfelől,
másfelől Wsfalva-i János szepesi kanonok mint alperes közötti ügyben kiadott oklevelét
(lásd 396), amelynek értelmében Grappar (dictus) János rector ecclesie Beate Agnetis
virginis et martiris de villa Rusquini a mondott Iohannem de Wsfalva sic, ut prefertur,
in sententia sive publico instrumento superinde confecta sive confecto a se cum aliis
fratribus propria in persona monitum ac expectatum dicto magistro Andrea aut suo
legittimo procuratori ad hoc deputato satisfacere recusantem, non obstante appellatione
sua tali, quali, tamquam rebellem et contumacem ac inmemorem salutis sue sub penis
dicto instrumento insertis in sua ecclesia, sed et ceteri executores deinceps singulis
dominicis diebus ac festivis, dummodo maior populi multitudo ad divina audienda
adessent, pulsatis campanis, candelis accensis et in signum maledictionis eterne
in terram proiectis publice et in ambone denunctiaret alias sciret se sententiam dicti
excommunicationis in dictis litteris in omnes et singulos dictum mandatum exequi
recusantem sive recusantes latam incurrisse, tunc dictus dominus Iohannes dixit se
velle apparui adhibere. Super quibus omnibus et singulis premissis prelibatus dominus
Philippus procurator et procuratorio nomine, quo supra, per(!) obnixe toto sui cordis cum
conamine supplicavit, hogy a közjegyző foglalja mindezt írásba. Tanúk: Wenceslaus de
Lanczkron Ludnisnensis-i klerikus, Planiczer Péter Eppries-i polgár.
Hártyán, díszes kiemelt I kezdőbetűvel, a szöveg alatt Lőcsei János (fia:) Nicasius császári közjegyző
jelvényével és záradékával (a képét lásd 501. oldalon). Szepesi káptalan mlt. 11-3-44. (DF 272767.)
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Jún. 18. (in Ziget, f. III. p. Barnabe) Zerydahel-i Ferenc máramarosi alispán és a négy
szolgabíró emlékezetül adja, hogy megjelentek előttük Gerhes (dictus) Péter és Mihály
(nob.) unacum suis fratribus de Zarvazo egyfelől, másfelől Zaploncha-i Bosa (dictus)
Sandor, majd az előbbiek Sandrinus ellenében elmondták, hogy bizonyos frater-ük:
Nemerke Zaploncha birtok harmadrészét Sandrinus-nak pro septuaginta quatuor florenis
computi Zigetiensis elzálogosította et idem dictus Nemerke nunc foret in terra Russcie,
ezért ők a mondott birtokrészt vissza akarják váltani. Nos quoque unacum nobilibus
pro tribunali iuris iustitiam consedentibus cognitis et consideratis, qui(!) dicti Petrus
et Michael prescripto Nemerke cum eorum fratribus in linea consanguineitatis aliis
fratribus ipsius Nemerke omnibus plus et magis pertineat premissam tertiam partem
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portionariam predicte possessionis Zaploncha pro ipsis LXXIIII florenis presentis in
pecuniis coram nobis ei Sandrino persolvendis prescriptis Petro et Michaeli cum eorum
fratribus adiudicavimus et commisimus remittandam et rehabendam ac in dominio
dicte portionis premisse possessionis iure hereditario statui et percunctari azzal, hogy
Nemerke a mondott összegért magához válthatja a birtokrészt.
Papíron, öt gyűrűspecsét nyomával. Tiszántúli Ref. Egyházker. Kt., Kézirattár, Sztojka cs. okl. 22. (DF 275890.)
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Jún. 18. Sopron. Sopron város tanácsának adósságlevele Vilmos fraknói gróf részére 98 aranyforintról. –
Házi I/2. 309. (Sopron város lt. D 699. – DF 202333.)
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Jún. 18. Kophel zsidó bizonyítja, hogy Sopron városától a József zsidónak járó 127 forintot átvette. – Házi
II/6. 77. (Sopron város lt. D 3479. – DF 204820.) – Magyar–zsidó oklt. XIII. 48. (Uo.)
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Jún. 19. (Iaurini, f. IV. p. Viti et Modesti) Zs. a kapornaki konventhez. Elmondták neki
Ilvagh-i Péter fia: Mátyás meg fiai: György, János és Márton nevében, hogy Azzonfalva-i
Osth fiának: Gergelynek Salamonwar birtokon állított officiálisa: Zenthgyurghvelge-i
Fekethee (dictus) Mihály Barnabás-nap előtti hétfőn (jún. 10.) ura Feuldes Miklós, Boda
Mihály, Thoka Ferenc, Mykus fia: Péter, János fia: Péter meg fia: Heber (dictus) János,
Pethew Tamás, Magnus János meg frater-ei: György és Imre nevű Zenthkozmadamian-i;
továbbá Magnus János és Ferenc, Mátyás fia: Pál nevű Jahan-i jobbágyaival a mondott
Gergely parancsára és utasítására a panaszosok Ilvagh nevű birtokára menve sepes seu
clausuras cuiusdam prati ipsorum deponentes et destruentes, ipsum pratum depasci et
conculcari fecissent, quinquaginta feni vel citra dampni in eadem intullissent és néhány
jobbágyukat kegyetlenül elverték potentia mediante. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Ladislaus de Chegi,
Thomas de eadem, Dominicus de Kemenfalva, Georgius, Nicolaus de eadem, Michael
de Barranthfalva, Stephanus de Hassagh.
Átírta a kapornaki konvent 1426. júl. 30-i jelentésében: 904. DL 11808. (NRA 396-21.)
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Jún. 19. (Bude, f. IV. a. nat. Iohannis bapt.) Zs. a leleszi konventhez. Dicitur nobis in
personis nobilium domine Margarethe filie Gregorii de Iske, consortis Alberti, Francisci
et Petri filiorum ac puelle Prisca vocatarum filiarum Mathye filii Pauli, Gregorii filii
Ladislai necnon nobilis puelle Martha vocate, filie eiusdem Gregorii, ac Iohannis Magni
de Legenye,1 hogy nemrégiben Kamonya-i Konya (dictus) János fia: Miklós és fia: Lőrinc
pretextu mutillationis seu vulnerationis manus prefati Blasii filii Ladislai ac effusione
sanguinis eiusdem Kamonya birtokon lévő részük felét in redemptionem suorum
capitum nekik örökre és visszavonhatatlanul átadták, tandem idem Konya ex consensu
et voluntate Blasii filii eiusdem Konye1 a mondott birtokrészt Kamonya-i Mihály
fiának: Pálnak szintén örökre és visszavonhatatlan birtoklásra elörökítette az ő igen
nagy kárukra. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd idézze ad
terminum competentem Miklóst és Lőrincet a királyi jelenlét elé, közöttük függő per
nem lévén akadály. Kijelölt királyi emberek: Martinus de Lestemer, Thomas, Martinus
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de Felcheby, Michael, Benedictus de eadem, Thomas litteratus de Alcheb, Andreas,
Stephanus, Iohannes filii eiusdem,2 Stephanus3 de Gathal, Iacobus de eadem, Petrus f.
Pauli de Deregne, Barlabas de Kamonya.
Foltos, javításokkal teli papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-47. (DF
221684.) – A hátlapján a konvent feljegyzése és 1426. júl. 16-i jelentésének fogalmazványa, amelyek szerint
Cheb-i István királyi ember Bálint frater presbiter jelenlétében Margit-nap utáni vasárnapon (júl. 14.) suo
modo in Zemplyniensi tartott vizsgálata mindenben igazolta a panaszt, ezért Konya Miklóst és fiát: Lőrincet
Kamonya birtokon lévő részükön megidézte Margit asszony ellenében Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára a
királyi jelenlét elé; datum tertio die.
1
Így az eredetiben!
beszúrva.
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2

A hátlapi feljegyzés alapján; a de eadem kimaradt a szövegből.

3

A sor felett

Jún. 19. (Bude, f. IV. p. Viti et Modesti) Zs. a váradi káptalanhoz. Elmondták neki
Chahol-i János és László nevében, hogy ők a Szatmár megyei Abamegese nevű prédium
birtokába, amely őket minden jogon megilleti, be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vezesse be őket abba, majd iktassa azt részükre az őket illető jogon
örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a
királyi jelenlét elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek:
Valentinus de Pathyod, Benedictus de eadem, Bartholomeus, Andreas de Thwnyogh,
Symon de Rohod.
Átírta a váradi káptalan 1426. júl. 21-i jelentésében: 869. DL 54520. (Kállay cs.)
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Jún. 19. Buda. Zs. a leleszi konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vizsgálja ki Perényi néhai Péter fia: János panaszát, amely szerint Upori István Borsovai
Pállal Ida birtokon – Perény birtok tartozékán – lakó jobbágyától egy lovat jogtalanul elvettek. Kijelölt
királyi emberek: Szebenyei Bakó Máté, András, Hími Jakab, Mátyás, Alpári Tamás, Papi András, Szakolyi
Márton, György, Szilvás Miklós. – Perényi 395. sz. (Átírta a leleszi konvent 1426. júl. 9-i jelentésében: 833.
DL 70840. – Perényi cs.)
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Jún. 19. (Bude, 50. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor annak a három vásáros
kikiáltásról szóló oklevélbe foglalt ügynek a megvitatását, amelyet Zechwd-i Jakab fia:
Demeter (proc. Sark-i János vasvári káptalani levéllel) mint felperes egyfelől, másfelől
Leva-i Cheh Péter (magn.) (proc. Thur-i Mihály nádori levéllel) mint alperes között a
vasvári káptalan oklevelében foglalt ügyben a jelen György-napi nyolcadon kellett
volna megtenni, amikor is az alperesnek duas partes iudiciorum undecim marcarum
duplatas cum dupplo nobis et aliud iudicium trium marcarum similiter duplatas nobis
et tertiam partem eiusdem sine dupplo parti adverse kellett volna fizetnie, Cheh Péter
részére bemutatták Zs. 1426. máj. 19-i oklevelét (594), és mivel (Mikófalvi) Simon fia:
András királyi ügyvéd absque scitu regio respondere non posse indicabat, ezért Mihálynap (szept. 29.) nyolcadára halasztja azzal, hogy András medio tempore ipsum dominum
regem interrogando in premissa causa respondere teneatur.
Papíron, hátlapján pecsét darabjaival. DL 59072. (Forgách cs.) – A hátlapján középen: super Vywar;
keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a feleket ugyanazok képviselték, György-nap (1427. ápr. 24.)
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nyolcadára halasztottak, a felperes fizetett, a halasztásról szóló oklevelet két példányban állították ki (pro
A et pro I, ut intra, ad G, A solvit, due).
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Jún. 19. Buda. Garai Miklós nádor a boszniai káptalanhoz. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg három vásáros kikiáltással Fülpösfalvi Tamás fiát: Lászlót
meg Ágota és Margit asszonyokat Szántói Lackfi Dávid volt szlavón bán ellenében Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára jelenléte elé meghagyva nekik, hogy akkor bírságaikat is kötelesek megfizetni. Kijelölt nádori
emberek: Patyi János, Sebestyén, László, Gabonyási Benedek, Csemeti Gáspár. – Alapi 57. (Komárom
megye lt., Acta iuridica antiqua 63-2-28. – DF 261499.)
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Jún. 19. (Bude, 50. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Kallo-i
Leukes fia: Miklós (proc. Samolhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat Panyala-i
Frank (proc. Perked-i Simon szintén leleszivel) ellenében a leleszi konvent idézőlevelében
leírt ügyben a jelen György-nap nyolcadán előtte, az ügyvédek akaratából Mihály-nap
(szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: TK (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54517. (Kállay cs.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés,
amely szerint a felperest Samelhaza-i Balázs leleszi levéllel, az alperest Perked-i Simon szintén leleszivel
képviselte, a pert György-nap (ápr. 24.) nyolcadára halasztották (ad G), az erről szóló oklevelet két példányban
kellett kiállítani (due), solvit.
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Jún. 19. (Bude, 50. die oct. Georgii) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Varda-i Domokos fiai: Mihály és Pelbárt (proc. Kyerch-i Mátyás királyi levéllel) folytat
Nagmyhal-i1 Albert vránai perjel ellenében az ő idéző- és a leleszi konvent válaszlevelében
leírt ügyben a jelen György-nap nyolcadán előtte, amikor is Albertnek iudicia quatuor
marcarum nobis et similiter quatuor marcarum parti adverse kellett volna fizetnie, de
regio litteratorio mandato pro parte dicti domini Alberti prioris, eo quod idem in regium
exercitum versus partes Transalpinas motum foret profecturus, nobis allato, Mihálynap (szept. 29.) nyolcadára halasztja a mondott bírságokkal együtt. – A hátlapon: TK
(kézjegy), solvisset.2
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 80057. (Zichy cs., zsélyi 2-974.)
1
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A kihúzott Ungh fölé írva.

2

Vö. 729.

Jún. 19. (15. die f. IV. a. Barnabe) A kapornaki konvent emlékezetül adja, hogy Zs.
máj. 20-i parancsa (600) értelmében Bucha-i Benedek királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat, Mihály frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Barnabásnap előtti szerdán (jún. 4.) és más napokon a szomszédok és határosok összehívása után
ellentmondás nélkül bevezették (Felsőlindvai Herceg Péter leányát: Annát és örököseit) a
Zala megyei Hegyesd várában és tartozékaiban, azaz Bech, Felsewalmad, Alsowalmad,
Gerewk, Walas, Paka, Artalhaza, Baloh, Zenthpeterfelde, Perdefelde, Wethyen,
Demefelde, Chedemer, Hernyek, Felsewsebeske és Alsowsebeske falvakban, valamint
Maroch, Estwanpeterfyahaza, Warywjanoshaza, Kasafyaantalhaza, Egyedlakos,
Berthohaza, Haltho, Berewkuz, Lakosantalhaza és Zygeth prédiumokban lévő királyi
jogba, majd iktatták részükre az őket megillető jogon örök birtoklásra.
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Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 104983. (Batthyány cs. lt., Illésházy cs. 23-4-3.) – Átírta
Zs. 1428. ápr. 20-i privilégiumában. DL 11793. (NRA 540-43.). – Ennek 1777. évi másolata: DL 88002.
(Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 36-K-269.)
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Jún. 19. Kramer Henrik soproni polgár végrendelete. – Házi II/1. 33. (Sopron város lt. D 2988. – DF 204421.,
p. 47.)
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Jún. 19. Zistler Jakab felesége: Ágnes soproni polgárasszony végrendelete. – Házi II/1. 34. (Sopron város lt.
D 2988. – DF 204421., p. 48.)
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Jún. 20. (Bude, f. V. a. nat. Ioh. bapt.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Myglez-i
Sebestyén meg fia: Márton és Leztemer-i Sebestyén fia: István1 nevében, hogy Lazthoch-i
Dénes fia: János fia: György – atyja beleegyezésével és biztatására –, továbbá Chycheer-i
Ormos Domokos és fia: Pál familiárisa: Zalka (dictus) János Szaniszló-nap (máj. 8.) táján
septem acervos frugum in orto eorundem in possessione Lazthoch habito existentes
dyabolica instigatione ignis incendio concremari fecissent potentia mediante. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki.2 Kijelölt királyi
emberek: Martinus f. Nicolai de Zaar, Nicolaus, Stephanus de Lazthoch, Ladislaus de
Kasuh, Stephanus de Laztoch,3 Martinus de Helmech, Nicolaus de Pelehchte.
Javításokkal teli papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-33. (DF
221669.) – A hátlapján a konvent 1426. júl. 13-i jelentéséhez készült feljegyzés, amely szerint Kasuh-i László
királyi ember Mátyás frater jelenlétében suo modo in Zempleniensi elvégezte a vizsgálatot; datum in festo
Margarethe (júl. 13.).
1
A név utólag a sor fölött betoldva. 2 A vizsgálatra és idézésre vonatkozó formulát kihúzták és ahelyett
szerepel ez. 3 A kihúzott Tasolya fölé írva.
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Jún. 20. (Bude, f. V. p. Viti et Modesti) Zs. a tasnádi vikáriushoz. Elmondták neki Karol-i
László fiai: Jakab és János, Mihály fiai: László és Bertalan, hogy Meggyes-i Zsigmond
őket perbehívta a vikárius elé, ám a panaszosok az ügyben gyanús bírónak tartják őt. Et
quia in presentia iudicis suspecti non sit tutum litigare, megparancsolja, hogy a perben
recto iuris tramite ítélkezzen, ha pedig az alperesek ennek ellenére sem nyugszanak meg
döntésében, küldje át a pert az ítélettel együtt sine omni gravamine in curiam nostram
nostreque prelatorum et barronum nostrorum examini et deliberationi, a feleket pedig
idézze meg oda.
Átírta Miklós torontáli főesperes, tasnádi vikárius 1426. aug. 4-i oklevelében: 926. DL 108017. = 54520/a.
(Kállay cs.)
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Jún. 20. (Bude, f. V. a. nat. Ioh. bapt.) Garai Miklós nádor a jászói konventhez / szepesi
káptalanhoz / Sáros megye hatóságához. Elmondták neki Bayor/Wayor/Bayor-i János
fia: László, Miklós fiai: Pál és Antal, Fülöp fia: Zakariás, László meg fiai: Gáspár, János,
László és Imre, valamint György fia: Gyárfás nevében, hogy Peren-i Dániel Mochnya
birtokon lakó jobbágyaival Andraswagasa birtokuk területén fekvő szántóföldjeiket
elszántatta potentia mediante. Ezért meghagyja a konventnek / káptalannak, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike tudja meg
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az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt nádori emberek: Andreas, Marcus Kakas/–
de Delne, Georgius de Bertold/Bertolch, Gregorius Lowag, Petrus frater eiusdem de
Lowaghaza/Lowagfalva. / Ezért meghagyja a megyének, hogy küldjék ki egy vagy két
emberüket az igazság kiderítésére, majd azt írják meg neki.
Átírta 1.) a jászói konvent 1426. júl. 31-i jelentésében: 909. DL 83634. (Bárczay cs.) – 2.) A szepesi káptalan
1426. júl. 30-i jelentésében: 907. DL 83633. (Uo.) – 3.) Sáros megye hatósága 1426. júl. 22-i jelentésében: 877.
DL 83632. (Uo.) – Az egyes oklevelek variánsai a fenti sorrendben a / jel után.
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Jún. 20. (in Wasarhel, f. V. a. nat. Ioh. bapt.) [Gencsi]1 György veszprémi [alispán] és a
szolgabírák emlékezetül adják, hogy azt a pert, amelyben levelük értelmében személyesen
kellett megjelennie előttük Korontal-i [….]-nak Choltha-i György fia: László ellenében
úrnapja utáni csütörtök 15. napján (jún. 20.) válaszadásra, a felek akaratából statu in
eodem Kisasszony-nap (szept. 8.) utáni ítélőszékükre halasztják azzal, hogy addig a
felek által egyenlő arányban választandó négy fogott bíró által Korontal birtokon hozott
megegyezést mindkét fél elfogadja.
Felül hiányos papíron, a hátlapján két gyűrűspecsét darabjaival és egy nyomával. Erdődy lt. D 491.
(28-8-9.)
1
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Vö. aug. 1. (915)

Jún. 21. (Iaurini, VI. f. a. Ioh. bapt.) Zs. Panyth-i Sebestyén mesterhez, nádori protonotáriushoz. Tudja meg, hogy korábban, György-nap nyolcadának 40. napján (jún. 9.)
Alberegali megjelent előtte György szepesi prépost a maga, valamint Martinovicz-i
Benedek a szepesi káptalan nevében, a káptalan saját ügyvédvalló levelével és bemutatták
a jászói konvent idézőlevelét, amely szerint Garai Miklós nádor parancslevele értelmében
ez év húsvét 9. napján (1426. ápr. 8.) Panyth-i Sebestyén nádori jegyző, a kúriából külön e
célra kirendelt nádori ember a konvent tanúbizonysága jelenlétében megidézte Chycher-i
Ormos (dictus) Domokost és atyafiait: Oroz János fiait: Jakabot és Tamást, Ormos
István fiát: Jánost meg Pétert a királyi személyes jelenlét elé György-nap nyolcadára –
közöttük függő per nem lévén akadály – bizonyos erdők, halastavak, legelők és mezők
határjárása és visszaiktatása ügyében tett ellentmondásuk miatt (vö. a jászói konvent
1426. ápr. 14-i jelentésével: 429). – Mindezek után a prépost és az ügyvéd kérte őt, hogy
újból rendelje ki a királyi kúriából emberét, aki a mondottak ellentmondását figyelmen
kívül hagyva a lerombolt határjeleket újból állítsa fel. Et quia nos aliis nostris et regni
nostri negotiis prepediti finem huiusmodi cause nequivimus imponere decisivum,
igitur predictum dominum prepositum et magistrum Benedictum antedictum unacum
dicta causa per … Iohannem episcopum Wesprimiensem … in presentiam magnifici
viri Matheus de Palowcz, curie nostre iudicis pro facienda sibi relatione in hac causa
duximus transmittendum, committentes eidem, ut idem iudex curie iuxta prefati palatini
et dicti conventus de Iazow litterarum superinde emanatarum continentiam dicte cause
imponere deberet finem decisivum. A mondott György prépost és Benedek mester ügyvéd
visszatérve elé elmondták, hogy per predictum dominum Iohannem episcopum Györgynap nyolcadának 45. napján (jún. 14.) premisso iudici curie super premissis facta relatione
idem magister curie unacum magistris sibi in iudicio consedentibus dicte cause finalem
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discussionem vigore quarundam nostrarum litterarum regalium prorogatoriarum pro parte
prefati Dominici et fratrum suorum premissorum, ibi productarum ratione exercitualis
ingressionis pro parte eiusdem Dominici et fratrum suorum supradictorum emanatarum
ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc venturi voluissent iudicialiter prorogare,
de quoquidem iudicio idem dominus Georgius prepositus et magister Benedictus predictus
non contenti eandem causam statu in eodem in nostram regiam personalem presentiam
duxissent revocandam et revocarunt. Et quia nos sepenominate cause finem absque
dispendiosis litium processibus ex causis in premissis nostris litteris expressis finem
imponi decisivum et dictas metas cum nostro regio consensu et ex certa nostra scientia
erigi volumus ac denuo et ex novo cumulari, ezért megparancsolja Sebestyénnek, hogy az
előző levelében leírtak szerint a jászói konvent tanúbizonysága, továbbá Zemplén megye
ispánjának vagy alispánjának – akiket egyúttal a védelmére rendel – jelenlétében hajtsa
végre a nádor korábbi intézkedését a mondott Domokos meg atyafiai ellentmondását és a
közöttük esetlegesen folyó pert, valamint bármilyen más parancslevelet, akár az övét is,
figyelmen kívül hagyva. Minderről a jászói konvent tegyen neki jelentést.
Átírta a jászói konvent 1426. aug. 7-i privilégiumában: 942, amely szerint a király parancsa sub secreto
sigillo et ad propriam commissionem sue regie maiestatis patenter volt kiállítva. Szepesi prépostság lt.
205-6. (DF 264323–264324.) – Tartalmilag átírta Mátyás király 1483. dec. 4-i oklevelében. Uo. 416. (DF
264534.) – Ezt átírta Mátyás király Budán, 1486. dec. 6-i privilégiumában. (Uo. 427. (DF 264545.) – 1819.
szept. 1-jei hiteles másolata: Szepesi káptalan mlt. 7-1-22. (DF 272805.)
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Jún. 21. (B[ude], 27. die oct. penths.)1 Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Miklós
frater garamszentbenedeki apát (proc. Rufus Jakab az apát saját levelével) indított Zeer-i
Sandrinus fiai: Márton és István, valamint 24 előállítandó jobbágyuk ellenében a csanádi
káptalan vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen pünkösdi2 nyolcadon előtte, de
regio litteratorio mandato pro ipsis in causam attractis, eo quod idem sub vexillo domini
Piponis de Ozora versus partes [Trans]alpinas more exerituantium forent profecturi,
nobis allato, mindenszentek (nov. 1.) nyolcadára halasztja.
Csonka papíron, zárópecsét nyomával. DL 97073. (Vay cs., berkeszi.)
1
Az oklevél évszámának vége a leszakadt részen volt. Jóllehet Ozorai Pipo által Havasalföldre vezetett
hadjáratra az 1420-as években többször is sor került, ám ezek 1423-ban, 1424-ben és 1425-ben minden
esetben ősszel zajlottak (vö. C. Tóth: Tisztségviselők itineráriuma 487.), míg 1426-ban nyáron volt a hadjárat,
ezért döntöttünk a dátum megállapításakor az 1426-os év mellett. 2 A kihúzott György-nap fölé írva.
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Jún. 21. (Bude, 52. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor bizonyítja, hogy Thur-i Mihály
Leva-i Cheh Péter nevében nádori levéllel az ő perhalasztólevele értelmében, az abban
leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon 51 napon keresztül várt előtte Kyskalna-i
Gergely fiára: Pálra, aki azonban nem jött és nem is küldött maga helyett senkit, ezért
in iudicio regali, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalja. – A hátlapon:
non, Bors (a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11809. (NRA 795-42.)
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Jún. 21. Buda. Pálóci Mátyus országbíró a Nagymihályi László fia: Miklós felesége: Erzsébet (proc. Tegzes
Domokos leleszi konventi levéllel) egyrészről, másrészről Perényi néhai Péter fia: János és officiálisa:
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Erazmusz (proc. Papi Imre nádori levéllel), harmadrészről pedig az alperesek szavatosa: Cikó János (proc.
Gergely deák budai káptalani levéllel) között folyó pert a felek ügyvédjeinek akaratából Mihály-nap (szept.
29.) nyolcadára halasztja. – Perényi 396. sz. (DL 70839. – Perényi cs.)
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Jún. 22. Abbiategrasso. Filippo Maria Visconti milánói herceg utasítása Zs.-nál tartózkodó követei, Corrado
del Carretto és Guarnerio de Castiglione számára: erősen sürgessék Zs.-nál a velenceiek elleni hadjárat
megindítását, mivel pénz hiányában ő már nem sokáig képes seregét fenntartani és Velence, aki bővében
van a pénznek, Bresciát már körbezárta, a milánói zsoldosokat pedig seregébe csábítja. Mellékeli a Zs.-hoz,
Borbála királynéhoz és több báróhoz írt leveleit, amelyeket Giovanni Blanco nevű familiárisával küld, aki
szóban további részleteket is közöl. – Osio II. 225. (Milánói lt.) – Carteggio II. 14/105. sz. (Uo.) – Óváry
96/316. sz. (Uo.) – Lásd a következő tételeket is!

778

Jún. 22. Abbiategrasso. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. Kéri, hogy a követei által
előadandó ügyet minél hamarabb intézze el és sürgősen küldje hadait Itáliába. – Carteggio II. 14/103. sz.
(Milánói lt.) – Óváry 95/315. sz. (Uo.)
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Jún. 22. Abbiategrasso. Filippo Maria Visconti milánói herceg Borbála királynéhoz. Közbenjárását kéri Zs.nál, hogy támogassa és segítse meg őt. – Osio II. 227. (Milánói lt.) – Carteggio II. 14/104. sz. (Uo.) – Óváry
95/315. sz. (Uo.)
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Jún. 22. Abbiategrasso. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Maróti Jánoshoz / Garai Miklós
nádorhoz. Közbenjárását kéri Zs.-nál a maga és a királyhoz küldött követei számára, hogy Zs. mihamarább
sereget küldjön Itáliába. Üdvözölné, ha a sereg kapitányságát elvállalná.1 Azért nem írt neki eddig ez ügyben,
mivel nem volt biztos tudomása arról, hogy a királyi udvarban tartózkodik.2 – Hasonló tárgyú levelet intézett
János zágrábi püspökhöz, az aquileiai pátriárkához, Cillei Hermannhoz, Brunuro della Scala birodalmi
vikáriushoz, Marsilio da Carrara zsoldosvezérhez, Bartolomeo Mosca követhez. – Osio II. 223., 228.
(Milánói lt.) – Carteggio II. 14/106–107., 15/108. sz. (Uo.) – Óváry 96/317–318. sz. (Uo.) – E. Kovács: Egy
fi renzei követjárás 1470., kiv. (Osio alapján.)
1
Csak a Maróti Jánoshoz írt levélben szerepel.
egyaránt szerepel, de más-más szövegezéssel.

2

A Maróti Jánoshoz és a Garai Miklóshoz írt levélben
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Jún. 23. A pannonhalmi konvent Zs.-hoz. A Mihály bakonybéli apát és a konvent részére szóló éves
megbízása értelmében az abban megnevezett Gici Balázs királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat,
János frater papot, akik jún. 20-án vizsgálatot tartottak Veszprém megyében és megtudták, hogy Döbrentei
Himfi Benedek özvegye és fiai: Tamás, Basi, Imre és László familiárisai meg döbrentei és jákói jobbágyai
Polány birtokra törve jobbágyaik valamennyi értéktárgyát és állatait Döbrente várába vitték. – Pannonhalmi
konv. II. 190. (Átírta a pannonhalmi konvent 1435. jún. 28-i oklevelében. PBFL 968, Konventi lt., Capsarium
55-Z. – DF 207779.) – Tört. Tár 1903. 362.
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Jún. 24. k. (Bude, f. [… …] nat. Ioh. bapt.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki
[Yenke-i] Petheu fia: László és fia: István nevében, hogy Veres László […] de eadem
Yenke nemrégiben a panaszos ottani birtokán lakó jobbágyának, Bodnar Simonnak
a házára törve [… …] eiusdem iobagionis, in quo caules [tartotta,] elvitte; ezenkívül
Simon és két másik famulusa Mátyás nevű, szintén ottani jobbágyukat crudeliter
elverte és unacum media sessione sua – fogott bírák döntése ellenére – elhurcolta és
elfoglalta […]; ezzel meg nem elégedve két emberüket: Györgyöt és Domokost, akik
via libera mentek szántani, gyalázta és megverte. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
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vizsgálja ki a panaszt, majd idézze meg őt ad terminum competentem a királyi jelenlét
elé; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: […], Petrus,
Iohannes, […, Emericus de Korchwa, …], Iohannes de Ra[…], Thomas de Egarach, […
… …], Paulus […].
Foltos, szinte olvashatatlan papíron, zárópecsét darabjaival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-50.
(DF 221687.) – A hátlapján a konvent feljegyzése az 1426. aug. 3-i jelentéshez, amely szerint Korchwa-i Imre
királyi ember Jakab karbeli klerikus jelenlétében Ung megyében kivizsgálta a panaszt, majd vasas Szent
Péter ünnepe előtti hétfőn (júl. 29.) megidézte őket Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára a királyi jelenlét elé;
datum sexto die diei evocat(ionis).
783
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Jún. 24. Buda. Garai Miklós nádor a pannonhalmi konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a nádori emberek egyike vizsgálja ki Antal csornai prépost és a konvent meg ügyvédjük, Pásztori
László deák panaszát, amely szerint amikor az ügyvéd Budára ment a vízkereszti nyolcadra, akkor Sziráki
Mikcs és fia Mórichida mellett megtámadva elvették tőle a nála lévő okleveleket. Kijelölt nádori emberek:
Koroncói Sebestyén, György, Péci Imre, Péter, Balázs, Domokos, Babóti […], László, Musli Lukács. –
Pannonhalmi konv. II. 191. (Átírta a pannonhalmi konvent 1426. aug. 11-i jelentésében: 962. GYMSML
5369., Csornai konvent mlt. 39-3-30. – DF 264980.) – Vö. 229.
Jún. 24. Medvevár. Korbáviai János dalmát-horvát-szlavón bán oklevele. – Tkalčić II. 54. (Átírta a zágrábi
káptalan 1535. jún. 24-i oklevelében. HDA, Obitelj Josipović-Vojković 9-10. – DF 277927–277928.) –
Az oklevél helyes évszáma egyelőre nem határozható meg pontosan, mivel Korbáviai János 1521–1524 és
1528 és 1531 között viselte a báni méltóságot. Vö. archivum.piar.hu/arisztokrata (a megtekintés időpontja:
2015. február 19.); Arch. 1458–1526. I. 101.
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Jún. 24. Tata. Berzevici Henrik fia: Péter tárnokmester Sopron városához. Vessék börtönbe mindazokat a
polgárokat, akik a bírságpénzt nem fizették meg. – Házi I/2. 310. (Sopron város lt. D 700. – DF 202334.)
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Jún. 24. (in Sarus, f. II., in nat. Ioh. bapt.) Sygra-i Pocz fia: Péter fia: Mihály Rosgon-i
János (magn.) főkincstartó sárosi alispánja és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy
törvényes idézésükre a mai napon, hétfőn, Keresztelő Szent János születése ünnepén
Delne-i László fiának: Pecz1 Péternek meg kellett jelennie előttük Delne-i Pecz György
ellenében, a pert azonban ratione termini prioritatis 15. napra halasztják.
Papíron, záró gyűrűspecsét darabjával. DL 57582. (Soós cs.)
1
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A hátlapi címzésből.

Jún. 25. (in Kykellew, f. III. p. nat. Ioh. bapt.) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi
alvajda a kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki Zenthmihalfalwa-i Dénes
fia: Péter nevében, hogy ő a Torda megyei Berkes birtokon lévő birtokrészbe, amely
őt jogosan megilleti, be akar kerülni. Ezért meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében az alvajdai emberek egyike vezesse be őt abba
és iktassa azt részére; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem
a jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt alvajdai emberek:
Michael de Indal, Stephanus de Petherd, Ladislaus, Petrus dictus Wyncze de dicta Indal,
Nicolaus dictus Thewrek de eadem.
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1426. június 26.

Átírta a kolozsmonostori konvent 1426. júl. 14-i privilégiumában: 844. DL 28594. (KKOL, Neoregestrata,
Torda B-15.)
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Jún. 25. Item anno Domini millesimo CCCCo XXVI feria tertia proxima post diem
Iohannis Baptiste Wolffgang arrestavit domum novam Petri Groff olym succentoris,
prius arrestatam per Nicolaum pergamenistam pro IC et XXXIII cutis pergameni, item
pro XVIIIC stöcke1 bituminis, quam domum dictus Wolffgangus ex parte pergameniste
arrestavit pro II staminibus Polonicalibus panni, sic si dictus pergamenista prefatam
domum iuridice lucravit, extunc Wolffgang debet esse primus super eadem domo pro
dictis II staminibus, quos Wolffgang pergameniste concessit et rite presentavit.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16a., 1. bejegyzés.
1
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A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

Jún. 26. (Bude, f. IV. p. nat. Ioh. bapt.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Mada-i
Miklós fia: László nevében, hogy Vaya-i Ábrahám és István nagyböjt (márc. 6.) táján
quendam equum suum emissarium de medio equorum suorum equatialium captivando
excepissent, végül azonban megígérték neki, hogy visszaadják, ezért ő elküldte egy
familiárisát hozzájuk a lováért, akinek valóban vissza is adták, ám amikor a lóval in
libera via hazafelé tartott, akkor a mondottak nequiciose et fraudulenter egy Vaya
birtokukon lakó jobbágyukat: Karasy (dictus) Fábiánt utána küldték és prescriptum
equum emissarium újból elvetették tőle potentia mediante és a mai napig maguknál
tartják. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják
meg neki. Kijelölt királyi emberek: Georgius, Sigismundus de Vythka, Bartholomeus
de Thyonyogh, Nicolaus, Sthanizlaus de Myka, Stephanus, Dominicus de Janosy,
Valentinus de Ewry, Michael, Vallentinus, Stephanus, Demetrius, Benedictus, Andreas
f. Mathie1 de Rohod, Michael Cantor de eadem. – A hátlapon a címzés alatt: non, quia
subditores specialis presentie.
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-26. (DF 221662.) – A hátlapján
keresztben a konvent feljegyzése, amely szerint Vithka-i György királyi ember Antal frater jelenlétében
Jakab-nap előtti kedden (júl. 23.) in comitatu Zathmar elvégezte a vizsgálatot.
1
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A kurzívan szedett név utólag betoldva.

Jún. 26. (4. die dom. a. nat. Ioh. bapt.) A fehérvári káptalan Garai Miklós nádorhoz.
Tudja meg, hogy bírói intézkedése értelmében1 az abban megnevezett Panyth-i Sebestyén
nádori jegyzővel, a királyi kúriából külön e célra kirendelt nádori emberrel Mátyás
olvasókanonokot a nyulakszigeti apácák mint felperesek, Szilveszter kanonokot pedig
Kwldo-i Barnabás fia: Mihály, Thorkws (dictus) György, Kwn (dictus) Mihály, továbbá
Gywro-i másképp Kwldo-i Kwn (dictus) György, [Balázs] fiai: János és Benedek, János
fiai: Péter és Albert, Beke (dictus) Sebestyén, János fia: Imre meg fia: Gergely, Barson
(dictus) Sebestyén, Kwn Benedek és Miklós fia: Péter mint alperesek részére küldték ki,
akik visszatérve elmondták, hogy ők Keresztelő Szent János születésének ünnepe előtti
vasárnap (jún. 23.) kimentek mindkét Kwldo birtokra, majd a szomszédok és határosok,
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valamint az apácák ügyvédje: Sclavus Pál iudex de Tordas, továbbá az alperesek ügyvédje:
Kwn (dictus) György – nádori levéllel – jelenlétében először az apácák ügyvédjének
útmutatása szerint járták meg Kwldo birtok határát: quod incepissent a quodam loco seu
concavitate terre, cuius una pars per structuram humanam factam extitisse apparuisset,
de quo etiam loco meatus aque exire apparuisset, quemquidem locum ipse procurator
dictarum dominarum sanctimonialium piscinam fuisse astruxisset; incepissent, ubi iuxta
eundem locum ipse procurator dictarum dominarum quedam duo loca apparentia a parte
aquilonis existentia pro metis demonstrasset, ubi Georgius dictus Thorkus de Gywro
illic personaliter adherens in sua ac ceterorum fratrorum suorum personis contradicendo
asseruisset, ut ibi prefatus procurator dictarum dominarum suam inceptionem in terra
ipsarum Gywro vocata inchovasset; deinde vero per parvum spatium ad partem occidentis
eundo quoddam antiquum fossatum ad modum vulgo horoh dictum se habentem
attigissent, per quodquidem fossatum ulterius ad eandem partem occidentis descendendo
venissent ad quasdam tumositates terre, ubi ipse procurator dictarum dominarum dudum
viam publicam fuisse indicasset, que tamen ipsis non apparuisset; abhinc vero non longe
versus meridionalem partem in quendam montem ab aliis suis partibus concavabiliter
excisum devenissent, a quoquidem monte descendendo pervenissent ad pratum, in
quoquidem prato per meatum fluvii ibi decurrentis venissent usque possessiones Kwldo
et Gywro vocatas, ubi prefatus Georgius Thorkus adherens in sua et dictorum fratrorum
suorum personis contradixisset asserendo, quod ab inceptione prescriptarum metarum
ipse procurator dictarum dominarum usque ibi suam demonstrationem fecisset; deinde
vero ulterius in villa Kwldo tres mansiones nobilium inveniendo et ad partem occidentalem
per idem pratum eundo venissent ad quandam arborem piri, ubi ipse partes concordes
extitissent, de qua versus eandem partem occidentalem per bonum spatium ascendissent
ad quendam montem a parte ville Sagh circa unam viam, ubi essent due mete antique,
una lapidea et altera terrea, ubi ipse partes consimiliter concordassent et ibi terminassent.
– Ezek után Kwldo birtok határait az alperesek képviselője, Kwn György útmutatása
szerint járták meg: quod incepissent in cacumine cuiusdam montis a plaga orientali
super concavitate cuiusdam terre, in qua tempore pluviali aqua stare solet, quam ipsi in
causam attracti loco piscine ostendissent; abhinc vero ad partem aquilonalem per parvum
spatium currendo pervenissent ad quasdam tumositates terre in rubetis habitas, que pro
maiori parte ipsis mete fuisse apparuissent, pervenissent, ubi signum metale terreum
fecissent; dehinc vero versus plagam meridionalem valde per modicum spatium eundo
venissent ad quoddam fossatum nemorosum, in quo per largum spatium versus plagam
occidentalem descendendo, posthec vero ipso fossato derelicto descendissent in quandam
vallem ad quandam viam ad duas parvas metas antiquas, ubi signum metale fecissent;
deinde vero ad partem occidentem ad quendam montem latum et longum ascendendo, de
ipsoque monte ad quandam terram arabilem [descendendo] et modicum eundo incidissent
ad predictum pratum prius per procuratorem dictarum dominarum ostensum, per quod
usque predictam arborem piri, ubi videlicet ipse partes concordes fuissent, [pervenissent,
de qua versus partem occidentalem] ascendissent ad predictum montem a parte dicte
ville Saagh ad prescriptas duas metas, unam [videlicet] lapideam [et aliam terream,
ubi videlicet eedem partes concordes] fuissent et ibi terminassent. – Mindezek után
fogott bírák közreműködésével a vitás területet szemmel ad duo aratra regalis mensure
sufficientem estimassent, in prefata autem possessione Kwldo tres mansiones nobilium, ut
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prescribitur, existere [conspexisse]nt, in dominio quoque dicte terre contentiose prefatos
nobiles de Kwldo et Gywro existere conspexissent, prescriptas autem silvarum, terrarum
arabilium, pratorum et particule montis [vinearum] ad ipsam possessionem Thordas
spectantium, quas videlicet eedem domine sanctimoniales per ipsas in causam attractos
occupatas fuisse dixissent, pro eo non reambulassent, quia prefatus procurator earundem
dominarum ipsas in dicta sua reambulatione totaliter inclusisset.
Restaurált, hiányos papíron, zárópecsét darabjaival. DL 11810. (Acta eccl. ord. et mon., Poson. 56-53.) –
A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felpereseket Jako Péter az apácák levelével, az
alpereseket Kuldo[-i …] képviselte, és a pert vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztották (ad Epiph.),
alatta: az alperesek fizettek, a felperesek nem (I solvit, A non), az oklevelet a halasztásról két példányban
kellett kiállítani (due). – Átírta a fehérvári keresztesek konventje 1501. jún. 24-én, amelyet Perényi Imre
nádor 1511. nov. 16-án írt át. DL 11811. (Uo. 54-37.) – Az eredeti oklevél hiányait az átírásból pótoltuk.
1

790

Vö. 716.

Jún. 26. (f. IV. a. Petri et Pauli) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előtte Pelehthe-i Dénes fia: Miklós felesége: Erzsébet (nob.) – aki
néhai Chaplan-i Saphar (dictus) András néhai özvegyétől: Annától (nob.) származik –,
és a következő bevallást tette: bizonyos nehézségei miatt a Sáros megyei Telky birtokon
lévő birtokrészét minden haszonvételével és tartozékával meg jövedelmével elzálogosítja
Babapathaka-i Lőrinc fiának: Bálintnak meg e Lőrinc özvegye: néhai Ilona (nob.)
leányának: Borbálának (nob.) 32 jelenlegi királyi újforintért, amelyet – mint mondta –
már meg is kapott tőlük azzal, hogy a mondott összegért absque scilicet decima et nona
partibus bármikor visszaválthatja. A zálogosításra szavatosságot vállalt azzal, hogy
ha nem tudná őket megvédeni abban, akkor a Sáros megyei Kyzyl, Heche és Chaplan
birtokokban lévő részei valamelyikét fogja átadni a mondott összegért.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 39837. (Balpataky cs.)

791

Jún. 26. Róma. A veszprémi egyházmegyei székesfehérvári Szűz Mária-egyház káptalanja kéri a pápát,
hogy (márc. 10-i, lásd 294) kérvényüket, amelyben III. Kelemen és III. Ince pápák által adott exemptiós
kiváltságok, illetve IX. Bonifác pápa oklevelének megerősítését, és XXIII. János ellenpápa ezeket a
prépost javára módosító rendelkezésének eltörlését kérték, és amelyet ő a „Fiat ut petitur et exhibeantur
committantur” formulával jóváhagyott, újból absque alia commissione ad perpetuam rei memoriam erősítse
meg, nehogy az efféle szignálásból valami baj támadjon. – Acta Martini 911. (Reg. suppl. vol. 199, fol. 274.)
– Lukcsics I. 889. (Uo.)

792

Jún. 26. Róma. V. Márton pápa ad perpetuam rei memoriam formában megerősíti a székesfehérvári
Szűz Mária-egyház káptalanjának III. Kelemen és III. Ince pápák által adott exemptiós kiváltságokat és
mentességeket, amelyeket még alapítójuk: Szent István magyar király a Vitája szerint engedélyezett, és
amelyeket a többi magyar királyok is megerősítettek, továbá IX. Bonifác pápa mindezeket megerősítő
oklevelét. – Acta Martini 908. (Reg. Lat. vol. 263. fol. 81b.) – Lukcsics I. 890. (Uo.) – Mon. Rom. Vespr. III.
54., kiv. (Uo.) – Bónis: Szentszéki reg. 266/2260. sz. (Mon. Vespr. után.)

793

Jún. 26. Róma. V. Márton pápa megbízza az esztergomi érseket, hogy a székesfehérvári Szűz Mária-egyház
káptalanjának panaszára vizsgálja ki kiváltságaiknak XXIII. János ellenpápa a prépost javára módosító
rendelkezését, magához hívva Benedek prépostot, és ha szükséges, a rendelkezést az ő felhatalmazásából
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törölje el. – Acta Martini 906. (Reg. Lat. vol. 263, fol. 80a.) – Mon. Rom. Vespr. III. 58., eml. (Uo.) – Lukcsics
I. 890. (összevonva az előzővel; uo.)
794

Jún. 26. Róma. V. Márton pápa a veszprémi egyházmegyei fehérvári Szűz Mária-egyház káptalanja és
alattvalói számára szabad gyóntatóválasztást engedélyez. – Acta Martini 905. (Reg. Lat. vol. 263, fol. 2a.)

795

Jún. 26. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg követutasítása Zs.-hoz küldött követei, Corrado
del Carretto, Ludovico de Sabinis, Urbanus de Jacopo és Federico Pezzi részére. Részletesen előadja a
montferrati gróffal zajló viszályának történetét, hogy arról Zs.-nak beszámolhassanak és intézkedését
kérjék. Engedélyezi, hogy amennyiben Conrado del Carretto mint érintett savonai őrgróf nem kíván ezek
elmondásakor az audiencián jelen lenni, távol maradhat. – Osio II. 229. (Milánói lt.) – Óváry 96/319. sz. (Uo.)

796

Jún. 27. (Bude, in reg. Ladislai) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Pazon-i Dénes
fiai: Mátyás, Barnabás és Gergely nevében, hogy Lukács fia: Miklós de eadem két évvel
ezelőtt az apostolok szétoszlásának ünnepe (1424. júl. 15.) táján Pazon birtokon lakó
jobbágyuk, Mátyás faber házára tört fegyveresen és őt, ha meg nem védi magát, megölte
volna potentia mediante; mindezt a panaszos oklevelekkel is bizonyítani akarja. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike idézze meg Miklóst a nádori jelenlét elé ad terminum
competentem, közöttük függő per nem lévén akadály, a konvent pedig ugyanoda tegyen
jelentést. Kijelölt királyi emberek: Vallentinus de Apagh, Matheus de Pethenyehaza,
Laurentius, Iohannes Farkas de Bagdan, Laurentius, Lucas de Zolnok, Albertus de
Zalmad, Iacobus, Gyula de Kemeche, Nicolaus de eadem, Michael de Chwr.
Átírta a leleszi konvent 1426. júl. 23-i jelentésében: 880. DL 80059. (Zichy cs., zsélyi 218-55.) – Zichy
VIII. 267., említés.

797

Jún. 27. (8. die f. V. a. nat. Ioh. bapt.) A nyitrai káptalan Zs.-hoz. Jún. 15-i parancsa (735)
értelmében Zemere-i Zsigmond királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Mihály
kanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Keresztelő Szent János születésének
ünnepét megelőző csütörtökön (jún. 20.) kimentek Nyitra és Komárom megyékbe és
mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták, hogy minden
a panasz szerint történt.
Szakadt papíron, zárópecsét darabjaival. DL 90698. (Tajnay cs.)

798

Jún. 28. Az erdélyi káptalan előtt Keresztényfalva falu közössége nevében bemutatták Zs. 1419. jún. 3-i oklevelét
(ZsO VII. 562. sz.), amelyet kérésükre privilegiális formában átírnak részükre. Méltóságsor: Lépes György
prépost, György éneklő-, Mihály őr- és Miklós dékánkanonok. – Z–W. IV. 256. (Keresztényfalva község lt.)

799

Jún. 28. Item anno Domini Mo CCCCo XXVI Salomee uxor Iacobi Seydenswancz
arestavit omnia bona mariti ipsius sic, quod ipsa Salomea prima in bonis existat propria
bona, que ipsa ad maritum attulit. In vigilia Petri et Pauli apostolorum.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16a., 2. bejegyzés.

800

Jún. 29. Buda. Pálóci Mátyus országbíró a pannonhalmi konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi kúriából külön e célra kirendelt kúriai jegyzők – Bokodi György, Tapaszi Pál,
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Dömsödi Tamás, Szilágyi Gergely vagy Haraszti Péter – egyike vizsgálja meg a Szutori nemesek egyrészről,
másrészről a győri káptalan, harmadrészről pedig a csornai konvent között folyó perben a Baráti birtokon a
Szutori nemesek által újonnan felállított határjeleket, és szükség esetén változtassa meg azokat a néhai Nánai
Kompolt István országbíró bírói intézkedésében leírtak szerint. Minderről a konvent Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára tegyen neki jelentést. – Pannonhalmi konv. II. 369. (DL 11812. – Acta ecclesiastica 36-11.) –
Újkori másolata: GYMSML 5377., Csornai konvent mlt. 64-5-1. (DF 264988.)
801

Júl. eleje.1 Zs. válaszlevele Ulászló lengyel királyhoz. Megkapta jún. 18-i, Odolanówban kelt levelét a Lengyel
Királyság és (a Brandenburghoz tartozó) Neumark határának végleges megallapításáról, amelyben az
szerepel, hogy az általa megbízott lovagrendiek visszautasították megbízását. Ezért más meghatalmazottakat
fog küldeni hozzá az ügy elrendezésére. Ulászló kérdésére, hogy a már felszerelt törökellenes segédcsapatokat
hová küldje, azt válaszolja, hogy Havasalföldre már két előkelő nemest küldött azok fogadására, illetve Dan
vajdához való vezetésére. – Mon. Pol. VI. 735. (Prágai egyetemi könyvtár másolati kötete, Nr. 6-A-7, fol.
157b–158.) – Altmann II. 6674. sz. (Mon. Pol. után.)
1
Altmann datálása szerint. A Mon. Pol. júl. közepi keltezést valószínűsít, ám a lengyel király levele két
hét alatt már megérkezhetett Visegrádra Zs.-hoz.

802

Júl. eleje.1 Vitold litván nagyfejedelem ad Rozgon2. Megkapta levelét, amelyben Zs. és a királyné
meggyógyulásáról írt. Köszöni a neki küldött fodrozott ruházatot (pro veste arta rugata) is. Az íjjal való
vadászathoz jobb a szürke mint a vörös öltözet, tehát szürkét igyekszik majd számára követével küldeni.
A királyi párnak is üdvözletét küldi. – Archiv f. öst. Gesch. 52. (1874) 481. (keltezetlen másolat, Liber
cancellariae Stanislai Ciołek, fol. 76–76b.)
1
A szöveget a Zs. felépülésére vonatkozó utalás alapján datálhatjuk. Zs. máj. 15-én írt Vitoldnak
(577) és ugyanezen a napon tudatta német birodalmi városokkal megbetegedését (578). Rozgonyi a király
gyógyulásáról ezután írhatott, és a nagyfejedelem postafordultával küldött válasza ennél még legalább egy
hónappal későbbi lehet. 2 A szövegben keresztnév nem szerepel.

803

Júl. 1.1 Visegrád. Zs. szövetséget köt Filippo Maria Visconti milánói herceggel – akit Corrado del Carretto
savonai őrgróf és Guarnerio de Castiglione képviseltek – Velence ellen, ennek pontjai: 1) Zs. július folyamán
Friaulon keresztül megindítja a háborút Velence ellen, szeptemberben egy másik, nagyobb sereggel támad;
cserében a milánói herceg hadai Brescia, Mantova és Verona felől támadnak Velencére. 2) Egyik fél sem
köt fegyverszünetet vagy békét a másik beleegyezése nélkül. 3) Zs. júliusban Friaulba küldi seregét, majd
szeptemberben Lombardiába küldi azt. 4) Mindkét fél Velence szövetségeseit köteles megtámadni, kivéve a
firenzeieket, akik ellen csak támadásuk esetén köteles Zs. támadni. 5) Zs. tárgyalhat és békét köthet a milánói
herceg és a firenzeiek között. 6) Zs. a milánói herceg tudomásával tárgyalhat a békéről Velencével. – DRTA
X. 35. (HHStA, RRB vol. H, fol. 121.) – Altmann II. 6679. sz. (Uo.) – Századok 41. (1908) 17., kivonat. (DRTA
alapján.)
1
A Reichsregisterbücher szövege keltezés nélküli; DRTA X. datálása alapján, lásd uo. 35/1. jegyzet
(Altmann az iratot júl. 6-ra keltezi).

804

Júl. 1. Visegrád. Zs. levele az erdélyi nemesekhez. Követeik, Almakeréki Apa fia: Miklós és Szamosfalvi
Gyerő fia: László elmondták kérésüket a püspöki és más egyházi birtokokon élő oláhok tizedfizetése ügyében,
amelyet – amint a most folyó hadjáratot befejezte – közéjük menve velük fog megtárgyalni, majd eldönteni.
– Benkő: Milkovia II. 321. – Fejér X/3. 213., 1398. évvel, X/6. 606., említés, 1425. évvel. – Doc. Val. 504.,
1398. évvel. – Hurmuzaki I/2. 400., 1398. évvel. – Vö. még ZsO I. 5386. és 5387. sz. között. – A levél hamis:
1) eredetije nem ismert; 2) a levél nyelvezete és tartalma egyaránt anakronisztikus; 3) a király uralkodási évei
közül a magyar 1398-ra, a német királyi 1412-re, a cseh királyi pedig 1426-ra utal, ez főleg annak fényében
problémás, hogy nincsen éve a levélnek; 4) az egyháziak védelmi célú adóztatása nem a levélben leírtak szerint
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működött (vö. C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 179–199.).1 – Átírta a kolozsmonostori konvent 1426.
nov. 1-jei oklevelében (1270), amelyben a dátumsor inkább erre az évre illik. (Kemény: Dipl. App. V. 26a–e.)
A levél, illetve ennek kapcsán a románok tizedfizetésének részletes elemzését lásd Hegyi: Decima
Volahorum.
1

805

Júl. 1. Kölesd falu mellett. Garai Dezső macsói bán és Özdögei Pál volt szlavón bán előtt Tolna megye
nemességének universitas-a részére királyi külön parancsra tartott közgyűlésén Nagymihályi Albert vránai
perjel és a fehérvári keresztesek konventje nevében ügyvédjük: Kölkedi Tamás eltiltotta a fehérvári káptalant
a Tolna megyei Fadd birtok elfoglalásától. – Fejér X/6. 840. (DL 106319. – Székesfehérvári keresztesek
konventje 3-4-32.) – A hátlapján: JP (kézjegy), solvisset XXor. – Szakály: Tolna 86. sz. (Uo.)

806

Júl. 1. (in vig. visit. Marie) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. jún. 6-i
parancsát (670) elolvasván és tartalmát megértvén, quia de predictarum sex litterarum
privilegialium cum pendentis sigillis factum possessionarium Farkasfalus, Rukus et
Kachwinkel vocatarum tangentium manibus prefati Thome Zoldos de Runia per dictum
dominum Franciscum canonicum et decanum dationi et assignationi coram nobis facta ac
penis et condicionibus in eisdem litteris contentis certitudo constabat et constat veritatis,
ideo nos presentes litteras nostras matura inter nos deliberatione prehabita de prescripto
litteratorio dicti domini nostri regis eidem domino Francisco duximus concedendas.
Átírta a szepesi káptalan 1431. aug. 17-i oklevelében. DL 63796. (Görgey cs., görgői.)

807

Júl. 1. (8. die nat. Ioh. bapt.) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Uzfalwa-i Pál fia: Miklós deák – a maga meg uterinus testvérei:
Márton váradi kanonok, György, László és András nevében –, majd elmondta, hogy
– mint megtudták – Uzfalwa-i Jakab fia: János szepesi kanonok az Olsavicha birtokon
lévő, őket minden jogon megillető részüket el akarja zálogosítani Brizvich-i néhai Tamás
mester fiának: Detrének bizonyos összegért, ezért ő testvérei nevében is eltiltja Jánost
ettől és minden más, a birtokrésszel kapcsolatos ügylettől, és egyúttal ellent is mond
annak lege regni requirente.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. Úsz cs. úszfalvi lt. 190-20. (DF 268484.)

*.

Júl. 1. Bártfa város adólajstroma. – Iványi: Bártfa 29/164. sz., reg. (Bártfa város lt. 166. – DF 212846.) –
A jegyzék valójában a Rozgonyiak néhány birtokán élő, név szerint felsorolt jobbágyokra kivetett adó
összege, napi kelet nélkül. – Lásd 1552.

808

Júl. 2. Visegrád. Zs. meghagyja Lépes Lóránt erdélyi alvajdának, hogy a szászokkal és a hozzá küldött Balázs
erdélyi püspökkel tartson gyűlést azon szándéka tárgyában, hogy az elpusztult végvidék őrizetét – csakúgy
mint annak idején II. András király – egészen a Vaskapuig a Német Lovagrendre akarja bízni. – Kurz:
Magazin II. 98. (A kolozsmonostori konvent levéltárából az „inter irregestrata” iratok közül.) – Densusianu
559. – Zimmerman: Deutsche Orden im Burzenland 214. – Feneşan: Cavalerii Teutoni în Banatul Severinului
113., román fordításban is (további kiadásokkal). – Kemény József hamisítványa. Az oklevél eredetije nem
ismert, ráadásul csak Kemény József közlése alapján ismerjük, így az ő hamisítványai közé tartozhat, vö.
Mályusz: Kemény oklevélhamisításai 207.

809

Júl. 2. (9. die nat. Ioh. bapt.) Az erdélyi káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. máj. 23-i
parancsa (609) értelmében [Housiuasso-i Miklós]1 királyi emberrel Bertalan deák,
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karbeli klerikust küldték ki, akik visszatérve elmondták, hogy ők Keresztelő Szent
János születésének ünnepén (jún. 24.) kimentek Mikezaza birtokra, majd a szomszédok
és határosok összehívása után ellentmondás nélkül bevezették abba (Mikeszászai
Kolozsvári Tamás leányait:) Dorottyát és [Margitot] és iktatták azt részükre az őket
megillető jogon. A privilégiumukat pecsétjük ráfüggesztésével erősítették meg.
Méltóságsor: Lépes György prépost,2 […., Mihály őr-], Miklós dékánkanonok.
15. század közepi csonka másolat. Gyulafehérvári káptalan lt., Erdélyi káptalan: Oklevelek 2-85. (Beke
8-1045.) (DF 277459.)
1
A királyi parancslevél hátlapján lévő káptalani feljegyzésből pótolva.
őrkanonok.

2

Utána kihúzva: Mihály
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Júl. 2. Firenze. Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano fi renzei követek levele Zs.-hoz / Ozorai Pipo temesi
ispánhoz. Ismételten összefoglalják a Zs. és Velence közötti fegyverszüneti közvetítés ügyében Velencében
folytatott tárgyalásaikat, hangsúlyozva Velence hajlandóságát a békére. – Commissioni II. 604–605. – E.
Kovács: Egy fi renzei követjárás 1473., kiv. (Előbbi alapján.)

811

Júl. 3. (in Wyssegrad, 2. die visit. Marie) Zs. Zemplén megye hatóságához. Elmondták
neki Bayor-i János fia: László meg Kwrthweles/Kewrthwles1-i János fia: Benedek és
Miklós fia: János, valamint a mondott László felesége: Borbála (nob.) – aki e Benedek
soror-a – nevében, hogy Kwrthweles/Kewrthwles-i Bereck és fia: István meg Thwsa-i
Bach (dicti) Péter és Mihály, Hwzywmezew/Hozywmezey-i Fekethe (dictus) Imre fiai:
György és Demeter, Kandal (dictus) István fia: János, Harabocz-i Lőrinc fia: István,
László fia: Ábrahám és Thwsa-i János fia: Benedek kevesebb mint egy éve jogtalanul
elfoglalták a mondott Kewrthweles birtokukhoz tartozó és annak határain belül fekvő
szántóföldjeiket és Kyo nevű prédiumukat, és azokat a mai napig is a kezükön tartják.
Mivel nem akarja, hogy a panaszosok indebite megfosztassanak jogaiktól, firmo nosto
regio sub edicto megparancsolja nekik, hogy amennyiben a szomszédok és határosok,
valamint a megyebeli nemesek szerint a panasz helytálló, akkor további parancsára
nem várva a jogtalan foglalókat zárják ki a birtokból és iktassák vissza a panaszosokat
a leleszi konvent tanúbizonysága jelenlétében – akit a jelen levelével rendel ki –,
továbbá minden jogtalan igénylővel szemben védjék meg őket, a birtok elfoglalása
miatt pedig adassanak elégtételt a mondottakkal. Oklevelét elolvasása után adják vissza
a felmutatójának. – A szöveg élén jobbról és a titkospecsét alatt: Commissio propria
domini regis.
Papíron, szöveg alatt a titkospecsét darabjaival. DL 60668. (Máriássy cs. lt., Vegyes iratok 528.) – Átírta
1) a leleszi konvent 1426. szept. 15-i jelentésében: 1112. DL 83635. (Bárczay cs.), amelyet Garai Miklós
nádor 1433. márc. 3-i oklevelében írt át. DL 12481. (NRA 945-21.) – 2) Zemplén megye hatósága 1426.
szept. 17-i jelentésében: 1118. DL 60671. (Máriássy cs. lt., Vegyes iratok 527.) – Tartalmilag átírta 1) Garai
Miklós nádor 1430. márc. 14-i oklevelében: DL 60687. (Uo. 547.) és 2) ugyanő a leleszi konventhez címzett
parancslevelében 1431. jún. 8-án: DL 60700. (Uo. 557.) – A szövegben / jel után szereplő alakok a két teljes
átírás szövegvariánsai.

812

Júl. 3. (f. IV. p. visit. Marie) Liptó megye négy szolgabírája emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Bencztelke-i Gál özvegye: Erzsébet (nob.) és a következő

1426. július 4. – július 5.
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bevallást tette: mivel Thornaalya-i Miklós fia: László mostani alispán elégtételt adott
neki bizonyos ökrei levágása miatt, ezért őt erről nyugtatja.
Papíron, három gyűrűspecsét nyomával. DL 43668. (Múz. törzsanyag, Majláth-gyűjt.)
813

Júl. 4. (3. die visit. Marie) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelentek előttük Pechul-i Zarka (dictus) Miklós özvegye: Veronika (nob.) és fia:
Zsigmond egyfelől, másfelől Ayka-i János fia: János, majd a következő bevallást tették:
ők matura deliberatione arra az elhatározásra jutottak, hogy ha bármelyik fél örökösök
nélkül halna meg, akkor a túlélő félnek fognak jutni universe possessiones et portiones
possessionarie emptitie scilicet et impignoratitie in quibuslibet comitatibus existentes et
habite ac vinee alieque res et bona, videlicet pecunie, piccaria argentea, baltea et quevis
attinentia domorum fogja megörökölni. Privilégiumukat pecsétjük ráfüggesztésével
erősítették meg. Méltóságsor: Balázs prépost, Miklós éneklő-, István őrkanonok, a
dékánság üresedésben.
Hártyán, függőpecsét hártyaszalagjával. DL 11813. (NRA 1600-29.)

814

Júl. 4. (in Kapornak, f. V. p. Ladislai reg.) Ormandy-i Jakab fia: János, Hasagh-i Pál fia:
Mihály, Egerwlgh-i Desew fia: János – Gerse-i Pethew fia: János fia: László zalai ispán
alispánjai – meg a szolgabírák Zs.-hoz. Jún. 4-i parancsa (661) értelmében kiküldték
maguk közül Bechwlgh-i Pál fia: György szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy
ő Keresztelő Szent János születésének ünnepén (jún. 24.) kiment Zala megyébe és
vizsgálódva megtudta, hogy minden a panaszban leírtak szerint történt.
Papíron, hátlapján három gyűrűspecsét nyomával. DL 11680. (NRA 1549-14.)

815

Júl. 4. Firenze. Simone di Lapo Corsi firenzei kereskedő tájékoztatja társát, Lodovico
di ser Viviano Vivianit, hogy közös társaságuk szállította Scolari András és Máté
temetésére a zászlókat és más selyemtextiliákat.
Archivio di Stato di Firenze, Carte Strozziane I. 229. 55r. – A kivonatot Prajda Katalinnak köszönjük.

816

Júl. 5. (in Wisegrad, f. VI. p. visit. Marie) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Kwsal-i
Jakch fia: néhai György fiai: János és László, e Jakch fia: István fiai: Mihály és László
(egr.) nevében, hogy Istwandi-i Miklós fia: György és Keuchey-i Miklós fia: György
két éve múlt Mihály-nap előtti kedden (1424. szept. 25.) előre megfontolt szándékkal
és fegyveresen a panaszosok Nagmusay nevű birtokára törve quosdam iobagiones
eorundem filiorum Jakch neci tradere machinantes, quos reperiri nequeundo providas
dominas consortes ipsorum iobagionum in vineis dictorum iobagionum captivassent
funibusque ligantes ad prescriptam possessionem Istwandi deducere voluissent,
amikor aztán officiálisaik Vary oppidum mellett a két Györgyöt verbis bonis et pacifice
rogantes, ut prescriptis dominis scilicet ipsorum huiusmodi nephandissima opera et
opprobria inaudita facere non deberent easque providas dominas et virgines de suis
vinculis liberas abire permitterent, quiquidem uterque Georgius verbis prescriptorum
officialium minime aquiesscentes eosdem miserabili nece interimere voluissent potentia
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mediante az ő igen nagy kárukra, ubi idem Georgius filius Nicolai de Istvandi per eosdem
officiales in ipsorum defensionibus interemptus extitisset, cum tamen ipsi filii Jakch in
premissis innocentes fuissent penitus et immunes. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Iacobus, Petrus,
Georgius de Chornawad, Michael, Benedictus, Georgius de Geche, Georgius, Philipus,
Ladislaus, Paulus, Iohannes, Michael, Francisscus de Borswa.1
Több helyen javított szövegű papíron, záró titkospecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni
1426-46/1. (DF 221682.) – Átírta a leleszi konvent 1426. aug. 5-i jelentésében: 929. Uo. 46/2. (DF 221683.)
1
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A de Borswa a sor felett beszúrva.

Júl. 5. (15. die f. VI. a. nat. Ioh. bapt.) A kapornaki konvent emlékezetül adja, hogy Zs.
jún. 7-i parancsa (675) értelmében Wsa-i András fia: János királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Mihály frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Keresztelő
Szent János születésének ünnepe előtti pénteken (jún. 21.) ellentmondás nélkül bevezették
(Szentgyörgyi) Vyncze Bálintot meg fiait: István, Imrét, Miklóst, Pétert és Lászlót (Tátika)
vár és tartozékai birtokába, és iktatták azokat részükre zálog címén a törvényes ideig a
helyszínen maradva. Privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
Átírta a kapornaki konvent 1469. máj. 1-jei oklevelében. VÉL, Oklevelek, Tátika 26. (DF 200518.)

*.
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*.

Júl. 6. Visegrád. Zs. szövetséget köt Filippo Maria Visconti milánói herceggel. – Altmann II. 6679. sz. –
Az oklevél datálatlan, valószínűbb kelte: júl. 1. Lásd 803.
Júl. 6. Visegrád. Zs. felhatalmazza Filippo Maria Visconti milánói herceget és János veszprémi püspököt,
hogy Paulo de Guinissist és fiát iktassák be Lugano város és körzete hűbérbirtokába, és vele szövetséget
kössenek. – E meghatalmazást külön János püspök számára is kibocsátja. – Altmann II. 6680–6681. sz.
(HHStA, RRB vol. H, fol. 125b.)
Júl. 7. Garai Miklós nádor oklevele. – Zichy VIII. 290. (DL 80058. – Zichy cs., zsélyi 213-2036.) – Az oklevél
helyes kelte: márc. 21. Lásd 345.

819

Júl. 7. Trencsén. Perényi Miklós lovászmester és a Vág folyó kapitánya elismeri, hogy Sopron városa a király
által reá kivetett adóból 1520 forintot kifizetett. – Házi I/2. 311. (Sopron város lt. D 701. – DF 202335.)
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Júl. 7. (6. die visit. Marie) A kapornaki konvent Zs.-hoz. Tudja meg, hogy jún. 4-i parancsa
(660) értelmében Thofew-i Pál fia: János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Miklós frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők sarlós Boldogasszony
ünnepén (júl. 2.) kimentek Zala megyébe, és nemesektől meg nem nemesektől, akitől
kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták, hogy minden a panaszban leírtak
szerint történt, ezért Kanisa-i Istvánt és Jánost Kanisa-n, Rygyalch-i Repas Györgyöt és
Zenthiacabfalva-i Chernel Miklóst Rygyalch birtokon lévő részükön, Fábián Kanisa-i
várnagyot pedig in eodem officiolatu scilicet suo megidézték Jakab-nap (júl. 25.)
nyolcadára a királyi jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály.
Hiányos papíron, zárópecsét darabjaival. DL 11802. (NRA 1549-72.)

1426. július 7. – július 8.
821
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Júl. 7. Item Thomas Rynner composuit se recte et legitime pro XXXII florenis numeri
Cassoviensis cum Steyna domina1 filie sororis2 predicti Rynner, huius cause mediator ac
arbiter fuit discretus Iohannes Walter, qui huius concordie discussionem nostro coram
consilio fassus est anno Domini Mo etc. XXVI dominica proxima post visitationis Marie.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16a., 3. bejegyzés.
1

Utána kihúzva: predicti Rynner.

2

Alatta kihúzva: fratris.
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Júl. 7. Bécs. V. Albert osztrák herceg iránta való hűségük megőrzésére szólítja fel a passaui polgárokat és
közli, hogy Zs. több választófejedelemmel együtt támogatta a pápai Kúriánál Albert javaslatát, amely szerint
a passaui püspökség kérdését pártok feletti döntőbíróra kell bízni. – Archiv f. öst. Gesch. 124. (1964) 217.

823

Júl. 7. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. Brunoro della Scala Veronában és
Vicenzában számottevő helyi párttal rendelkezik, ezért javasolja, hogy Zs. a Friaulba küldendő seregén kívül
Brunorót küldje egy másikkal Trienten keresztül Verona és Vicenza elfoglalására, és hagyja meg a trienti
püspöknek, hogy e sereg levonulását támogassa. – Osio II. 233. (Milánói lt.) – Carteggio II. 15/109. sz. (Uo.)
– Óváry 97/321. sz. (Uo.)

824

Júl. 7. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Brunoro della Scala császári vikáriushoz.
A császárnak küldött levelét küldi neki is másolatban; Veronában és Vicenzában minden készen áll a
felkelésre, a nép várja Zs. seregét, amely őket a velenceiek uralma alól felszabadítja. – Carteggio II. 15/110.
sz. (Milánói lt.) – Óváry 96/320. sz. (Uo.)

825

Júl. 7. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg meghagyja követeinek, Corrado del Carrettónak és
Guarnerio de Castiglionénak, hogy a mellékelt, Zs.-hoz és Brunoro della Scala vikáriushoz szóló levelei
alapján sürgessék Zs.-nál a velencei hadjárat megindítását. – Carteggio II. 15/111. sz. (Milánói lt.) – Óváry
96/320. sz., eml. (Uo.)

826

Júl. 8. Várad. Giovanni Melanesi di Prato válaszott váradi püspök Rinaldo degli Albizi fi renzei követhez. Ma
megkapta levelét (706). Püspökké szentelésére e hó 14-én kerül sor székesegyházában, a bárók jelenlétében,
és lehetséges, hogy Zs. is jelen lesz. Ha nem, ő fog a királyhoz visszatérni, majd Várad ismételt érintésével a
törökellenes hadat vezető Ozorai Pipóhoz (dominus comes) fog csatlakozni. Nagyon lefoglalják a felszentelés
körüli teendők. Milánói követek vannak Zs.-nál, de egyebet nem tud, mert nincs az udvarban. – Commissioni
II. 606. (Az adatot E. Kovács Péternek köszönjük.)

827

Júl. 8. (f. II. a. oct. visit. Virginis) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Alsomalethyn-i Péter fia: Miklós – a maga meg carnalis frater-e:
Lőrinc, fia: Gergely meg Gergely fia: András nevében – és tiltakozott az ellen, hogy
Felsewmalethyn-i István fia: György deák per ipsorum terras et prata nonnullas vias
publicas fecisset ac rubeta succidi et pascua depasci simili modo fecisset potentia
mediante, egyúttal eltiltják ettől és ellentmondanak bármiféle tevékenységének
Alsomalethy(!) birtokukon lege regni requirente.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. ŠA v Bytči, Gyűjtemények: Oklevelek 27. (DF 266635.)

828

Júl. 8. (in Sarus, f. II. a. Margarethe) Sygra-i Pocz fia: Péter fia: Mihály mester Rosgon-i
János (magn.) főkincstartó sárosi alispánja és a négy szolgabíró emlékezetül adja,
hogy személyesen megjelent előttük Babapataka-i Bálint és tiltakozott az ellen, hogy –
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mint megtudta – Nadfew-i Miklós és felesége: Klára (nob.) a panaszos Telky birtokon
lévő részét a tartozékaival együtt elfoglalták és elfoglalva tartják a mai napig potentia
mediante, egyúttal eltiltotta ettől őket és ellent is mondott mindezeknek.
Papíron, hátlapján öt gyűrűspecsét nyomával. DL 39838. (Balpataky cs.)
829

Júl. 8. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg utasítása a Zs.-hoz küldött követei, Corrado del
Carretto és Guarnerio de Castiglione számára: két levelet küld Zs.-nak, amelyekben részletesen leírja a hadi
helyzetet és segítséget kér Zs.-tól; egyúttal meghagyja nekik, hogy a két levele – a komolyabb hangvételűt
A-val (830), a visszafogottabbat pedig B-vel (831) jelöli – közül azt adják át neki, amelyik az adott helyzetben
alkalmasabbnak tűnik. Utasítja őket, hogy Zs. segítségét, mint egyedüli reménységet, a legerélyesebben
sürgessék. – Osio II. 234. (Milánói lt.) – Carteggio II. 15/112. sz. (Uo.) – Óváry 97/323. sz. (Uo.)

830

Júl. 8. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg A-jelű levele (vö. 829) Zs.-hoz, amelyben leírva
kétségbeesett helyzetét, azaz az ellenség Bresciát körbezárta, több várost elfoglalt, Piacenzát és Páviát
fenyegeti, Cremonát ostromolni fogja, Asola városában pedig felkelés tört ki, ezért kéri a segélyhadak
azonnali megindítását, hogy államát megvédhesse. – Carteggio II. 15/113. sz. (Milánói lt.) – Óváry 97/322.
sz. (Uo.)

831

Júl. 8. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg B-jelű levele (vö. 829) Zs.-hoz, amelyben fenyegetett
helyzetét leírva (vö. A-jelű levél) kéri Zs. mihamarabbi hathatós segítségét. – Carteggio II. 15/114. sz.
(Milánói lt.) – Óváry 97/323. sz., eml. (Uo.)

832

Júl. 9. (in Wyssegrad, f. III. a. Margarethe) Zs. emlékezetül adja, hogy Berzewicze-i
Hernik fia: Péter (magn.) királyi tárnokmester hűséges szolgálataiért – másik levelével
– neki adományozta omne ius nostrum regium, amely a Szepes megyei Jemnik
birtokban quibuscunque causis et rationibus most vagy a jövőben illetni fogja, minden
haszonvételével és tartozékával. Ezért, mivel őt meg örököseit és utódait a mondott birtok
királyi jogába be akarja vezetettni, megparancsolja a szepesi káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őt és
örököseit abba és iktassa azt részükre újadomány címén örök birtoklásra; az esetleges
ellentmondókat idézze meg ad terminum competentem a királyi jelenlét elé, a káptalan
pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Petrus f. Andree de Gwrge,
Nicolaus Tatar de Bethlenfalva, Martinus f. Bartholomei, Mathias f. Iohannis de eadem.
Átírta a szepesi káptalan 1426. aug. 14-i jelentésében: 970. DL 11814. (NRA 832-4.) – A jelentést átírta
a váci káptalan 1453. dec. 23-i oklevelében Berzevici Henrik fia: Péter fia: Swarcz János részére. DL 11815.
(Uo.)

833

Júl. 9. Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Jún. 19-i parancsa (761) értelmében Alpári Tamás királyi
emberrel Mátyás fratert küldték ki, akiknek Abaúj megyében tartott vizsgálata igazolta a panaszt. – Perényi
397. (DL 70840. – Perényi cs.)

834

Júl. 9. (Strigonii, 9. die mensis Iulii) Placentia-i Vicedomini Máté, mindkét jog
doktora, esztergomi olvasókanonok és György esztergomi érsek, örökös ispán, prímás
és szentszéki született legatus vikáriusa és általános ügyhallgatója a veszprémi
egyházmegyei János Wepsen-i, István Kenese-i, Balázs Wassad-i és Péter Thoty-i
plébánosokhoz. Tudják meg, hogy júl. 9-én nobis in porticu alme ecclesie Strigoniensis

1426. július 9.
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predicte mane hora canonicorum consueta ad iuris reddendam pro tribunali sedentibus
megjelent előttük Kelemen, veszprémi egyházmegyei Zenthergh-i plébános – a maga
meg a szintén veszprémi egyházmegyei György Thwr-i, György Tard-i, Mihály Toty-i,
Mihály Weteh-i, Mihály Thewtesgamas-i, Gergely Ben[d]ek-i, Ferenc Sudak-i, Miklós
Mach-i, Mihály Beren-i, Gergely Fonod-i, Benedek Wrda-i, Gáspár Cheh-i, János
Temer-i, Péter Gergh-i, Mihály Laak-i, Pál Baclar-i, Vince Gamas-i plébánosok de
vicaria Gwgh, továbbá Mihály Wiz-i, Péter Keer-i, Bereck Baar-i, János Apaty-i, Mihály
Kolbasnya-i, János Feyereghaz-i, Bertalan Chepel-i, Pál Thelky-i, Lőrinc Nesde-i,
Márton Solad-i, Jakab Gised-i plébánosok de vicaria Feyereghaz nevében ügyvédi
megbízással – és bemutatott egy, a boroszlói egyházmegyei néhai Thur-i András
klerikus fia: Márton császári közjegyző által kibocsátott közjegyzői iratot, amelyben
a következők olvashatók: licet ipsi plebani ecclesiarum parochialium predictarum et
eorum predecessores fuerunt in possessione et dominio ac perceptione integre quarte
partis decimalis in territoriis et intra limitates predictarum ecclesiarum parochialium
provenientis, quam integre et plenissime perceperunt1 et percipere consueverunt cum
effectu a tempore videlicet primi instituti sive donatoris, qui hanc quartam prefatis
ecclesiis dari et assignari plenissime persolvi instituit, quod etiam a Sede Apostolica
extitit confirmatum. Tamen huiusmodi domini de capitulo Wesprimiensis ecclesie
nescitur quo ducto spiritu ipsas quartas sibi taliter, qualiter, ymmo contra Deum et
iustitiam usurpari cupientes et de facto presumentes a non multis retroactis temporibus
eosdem plebanos prefata quarta spoliando nonnullos ex ipsis plebanis ad solvendi
mediam quartam compellere conati sunt et quosdam de facto compulerunt per minas
detentiones, vexationes et multiplices perturbationes ipsos multipliter spoliando et nuper,
videlicet de anno presenti, predictis non contenti ipsos plebanos in causam attraxissent,
ipsimet actores iudices et procuratores existentes mediantibus ipsorum processibus
taliter, qualiter, ymmo perperam fulminatis innodare perturbando, nullo iuris ordine
servato in expensis et fatigiis ipsos multipliter condempnando ad illicita iuramenta sub
penis excommunicationis compulissent in preiudicium et gravaminem ipsorum valde
magnum, a quibus omnibus gravaminibus modo premisso ipsis illatis et inposterum
inferendo pro parte dictorum plebanorum fuisset ad hanc almam sedem Strigoniensem
metropolitanam appellatum etc., ut in eodem publico instrumento plenius continetur;
de cuiusquidem appellationi, insinuationi nobis per quoddam publicum instrumentum
constitit evidenter. – Az irat bemutatása után Kelemen plébános társai nevében kérte,
hogy a mondott plébánosoknak iustitiam ministrare ac citationem et inhibitionem
legittimas contra et adversos prefatos dominos de capitulo in forma debita et consueta
dare et decernere dignaremur. – Nos igitur attendentes huiusmodi requisitionis fore
iustam et consonam rationi, volentes in causa et causis huiusmodi rite et legitime
procedere ac partibus ipsis dante Domino iustitiam ministrare, ut tenemur, idcirco vobis,
dominis plebanis suprascriptis et cuiuslibet vestrum devotioni insubditis(!) in vir[tut]
e sancte obedien[tie] et sub excommunicationis pena, quam in vos et alterum vestrum
huiusmodi mandatum nostrum exequi recusans seu recusantes tr[ium] dierum canonica
monitione premissa a die exhibitionis presentium vobis fiende computando auctoritate
[… … … …. ] predictis ferimus in his scriptis discr[etioni] precipiendo committimus et
mandamus, quatenus receptis presentibus vos vel alter vestrum, qui fueritis requisiti, […
… …] prefatos dominos de capitulo Wesprimiensi in eorum propriis personis, si eorum
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presentiam comode habere poteritis, alioquin in hospitiis habitationum earundem, si
ad illa tutus patebit accessus et autem in ecclesiam Wesprimiensem predictam, infra
missarum solempnia, dum ibidem populi multitudo convenerint ad divinam vel aliis
in locis publicis et ubi huiusmodi citatio ad ipsorum notitiam verisimiliter possit
devenire, alta et intelligibili voce in nostram peremptorie citetis presentiam, quos et
nos tenore presentium sic citamus, quatenus XXX die a die citationis huiusmodi de
ipsis fiendi computando immedietate sequenti, si dies ipsa XXX iuridica fuerit2 et nos
ac nostrum surrogatum auditorem ad iura reddenda in loco nostro solito pro tribunali
sedere contigerit, alioquin proxima die iuridica extunc inmediate sequenti, qua nos,
ut prefertur, ad iura reddenda pro tribunali sede occurreret, hora causarum per se vel
per procuratores ydoneos ad causam seu causas huiusmodi sufficienter instructos cum
omnibus et singulis iuribus ac munimentis ipsorum causam seu causas huiusmodi
concernentibus coram nobis hic, Strigonii compareant prefatis dominis plebanis vel
eorum legitimo procuratori de iustitia responsuri aliisque dicturi, facturi, allegaturi et
audituri, quod iustum fuerit et ordo dictaverit rationis processurique et procedi visuri
in eadem causa et causis ad omnes et singulos actus iudiciariis gradatim et successive
et usque ad diffinitivam sententiam inclusive, debitis tamen intervenientibus, terminis
et dilationibus, certificantes nichilominus eosdem citatos, quod sive comparuerint,
sive non, ipsis ulterius non ibi in partibus, sed per edictum in foribus alme ecclesie
Strigoniensis more solito publice citatis ad partes coram nobis comparantes iustos,
prout iuris fuerit, ad singula premissa procedemus, aut dictus noster surrogandus
auditor procedet alterius partis absentia seu contumacia in aliquo non obstante. Et cum
huiusmodi appellatione pendente nichil sit in partibus innovandi, vobis, dominis plebanis
suprascriptis sub dicta excommunicationis pena mandamus, quatenus ad honorabilem
virum dominum Nicolaum archidiaconum Segusdiensem et canonicum ac vicarium
dicte ecclesie Wesprimiensis personaliter accedendo eidemque auctoritate nostra sub
dicta excommunicationis pena inhibeatis, cui et nos harum serie inhibemus, ne ipse
pendente huiusmodi appensione ad aliquos actus iudiciarios seu gravamina aliqua contra
prefatos plebanos in huiusmodi causa procedere presumat, alioquin si secus fecerit, id
totum irritum putabimus et inane. Et tandem seriem vestre executionis cum nominibus
citatorum nobis per vestras patentes litteras seu instrumentum publicum nobis intimare
curetis presentes in specie remittendo. Datum … nostro minori sub sigillo.
Átírta István kenesei és János lepsényi plébános 1426. szept. 14-i levelében: 1110. Veszprémi
székeskáptalan mlt., Simig. Cott. Dec. 17. (DF 201239.)
1
A szövegben percepunt alak szerepel. 2 Az esztergomi szentszéki ülésnapokkal kapcsolatban lásd
C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 89., 91.
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Júl. 10. Visegrád. Zs. levele Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano fi renzei követekhez. Miután
hazaindultak Zs.-nak a Velencével kötendő fegyverszünet vagy béke megkötésére vonatkozó tervezetével,
megkapta levelüket a Velencében folytatott tárgyalásaikról (713). Bár minden felvetésre kedvező és tiszteletre
méltó válaszokat kaptak, Zs. szerint a tervezet pontjairól a követek semmit sem közölnek e levélben, ezért
kéri őket, hogy bővebb és tételes felvilágosítást adjanak neki. – Commissioni II. 606. (Az adatot E. Kovács
Péternek köszönjük.)
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Júl. 10. (in Wissegrad, f. IV. a. Margarethe) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja,
hogy megjelent előtte Rwdawyz(!)-i Erdwk (dictus) István fia: Miklós és elmondta
neki, hogy ő a Körös megyei Banychoch és Darozlocz birtokok felét meg Samachech
és Harastyan birtokokon lévő részeket, amelyeket Zeredahel-i Márton bán fiaitól:
Györgytől, Derstől és Pétertől minus iuste et indebite, ymmo sine lege elfoglalt és máig
birtokolt, a mondottaknak pacifice visszaadja azzal, hogy ha ő quidquid iuris et iustitie
in supradictis medietatibus possessionum et portionibus possessionariis habet aut habere
dinoscitur, extunc ipse iuxta dicti regni Hungarie approbatam consuetudinem amodo
deinceps prosequi valeat atque possit, litteras etiam introductorias et statutorias super
dictis medietatibus possessionum et portionum possessionariis usque modo confectas et
emanatas a mondott Miklós érvényteleníti és vállalta, ha bármikor jogtalanul el akarná
foglalni azokat, akkor 50 dénármárka salva portione iudicis legyen elmarasztalva.
Presentes cum pendenti sigillo nostro minori, quo utimur, consignantes eisdem Georgio,
Ders et Petro duximus concedendas.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 33293. (NRA 520-31.)

837

Júl. 13. (in Visegrad, in Margarethe) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte
Rahoucza-i Leukus fia: István fia: Gergely és előadta a következőket: quod licet nos
ad humilime(!) supplicationis instantiam … Nicolai filii Leukus de eadem Rahoucza,
patrui ipsius Gregorii ac pro suis fidelitatibus et servitiorum gratuitis meritis nostre
maiestati per ipsum exhibitis et impensis nobiles dominam Elizabeth, consortem
Stephani Hercheg de Zekchw et puellam Margaretham vocatas, filias videlicet Nicolai in
universis possessionibus et portionibus possessionariis patris ubique intra ambitum regni
nostri habitis et existentibus in veros heredes et heredum successores sexus masculini
creassemus seu fecissemus procreari in perpetuum duraturi. A mondott Gergely ex
dilectionis proprii amoris ductus, nehogy atyai húgainak: Erzsébet asszonynak és Margit
hajadonnak, nehogy atyjuk: Miklós halála után sub tectis latitarent alienis, sed potius in
possessionibus hereditariis patruis permanerent, huiusmodi filiali procreationi per nos
– mediantibus aliis litteris nostris superinde confectis et emanatis – gratiose facte suum
benivolum – quoad omnes earum clausulas et aticulos – consensum prebuit pariter et
assensum vigore presentium mediante.
Hártyán, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel. Erdődy lt. D 10095. (50-2-6.)

838

Júl. 13. ([in Visegr]ad, in Margarethe) Zs. emlékezetül adja, hogy ex gratia speciali
elengedi a […]-i Szűz Mária-egyház apácáinak a rájuk bármely világi bíróság által kirótt
valamennyi bírság bírói részét, és egyúttal meghagyja a nádornak, az országbírónak és
bírói helyetteseiknek meg a királyság minden jogszolgáltatójának, hogy ne követeljék
azt rajtuk. Az oklevelét elolvasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén
jobbról és a pecsét alatt: Relatio Leonar[di O]noffry de Peliske.
Bal oldalánál csonka papíron, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel. Kolostori levéltárak töredékei:
Középkori oklevelek 243-4. (DF 250326.) – A hátlapján későbbi kézzel: quod birsagia [non] solvant domine;
keresztben: Ez Egyhaz nem tartozik sem egh bironak birsagual.
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Júl. 13. (3. die f. V. p. oct. visit. Marie) Az egri káptalan Garai Miklós nádorhoz.
Megkapták Kapy-i András deák fia: János részére Porozlo-i Hanchiko fia: János ellenében
szóló kikiáltást elrendelő levelét (269) – amelyet jelen levelükkel és pecsétfőjükkel
megerősítve visszaküldenek –, amelynek értelmében az abban megnevezett, a királyi
kúriából külön e célra kirendelt Delne-i Kakas János fia: Márk nádori emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Antal karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők először
sarlós Boldogasszony ünnepe utáni 8. napon, kedden (júl. 9.) in Agria, szerdán (júl.
10.) in Gewnges és csütörtökön (júl. 11.) pedig in Hewes, három vásáros kikiáltással
Hanchiko fiát: Jánost Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára a jelenléte elé idézték oklevelei
bemutatására és a bírságok megfizetésére insinuatio-val, azaz a pert a nádor nélküle is
lezárja, prout dictaverit ordo iuris.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 64236. (Kapy cs.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely
szerint a felperest Péter deák képviselte szepesi káptalani levéllel; alatta: Hewes (a megyei bírságjegyzéknek).
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Júl. 13. (in Margarethe) Miklós leleszi prépost és a konvent Garai Miklós nádorhoz.
Tudja meg, hogy Peren-i néhai Péter fia: János részére szóló bírói intézkedése értelmében
az abban megnevezett Myka-i Benedek nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Fábián karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők először sarlós
Boldogasszony ünnepe utáni szombaton (júl. 6.) in oppido Lompertzaza, hétfőn (júl. 8.)
in villa Kazon, csütörtökön (júl. 11.) pedig in villa Nomyn három vásáros kikiáltással
Kallo-i Lewkes fiát: Miklós meg fiát: Jánost Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára jelenléte elé
idézték válaszadásra és a harminc márka bírság megfizetésére insinuatio-val, azaz a pert
a nádor nélküle is lezárja dictante iuris equitate.
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 54518. (Kállay cs.) – A hátlapján alul: Non.
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Júl. 13. (in curia regali opidi Wisegradensis) Közjegyzői záradék nélküli oklevél, amely szerint Corrado
del Carretto savonai őrgróf és Guarnerio de Castiglione, a milánói herceg követei uruk nevében Zs. kezébe
hűségesküt tesznek. – A eskü tanúi: Pálóci György esztergomi érsek, Albeni János zágrábi püspök és
birodalmi kancellár, Szászi János veszprémi, Alcsebi Miklós váci püspök, [Benedek]1 fehérvári prépost,
Ferenc, a boroszlói Szent Kereszt-egyház őrkanonokja, Mihály boleszlávi (bunzlaui) prépost, Nikolaus
Zinselmeister kánonjogi doktor, prágai kanonok, Przemko oppelni herceg, Garai Miklós nádor, Johann
lupfeni gróf, (ifj.) Stiborici Stibor, Sebeschco de Carbo, Heinrich von Plauen birodalmi Hofrichter, Lorenz
von Haedenreichsturen, Johann von Polenz (alsó-lausitzi Landvogt). – DRTA X. 39. (HHStA, RRB vol. D –
DF 287860., fol. 188b–189a.)
1

842

A név kimaradt a szövegből.

Júl. 14. (dom. a. div. apost.) A budai káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Rada-i Mihály fia: Damján – a maga meg fiai: János és Benedek terhével – és a következő
bevallást tette: nehézségei miatt fundum curie sue, in qua nunc personaliter inhabitaret
ad quatuordecim mensuras regales in latitudine continentes, cum directis medietatibus
pratorum, terrarum ac aliarum utilitatum portionum suarum possessionariarum in eadem
Rada in comitatu Pestiensi existentibus habitarum Iohanni filio Valentini de Zeek nunc
in Wan residenti, Georgio fratri suo carnali, necnon Dorothee et Anne filiabus eiusdem
Valentini, item Petro filio eiusdem domine Dorothee et Michaeli filio dicte domine Anne
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100 királyi újforintért, amely összeget már megkapott tőlük, elzálogosította 40 évre
szavatossággal és azzal, hogy csak a mondott 40 év leteltével válthatják ki a mondott
birtokrészeket. A privilégiumukat pecsétjük ráfüggesztésével erősítették meg.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. Dunamelléki Ref. Egyházker., Ráday Lt., Ráday cs. lt. 1032.
(DF 275700.) – 1724. jún. 13-i hiteles másolatai: Uo., Gazdasági iratok A-1-72-140. (DF 280533.) és PML,
Oklevelek levéltári gyűjteménye (Antemohácsiana) 104. (DF 280174.)
843

Júl. 14. Nobiles viri, amici nostri carissimi.1 Dicunt nobis populli(!) et iobagiones
nostri de Varkon, quod Laurentius filius Anthonii de possessione vestra Wray vocata,
tanquam homo liber vellet venire causa commorandi ad dictam possessionem nostram
Varkon vocatam vosque eundem abire non permitteretis. Cum tamen, uti asserunt
predicti iobagiones nostri, idem Laurentius in dicta possessione vestra Vray in nullo
obligaretur cuipiam, quapropter requirimus vestras nobilitates, quatenus consideratione
amicitie nostre complacentiarumque nostrarum intuitu velitis prefatum Laurentium
filium Anthonii de dicta possessione vestra Vray vocata ad ipsam possessionem
nostram Warkon sine impedimento aliquali abire et pertranssire serviatis. Nos etiam,
si qui ex iobagionibus nostris iuxta consuetudinem regni ad possessiones vestras causa
commorandi se transferre voluerint, versavice2 paciffice(!) et sine impedimento abire
permittemus. Cetera dicent iobagiones nostri de Warkon predicta, harum exhibitores.
Presentes autem propter celerem recessum nuntii nostri et alia ardua nostra facta
perficienda sigillo domini Pauli archydiaconi de Zabulch fecimus consignari. Datum die
dominico proximo post festum Beate Margarethe virginis, anno Domini etc. XXmo VIto.
Capitulum ecclesie
Agriensis
Csonka papíron, zárópecsét nyomával. DL 97044. (Vay cs., berkeszi.)
1
A hátlapról, ahol a címzés van, nem készült fényképfelvétel, de a címzettek az oklevél tartalmából
következően az Urai (Szatmár m.) nemesek lehettek (vö. Németh: Szatmár 325.). 2 Így a szövegben,
viceversa helyett.
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Júl. 14. (16. die Petri et Pauli) A kolozsmonostori konvent emlékezetül adja, hogy
Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda jún. 25-i levele (786) értelmében az abban
megnevezett Indal-i Thewrek Miklós alvajdai emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Ferenc frater papot, szerzetestársukat, akik visszatérve elmondták, hogy ők Péter és Pál
ünnepén (jún. 29.) a szomszédok és határosok összehívása után ellentmondás nélkül
bevezették (Szentmihályfalvi) Dénes fiát: Pétert a mondott birtokrészbe, majd iktatták
részére az őt illető jogon a törvényes ideig a helyszínen maradva. Privilégiumukat
autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
Hártyán, kiemelt kezdő C betűvel, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 28594. (KKOL, Neoregestrata,
Torda B-15.)

845

Júl. 14. (4. die f. V. a. Margarethe) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja
meg, hogy Pálóci Mátyus országbírónak Bathor-i Szaniszló fia: István részére szóló
idézőlevele értelmében az abban megnevezett Pylys-i Mátyás királyi emberrel kiküldték
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tanúbizonyságukat: Benedek karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők
Margit-nap előtti csütörtökön (júl. 11.) Kallo-i Lewkes fiát: Miklóst Sempyen birtokon
lévő részén megidézték válaszadásra Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára a királyi jelenlét
elé.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54519. (Kállay cs.)
846

Júl. 15. (Bude, f. II. p. oct. visit. Virg.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki
Kysrozvath-i János, Nemes (dictus) György fiai: János, másik János, Mátyás és Imre
nevében, hogy Bewzded-i Kanthor (dictus) Mihály fiai: Dávid és János – frater-ük:
Domokos de eadem ösztönzésére – múlt év Mihály-nap (1425. szept. 29.) táján fegyveresen
és hatalmasul a panaszosok Zygan birtokon lévő részére törve öt jobbágyukat minden
javukkal saját ottani birtokrészükre költöztették; ezenfelül a mondottak a panaszosoknál
zálogban lévő két ottani jobbágytelkét absque ulla redemptione visszafoglalták; továbbá
a mondottak a panaszosoknak a birtokrészükből járó 12 újforintját a maguk számára
hajtottak be, és a birtokrészt elfoglalták és a mai napig művelik potentia mediante.
Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki.
Kijelölt királyi emberek: Iohannes, Petrus f. eiusdem, Andreas f. Stanizlai, Benedictus
f. eiusdem, Sigismundus de Bokchka(!), Damianus, Benedictus de Kysfalwd, Petrus de
Cheke, Ladislaus Elek de Rozvath, Janko frater eiusdem de eadem, Franciscus f. Blasii,
Paulus de Kamanya.
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-13. (DF 221649.) – A hátlapján
egy a konvent előtt tett bevallás év és kelet nélküli fogalmazványa, lásd 1519.
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Júl. 15. (in Gumur, f. II. p. Margarethe) Zenthelsebeth-i Gáspár fia: Imre gömöri alispán
és a szolgabírák emlékezetül adják, hogy személyesen megjelent előttük Choltho-i
István özvegye (nob.), majd a következő bevallást tette: mivel Reez (dictus) Domokos
tributarius et officialis de Karlo quoddam pancerium per ipsam eidem ex quadam causa
rationabili usque ad tempus ad ferendum assignatum jelenlétükben visszaadta, erről
Domokost nyugtatja.
Szakadt papíron, hátlapján pecsét nyomával. Szepesi káptalan orsz. lt. 11-3-15. (DF 263392.)
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Júl. 16. (in Zelew, f. III. p. Margarethe) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előtte Therbeded-i Veres (dictus) Miklós leánya: Stella (nob.)
– aki Thema-i avagy Fabianfalwa-i Fábián leányától: Ilonától (nob.) származik –, és a
következő bevallást tette: mivel Fabianfalva-i mondott Fábián fia: Lachk fia: András
fiai: Miklós és Tamás meg e Lachk fia: János fia: György de iuribus: quartalitio dicte
domine Elene matris ac dotalitio ave suarum, de possessionibus Thema predicta sive
Fabianfalva ac Kysfalw vocatis iuxta regni consuetudinem provenire debentibus sibi
pecuniaria solutione mediante congruam et omnimodam impendissent satisfactionem,
ezért erről a mondottakat nyugtatja.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. Dunamelléki Ref. Egyházker., Ráday Lt., Ráday cs. lt. 1033. (DF
275702.)

1426. július 16.
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Júl. 16. (f. III. p. Margarethe) A garamszentbenedeki konvent emlékezetül adja, hogy
Cheh Péter (magn.) és fia: László nevében megjelent előttük Lewa castrum várnagya:
Antal, majd Sethethkwth-i Andrást meg másokat eltiltotta a Bars megyei Thwhul és
Lule birtokok között fekvő szántók, mezők és erdők, amelyeket András Chikafwld
néven nevez, elfoglalásától és haszonvételeinek szedésétől, és egyúttal ellent is mond
mindezeknek.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 11816. (NRA 778-5.)

850

Júl. 16. (f. III. p. div. apost.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Ruzka-i Dobo István – a maga meg Pálóci Mátyus
országbíró és Imre (magn.) – többek között Dyosgewr castrum várnagya –, továbbá
Dobo István fiai: János és Bereck, valamint Ruzka-i Dobo (similiter) néhai László
fia: Domokos nevében ügyvédvalló levél nélkül, de terhüket magára véve – egyfelől,
másfelől Kysdobron-i Ratholth (dictus) János fia: Mátyás és fia: János, Bereck fia:
Mihály, valamint Ratholth (dictus) Tamás fiai: János és Jakab meg Lóránt fia: László fia:
János szintén személyesen – a maguk, továbbá e Mátyás a (másik) fia: Simon, Ratholth
János és Jakab frater-ük, a mondott Tamás fia: Barnabás, Lóránt fia: László fia: János
pedig frater-e, László fia: Dénes, továbbá a mondott Tamás fia: János a fia: Miklós
nevében ügyvédvalló levél nélkül, de terhüket magukra véve –, majd a felek elmondták,
hogy annak idején néhai Kydobron-i Gergely deák a Bereg megyei Kysdobron birtokon
lévő részét pro redemptione sui capitis örök joggal és visszavonhatatlanul átengedte
Dobo Istvánnak és társainak, ők azonban az ügyben fogott bírák közreműködésével
egyezségre léptek, és e szerint Dobo István és társai a mondott birtokrészt szintén örök
joggal és visszavonhatatlanul visszaadták a Kisdobronyi nemeseknek, akiket abba be is
vezettek. A Kisdobronyi nemesek viszont ennek ellentételezésére – a másik oklevélben
részletesen leírt feltételek mellett – egy jelenleg Kysdobron birtokhoz tartozó földet,
amely annak idején Nagdobron birtokhoz tartozott és ők bírói úton szerezték meg, majd
csatolták Ksysdobron birtokhoz, adnak át és vissza nekik. A felek az ügyben keletkezett
okleveleket érvénytelenítik, illetve kölcsönösen nyugtatják egymást. A privilégiumot
pecsétjük ráfüggesztésével erősítették meg.
Két példányban: 1) hártyán, kiemelt kezdő O betűvel, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 71941/1.
(Rákóczi-Aspremont cs. lt. 35-9-7.); 2) vízfoltos hártyán, kiemelt kezdő O betűvel, selyemzsinórón függő
pecsét darabjával. DL 71941/2. (Uo. 35-9-6.)

851

Júl. 16. (f. III. p. div. apost.) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Kesmark-i Péter szepesi kanonok és bemutatta Bebek Detre nádor
1399. aug. 28-i oklevelét (ZsO I. 6046. sz.), amelyet kérésére átírnak részére. Az oklevelet
pecsétjük rányomásával erősítették meg.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 94465. (Pongrácz cs., bashalmi.) – Tört. Tár 1896. 515., kivonat.
– Átírta a turóci konvent János szentmáriai plébános, liptói esperes kérésére 1479. nov. 3-i oklevelében. DL
94541. (Uo.)

852

Júl. 16. A vasvári káptalan előtt a közös őstől származó Kutasi Terjék Ferenc fiai: István és Antal (egyrészről),
Kutasi János fia: György és fia: Benedek (másrészről), és Kutasi Tamás fia: Fábián (harmadik részről)
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kölcsönös örökösödési szerződést kötöttek a Zala megyei Kutas, ahol Szent Márton tiszteletére szentelt
kőegyház áll, Lovász más néven Andráshida, Egervölgy, Csicske, Szentmihályfalva más néven Szalatnok,
Kalózfalva más néven Ilvágy, Irsa, Szentkozmadamján, Tüttös, Gébárt, Aracsa birtokokban lévő részeik,
illetve a jövőben szerzendő birtokaik tárgyában. Méltóságsor: Miklós prépost, Tamás éneklő-, István
őrkanonok, a dékánság üresedésben. – Zala vm. II. 452. (DL 49372. – Orsich cs.)
853

Júl. 16. Item anno Domini millesimo CCCCo XXVI proxima feria tertia post diem
divisionis apostolorum Georgius Könstil1 arestavit omnia bona mobilia et immobilia
Balasii, sororii sui pro omnibus suis debitis ita, quod dictus Georgius Könstil pro
omnibus debitoribus existat primus.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16a., 4. bejegyzés.
1

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.
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Júl. 16–31. között. Róma. Zs. és Egyed fia: János zágrábi kanonok, királyi káplán kérvénye a pápához.
A zágrábi egyházban mintegy tíz éve, Ozsvát halála óta üresedésben van az olvasókanonokság, amelyet
János a királytól már elnyert, de elfoglalni nem tudott, mivel a pápa nem erősítette meg. Ennek oka az, hogy
az olvasókanonokság ügyében de Senatibus Miklós és Perlberg/Polvberg Gellért között per folyt, amelyet az
előbbi nyert meg, ám időközben elhunyt. Ezután a javadalmat az Apostoli Széktől a lengyelországi Petrisco
fia: András nyerte el. Zs. és Egyed fia: János azt kéri a pápától, hogy erősítse meg Jánost a királytól már
elnyert olvasókanonokság birtokában a mondott András ellenében. – Lukcsics I. 891. sz. (Reg. suppl. vol.
200, fol. 15.) – Lukinović VI. 222. (Uo.)

855

Júl. 17. (f. IV. p. Margarethe) Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelenve előttük Zeech-i Péter fiai: Zsigmond és János előadták, hogy atyjuk
még életében a Gömör megyei Balog birtokon lévő részét bizonyos pénzösszegért
elzálogosította Balog-i Oth fia: Domokos fiának: Jánosnak és feleségének: Ilonának
(nob.); most ők bizonyos nehézségeik miatt a mondott birtokrészre János özvegyétől:
Ilona asszonytól és fiaitól: Andrástól és Antaltól újabb 105 újforintot vettek fel, és
hasonlóképpen szavatosságot vállaltak rá azzal, hogy ha nem tudják annak birtokában
megvédeni őket, akkor Zeech birtokon adnak helyette másikat.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. Szepesi káptalan orsz. lt. 10-5-3. (DF 263249.) – 1884. máj. 25-i
hiteles másolata: DL 24934., p. 24. (NRA 1885-1.)
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Júl. 17. (3. die div. apost.) (A leleszi konvent Garai Miklós nádorhoz.) Zs. jún. 3-i
parancsa (653) értelmében Kamonya/Kamonia-i Mátyás királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Mátyás fratert, akik visszatérve elmondták, hogy ők az apostolok
szétoszlásának ünnepén (júl. 15.) kimentek Zemplén megyébe, azonbelül is Zaloka/Zalk
birtokra, és az asszonyok távollétében familiárisukat: Magnus Iwan-t felszólították a
birtokjogoknak Kopoch Miklós és György részére történő visszaadására, de a familiáris
elmondta, hogy ő urai távollétében nem mondhat semmit, ezért megidézték őket a nádori
jelenléte elé Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára.
Feljegyzés és fogalmazvány a parancslevél hátoldalán és szövege körül. Leleszi konvent orsz. lt., Acta
anni 1426-52. (DF 221689.)

1426. július 19.
857
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Júl. 17. (in Themeswar, f. IV., 3. scilicet die div. apost.)1 Baranyai Imre temesi alispán levele Mezősomlyó
mezőváros tanácsához. Remetei Imre egerszegi jobbágyának bora után ne merjenek eljárás nélkül vagium-ot
szedni. – Ortvay: Temes 591., 1425. júl. 17. v. 18. kelettel. (DL 54448. – Kállay cs.)
1

Az évszám valóban 1425-nek olvasható, de a napi kelet az 1426-os évre érvényes.

858

Júl. 19. Visegrád. Zs. általános parancsa az ország bíráihoz. Védjék meg Csapi Andrást és feleségét a Csévi
Miklós és fia: László által nekik elzálogosított Csév birtok és a diódi castellum birtokában. – Bártfai Szabó:
Pest 611. sz. (A Batthyány cs. levéltárában, az „Acta antiqua” gyűjteményben őrzött eredeti példány alapján,
amely a DL–DF adatbázisban nem fellelhető.)

859

Júl. 19. (Bude, f. VI. p. div. apost.) Zs. a zalai / kapornaki konventhez. Elmondták neki
Egerwar/Egervar-i Balázs, Bebes-i Péter meg Zenthelsebet/Zenthersebeth-i Theryek
(dicti) István és Antal nevében, hogy amikor korábban Balázs Kysfalud birtokon lakó
Lukács nevű jobbágya Kawas/Kavas-i Gergely fia: Miklós birtokára ment ad visitandam
sponsam sibi subarratam/subaratam unacum quibusdam suis proximis et sociis, akkor
a mondott Miklós malitia preconcepta familiárisa: Gepw/Gyepew-i György (nob.) és
egy bizonyos Dayka Balázs által via in libera megölette; ezzel Miklós azonban nem
elégedett meg, hanem in equum suum ascendens Kawas-on lakó Kwthy/Kuthi-i András,
Kwthy/Kuthi Bálint, Zeber Imre, Nykel/Nikel Domokos, Tamás, Illés, Fábián, Kathona/
Kathana Demeter Mihály, Nemeth Ferenc, Kalomar/Kalamar Benche, Ruffus/Rufus
János, Pál, Kenthes/Kentes János, Zekeres András, Thoth Balázs, János fia: Lőrinc
és Barza/Borza Bálint nevű jobbágyaival ceteros iobagiones iamdicti Blasii in eadam
Kysfalud residentes ultra fluvium Zala vocatum insequendo kegyetlenül elverette és
megsebesítette; ezenfelül a mondott Miklós Balázsnak a Kysfalud birtokához tartozó
erdejét kivágatta és a fát elvitette, amivel több mint 100 márka kárt okozott neki;
ezenkívül Miklós jobbágyfamiliárisaival Balázsnak Kysfalud, más néven Zenthgergh
birtokához tartozó szántóföldjeit, amelyek most Theryek István és Antal kezén vannak,
megszerezte; és végül Bebes-i Péter sok familiárisát via in libera jobbágyai által
megsebesítette potentia mediante. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyik tudja meg az
igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus f. Laurentii de
Bede, Iohannes de eadem, Georgius de Sagud, Gallus de Bekenes, Dyonisius de Hegy,
Augustinus de Kekenes/Kekenies.
Átírta 1) a zalai konvent 1426. aug. 8-i jelentésében: 950. DL 11818. (NRA 32-53.) – 2) A kapornaki
konvent 1426. aug. 9-i jelentésében: 952. DL 11819. (Uo. 447-52.)
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Júl. 19. (f. VI. a. Marie Magd.) A egri káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Péter premontrei szerzetes Péter jászói prépost és a konvent nevében, és eltiltotta
Rozgon-i Istvánt, Györgyöt és Jánost (egr.) meg másokat a prépostság Jazow birtokának
határain belül fekvő földek elfoglalásától, bitorlásától és haszonvételeinek beszedésétől,
illetve azok elidegenítésétől, és egyúttal ellent is mondott mindezeknek.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. Jászói prépostság mlt. 133. (DF 232900.)
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Júl. 19. (4. die f. III. p. Margarethe) A garamszentbenedeki konvent Garai Miklós
nádorhoz. Tudja meg, hogy Lewa-i Chech Péter részére Kyskalna-i György fia: Pál
ellenében szóló idézőlevele értelmében az abban megnevezett Peel-i Gergely fia: Péter
nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János frater acolitus-t, akik visszatérve
elmondták, hogy a nádori ember Margit-nap utáni kedden (júl. 16.) Kyskalna-i Pált
ugyanott megidézte Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára jelenléte elé azzal, hogy akkor a
hat márka bírságot is meg kell fizetnie.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11817. (NRA 1699-236.) – A hátlapon középen: Contra non venit (3x).

862

Júl. 19. A veszprémi káptalan Zs.-hoz. Jún. 15-i parancsa (733) értelmében Gici Péter királyi ember
tanúbizonyságuk: Szalmavári János karbeli klerikus jelenlétében júl. 15-én Répási Pétert és Györgyöt
felszólította a birtokrészek megosztására, ám mivel azok erre nem voltak hajlandóak, ezért megidézte
őket a királyi jelenlét elé Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára. – Fejér X/6. 785. (DL 43669. – Múz. törzsanyag,
Jankovich-gyűjt.)

863

Júl. 19. (f. VI. p. div. apost.) Pozsony város tanácsában Andre Schönpach, Martinus
Tyerman, Andre Bernhartel, Jost Laspot és Hanns Liebl esküdtek, valamint Hanns Stern
polgár elismerik, hogy igazságot tettek czwissen der ersamen fraun Vrsula, des maister
Simons Sneiders hausfraw und der ersamen fraun Anna, des Hanns Pecken hawsfrauen
egy szőlő ügyében, amely gelegen auf der stat gepiet in der Fuxlaitten neben des Jörig
Twerssen weingarten, és amelyet Ursula asszonynak és örököseinek ítélték oda.
Eredeti bejegyzés. Pozsony város lt., Prot. act. 195. (DF 286772.) – Act. Prot. 203.

864

Júl. 20. Visegrád. Zs. a váci káptalanhoz. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében Korbáviai
György gróf, a királyi kúriából e célból külön kirendelt királyi ember tartson eskü alatti tanúvallatást a
következő ügyekben: először Perényi néhai Péter fia: János elpanaszolta neki, hogy Borbála királyné szandai
várnagya, egy bizonyos Hok nevű nemes kiküldte alvárnagyát, Kövér Jánost a kókai és almási jobbágyokkal
a panaszos Szecső nevű birtokára és ottani officiálisát, Erazmust az alvárnagy magához rendelte, majd
megszidta és megverte, végül pedig fogságba ejtették és Szandára vitték. – Ezzel szemben Borbála királyné
elpanaszolta, hogy amikor almási jobbágyai a szecsői György-napi vásárra mentek, a mondott officiális
az ottani jobbágyokkal Kóka birtokon rájuk tört, megverte és megsebesítette, majd fogságba vetette őket.
A tanúvallatás eredményét írják meg neki. – Az átírásban a dátum után: Commissio propria domini regis. –
Zichy VIII. 296. (Átírta a váci káptalan 1426. júl. 30-i jelentésében: 908, amely szerint a titkospecséttel volt
megerősítve. DL 80060. – Zichy cs., zsélyi 217-BB-68.)

865

Júl. 20. (15. die sab. p. visit. Marie) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül
adja, hogy Zs. jún. 17-i parancsa (745) értelmében Nogfalws-i György királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc frater presbitert, akik visszatérve elmondták,
hogy ők sarlós Boldogasszony ünnepe utáni szombaton (júl. 6.) kimentek Pilys
birtoknak Demeter kezén lévő részére, és a szomszédok meg a határosok összehívása
után ellentmondás nélkül bevezették annak harmadrészébe (Sámelyházi Balázs
feleségét:) Annát, majd iktatták azt részére minden haszonvételével az őt illető jogon
örök birtoklásra, a helyszínen a törvényes ideig maradva. Privilégiumukat pecsétjük
ráfüggesztésével erősítették meg.

1426. július 21. – július 22.
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Hártyán, kiemelt, díszített kezdő O betűvel. Leleszi konvent orsz. lt., Introductoriae et statutoriae S-202.
(DF 212351.) – Az oklevél szövege alatt és a hátlapján egy későbbi oklevél szövegének fogalmazványa.
866

Júl. 21. Visegrád. Zs. a hűtlen Csévi István fia: János fia: István birtokait Csapi Andrásnak és feleségének:
Katalinnak adományozza. – Bártfai Szabó: Pest 612. sz. (A Batthyány cs. levéltárában, az „Acta antiqua”
gyűjteményben őrzött eredeti példány alapján, amely a DL–DF adatbázisban nem fellelhető.)
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Júl. 21. (dom. a. Marie Magd.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy személyesen megjelent előttük Dregnew-i Magnus Pál fia: Péter és a következő
bevallást tette: testvéri szeretetből hajadon uterina soror-ainak: Anasztáziának és
Annának (nob.) meg örököseiknek ajándékozza a Zemplén megyei Dregnew és a Borsod
megyei Bogach birtokokon lévő részeinek felét minden haszonvételeikkel – egyebek
mellett ecclesiarum patronatu – oly módon, hogy ha bármelyik fél örökös nélkül halna
meg, akkor a birtokrészét a másik fél örökli, és Péter minderre szavatosságot is vállalt.
Hártyán, kezdő díszített O betűvel, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 84380. (Lónyay cs.) – Századok
1873. 624., kivonat. – Átírta Zs. 1426. okt. 28-i oklevelében: 1162. DL 84384. (Uo.) – Ezt Mátyás király 1468.
szept. 27-i privilégiumában írta át. DL 84523. (Uo.)
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Júl. 21. (dom. a. Marie Magd.) A turóci konvent előtt személyesen megjelent Chepchen-i Batyz
fia: néhai Miklós leánya: Margit (nob.), majd carnalis soror-a: Klára asszony jelenlétében és
hallatára a következő bevallást tette: ipsa totalem portionem suam possessionariam, videlicet
mediam partem integre quarte filialis sibi et prefate domine Elene, sorori sue de portionibus
et iuribus possessionariis prefati condam Nicolai Batyz, patris ipsarum de possessionibus
Chepchen predicta et Muthna vocatis, in predicto comitatu Turucz existentibus provenire
debentem cum cunctis suis utilitatibus recepta prius et habita ab eadem sorore sua Elena
pro eadem media parte dicte quarte filialis congrua et omnimoda pecuniaria solutione
dedisset, vendidisset et assignasset eidem domine Elene, sorori sue et per eam heredibus
suis universis iure perpetuo possidendam sub condicione litteris in eisdem declarata.
Tartalmilag átírta Hédervári Lőrinc nádor 1437. aug. 23-i privilégiumában. DL 107373. (Vétel útján
bekerült vegyes provenienciájú iratok.)
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Júl. 21. (5. die f. IV. p. div. apost.) A váradi káptalan Zs.-hoz. Jún. 19-i parancsa (760)
értelmében Tunyogh-i András királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: András
mestert, a Krisztus teste-oltár rektorát, akik visszatérve elmondták, hogy ők az
apostolok szétoszlásának ünnepe utáni szerdán (júl. 17.) kimentek Abamegesse nevű
prédiumra, majd a szomszédok és határosok összehívása után be akarták vezetni abba
(Csaholyi) Jánost és Lászlót, de Megges-i István fia: Zsigmond nevében Magnus László
ellentmondott, ezért megidézték a királyi jelenlét elé Jakab-nap (júl. 25.) nyolcadára.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54520. (Kállay cs.) – A hátlapján alul: Non cantori. – Tartalmilag
átírta Garai Miklós nádor 1429. márc. 13-i oklevelében. DL 54652. (Uo.)
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Júl. 22. (in Wyssegrad, in Marie Magd.) Zs. emlékezetül adja, hogy mivel Serke-i Desew
fiai: László és János illos mille florenos auri puri, veri et iusti ponderis, quos iidem nostre
maiestatis mandato ratione possessionum et portionum ac iurium possessionariorum
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condam Lewstachii filii prefati Desew, fratrum ipsorum certis et rationabilibus de causis
in aliis litteris nostris donationalibus exinde confectis, declaratis et specificatis, ad
manus nostras regias devolutarum per nosque ipsis in perpetuum collatarum maiestati
nostre solvere debuerunt, kifizették, ezért nyugtatja őket erről. – A szöveg élén jobbról
és a pecsét alatt: Relatio Leonardi Noffri de Peliske.
Papíron, szöveg alatt a titkospecsét darabkáival. DL 11820. (NRA 295-4.)
871

Júl. 22. (in Wissegrad, in Marie Magd.) Zs. néhai Serke-i Desew fia: Leusták birtokrészein
élő népekhez és jobbágyokhoz. Mivel néhai Desew fia: Leusták birtokrészeit fratereinek: Desew fiainak: Lászlónak és Jánosnak adta örökre, ezért firmo nostro regio sub
edicto megparancsolja nekik, hogy a jövőben nekik engedelmeskedjenek; máshogy tenni
ne merészeljenek. A levelét elolvasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg
élén jobbról és a pecsét alatt: Commissio propria domini regis.
Papíron, szöveg alatt a titkospecsét nyomával. DL 11821. (NRA 778-7.)

872

Júl. 22. (in Wissegrad, in Marie Magd.) Zs. Perényi Miklós lovászmesterhez vagy néhai
Serke-i Desew fia: Leusták birtokain és birtokrészein állított officiálisaihoz. A mondott
néhai Desew fia: Leusták nunc apud vestras manus lévő birtokait és részeit fratereinek: Desew fiainak: Lászlónak és Jánosnak hűséges szolgálataikért másik levelével
nekik adta. Ezért megparancsolja neki, hogy levele kézhezvétele után – ulteriori nostro
mandato superinde mimine expectato – a néhai Leusták minden birtokát és birtokrészét,
amelyek apud manus vestras nomine nostro regio occupative vannak, valamennyi
haszonvételükkel és tartozékukkal Lászlónak és Jánosnak vagy embereiknek absque
omni difficultate et remittentia aliquali adja vissza; máshogy tenni ne merészeljenek.
A levelét elolvasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén jobbról és a
pecsét alatt: Commissio propria domini regis.
Papíron, szöveg alatt a titkospecsét nyomával. DL 11822. (NRA 729-54.) – A hátlapján középen: Nova
donatio super remissione possessionum Leustasii filii Desw de Serke.
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Júl. 22. (Bude, in Marie Magd.) Zs. a budai káptalanhoz. Elmondták neki Zeek-i Bálint
fia: János meg carnalis testvére: György meg e Bálint leányai: Dorottya és Anna (nob.),
valamint e Dorottya fia: Péter és Anna fia: Mihály nevében, hogy ők Rada-i Mihály
fiának: Damjánnak a Pest megyei Rada birtokon lévő részeibe, amely őket zálog
címén illeti meg, be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őket
abba és iktassa részükre az őket megillető jogon, az esetleges ellentmondókat idézze
a királyi különös jelenléte elé; a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Presentes
autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et
reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum,
sigillo eiusdem fecimus consignari. Kijelölt királyi emberek: Ambrosius de dicta Rada,
Benedictus de Bwd, Nicolaus, Petrus, Thomas de Wan.
Átírta a budai káptalan 1426. aug. 6-i privilégiumában: 937. Dunamelléki Ref. Egyházker., Ráday Lt.,
Ráday cs. lt. 1032-A. (DF 275701.)
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Júl. 22. (in Marie Magd.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
Pálóci Mátyus országbírónak Darah-i Jakab fia: János részére Belthewk-i Dragh fiai:
György és Sandrinus ellenében szóló bírói intézkedése értelmében az abban megnevezett
Bud-i János mester kúriai jegyzővel, a királyi kúriából külön e célra kirendelt királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Jakab karbeli klerikust, akik visszatérve
elmondták, hogy ők Keresztelő Szent János születése ünnepének 8. napján (júl. 1.)
kimentek a Szatmár megyei Owary birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása
után meg a felperes, illetve az alperesek ügyvédje: Mendzenth-i Miklós deák jelenlétében
a mondott Owary birtokot valamennyi haszonvételével és tartozékával felosztották:
quod primo in quadam platea, per quam itur ad possessionem Chenger, a parte aquillonis
incipiendo a fine domus Petri, Francisci et Nicolai dicti Kethew prefatis Georgio et
Sandrino filio Dragh; deinde in eadem linea versus meridiem procedendo in contigua
vicinitate dicti Nicolai Kethew due sessiones iobagionales, una Blasii dicti Thoth et alia
Benedicti carnificis prefato Iohanni filio Iacobi de Darah; abinde in eadem linea ad
eandem plagam meridionalem tendendo tres domus iobagionales, una Iohannis Bartha,
altera domine relicte condam Hele Justina vocate et tertia Petri dicti Thoth prenominatis
Georgio et Sandrino filiis Dragh; abhinc in eadem linea meridionali procedendo due
sessiones iobagionales Stephani dicti Chomokazy et Blasii dicti Kyral memorato Iohanni
filio Iacobi; dehinc in eadem linea versus eandem1 plagam meridionalem eundo due
domus iobagionales, una Marci et alia Benedicti dicti Kossod et inde transseundo ad
plateam ecclesialem similiter una domus iobagionalis Iacobi dicti Kyral predictis
Georgio et Sandrino filiis Dragh; deinceps in eadem linea versus plagam orientalem
eundo due sessiones, una Nicolai dicti Lengel et alia Iohannis dicti Chethfalway pretacto
Iohanni filio Iacobi; abinde semper in eadem linea in continuo motu procedendo ad
eandem plagam tres domus, videlicet Mathey Myhal dicti, Stephani carnificis et alterius
Stephani filii Fabiani et altera Benedicti Gothiard memorato Iohanni filio Iacobi; deinde
in eadem linea orientali tres domus, scilicet Mathye dicti Gothhard, Benedicti Rufi et
Stephani similiter Rufi iamfatis Georgio et Sandrino filiis Dragh; dehinc semper ad
eandem plagam orientalem transseundo due domus iobagionales, una Iacobi filii
Elyanus(!) et altera Iohannis dicti Bede sepetacto Iohanni filio Iacobi; abhinc ad eandem
plagam orientalem linea in eadem pergendo tres domus, una Pauli Toth, altera Luce
similiter Toth et tertia Vallentini dicti Kadar ipsis, scilicet filiis Dragh; deinde versus
iamdictam plagam orientalem vergendo due sessiones, una Georgii dicti Fekethw et
altera Iohannis dicti Baktha Iohanni filio Iacobi antefato; abinde versus sepedictam
plagam orientalem tres domus iobagionales, scilicet Elie dicti Toth, Petri Bedes et
Andree Kossarws memoratis filiis Dragh; abinde ad eandem plagam orientalem due
sessiones, una videlicet Thome Pecz et altera Mathye dicti Berendy ipsi Iohanni filio
Iacobi; deinde quodam modo flectendo versus plagam meridionalem tres domus
iobagionales, videlicet Vince(!) sartoris, Petri Rufi et Iohannis Homona prelibatis filiis
Dragh; dehinc ad dictam plagam orientalem versus fluvium Zamos tendendo due domus
iobagionales, una Clementis sartoris et alia Ladislai Toth memorato Iohanni filio Iacobi;
abhinc quasi circumeundo versus plagam occidentalem tres domus iobagionales, utputa
Iohannis Rufy, Luce Fekethw et Pauli dicti Gothhard sepefatis filiis Dragh; deinde ad
eandem plagam linea in eadem due domus, videlicet Brictii dicti Apathy et Blasii
Gothhard annotato Iohanni filio Iacobi; inde tendendo quasi versus septemtrionalem
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plagam tres domus, una Georgii Homonay et alia Iohannis Fekethw et tertia Petri dicti
Sahthos ipsis filiis Dragh; ulterius ad eandem plagam eundo due sessiones iobagionales,
una in vicinitate plebani et scolastici, in qua Blasius dictus Wassard, alia vero ex altera
parte similiter in vicinitate plebani et scolastici, in qua Iohannes faber residerent, ipsi
Iohanni filio Iacobi; sessiones autem plebani et scolastici annotatis Iohanni filio Iacobi et
filiis Dragh communiter derelicte extitissent; ab eodem autem loco quodam modo
declinando versus partem occidentalem per bonum spatium eundo usque ad plateam,
qua itur versus villam Chenger et tendendo ad aquilonalem plagam tres domus
iobagionales, videlicet Stephani Bartha, Blasii Zechey et alterius Blasii dicti Hrabe
prefatis filiis Dragh; abinde versus dictam plagam aquilonalem in eadem linea directe
procedendo due domus iobagionales, una Demeterii dicti Barthalws et altera Sebastiani
dicti Sahthos prefato Iohanni filio Iacobi; ab eodemque loco semper dicta plaga
aquillonali servata in eadem linea eundo due domus iobagionales populose, una Georgii
dicti Thar, altera Petri Parvi ac tertia deserta et habitatoribus destituta prenominatis
Georgio et Sandrino filiis Dragh; deinceps in eadem linea semper eadem plaga continuata
una sessio iobagionalis, videlicet Gregorii filii Dyonisii et altera deserta Kassaspuzthaya
vocata habitatoreque destituta in vicinitate Barthalyws ab una, ab altera autem Sebastiani
dicti Sahthws ab aquilonali partibus, Iohanni filio Iacobi sepenominato; abhinc ad
eandem plagam in eadem linea penes domum Petri Darahy tres sessiones usque ad
campum tendens habitatoribus destitute pretitulatis filiis Dragh; eundem etiam campum
pro usu communi de partium voluntate relinquissent; ab eodem vero loco in eadem linea
versus plagam meridionalem secus domum Petri Kapoth […] prima divisio fuisset
incepta et inhovata due sessiones iobagionales habitatoribus destitute prenarrato Iohanni
filio Iacobi; abinde vero magnum spatium ad eandem plagam meridionalem girando et
declinando ad plateam ecclesialem, ex opposito eiusdem ecclesie versus orientem una
sessio a superiori parte domus predicte Vince sartoris et alie due sessiones deserte et
habitatoribus destitute in eadem plaga orientali ad meridiem tendendo, in vicinitate
prenominati Iohannis Homonnay sepefatis filiis Dragh; ab eodem autem loco versus
eandem plagam orientalem prope fluvium Zamos una sessio in vicinitate predicti Luce
dicti Fekethw penes plateam, qua itur ad dictum fluvium Zamos versus orientem, ubi
alias quoddam molendinum fuisset decurrens, nunc vero desertum; alia vero sessio in
vicinitate prenominati Brictii dicti Apathy prope eundem fluvium Zamos in eadem linea
quasi versus meridiem, habitatore destituta, eidem Iohanni filio Iacobi; dictum vero
locum molendini eisdem Iohanni filio Iacobi et filiis Dragh communi usui deputassent;
ab eodem vero loco versus partem aquilonalem tendendo in vicinitate dicti Iohannis
Fekethw una sessio, ab alia vero Blasii dicti Moldawy, in dicta parte dicte plage aquilonis
ac due sessiones a parte occidentis in vicinitate dicti Iohannis fabri, habitatoribus
destitute ipsis filiis Dragh; deinde linea in eadem directo tramite eundo ad eandem
plagam due sessiones similiter habitatoribus destitute annotato Iohanni filio Iacobi;
abhinc similiter in eadem linea penes easdem duas sessiones desertas a plaga occidentali
tres sessiones iobagionales, consimiliter habitatoribus destitute, tendentes usque ad
quendam puteum ipsis filiis Dragh; abinde linea in eadem versus eandem plagam
occidentalem verticale dictum puteum includendo due sessiones deserte et habitatoribus
destitute ipsi Iohanni filio Iacobi; ulterius in eadem linea penes easdem duas sessiones
ipsius Iohannis filii Iacobi tres sessiones deserte et habitatoribus destitute, tendentes
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usque ad domum Pauli Gothhard eisdem filiis Dragh; in eadem autem linea versus
eandem plagam occidentalem a domo Blasii Gothhard incipiens due sessiones deserte
eidem Iohanni filio Iacobi; ab eodem vero loco linea in eadem semper eadem plaga
occidentali servata tres sessiones habitatoribus destitute predictis filiis Dragh; deinde in
eadem linea in fine ipsarum trium sessionum eorundem filiorum Dragh, due sessiones
deserte eidem Iohanni filio Iacobi; ab ipso vero loco in eadem linea dicta plaga occidentali
servata due sessiones usque ad magnam viam, per quam itur versus oppidum Zathmar,
ab alia autem parte eiusdem vie versus eandem partem occidentalem una sessio similiter
deserta ipsis filiis Dragh; de ipso vero loco linea in eadem ipsa plaga occidentali servata
iuxta viam, qua transsit ad villam Bagos, due sessiones habitatoribus destitute sepefato
Iohanni filio Iacobi; ab eodem etiam loco linea in eadem usque ad campum tendendo,
una sessio iuxta quasdam arbores piri, quasquidem ordines piri partibus predictis
communi usui relinquissent; dictam vero viam, quam itur versus dictam villam Bagos,
pertransseundo, in directa linea versus partem aquilonalem ab eadem via incipiens due
sessiones deserte et habitatoribus destitute eisdem filiis Dragh; ab eisdem vero duabus
sessionibus versus dictam plagam aquilonalem procedendo una sessio usque ad domum
Stephani dicti Bartha se extendens et alia sessio versus plagam orientalem [… …]
predictarum Georgii dicti Foztho et Iohannes Bartha usque quandam communem viam,
per quam itur versus fluvium Zamos, ipsi Iohanni filio Iacobi cessissent et devenissent in
portiones. – Elmondta még a királyi és a konventi ember, hogy quendam locum molendini
supra dicto fluvio Zamos et alia loca pro molendino apta ubicunque inter metas dicte
possessionis Owary partes prescripte in[…] possent, tunc utraque partium locis in
eisdem molendina edificandi et construendi liberam haberet facultatem; preterea terras
arabiles cultas et incultas, campos usuales, prata, fenilia, aquas et aquarum decursus,
silvas, arbores fructiferas, ortos, pomeria et nemora …, minden, a birtokhoz tartozó
haszonvételt és tartozékot sub metis pristinis, quibus per quendam Stephanum filium
Nicolai de eadem Owary utputa predecessorem prefati Iohannis filii Iacobi tenta et
possessa extitisset, partibus predictis communi usui relinquissent et deputassent.
Mindezek után a birtokrészeket örök joggal és visszavonhatatlan birtoklásra iktatták és
meghagyták a felperesnek és az alpereseknek. Privilégiumukat alphabetoque intercisas
autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
Vízfoltos hártyán, díszített kezdő nagy O betűvel, alul-felül ABC chirographum-mal, függőpecsét
selyemzsinórjával. Leleszi konvent orsz. lt., Introductoriae et statutoriae D-205. (DF 211382.)
1
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Utána még egyszer: eandem. (Az egyik a sor végén, a másik a sor elején áll.)

Júl. 22. (in Marie Magd.) A pécsváradi konvent bizonyítja, hogy személyesen megjelent
előttük Sanctatrinitas-i Vaas (dictus) Jakab Kasad-i Nakas (dicti) Jakab leányai: Anna
és Dorottya asszonyok (nob.) nevében, és eltiltotta a királyt a Baranya megyei Kyskasad
birtok eladományozásától és bármi módon való elidegenítésétől, mindenki mást pedig
elfoglalásától és felkérésétől, hasznának beszedésétől, egyúttal ellent is mondott
mindezeknek.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Révay cs. központi lt., Oklevelek, Div. Fam. 2-11. (DF 260348.) –
Kőfalvi: Pécsvárad 318/635. sz., hibás szöveggel. (Uo.)
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Júl. 22. (in Gumur, f. II., in Marie Magd.) Zenthelsebeth-i Gáspár fia: Imre gömöri alispán
és a szolgabírák emlékezetül adják, hogy a mai napon megjelent előttük Napragh-i
János Puthnuk-i Benedek özvegye (nob.) nevében Zenthkyral-i Seteth Miklós ellenében
az ő perhalasztólevelük értelmében, Miklós azonban nem jött és nem is küldött maga
helyett senkit, ezért a szokásos bírságban, hacsak rationabiliter ki nem menti magát,
elmarasztalják.
Papíron, a hátlapján három gyűrűspecsét darabjaival. DL 89877. (Radvánszky cs., sajókazai.)
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Júl. 22. (in Sarus, f. II., in Maria Magd.) Sygre-i Poch fia: Péter fia: Mihály Rozgon-i
János (magn.) főkincstartó sárosi alispánja és a négy szolgabíró Garai Miklós nádorhoz.
Jún. 20-i levele (731) értelmében kiküldték maguk közül Olsovicha-i Jakab szolgabírót,
aki visszatérve elmondta, hogy ő kimenve a megyébe mindenkitől, akitől kell és illik,
nyíltan és titkon vizsgálódva megtudta, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, négy záró gyűrűspecsét darabjaival. DL 83632. (Bárczay cs.)
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Júl. 22. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz küldött követeihez, Corrado del Carretto
savonai őrgrófhoz és Guarnerio de Castiglionéhoz. E hó 18-án megkapta Zs levelét. Örül, hogy Zs. győzelmet
aratott a csehek felett, továbbá Zs.-dal folyó tárgyalásaikon kedvező eredményre juttottak, különösen,
hogy Zs. elhatározta sereg küldését Friaulba a velenceiek ellen, éppen ezért sürgessék annak megindítását.
A herceg Zs. kérésére szívesen küldi követét, Federico Pezzit a szultánhoz, hogy fegyverszünetet eszközöljön
ki Zs. számára, mert így a törökök ellen küldött seregét is a velenceiek ellen fordíthatja. Ha a hadjárat
gyorsabb megindítása érdekében szükséges, felajánlhatják Genovát Zs.-nak. (Vö. 705.) Továbbá a herceg
megígéri, hogy mindent megtesz a hármójuk, azaz a pápa, Zs. és a közötte kötendő szövetség létrehozásáért;
kérésüknek megfelelően igyekszik a pápától Zs.-t biztató levelet kieszközölni és római követeit már megbízta
ezzel. Végül Brunoro della Scala számára üzeni, hogy Veronában és Vicenzában hatalmas pártra számíthat.
– Carteggio II. 16/115. sz. (Milánói lt.) – Óváry 97/324. sz. (Uo.)
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Júl. 23. (f. III. p. Marie Magd.) A kolozsmonostori konvent emlékezetül adja, hogy Garai
Miklós nádor jún. 7-i oklevele (679) értelmében kiküldték maguk közül Ferenc frater
presbitert, szerzetestársukat, aki visszatérve elmondta, hogy ő Keresztelő Szent János
születése ünnepének 15. napján (júl. 8.) kiment Zylagzegh-re, ahol (Rátonyi) György
és Péter – a maguk meg frater-ük: András nevében ügyvédvallólevél nélkül, de terhét
magukra véve – mint felperesek egyfelől, másfelől (Szilágyszegi) Jakab fia: László –
a maga meg Mihály fia: Márton nevében ügyvédvallólevél nélkül, de terhével – mint
alperes jelenlétében Rathon-i Mátyás és Benedek, Bozyas-i Péter, Sandorhaza-i Gál,
Mihály és Péter – a felperesek részéről –, Nagdoba-i Benedek, Lele-i Kaplyan Benedek,
Palfalwa-i Buryan (dictus) István, Bewnye-i Márk, Zylagzegh-i Balázs fia: Pál és
Sampson-i János (nob.) – az alperesek részéről választott – fogott bírák, valamint további
nemesek megvizsgálták a felek okleveles bizonyítékait Zylagzegh birtok ügyében,
majd tertiam partem totalis portionis possessionarie prefatorum Ladislai filii Iacobi et
Martini filii Michaelis in dicta possessione Zylagzegh in comitatu de Zolnok existenti
habite, in linea a plaga septemtrionali sita, et a parte capelle Beate Virginis Marie
divisionaliter successam prenarratis Georgio, Petro et Andree eorundemque heredibus
et successoribus universis perpetuo iure pertinere debere adiudicassent, és abba be is
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vezették őket. A mondott bevalláshoz a felek beleegyezésüket adták. Pátens oklevelüket
pecsétjük ráfüggesztésével erősítették meg a felek részére.
Felül hiányos hártyán, pecsételés nyoma nélkül. DL 27857. (KKOL, Cista comitatuum, Szolnok Med. R-5.)
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Júl. 23. (5. die f. VI. a. Marie Magd.) Miklós leleszi prépost és a konvent Garai Miklós
nádorhoz. Zs. jún. 27-i parancsa (796) értelmében Bagdan-i Lőrinc királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Pál frater presbitert, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Mária Magdolna-nap előtti pénteken (júl. 19.) Pazon-i Lukács fiát: Miklóst
ottani birtokrészén megidézték Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára a nádori jelenlét
elé (Pazonyi) Mátyás, Barnabás és Gergely ellenében, közöttük függő per nem lévén
akadály.
Szakadozott papíron, zárópecsét nyomával. DL 80059. (Zichy cs., zsélyi 218-55.) – Zichy VIII. 267.,
reg. – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperesek közül Gergely személyesen a
többiek nevében is a leleszi konvent ügyvédvalló levelével jelent meg, és a pert György-nap (1427. ápr. 24.)
nyolcadára halasztották; az erről szóló oklevelet két példányban állították ki (due); a felperes nem, az alperes
fizetett (A non, I solvit).

881

Júl. 23. (f. III. a. Iacobi) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Nadasd-i Gergely Gench-i Mihály fiai: Márton és György, Péter fiai: Jakab és Pál, Miklós
fia: Miklós meg fia: Bertalan, Tamás fia: Balázs nevében, és eltiltotta Gench-i István
fiait: Pétert és Egyedet ottani birtokrészük eladásától, elzálogosításától, elidegenítésétől
és elörökítésétől, Azzonfalva-i bán fia: Ferenc mestert, Eghazasgench-i Kachor (dictus)
Miklós fiait: Mátét, Jánost és Andrást pedig annak megvételétől, zálogbavételétől és
megszerzésétől, termésének és haszonvételének beszedésétől, egyúttal ellent is mondva
mindezeknek.
Papíron, hátlapján pecsét darabjaival. DL 61408. (Kisfaludy cs.) – A hátlapján keresztben: Prohibitoria
super Gench contra filios Kaczor.
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Júl. 23. Item anno Domini Mo CCCCo XXVI feria tertia post Marie Magdalene Stephanus
Mawlfrank comparuit nostro coram consilio, quia1 dies est posita dicto Stephano et Petro
Sneyder ita, ut Petrus Sneyder predicto Stephano compareat pro XXXVI florenis numeri
camere ad festum Iohannis Baptiste et quia antefatus Petrus Sneyder ad dictum diem
non comparuit nec probavit, quod satisfecit, sicuti et fideiubuit coram consilio, idcirco
iamdictus Stephanus prosecutus est coram nostro consilio die prescripto dictos2 XXXVI
florenos numeri camere etc. dictus Stephanus ubicunque Petrum Sneyder reperiet iure
mediante ab eo capiet dictos XXXVI florenos camere.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16a., 5. bejegyzés.
1
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Előtte kihúzva: ex parte.

2

Előtte kihúzva: in.

Júl. 23. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. Az ő és a saját követeinek leveléből
értesült, hogy Zs. elhatározta seregének Itáliába küldését. Kéri tehát, hogy mielőbb indítsa meg hadait,
hogy Velencének ne legyen ideje felkészülni. Kéri továbbá, hogy mihamarább próbálja meg elérni a
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háborúskodásban szintén kimerült Firenze kilépését a velenceiekkel kötött szövetségéből; ő megelégszik
bármilyen megállapodással. – Carteggio II. 16/117. sz. (Milánói lt.) – Óváry 98/326. sz. (Uo.)
884

Júl. 23. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-nál tartózkodó követeihez, Corrado del
Carretto savonai őrgrófhoz és Guarnerio de Castiglionéhoz. A velenceiek megállítására, és az ellenük való
közös fellépésre nem lát más lehetőséget mint a fi renzeiek leválasztását. Igyekezzenek tehát elérni, hogy Zs.
közvetítésével minden áron mihamarább létrejöjjön egy milánói–fi renzei béke, de ha ezt mégsem sikerülne
a fi renzeiek ellenkezése miatt megvalósítani, legalább Firenze semlegességét érjék el. Ez ügyben minden új
fejleményt azonnal jelentsenek neki. – Osio II. 239. (Milánói lt.) – Carteggio II. 16/116. sz. (Uo.)
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Júl. 23. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Bartolomeo Mosca császári familiárishoz.
Az általa júl. 3-án Visegrádról küldött levelében szereplő híreket és fáradozásait köszöni. Kéri, hogy
sürgesse a friauli hadjáratot Zs.-nál, mivel a velenceiek már ennek puszta hírére is reszketnek. Tájékoztatja,
hogy Brunoro della Scala Veronában és Vicenzában nagy párttal rendelkezik, ezért Zs. által támogatva és
az osztrák herceg meg a trienti püspök segítségével mihamarabb vonuljon oda felszabadítani e városokat,
mindez nagy előnyére lenne Zs. seregének. – Carteggio II. 16/118. sz. (Milánói lt.) – Óváry 98/325. sz. (Uo.)
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Júl. 24. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg Federico Pezzi követhez. Követségbe küldi a török
szultánhoz a Zs.-dal kötendő fegyverszünet ügyében, amihez mellékeli a megbízóleveleit. Utasítja, hogy
további hírekért a Zs. udvarában lévő többi követeihez forduljon. A fegyverszünet mielőbbi megkötése igen
fontos, mivel annak hiányában Zs. nem fordulhat teljes haderejével Velence ellen. A szultántól visszafelé
menet térjen vissza Zs. udvarába, amíg újabb utasítást nem kap. – Osio II. 242. (Milánói lt.) – Carteggio II.
17/126. sz. (Uo.) – Óváry 98/327. sz. (Uo.)
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Júl. 24. Milánó. A milánói herceg két titkára Federico Pezzi hercegi familiárishoz, a herceg Zs.-nál
tartózkodó követéhez. Közlik vele, hogy a herceg elégedett a júl. 2-án Visegrádról küldött levelében írtakkal.
Követtársait már értesítették tervezett török missziójáról. – Osio II. 243. (Milánói lt.) – Carteggio II. 17/125.
sz. (Uo.)
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Júl. 24. Milánó. A milánói herceg két titkárának egy-egy levele a herceg Zs.-nál tartózkodó Guarnerio de
Castiglione követéhez. Örömmel értesültek leveléből Zs.-nak a cseh husziták felett aratott győzelméről és
a követnek a magyar királyi udvarban folytatott sikeres tárgyalásairól. – Osio II. 242., csak Zanino Riccio
levele (Milánói lt.) – Carteggio II. 16/121., 17/122. sz., mindkét levél (Uo.) – Ugyanekkor Corrado del
Carretto savonai őrgrófhoz, a herceg Zs.-nál tartózkodó másik követéhez, és Bartolomeo Moscához is írnak:
Carteggio II. 17/123–124. sz. (Uo.)
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Júl. 25. Visegrád. Zs. Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano fi renzei követekhez. Megkapta két levelüket
Velencéből (713), illetve a júl. 2-i keltűt Firenzéből (810). A tatai tanácskozás értelmében a velenceiekkel
való fegyverszünet tárgyalási pontjain nem változtat. Örömmel veszi, ha fi renzei és velencei diplomaták
érkeznének Budára vagy környékére tárgyalni. Ha a török ellen kellene vonulnia, akkor a főpapoknak és a
báróknak teljes felhatalmazást ad a megállapodásra. A milánói herceg elküldte hozzá teljes meghatalmazású
követét, hogy Firenzével egyedül, vagy Firenzével és Velencével együttesen a békéről tárgyaljon. Zs. hasonló
felhatalmazással várja az utóbbiak diplomatáit is. – A szöveg után: Ad mandatum domini regis Iohannes
episcopus Zagrabiensis, cancellarius. – A követek a levelet feljegyzésük szerint aug. 16-án kapták kézhez. –
Commissioni II. 611. – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1473., kiv. (Előbbi alapján.)
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Júl. 25. (octavo Kal. Aug.) Zs. átírja saját 1399. szept. 17-i oklevelét (ZsO I. 6054. sz.).
Tartalmilag átírta Mátyás király 1483. nov. 15-i oklevelében. DL 83903. (Bárczay cs.)
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Júl. 25. (Strigonii, 3. die 8. diei 2. die div. apost.) Placentia-i Vicedomini Máté mindkét
jog doktora, esztergomi olvasókanonok, György esztergomi érsek, örökös ispán és
prímás, született pápai legátus vikáriusa és általános ügyhallgatója emlékezetül adja,
hogy de anno Domini infrascripto nobis unacum venerabilibus viris dominis de
capitulo Strigoniensi ad iura reddenda pro tribunali sedentibus et causas coram nobis
causantium recto iuris tramite discutientium törvényes idézés révén Iudica vasárnap
utáni szerdán (márc. 20.) megjelenve előttük Wyfalu-i Miklós (fia:) Cristannus clericus
de scola Strigoniensi Wysegrad-i Baran (dictus) András özvegye: Skolasztika (prov.)
– most Decan fia: János de eadem felesége – nevében az ő ügyvédvalló levelükkel
actionem cuiusdam per modum libelli in scriptis redactam Wysegrad-i János fia:
Magnus György (prov.) (proc. Tamás notarius civitatis Strigoniensis, szintén az ő
levelükkel) ellenében bemutatta és előadta annak tartalmát: quamquam prenominatus
condam Andreas Baran in ultimis agens inter alias suas testamentarias dispositiones
domum suam in dicta Wysegrad inter domos Nicolai ab una necnon Iohannis civium
de eadem Wysegrad parte ab altera habitam et existentem prefate domine Scolastice,
consorti sue testamentaliter legavit eandemque prenominata domina Scolastica cum
suis pertinentiis quibuslibet vigore huiusmodi testamentarie dispositionis sok éven át
békésen birtokolta nullo apparente contradictore, mégis amikor Skolasztika asszony a
házat el akarta adni, Magnus György indebite et minusiuste az eladástól eltiltotta az
asszonyt annak kárára; az ügyvéd ezért kérte, hogy nos prefatum Georgium a venditione
domus supradicte dominam Scolasticam supradictam indebite et minusiuste prohibuisse
et impedivisse ipsamque domum ad ipsam dominam Scolasticam vigore dicti testamenti
pertinuisse et pertinere debere, decerni et declarari, necnon ipsum Georgium in expensis
in hac causa factis condempnari ac condempnatum ad solutionem earundem compelli
nostra iudiciaria auctoritate mediante, quo libello oblato decretaque et data copia
eiusdem prefato Thome procuratori causam eandem ad proximam diem iuridicam post
octavam festi pasce Domini tunc proxime venturi (ápr. 7.) ad respondendum duxeramus
prorogandam. A mondott időpontban, húsvét nyolcada utáni hétfőn (ápr. 8.) a mondott
ügyvédek megjelentek és Tamás ügyvéd bemutatta a responsio-t, amelynek a szövege a
következő:
Coram vobis venerabili et egregio viro, domino Matheo de Vicedominis de Placentia
utriusque iuris doctore, lectore, canonico et vicario ecclesie Strigoniensis in spiritualibus
generali Thomas notarius civitatis Strigoniensis procurator et nomine procuratorio
providi viri Georgii Magni concivis civitatis Wysegrad ad libellum seu sumpmariam
petitionem pridem pro parte honeste domine Scolastica vocate, relicte Andree dicti Baran
contra prefatum Georgium coram vobis in iudicio productum respondit, quod prefatus
condam Andreas Baran primus maritus dicte domine Scolastice testamentum facere de
domo, super qua agitur, minime facere valuit neque potuit ex rationabilibus causis infra
declarandis: primo, quia id condam Andreas habuit primam uxorem de domo condam
Blasii Zaracheni, quam a pueritia in domo sua nutrivit et fovit et eidem ipsam domum pro
suis fidelibus servitiis donavit, quam tandem eidem Andree tradidit legittimam in uxorem
nulla statutione de dicta domo cum eadem puella dicto Andree facta; tandem prefatus
Andreas ab eadem domina, videlicet prima uxore sua unam puellam nomine Katherina
procreavit, que pervenit ad annos discretionis et fuit tradita prefato Georgio legittimam in
uxorem; tandem prefata domina, mater scilicet dicte domine Katherine in ultimis agens
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de ipsa domo tamquam de suis propriis per ipsam, ut preclarestit, aquisitis ultimum et
finale suum taliter peregit testamentum, ut prefatus Andeas maritus suus ipsam dominam
vita sibi comite possideret, post mortem vero suam ipsa domus ad prefatam dominam
Katherinam, filiam suam deberet devolvi perpetuo possidendam; tandem ipsa domina
Katherina, filia videlicet prefate domine testamentatoris, uxor videlicet prefati Georgii
similiter in ultimis agens, volens adimplere votum matris, de ipsa domo per mortem suam
aquisita ultimum et finale suum taliter peregit testamentum, ut prefatus condam Andreas
Baran dictus dictam domum sub eadem condicione, prout mater sua de eadem domo
disposuit, possideret; post mortem vero ipsius Andree ipsam domum prefatus Georgius,
dominus et maritus suus venditioni exponeret et pretium eiusdem pro salute anime sue ac
matris et etiam aliorum, a quibus ipsa domus ad ipsos devenit, distribuere deberet, quam
domum dictus condam Andreas prefate domine Scolastice testamentaliter legavit, quod
minime potuit rationibus ex premissis; mindezek bizonyítására az ügyvéd készen állt
az arra alkalmas helyen és időben. Quare, venerabilis domine iudex, auditor et vicarie
procurator, predictus nomine quo supra vestrum iudiciariam auxilium humiliter petit
per vestram diffinitivam sententiam dictam dominam Scolasticam a venditione dicte
domus ac pecuniarum receptione prohiberi ipsamque in expensis in presenti causa factis
condempnari condempnatamque ad solutionem earundem compelli vestra iudiciaria
auctoritate mediante.
Cuius libelli responsionis decreta et data copia prefato Cristanno petenti et
statuto termino ipsis procuratoribus, octavo scilicet die predicti termini (ápr. 15.) ad
repplicandum. A mondott időpontban Cristannus a másik ügyvéd: Tamás jelenlétében
verbo repplicavit negando simpliciter narrata, prout in dicto libello responsionis
narrabantur et petita, prout petebantur, fieri non debere, hoc dumtaxat excepto, quod
prefatus condam Andreas primam uxorem de domo prefati condam Blasii Zaracheni
habuisset.
Unde nos visis et diligenter perlectis dictis libellis ac auditis ipsarum partium
allegationem iudicantes comiseramus, ut dictus Georgius Magnus responsionem
suam supradictam cum testis fidedignis aut aliis legittimis documentis, quibus clarius
et limpidius potuisset, quintodecimo die festi Sancte Trinitatis tunc venturi (jún. 9.)
Strigonii coram nobis deberet et teneretur comprobare, quorum testium examen viris
discretis, videlicet Sigismundo de dicta Wysegrad et Conrado de Morosio ecclesiarum
plebanis duxeramus de predictorum procuratorum voluntate committendis. Quo termino
adveniente et prescriptis procuratoribus coram nobis in iudicio comparentibus prefatus
Thomas quasdam attestationes testium de mandato nostro per dictos nostros executores
receptas in vim probationis intentionis sue coram nobis produxit et allegavit, quod prefatus
Georgius super eo, quod domus predicta prime consorti prefati condam Andree Baran,
que fuisset de curia prefati condam Blasii Zaracheni per eundem Blasium Zarachenum
donata extitisset, litteras superinde haberet efficaces petens ad producendas dictas litteras
ulteriorem terminum sibi prefigi et assignari, cui nos ad producendas huiusmodi litteras
tricesimum diem termini imminenti prescripti (júl. 8.) statueramus. Tali nempe termino
adveniente prefatus Georgius Magnus non venit neque misit alterque pro se nec etiam
predictas litteras produxit per annotatum Cristannum procuratorem expectatus. Demum
secundo die festi divisionis apostolorum (júl. 16.) prefati amba procuratores nostram
iudiciariam accedentes in presentiam prefatus Thomas nomine procuratorio supradicto
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attestationi modo quo supra alias coram nobis productas clausas et sigillatas coram
nobis in iudicio produxit et ulteriori productum testamentum ac probationibus aliis in
huiusmodi causa renuncciaret, petens easdem apperui et publicari ac in eadem causa
finem imponi decisum. Quibus attestationi per nos apertis et publicatis decretaque copia
earundem Cristanno procuratori prefato et statuto termino die imminente sequenti (júl.
17.) ad excipiendum contra testes et eorum dicta. – Végül a mondott időpont elérkezvén
az ügyvédek megjelentek előttük és Cristannus verbo allegaret non esse probatam
intentionem Georgii Magni memorati. Nos itaque ad petitionem eorundem procuratorum
conclusimus in causa et huiusmodi pro conclusioni diemque octavum eiusdem termini
(júl. 23.) ad audiendum per nos in causa eadem diffinitivam ferri sententiam ipsis
procuratoribus deputaveramus. A mondott időpontban megjelentek előttük az ügyvédek
és kérték, hogy hozzanak végső ítéletet a perben. Nos itaque visis et diligenter prospectis
actione, responsione, necnon dictis et attestatione testium aliisque omnibus et singulis
partium allegationibus, habitoque superinde diligenti tractatu et deliberatione matura
unacum dominis de capitulo Strigoniensi nobiscum in iudicio sedentibus, quia pro ea
presertim, que cognovimus et coram nobis deducta sunt, invenimus Georgium Magnum,
civem Wysegradiensem responsionem seu executionem suam premissam affirmativam,
ad quam probandam ultro se astrixerat contra actionem prefate Scolastice minime
probasse, idcirco Christi et Beate virginis Marie, matris eius et Beati Adalberti gloriosi
pontificis et martiris nominibus invocatis per hanc nostram sententiam absolutoriam,
quam fecimus, in hiis scriptis dicimus, sententiamus et declaramus predictum Georgium
indebite, iniuste, perperam et defacto dictam dominam Scolasticam super predicta
domo, in cuius pacifica possessione et dominio ipsum condam Andream Baran per longa
tempora ac ipsam dominam Scolasticam notorie fuisse constat, inquietasse, arestasse et
prohibuisse nec potuisse neque posse alio non apparente ipsam dominam Scolasticam
ratione dicte domus inquitare, arestare et prohibere, quominus ipsa Scolastica de ipsa
domo disponere possit iuxta libitum sue voluntatis, ipsamque dominam Scolasticam ab
impedimentis, vexatione et molestatione ipsius Georgii absolvendi fore, et absolvimus
eam in hiis scriptis, eundem Georgium Magnum in expensis in hac lite coram nobis
factis eidem Scolastice condempnantes, nobis imposterum taxatione reservata, in
quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras
nostras sigilli nostri maioris appensione communitas eidem domine Scolastice duximus
concedendas.
Hártyán, kezdő kiemelt N betűvel, függőpecsét selyemzsinórjával. KEML, Esztergomi székesfőkáptalan
hh. lt. 2-9-9. (DF 208519.) – Bónis: Szentszéki reg. 267/2261. sz. – Az esztergomi iskolásra vonatkozó részt
közölte Békefi: Kápt. isk. 399. (Uo.)
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Júl. 25. Feljegyzés Sopron város tanácsa és a polgársága között kötött egyezményről. – Házi I/2. 311. (Sopron
város lt. D 702. – DF 202336.)

893

Júl. 26. (in crast. Iacobi) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Olsovicha-i néhai János deák fia: Bálint – a maga meg uterinus frater-e:
Miklós terhével – egyfelől, másfelől Jekelfalva-i Fyas (dictus) Lőrinc fia: Miklós, majd
Bálint a következő bevallást tette: Miklós Senthhywan-i Lampért fiának: Benedeknek
Sentleurench és Senthgerg birtokokon lévő, Benedek által Bothos (dictus) Pálnak,
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Szepes vára volt alvárnagyának 50 kassai forintért elzálogosított részeit, amelyek Pál
halálával Sarus-i Miklós fiára: Kelemenre szálltak, ugyanazért az összegért ratione linee
consanguineitatis et proximitatis de regni consuetudine visszaváltotta.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 60669. (Máriássy cs. lt., Vegyes iratok.)
894

Júl. 26. Item anno Domini Mo CCCCo XXVIo 2a die post festum Iacobi nostram venit
in presentiam Katherina filia Prawseryn et arestat omnia bona mobilia et immobilia
Burhardi pellificis pro debitis suis ita, ut ipsa existat prima.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 20b., 2. bejegyzés.
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Júl. 26. Sopron. Sopron városa elismeri, hogy Harka falu felének vételárából még 100 dénárfonttal tartozik
Harkai Miklósnak. – Házi I/2. 312. (Sopron város lt. D 703. – DF 202337.)
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Júl. 27. Visegrád. Zs. jutalmul Semsei Demeter fia: János fia: Frank (egr.) szolgálataiért, amelyeket különösen
Csehországban, Prága városa körül a husziták elleni harcokban tanúsított, a főpapok és bárók tanácsára
örök jogon neki adja a néhai Alattyáni Csirke Péter valamennyi birtokában – azaz az Abaúj megyei Gard
birtokban, Szentlőrinc más néven Felgard prédiumban, Pólyi és Miszlóka birtokok felében, Saca birtok
negyed- és Enyicke birtok harmadrészében, a ruszkai birtokrészben, a Sáros megyei Rencseső más néven
Szinyefő birtokban, Nagyhermány birtok keleti felében, a Heves megyei Alattyán birtokban, az ottani
vámban és a hozzá tartozó négy prédiumban, továbbá Kér és Jánoshida birtokok felében, illetve valamennyi
tartozékukban – lévő királyi jogot, továbbá megengedi, hogy amennyiben nincsenek fiúörökösei, akkor
mindezek uterinus testvérére: Demeter fia: János fiára: Lászlóra szálljanak. – A szöveg élén és a titkospecsét
alatt: Commissio propria domini regis. – Fejér X/6. 814. (DL 84854. – Semsey cs.) – Wagner: Saros 375.,
hiányos kiadás. – Katona: Hist. Crit. XII. 465. – Újkori másolatai: DL 84855. (Uo.), PML, Oklevelek levéltári
gyűjteménye 56. (DF 280126.)
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Júl. 28. (in Wyssegrad, dom. a. ad vinc. Petri) Zs. emlékezetül adja, hogy Rozgon-i
István és György (egr.) pozsonyi ispánok pozsonyi alvárnagya: Morocz-i Tamás fia:
Péter által in diversis nostri et regni nostri arduis agendis et expeditionibus difficilimis,
sicuti prosperis, sic et adversis sub diversitate locorum et temporum – et primum in
regno nostro Bozne et post autem in Alamanie, Lombardie et Aragonie ac aliis diversis
mundi partibus, quas pro sacrosancte Romane ac universalis ecclesie et sacri Romani
Imperii status reformatione et exstirpandoque pestifero scismate, quod in ecclesia Dei
durarat, satisdiu(!) perlustravimus, postremo vero et ultimo in predicto regno nostro
Bohemie et partibus Moravie contra perfidissimos Huzitas, Bohemos heretica pravitatis
contagione infectos – non parcendo rebus suis et persone, fidelitatis fervore devotionis
eximia constantia et sollicitudine indefessa maiestatis nostre laudabiliter exhibitis et
impensis, mivel viszonozni kívánja Péter szolgálatait, az Abaúj megyei Bask királyi
birtokot, amely néhai Bask-i Péter, János és Miklós magszakadásával szállott királyi
kézre, minden haszonvételével és tartozékával ex certa nostre maiestatis scientia
prelatorumque et baronum nostrorum sano ad id accedente consilio Tamás fiának:
Péternek és általa uterinus testvéreinek, Tamás fiainak: Benedeknek és Jánosnak,
valamint frater-einek és consanguineus-ainak: Zedliczke-i Imre fiának: Jakabnak,
Homonna-i Kilián fiának: Györgynek, Warano-i Balázs fiának: Sebestyénnek és Mihály
fiának: Sebestyénnek, Morocz-i Jakab fiának: Tamásnak, Klazyan-i László fiának:
Bálintnak, Benkoucz-i Tamás fiainak: Tamásnak és Lászlónak, Warano-i István deák
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fiainak: Andrásnak és Jánosnak, továbbá örököseiknek és utódaiknak omni eo iure, quo
ipsa possessio nostre rite incumbit collationi adományozza örökre és visszavonhatatlan
birtoklásra salvo iure alieno. Ezenkívül Péter hűséges szolgálatai fejében a felsoroltakat
meg örököseiket és utódaikat ab ignobilitate, quam ipsi a natalibus contraxissent,
eximendo et gratiosius excipiendo eosdem et eorum cunctas superstites in predicta
possessione Bask vocata modo premisso per nostram maiestatem eis collata et donata
nobilitamus ac in cetum, consorcium et catervam regni nostri nobilium sub banderio
nostro militantium ascribimus et aggregamus, volentes ipsos amodo inantea universis
privilegiis, libertatibus et gratiis, quibus ceteri regni nostri nobiles potuntur, utuntur,
frui perpetuo et gaudere harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante,
amelyről visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri. Arenga. – A szöveg élén
jobbról: Relatio Ladislai filii wayvode de Tamasy, magistri ianitorum regalium.
Hártyán, szöveg alatt a papírfelzetes titkospecséttel. Kassa város titkos lt., Baksa L-4. (DF 269520.) –
A hátlapján: Collatio Bask Petro et suis fratribus ac nobilitatio eorundem. – Átírta Zs. 1428. febr. 23-i
privilégiumában. Uo. 6. (DF 269522.)
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Júl. 28. (dom. p. Anne) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Meggyes-i István fia: Zsigmond mester, és minden perében
ügyvédjeinek vallotta Bathor-i Péter fia: János fiát: István mestert meg frater-ét: Tamást,
Kallo-i Lewkes fia: Miklóst meg fiát: Jánost, Kerch-i Mátyást, Illést, Rophoin-t és Pétert,
Iklod-i Gergelyt, Istvánt és Mihályt, Jarmy-i Istvánt, Balázst, Ferencet és Andrást,
Samelhaza-i Polus Balázst, Perked-i Simont, Pétert és Jánost, Porthelek-i Miklóst, Baktha-i
Gergelyt, Mendzenth-i Miklós deákot, valamint a Meggyes faluban lakó Magnus Lászlót,
Baan Pétert és Zanthow Jánost, továbbá a Kallo oppidum-ban lakó György aurifaber-t.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 43670. (Múz. törzsanyag, Jankovich-gyűjt.)
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Júl. 28. (16. die sab. p. translat. Benedicti) A zalai konvent emlékezetül adja, hogy
Zs. jún. 17-i parancsa (746) értelmében Zyl-i Miklós királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Dénes frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Szent
Benedek teste átvitelének ünnepe utáni szombaton (júl. 13.) kimentek Bochfelde birtokra,
majd a szomszédok és határosok összehívása után ellentmondás nélkül bevezették abba
(Kutasi Terjék Ferenc fiait:) Istvánt, Antalt meg örököseiket és iktatták részükre minden
tartozékával és haszonvételével, illetve az ottani Szent Margit-kőegyház kegyúri jogával
az őket megillető jogon örök birtoklásra.
Vízfoltos, szakadozott hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. VEML 36., Sümegi Darnay Múzeum
történelmi iratgyűjteménye 9. (DF 282730.) – Zala vm. II. 452., említés.
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Júl. 28. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs. udvarában tartózkodó követeihez, Corrado del
Carretto savonai őrgrófhoz és Guarnerio de Castiglionéhoz. Tudatja velük, hogy a szavojai herceg fegyvert
fogott ellene és megtámadta országát. Erről azonnal tájékoztassák Zs.-t, kérve, hogy azonnal írjon királyi
(megintő) levelet a szavojai hercegnek, ahogy korábban a mantovai őrgrófnak is írt effélét, és ezt a lehető
leggyorsabban küldjenek meg neki. Ha esetleg útban lennének visszafelé, utasítását Federico Pezzi követnek
továbbítsák; ha ő már elindult Zs.-tól a török szultánhoz, akkor Bartolomeo Moscának. – Osio II. 244.
(Milánói lt.) – Carteggio II. 17/127. sz. (Uo.)
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Júl. 29. (f. II.1 p. Iacobi) Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük Jenew-i Péter fia: János – a maga meg carnalis frater-ei: György és Miklós,
továbbá néhai Banfalwa-i bán fia: Kelemen fia: Jakab meg leányai: Ilona és Klára
hajadonok nevében terhükkel – és Nagrew-i Eor (dictus) Balázs fia: Tamás – a felesége,
e Kelemen leánya: Orsolya (nob.) nevében terhével – egyfelől, másfelől Molnosbel-i
Miklós fia: András és Sayonemethi-i Beken (dictus) László fia: Benedek, majd János
és Tamás a következő bevallást tették: egykor András és Benedek megölték a mondott
Kelement és ennek okán közöttük per indult, de ők fogott bírák közreműködésével az
alábbi megegyezést kötötték. A mondott András és Benedek pro homagio seu nece dicti
Clementis eisdem … pro totali satisfactione ipsorum quandam particulam terre de terris
intra metas possessionum Molnosbel predicte ipsius Andree necnon Mykofalwa eiusdem
Benedicti Beken extractam et adiacentem, ex parte commetaneitate possessionis
Apadfalwa inhovando a quodam fluvio Rochkavize appellato usque ad quendam locum
seu fluvium Paprewey vocatum se protendentem certis signis undique per eosdem
consignatam örökre és visszavonhatatlanul átadják, szavatosságot vállalva super qua ipsi
sufficienter contenti extitissent, ezért őket nyugtatják erről. Ezzel szemben a mondott
János és Tamás kötelezték magukat arra, hogy ha az egyezséget megszegnék, akkor a
birtokrészt kötelesek visszaadni Andrásnak és Benedeknek. Az oklevelüket nagyobb
pecsétjük ráfüggesztésével erősítették meg.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. Kassa város lt., Archivum secretum, Miscellanea 47. (DF
269988.)
1
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A szót a függőpecsét selyemzsinórja takarja a fényképen, ez a DL–DF-adatbázis feloldása.

Júl. 29. (17. die sab. a. div. apost.) A jászói konvent privilégiuma szerint Fyzy-i Fülöp
királyi ember János frater dyaconus jelenlétében Zs. király parancsára az apostolok
szétoszlásának ünnepe előtti szombaton (júl. 13.) kiment az Abaúj megyei Enyezke
birtokra, azon belül is Raska-i Lóránt fia: néhai Miklós leányát: Annát és Bwzla-i
Balázst zálog címén illető részére, és azt Annának örökség, Balázsnak pedig zálog
címén a szomszédok és határosok jelenlétében ellentmondás nélkül iktatta.
Tartalmilag átírta Vingárti Geréb Péter országbíró 1497. dec. 23-i ítéletlevelében. Szepesi káptalan orsz.
lt. 10-1-8. (DF 263207.)
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Júl. 29. Nota registrum decimarum magnarum anno Domini millesimo quadringentesimo
vicesimo sexto, feria secunda proxima post festum Beati Iacobi inchoatum primo frugum
yemalium (p. 1–6.); ordeum (p. 7–8.); avena civitatis (p. 9–13.).
Kétrét hajtott vízfoltos, néhol csonka papírlap 14 oldalán. Bártfa város lt. 164. (DF 212844.) – Iványi:
Bártfa 29/165. sz.
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Júl. 30. (6. die Jacobi) A kapornaki konvent Zs.-hoz. Jún. 19-i parancsa (758) értelmében
Kemenfalva-i Domokos királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János frater
papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Jakab-napon (júl. 25.) kimenve Zala
megyébe, a megyebeli nemesektől és nem nemesektől, akitől kell és illik, nyíltan és
titkon vizsgálódva megtudták, hogy minden a panaszban leírtak szerint történt.

1426. július 30.
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Foltos papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 11808. (NRA 396-21.)
905

Júl. 30. (6. die Iacobi) Miklós leleszi prépost és a konvent Garai Miklós nádorhoz. Tudja
meg, hogy Ders-i Benedek fia: László részére szóló idézőlevél értelmében az abban
megnevezett Thwnyogh-i Imre nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Mátyás
fratert, akik visszatérve elmondták, hogy ők Jakab-napon (júl. 25.) Philpes-i Lőrinc
fiát: Lászlót ottani birtokrészén megidézték ellentmondása miatt Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára a jelenléte elé.
Hiányos papíron, zárópecsét nyomával. DL 39514. (Petróczy cs. lt. C-57.) – Levt. Közl. 9. (1931) 75.,
reg. – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperest […] László képviselte, és […]
pro I de regio, eo quod idem Michael in servitiis esset occupatus vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára (ad E)
halasztották; az erről szóló oklevelet két példányban állították ki (due), alatta kézjegy.
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Júl. 30. (18. die 20. diei nat. Iohannis bapt.) Miklós leleszi prépost és a konvent
emlékezetül adja, hogy ők megkapván Pálóci Mátyus országbíró bírói intézkedését,
az abban megnevezett Waya-i Gergely királyi emberrel kiküldték maguk közül
tanúbizonyságaikat: Antal perjelt Mada-i Sebestyén fiai: László és Tamás, valamint
Pazon-i Lukács fia: Miklós mint felperesek, Micola Lőrinc királyi emberrel pedig Pál
fratert Pazon-i Dénes fiai: Mátyás,1 Barnabás és Gergely meg e Dénes fia: Benedek
fia: Bereck mint alperesek részére. Ők visszatérve elmondták, hogy Keresztelő Szent
János születése ünnepének 20. napján (júl. 13.) kimentek a Szabolcs megyei Pazon
birtokra, annak is eddig még nem felosztott részeire, valamint tartozékaira, majd
a szomszédok és határosok jelenlétében először a szántóföldeket és legelőket, majd
réteket és más haszonvételeket osztották fel három egyenlő részre mindig fűkötéllel
kimérve, de nem úgy, hogy mindenhol mindent mindig három egyenlő részre
osztottak, hanem hol egy, két, négy, hat, nyolc vagy tíz holdnyit mértek ki; az első
részt mindig Mada-i Lászlónak és Tamásnak mint felpereseknek, a második részt
Pazon-i Mátyásnak, Barnabásnak, Gergelynek és Berecknek, a harmadik részt pedig
Pazon-i Lukács fiának: Miklósnak és atyafiainak hagyták meg egyenlően az alábbi
módon: item aliqua duo parva prata retro sylvam Petkes nominatam circa metas dicte
possessionis Pazon a parte terre possessionis Oros appellate communi usui partibus
antedictis de Pazon reliquissent. Ceterum quoddam pratum earundem Kysthelek
vocatum circa metas prescriptarum possessionum Pazon et Oros habitum similiter
communi usui relinquendo partibus sepedictis. Preterea unum pratum ipsorum, quod
esset inter sylvam Czseresy nuncupatam, illud Ladislao et Thome de Mada antelatis
cum ipsorum fratribus commisissent, aliud autem pratum Kuthyman vocatum penes
quandam viam, qua ducit ad terram Nagtho, a parte septentrionali cessisset Nicolao
filio Luce antedicto cum his, quibus congruit. Loca autem dicta duorum pratorum,
unum pratum eorundem penes sylvam Nagerdo nominatam cum uno fi ne ad dictam
viam Nagtho, cum alio autem fi ne ad quendam dumum Tolgbokor vocatum, a parte
meridionali expositi unius arboris silvestris piri pretitulatis Mathie, Barnabe, Gregorio
et Brictio de sepedicta Pazon similiter cum fratribus ipsorum reliquissent. Nihilominus
etiam quoddam pratum earum penes eandem possessionem Pazon ex opposito
domus Mathie, Barnabe, Gregorii et Brictii predictorum existens et adiacens taliter
divisissent et sequestrassent, quod incipiendo a plaga septentrionali in tres rectas et
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condecentes dividendo partes, exclusa tamen a parte eiusdem plage septentrionalis
sana mensura funiculi, quarum post eandem mensuram prima pars ipsius parti simili
modo a parte dicte plage Nicolao filio Luce de Pazon ante fratribus suis sorte posita,
alia vero pars eiusdem media Ladislao et Thome de Mada cum his, quibus congruit,
signis ibidem metalibus positis et distinctis, ubi penes eandem terminationem
similiter a parte meridionali quandam particulam eiusdem parte indivise remanentem
partibus antedictis communi usui deputassent, ibique dictam divisionem partes inter
predictas perfecissent. Ipsis etiam partibus sese invicem non contradicentibus dictas
terras ac prata et alias utilitates eisdem partibus statuissent et commisissent perpetuo
possidendas, tenendas et habendas. Ceterum quendam duo rubeta, unum videlicet ex
parte aque vulgo Ferthew nominate, aliud autem retro prescriptam silvam Pethkes
penes metas ipsius possessionis Pazon existentia et pululata partes predicte communiter
in silvas evidentes et congruentes producere et resci(!)2 facere permisissent et permitti
tenebuntur, ita videlicet, quod dum eedem partes voluerint vel altera earum voluerent,
tunc inter se modo premisso in tres rectas et coequales dividere tenebuntur partes; hoc
tamen non pretermisso, quod si alibi alique terre arabiles vel cespites aut prata tempore3
ipsius divisionis per […]onem indivisi remansissent, tunc huiusmodi terras cespites et
prata indivisas iamfate partes modo antedicto in tres rectas dividere et sequestrare
tenebuntur partes, aquas etiam quaslibet piscature in facie ipsius possessionis Pazon
existentes dictis partibus communi usui commisissent. Privilégiumukat autentikus
pecsétjük ráfüggesztésével erősítették meg.
16. század első felében készült egyszerű másolat foltos papíron. DL 108406. (Joó cs.)

3
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1
A név e caudatával van írva: Matię.
A szövegben: tempose.

2

Másolási hiba, talán rescindi vagy resecari alak helyett.

Júl. 30. (4. die sab. p. Iacobi) A szepesi káptalan Garai Miklós nádorhoz. Jún. 20-i levele
(771) értelmében Delne-i András nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás
deák karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Jakab-nap utáni szombaton (júl.
27.) kimenve Sáros megyébe, mindenkitől, nemesektől és nem nemesektől meg bármilyen
más állapotú emberektől vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 83633. (Bárczay cs.)
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Júl. 30. A váci káptalan Zs.-hoz. Júl. 20-i parancsa (864) értelmében a királyi kúriából külön e célra kirendelt
Korbáviai György gróf királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Pál kanonokot, akik júl. 28-án
Szecső birtokon eskü alatti tanúvallatást tartottak az alábbiak körében: Sülyi István fia: János és Mihály fia:
Bertalan; Bicskei Jakab Pest megyei szolgabíró; Boldogasszonykátai Péter fia: Lőrinc; Kókai Jakab, Péter fia:
Mihály; Pándi Gál fia: János; Farmosi1 Péter fia: Miklós; Kókai János; Pándi Dénes fia: Pál; Billei Lőrinc;
Szentmártonkátai Bereck fia: János; Kókai Darabos László; Szentmártonkátai Szunyog Péter; Pándi Pál fia:
János; Billei János; Sápi János fia: János. (A nemesek vallomását lásd a kiadásban.) – Zichy VIII. 296. (DL
80060. – Zichy cs., zsélyi 217-BB-68.)
1
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A kiadásban: de Fowas, az eredetiben: de Fornas áll.

Júl. 31. (3. die f. II. p. Iacobi) Péter jászói prépost és a konvent Garai Miklós nádorhoz.
Jún. 20-i levele (771) értelmében Delne-i Kakas András nádori emberrel kiküldték

1426. július 31. – augusztus 1.
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tanúbizonyságukat: Mihály frater presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők
Jakab-nap utáni hétfőn (júl. 29.) kimenve Sáros megyébe, mindenkitől, nemesektől és
nem nemesektől meg bármilyen más állapotú emberektől vizsgálódva megtudták, hogy
minden a panasz szerint történt.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 83634. (Bárczay cs.)
910

Júl. 31. A kolozsmonostori konvent emlékezetül adja, hogy Novaji Péter fia: János 20 újforintért elzálogosította
a Kolozs megyei Méhes és Magyarfráta határában fekvő Mátyuserdő negyedrészét Somkeréki Erdélyi
Antalnak. – Teleki I. 484. (DL 74019. – Teleki cs., marosvásárhelyi.)
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Júl. 31. (in Garadna, f. IV. p. Iacobi) Geche-i Péter fia: László abaúji alispán és a szolgabírák
emlékezetül adják, hogy Jakab-nap utáni szerdán (júl. 31.) személyesen megjelent
előttük Péter jászói prépost, és tiltakozott az ellen, hogy amikor Peren-i Miklós bán fia:
Miklós (egr.) törvényes kérésére és a király oklevele értelmében kiküldték egy kikiáltás
elvégzésére tanúbizonyságukat: András fratert ad oppida Vysol et Zanto, akkor a Vysol-i
népek és hospes-ek Zanto-n levetkőztették és illetlen szavakkal gyalázva non modicum
verecundiam in dedecus clericalis ordinis eidem intulissent in preiudicium suorum et
ipsius ordinis valde magnum.
Papíron, a hátlapján három gyűrűspecsét nyomával. Jászói prépostság mlt. 13-23. (DF 233042.)

*.

Aug. 1. Zs. elhalasztja a cikádori apát perét a Töttösiek ellenében. – Zichy VIII. 37., reg. (DL 80064. – Zichy
cs., zsélyi 213–2047.) – Az oklevél kelte: szept. 3. Lásd 1069.

*.

Aug. 1. Garai Miklós nádor elhalasztja Töttös János perét a fehérvári káptalan ellenében. – Zichy VIII. 19.,
reg. (DL 80065. – Zichy cs., zsélyi 213-2048.) – Az oklevél kelte: szept. 3. Lásd 1074.
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Aug. 1. A budai káptalan Demeter budaszentlőrinci szerzetes kérésére átírja V. Márton pápa 1417. dec. 28-i
bulláját (ZsO VI. 1292. sz.). – Levt. Közl. 3. (1925) 137., reg. (Átírta a zágrábi káptalan 1429. ápr. 13-i,
majd 1437. július 12-i privilégiumában. HDA, Acta Paulinorum, Lepoglava 21-10. – DL 34677.) – 1522. évi
másolata: ELTE Kt., Cod. Lat. 115. Inv. Paulinorum conv. (DF 286489.) fol. 39.
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Aug. 1. (8. die Iacobi) Péter jászói prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelentek előttük Chitnek-i László fia: Miklós (egr.), a felesége: Ilona (nob.) és fiúk:
György, majd előadták a következőket: ők a Nyitra megyei Zwlchen birtokukat, amelyet
hűséges szolgálataikért kaptak és ezidáig békésen birtokoltak, tamen ipsi considerantes
et in eorum memoriam digne revocantes multimodas fraternales complacentias
diversasque beneficiorum oblationes et sedula fraterne caritatis incrementa, amelyeket
Miklós carnalis testvére: Chitnek-i László, a budafelhévizi Szentháromság-egyház
kereszteseinek gubernator-a tanúsított irántuk és pereik vitelében, különösen a mondott
birtok ügyében, ezért a mondott birtokot minden haszonvételével és tartozékával
László kormányzónak és Jánosnak (egr.) – aki Miklós és László carnalis testvére – meg
örököseinek és utódainak ducti solo fraternitatis amore örök joggal és visszavonhatatlanul
adják, és őket exnunc in dominium eiusdem effective intromittendo, ymmo in eorundem
domini Ladislai et magistri Iohannis conscientie puritate ac eximie probitatis constantia
ad plenum confidentes nulla penitus exceptione interiecta dederunt, donarunt et
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contulerunt coram nobis, universos proventus et redditus eiusdem possessionis Zwlchen
antefatis domino Ladislao et Iohanni iuxta eorum intentionis beneplacitum deinceps
percipiendi seu percipi faciendi ipsorumque magistri Nicolay, domine Elene et Georgii
necessitatibus usque vite eorum exterminium exinde, prout maluerint, providendi et
quitquid eligerent tam ante, quam post obitum eorum possessione de predicta disponendi
tutam et securam tribuentes auctoritatem.
Papíron, hátlapján pecsét darabjaival. DL 11823. (NRA 1549-73.) – Átírta a budai káptalan 1434. máj. 13-i
oklevelében. DL 11824. (Uo.)
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Aug. 1. (in vinc. Petri) A kolozsmonostori konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Alsobaxa-i Mihály fia: Bálint – a maga meg fiai: János, László és
a két Tamás nevében terhükkel – és a következő bevallást tette: bizonyos nehézségei
miatt quandam particulam terre et prati fenilis intra veros cursus metales eiusdem
possessionis Alsobaxa inter et penes viam magnam ac fluvium Zylagzegh, que quidem
via a possessione Felsebaxa ducit ad possessionem Kussal ad occidentem et per eandem
viam pervenitur ad quoddam beercz, et de eodem beercz directe procedendo quasi per
unius iugeris terre longitudinem pervenitur ad quendam monticulum, in cuius cacumine
est una magna fovea, et de eodem monticulo infra descendendo econverso ad predictum
fluvium Zylag versus plagam orientalem et in eodem fluvio terminatur, adiacentem
minden haszonvételével és tartozékával, demptis tamen duabus particulis feniti(!)
iuxta dictam possessionem Alsobaxa adicentibus videlicet vulgo Kethwytorla, quas
sibi ipsi dimisisse, 100 újforintért elzálogosítja Felsebaxa-i Zewke (dictus) Mártonnak
és feleségének: Annának (nob.) meg fiának: Miklósnak azzal, hogy partim promptis in
denariis et partim cum rebus estimabilibus válthatja vissza tőlük. Ha nem tudná őket
saját költségén megvédeni az átadott birtokrészben, akkor vagy Alsobaxa-n ad helyette
azonos értékűt, vagy a pénzt fogja visszafizetni.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 105486. (Wesselényi cs.)
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Aug. 1. Vásárhely. Gencsi György veszprémi alispán és a szolgabírák bizonytják, hogy a Lihicsi Szarka
Domokos kérésére kiküldött emberük: Szalóki János vizsgálata szerint Hédervári György officiálisa:
Csitvándi Egyed a dabronyi jobbágyokkal a panaszos alácsonyi jobbágyainak állatait elhajtotta. – Héderváry
II. 357. (DL 43671. – Múz. törzsanyag, Véghely-gyűjt.)
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Aug. 2. (in Vysegrad, f. VI. p. ad vinc. Petri) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondta
neki Halboka-i Miklós a maga meg carnalis testvére: János nevében, hogy ők a
Pozsony megyei Kysdombo és Nahaacz nevű birtokok felébe, amelyek őket zálog
címén illetik, be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őket
azokba, majd iktassa részükre zálog címén; az esetleges ellentmondókat idézze a királyi
jelenlét elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek:
Sigismundus de Challokwz, Iohannes Zekel, Ladislaus similiter Zekel de Somzeeg,
Iohannes de Spaczay.
Papíron, záró titkospecsét nyomaival. Pozsonyi káptalan orsz. lt. 4-6-18. (DF 225936.) – A hátlapján
keresztben káptalani feljegyzés, amely szerint Somzeg-i Zekel László királyi ember Budai Jakab kanonok
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jelenlétében a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe utáni hétfőn (szept. 16.) iktatott volna, de Chuz-i
Márton familiárisa: Horwath (dictus) Márton az ura és Jakab özvegye: Katko nevében ellentmondott, ezért
megidézte őket Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára; alatta: Tewrek (dictus) György Kompara-i Pál és Ozsvát
leánya: Kath nevében (ellentmondott) – a feljegyzés szövege kissé zavaros; alatta: solvit XXIIII.
917

Aug. 2. (quarto None Aug.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Gregorius
filius Georgii dicti Theureuk de Techachych et de Gregoryowcz, secrete cancellarie
nostre prothonotarius – a maga meg Radov és Károly, valamint a többi Thethachych
generációba tartozó frater-e nevében – és bemutatta V. István király 1272. jún. 16-i
privilégiumát (Reg. Arp. 2211. sz.), amely tartalmazza a néhai István szlavón bán 1240.
évi oklevelét,1 és kérte annak megerősítését. A király figyelembe véve a mondott hűséges
szolgálatait, amelyeket neki et sacro nostro regio dyademati sub varietate locorum et
temporum cum sumpme fidelitatis constantia laudabiliter teljesített, a mondott István
király oklevelének tartalmát mera auctoritate regia et potestatis plenitudine ex certaque
nostre maiestatis scientia necnon de consensu et beneplacito serenissime principis
domine Barbare regine, consortis nostre carissime prelatorumque et baronum nostrorum
consilio prematuro Gergely mesternek és a mondottaknak meg örököseiknek és
utódaiknak átírja és megerősíti. A privilégiumát autentikus függő kettőspecsétjével, quo
videlicet ut rex Hungarie utimur, erősítette meg. Datum per manus … Iohannis episcopi
Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii. Méltóságsor:
György esztergomi, János kalocsai, Doymus spalatói és András raguzai érsekek, a zárai
érseki szék üresedésben; János zágrábi, János váradi, Balázs erdélyi, Rozgonyi Péter egri,
Henrik pécsi, Kelemen győri, János veszprémi, Marcali László csanádi, Miklós váci,
Hynko nyitrai, Péter korbáviai, Jakab szerémi és Tamás zenggi püspökök; a boszniai,
traui, scardonai, sebenicói, nonai, knini, makarskai és fárói püspöki székek üresedésben;
Garai Miklós nádor, az erdélyi vajdaság üresedésben, Pálóci Mátyus országbíró, Cillei
Hermann socer noster, zagorjei gróf, szlavón, Miklós vegliai és modrusi gróf, dalmáthorvát, Garai Dezső macsói bán, a szörényi bánság üresedésben, Berzevici Henrik fia:
Péter tárnok-, Tamási néhai János fia: László ajtónálló-, Bátori István asztalnok-, Nánai
Kompolt László pohárnok- és Perényi Miklós lovászmester, Rozgonyi István pozsonyi
ispán. Arenga.
Hártyán, kiemelt és díszített kezdő S, illetve R és A betűkkel, kiemelt első sorral, selyemzsinóron
függőpecséttel. Zágrábi káptalan orsz. lt. T-62. (DF 275096.) – Kerchelich: Hist. eccl. Zagrab. 162. – Katona:
Hist. Crit. XII. 466. és Fejér X/6. 813. (Mindkettő Kerchelich után, töredék.)
1
A Reg. Arp. 2211. sz. (156. oldal) szerint „az átírt oklevélnek 1240-nél mindenesetre későbbinek kell
lennie, mert István ekkor még nem volt szlavón bán.” Vö. Arch. 1000–1301. 45. (1248–1259 között volt
Gutkeled nembeli Dragun fia: István a bán.)
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Aug. 2. (6. die dom. p. Iacobi) A nyitrai káptalan emlékezetül adja, hogy Garai Miklós
nádornak Miklós frater garamszentbenedeki apát és a konvent részére Sary-i Péter
és Lőrinc ellenében szóló bírói intézkedése értelmében az abban megnevezett nádori
emberrel: Sarangh-i Miklós mester nádori jegyzővel kiküldték tanúbizonyságukat:
Iohannem Laurini, a szabad művészetek mesterét, kanonoktársukat az alábbi feladat
elvégzésére. Ők visszatérve Sary-i Péter – aki uterinus testvére: Lőrinc terhét is magára
vette – és Miklós apát jelenlétében elmondták, hogy Jakab-nap utáni vasárnapon (júl.
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28.) kimentek a Nyitra megyei Belygh birtokon lévő két királyi ekealj méretű vitás
területre, ahol a szomszédok és határosok összehívása után ipsam terram Belygh
regali mensura mensurari et ipsis domino abbati ac suo conventui metaliter extradare
et exscindere voluissent, akkor fogott bírák közreműködésével a felek a következő
megegyezést kötötték: quod in latitudine ipsius terre Beligh duorum aratrorum regalis
mensure eiusdem reambulationem incepissent a quadam semita, que dudum ipsam
terram duorum aratrorum separasset a terra Simonis Belygh vocata; deinde transeundo
in quadam via ad viam magnam directe, qua de possessione Pozba filiorum Ladislai de
Fys veniret et ad possessionem Baroch transiret; deinde via in eadem eundo ad partem
orientis ad quendam pontem eundoque ulterius de ipso ponte in eadem via magna versus
possessionem Pozba modicum et flectendo ad partem meridiei ad quoddam magnum
pratum ac unum lignum piri in margine ipsius prati ac aque Lythe existentem, subtus
quam(!) metam de terra elevassent; deinde pertransito ipso prato directe ad eandem
plagam meridiei ad magnum montem penes ipsam aquam et pratum adiacentem, in latere
tantum unam metam de terra elevassent; et abhinc per ipsum montem descendendo ad
valles et transeundo per magnum spatium ad eandem plagam usque ad tres metas, que
aliis possessionibus Kyrth et Pozba ac terre ipsius abbatis distingeret et ibi finivissent
earum reambulationem. Quequidem mete a principio inceptionis dictarum metarum,
tam omnes terre arabiles, quam montes et valles ac sylva a parte aquilonis et meridiei
ac orientis penes dictam possessionem Pozba filiorum Ladislai de Fys existerent, usque
dictas tres metas omnino cessissent ipsi domino abbati et suo conventui; alie vero terre
arabiles et sylva in loco Domboch vocato existentes, que a parte orientis penes dictam
possessionem Pozba adiacerent, ipsis Petro et Laurentio remansissent, pro quaquidem
assignatione terre, si quid superfluum, vel ultra, ipsam terram Belygh duorum aratrorum
regalis mensure de terra ipsorum Petri et Laurentii ipsi domino abbati devenisset, pro
eisdem idem dominus abbas terram suam, que inter possessiones Alsosary et Tayna
adiaceret et que pre manibus suis de presenti pacifice haberetur, simulcum prato et aliis
utilitatibus suis eisdem Petro et Laurentio ac eorum heredibus pro additione superfluitatis
terre duorum aratrorum perpetuasse et permutasse retulissent azzal, hogy a mondott
területet tőlük sohasem veheti vissza. Privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel
erősítették meg Miklós nyitrai olvasókanonok jelenlétében.
Hártyán, selyemzsinóron ép függőpecséttel. DL 11825. (Acta Paulinorum, Család 1-1.)
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Aug. 2. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg válaszlevele a Zs.-nál, Visegrádon tartózkodó Corrado
del Carretto és Guarnerio de Castiglione követek által júl. 17-én onnan küldött levélre. A Zs. által Friaulba
indítani kívánt 3000 lovas kevés lesz, ezért indítványozzák Zs.-nál, hogy 4000 lovast küldjön. Írták, hogy
Zs. Vidinbe készül a török ellen, majd vissza akar térni, akár elfoglalta a várost, akár nem, így ottani seregét
kérjék, hogy szintén a velenceiek ellen fordítsa. Örül tudósításuknak, hogy Zs. saját elmondása szerint
személyesen készül a velenceiek ellen, és hogy e célból Zágrábban összpontosítja seregét, de mivel a dolog
sürgető, igyekezzenek ezt mindenképpen siettetni. Tolmácsolják köszönetét (Albeni János zágrábi püspöknek
és) kancellárnak a számára megszerzett kiváltságokért, és kérjenek tőle minél több haladékot az azokért
fizetendő 6000 aranyforint kifizetésére (vö. 925). Továbbá örömmel vette, hogy egyrészt Zs. János veszprémi
püspököt kívánja velük visszaküldeni, aki Milánóból Rómába fog utazni a pápához, másrészt, hogy őt magát
birodalmi vikáriussá kívánja kinevezni, hiszen így még hűségesebben tud a birodalom érdekében eljárni (vö.
1053). – Osio II. 245. (Milánói lt.) – Carteggio II. 17/129. sz. (Uo.) – Óváry 98/328. sz. (Uo.)

1426. augusztus 2. – augusztus 4.
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Aug. 2. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg válaszlevele Zs. júl. 13-i levelére. Az ellenség már
majdnem egész Lombardiát elfoglalta; sürgeti Friaulba küldendő seregének növelését és mihamarabbi
indulását. Köszöni, hogy követeit bőkezűen ellátva szándékozik hozzá visszaküldeni. – Osio II. 246. (Milánói
lt.) – Carteggio II. 17/128. sz. (Uo.) – Óváry 99/329. sz. (Uo.)
Aug. 3. Garai Miklós nádor elhalasztja a Töttös János és a zebegényi apát között folyó pert. – Zichy VIII. 302.
(DL 80061. – Zichy cs., zsélyi 213-2049.) – Az oklevél helyes kelte: szept. 3. Lásd 1075.
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Aug. 3. Buda. Berzevici Péter tárnokmester Sopron városához. Csapodi Jánost ne bántalmazzák, hanem
védelmezzék meg. – Házi I/2. 313. (Sopron város lt. D 704. – DF 202338.)
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Aug. 3. Buda. Berzevici Péter tárnokmester Sopron városához. Tartsák meg a város polgárságával kötött
békét. – Házi I/2. 314. (Sopron város lt. D 705. – DF 202339.)
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Aug. 3. Buda. Berzevici Péter tárnokmester Sopron városához. Hajtsák be a király, a királyné és az ő
ajándékát. – Házi I/2. 314. (Sopron város lt. D 706. – DF 202340.)
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Aug. 3. Buda. Berzevici Péter tárnokmester Sopron városához. Bogner Jánost ne háborgassák malmának
birtokában, a vitás kérdést megérkezésekor fogja eldönteni. – Házi I/2. 315. (Sopron város lt. D 707. – DF
202341.)
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Aug. 3. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg válaszlevele Albeni János zágrábi püspök és birodalmi
kancellár júl. 10-én és 13-án küldött leveleire, amelyben köszöni fáradozásait különböző ügyeiben és kéri
további jóakaratát. – Osio II. 247. (Milánói lt.) – Carteggio II. 18/130. sz. (Uo.) – Óváry 99/330. sz. (Uo.)
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Aug. 4. (4. die oct. Iacobi) Miklós torontáli főesperes, Balázs erdélyi püspök tasnádi
vicarius in spiritualibus generalis-a Zs.-hoz. Tudja meg, hogy cum in octavis festi Beati
Iacobi apostoli nunc instantis in sede nostra iudiciaria unacum nonnullis nobilibus
et ceteris aliis iurisperitis … pro tribunali consedissemus, megjelent előttük Kallo-i
Zsigmond (nob.) nevében Iklod-i Mihály (nob.) – a leleszi konvent ügyvédvalló levelével
– és előadta, hogy őt soror-a: Margit jogán, aki István fia: néhai István leánya, és Karol-i
Marhard fia: László özvegye iuxta regni consuetudinem hitbér és jegyajándék illeti
meg a Karol-i nemesek: László fiai: Jakab és János, Mihály fiai: László és Bertalan
valamennyi birtokából, azaz Karol, Chalanos, Feen, Vada, Kaplyan, Bobald, Chomokaz,
Embel, Mezeupetry, Vezend, Olchova birtokokból és másokból, továbbá visszaköveteli
tőlük azokat az ingóságokat – ornamenta domus simulcum superlectile ducentos
florenos aureos valenti, duas stragulas purpureas, unam cum pellibus mardurinis, aliam
vero cum pellibus boubuis1 subductas similiter ducentos florenos aureos valentes, alias
vero duas stragulas, unam de scarlato, aliam de Italicali pannis similiter cum pellibus
mardurinis et boubuis1 subductas, centum et quinquaginta florenos aureos preparatas,
duas etiam tunicas, unam de scarleto, aliam vero de Italicali panno cum centum nodulis
argenteis deauratis, centum florenis aureis preparatas, duo crinalia aurea cum gemys et
lapidibus preciosis, ducentorum florenorum aureorum valentia, duo balthea octo marcas
puri argenti continentia, sex florenis aureis deaurata, quatuor ciphos ac duas cuppas
argenteos sex libras continentes, duodecim coclearia argentea, unam amforam et unam
pelvim argenteas et sedecim equos equatiales –, amelyeket atyjuk adott az asszonnyal,
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amikor nuptias solempnes eidem de domo sua Meggyes vocata fecit et aministravit. –
Ezt hallván az alperesek ügyvédje: Cheg-i Albert (nob.) – a váradi káptalan és a leleszi
konvent leveleivel – azt válaszolta, hogy nem tudja, vajon a felsoroltak járnak-e az
ellenfélnek vagy sem. A felperes azonban vállalta, hogy a hitbérre és jegyajándékra
vonatkozó igényét a szomszédok, határosok és más nemesek vallomásával, az esküvő
alkalmából átadott ingóságokat illető követelését pedig cum probis et discretis utriusque
sexus nobilibus hominibus fogja bizonyítani. Mikor ő erre Kisasszony-nap 8. napját
(szept. 15.) készült megadni, az alperesek ügyvédje bemutatta Zs. 1426. jún. 20-i oklevelét
(770). Ezért a pert az ügyvédek akaratából átküldi ad curiam vestram vestrorumque
prelatorum ac barronum(!) deliberationi et examini Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára.
Presentes autem propter absentiam sigilli nostri vicariatus, sigillo Symonis plebani de
dicta Thasnad iussimus consignari.
Papíron, záró gyűrűspecsét nyomával. DL 108017. = 54520/a. (Kállay cs.) – A hátlapján bírósági
feljegyzések, középen: Contra non venit; keresztben: a felperest Kerch-i Mátyás leleszi levéllel, az alpereseket
Chomokaz-i Péter deák képviselte és eo quod in exercitu regali foret profecturus, halasztották el a pert,
alatta: Zathmar (a megyei bírságjegyzéknek), kézjegy, solvisset; alatta: cum Lanch procurator ad Epiph., alii
non venientes. – Bónis: Szentszéki reg. 267/2262. sz.
1

927

Bizonytalan olvasat; valószínűleg bubulis alak helyett áll.

Aug. 5. (in Wyssegrad, f. II. a. Laurentii) Zs. Ilswa-i Leusták nádor fia: György (magn.)
zólyomi ispánhoz. Quia nos ad labores illarum montanarum, in quibus nunc de novo
minere seu meatus plumbi invente fore dinoscuntur, ligna sufficientia per vestram
fidelitatem dari volumus et assignari; ezért megparancsolja neki, quatenus visis
presentibus amodo inantea semper temporibus successivis pro continuatione et exercitio
laborum predictarum montanarum minerarum plumbi ligna necessaria et sufficientia
de silvis nostris regalibus montanistis et laboratoribus earundem montanarum absque
omni difficultate et renitentia aliquali assignari facere debeatis. Volumus tamen, ut
de huiusmodi silvis nostris pro succisione dictorum lignorum ad laborem dictarum
montanarum necessaria annis singulis seu temporibus opportunis successive particulatim
assignetis, ita videlicet, quod ligna illius particule, que semel ad hoc fuerit assignata et
deputata, totaliter seriatim et per ordinem succidantur, et sic tandem ad succisionem
aliarum particularum pro tempore deputandarum interpellatim procedatur. Et volumus
vobis committentes, quod illa loca talismodi particularum silvarum, quarum ligna sic,
ut premittitur, succidentur, per quospiam perarari nullatenus permittatis, ut eisdem locis
rursus et iterum ligne crescere valeant atque possint. A levelet elolvasása után adja vissza
a felmutatójának. – A szöveg élén jobbról: Commissio propria domini regis.
Papíron, kiemelt kezdő S betűvel, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel. Besztercebánya város lt.,
Besztercebánya város tanácsa, Oklevelek 2-19. (DF 280671.) – Tagányi I. 25., kiv. (Uo. fasc. 14, nr. 13. régi
jelzettel, amely az oklevél hátlapján is olvasható.) – Katona: Hist. Crit. XII. 462., eml. máj. 13-i kelettel. (Uo.)
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Aug. 5. Buda. Zs. előtt Battyáni György özvegye, most Csapi András felesége: Katalin és fiai a Pilis megyei
Csév birtokukat 200 újforintért elzálogosítják Mikófalvi Simon fiainak: Andrásnak és Pál egri kanonoknak.
– Bártfai Szabó: Pest 613. sz. (A Batthyány cs. levéltárában, az „Acta antiqua”-gyűjteményben őrzött eredeti
példány alapján, amely a DL–DF-adatbázisban nem fellelhető.)

1426. augusztus 5. – augusztus 6.
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Aug. 5. (in Marie de Nive) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg, hogy
megkapták máj. 1-jei (514) és júl. 5-i (816) leveleit, majd az utóbbi értelmében az abban
megnevezett Geche-i Mihály királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc
frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők kimenve Bereg megyébe mindenkitől,
akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz
szerint történt.
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-46/2. (DF 221683.)
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Aug. 5. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. Értesíti, hogy szavojai herceg a
velenceiekkel szövetkezve ellene készülődik, ezért kéri, hogy küldjön követet a herceghez, hogy támadási
tervétől eltérítse, és császárri levéllel intse meg, ahogyan a mantovai őrgrófot is, aki ennek ellenére nem hagy
fel a károkozással. Ha a szavojai herceg is megtámadná, akkor – Velence, Firenze és saját lázadó alattvalói
mellett – neki már nem tudna ellenállni. – Osio II. 248. (Milánói lt.) – Carteggio II. 18/131. sz. (Uo.) – Óváry
99/332. sz. (Uo.)
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Aug. 5. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Bertalan zenggi grófhoz. A háború befejeztével
Bertalan fiát: Angelo-t hazaküldi. – Óváry I. 99/331. sz. (Milánói lt.) – Frangepán I. 205. (Óváry után.)

932

Aug. 6. (in Wyssegrad, f. III. p. Marie de Nive) Zs. Vas megye hatóságához. Elmondta
neki Awad-i Mátyás fia: Mihály, hogy Berezthwcz-i Demeter fia: László fiai: Miklós,
György és Ozsvát három éve fegyveresen és hatalmasul Awad birtokon lévő házára törve
őt, anyját és hajadon soror-át (nob.) megsebesítették, a házat felgyújtották és lerombolták,
minden javukat és jószágukat elvitték, azaz 32 marhát, 44 sertést, két lovat nyergestől,
zablástól és egyéb szerszámaival, 8 újforintot készpénzben, Mihály és anyja ruháit 24
újforint értékben, és mindent, amit csak találtak, mindezzel összesen 500 aranyforint
kárt okozva; ezenfelül jogtalanul elfoglalták a Vas megyei Awad és Intha birtokukat és
azokat a mai napig is használják potentia mediante. Ezért megparancsolja nekik, hogy
küldjék ki egy vagy két emberüket az igazság kiderítésére, majd azt írják meg neki.
Felül hiányos papíron, záró titkospecsét darabjaival. DL 68343. (Kisfaludy cs.)

933

Aug. 6. (in Zewlew, f. III. a. Laurentii) Pálóci Mátyus országbíró Hont megye hatóságához.
Elmondták neki Harasth-i János fiai: Péter és Fülöp meg e János özvegye: Dorottya (nob.),
Mihály fiai: László és István, valamint Zelen-i István nevében, hogy Nenye-i Dachow
(dictus) Lóránt a nagyböjt ideje alatt (febr. 13–márc. 30.) uterinus frater-ei: Demeter
és István meg e Demeter felesége akaratából és egyetértésével a panaszosok Harazthy
birtokon lévő házára törve fegyveresen és hatalmasul a mondott Péter távollétében
Fülöpöt és Jánost meg az asszonyt gyalázta és meg akarta ölni; ezenkívül a Dachofiak egy Barthal nevű jobbágya urai engedélyével Harazth birtok területén fekvő három
holdnyi vetésüket marháival és állataival lelegeltette; valamint Margit-nap utáni hétfőn
(júl. 15.) szintén a mondottak egy Thurech nevű Kezew-n lakó jobbágya urai engedélyével
és akaratából a mondott Mihály fiát: Istvánt súlyosan megverte, és amikor János ad
ipsum Demetrium pro petenda iustitia ex parte eorundem iobagionum ad dictam villam
Kezy accessisset, akkor a mondott Barthal, Thurech és Balázs urai akaratából rátörve
villa de eadem cum bicellis et se[cur]ibus iactando expulissent; továbbá Margit-nap után
kedden (júl. 16.) Demeter Tarkan-i Dénessel és Terbeded-i Leusták fiával: Demeterrel
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meg az ő és frater-eik jobbágyaival: Nicolao filio Barthal, Myko, Paulo Behar, Nicolao
et Ladislao filiis eiusdem, Ladislao Thantos, Mychaele fabro, Mychaele, Sabestiano(!)
dicto Soldos, Stephano, Mychaele filiis Wanchok, Petro Rechky, Thoma fabro, Nicolao
Magos, Mychaele, Blasyo filiis Velik, Barthal, Thurech, Blasio et Philipo pastore in dicta
Kezew commorantibus a panaszosok Zelen birtokára törve őket ott találva megölték
volna, ha el nem futnak; ezenkívül Zelen-i Imre vasas Szent Péter ünnepe (aug. 1.)
táján ex iuvamine et facto ipsius Demetrii ac prescriptorum familiarium et iobagionum
suorum sedecim capetias frugum et tres curros feny(!) ipsorum exponentium ad ortum
suum inportassent, valamint Zelen-i István Balázs nevű jobbágya peccora(!) iobagionum
prefatorum Demetrii, Stephani et Lorandi de prato ipsius Stephani, domini sui impellere
voluisset, akkor a mondott Demeter és István Lóránt akaratából és engedélyével Balázs
familiárist súlyosan és kegyetlenül elverték, post modum prefatus Blasius propter
plurimas minas eorundem filiorum Dacho erga ipsum Stephanum manere formidans
cum uno equo ipsius Stephani, domini sui viginti sex florenos novos vallenti saluisset;
mindezeken felül Zelen birtok területén mérhetetlen nagyságú szántóföldet, erdőt és rétet
elfoglaltak és Kezew birtokukhoz csatoltak, valamint egy Zelen-i rétet lekaszáltattak
és a szénát elvitették potentia mediante az ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja
nekik, hogy küldjék ki egy vagy két emberüket az igazság kiderítésére, majd azt írják
meg neki.
Átírta Hont megye hatósága 1426. aug. 28-i jelentésében: 1043. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 29-22. (DF
265344.) – Újkori egyszerű másolata: DL 25777., fol. 22a–23a. (Ismeretlen provenienciájú iratok.)
934

Aug. 6. (Crisii, 2. die f. II. p. oct. Iacobi) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán
azt a pert, amelyet Garai Miklós (magn.) nádor (proc. Hrasthyan-i György mester nádori
levéllel) folytat Kapachouch-i Thomka (dictus) Péter (proc. Gatalouch-i Demeter deák báni
levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a Körös megyei Hathkozenthmihal
birtok negyedének iktatásakor történt ellentmondás ügyében Jakab-nap nyolcada utáni
hétfőn (aug. 5.) előtte, az ügyvédek akaratából vízkereszt nyolcada utáni hétfőre (1427.
jan. 20.) halasztja. Presentes sigillo vicebanorum et comitum nostrorum Crisiensium
fecimus consignari. – A hátlapon alul: Non.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. PBFL, Erdődy cs. lt. 70-3224-L. (DF 261855.) – A hátlapi bírósági
feljegyzés szerint a pert bizonyos okból György-napra (1427. ápr. 24.) halasztották (rationabili ad G).

935

Aug. 6. Körös. Cillei Hermann zagorjei gróf, szlavón bán a Zrednamelléki Gilét fiai: Fülöp és Dénes
egyrészről, másrészről Zrednamelléki István fia: György között folyó pert a felek akaratából Mihály-nap
nyolcada utáni hétfőre (okt. 7.) halasztja. Az oklevelet a vicebánok és kőrösi ispánok pecsétjével erősíttette
meg. – Levt. Közl. 10. (1932) 280., reg. (DL 35510. – HDA, Acta Paulinorum, Garig 5-29.)

936

Aug. 6. (Iaurini, in pallacio nostro episcopali, 6. mensis Aug.) Kelemen győri püspök
Domokos rábaközi főespereshez, győri kanonokhoz és vikáriushoz. Megjelent előtte
Gergely, a pápoci Szent Megváltó-egyház prépostja, és bemutatta V. Márton pápa 1425.
jún. 13-i bulláját (ZsO XII. 675. sz.), amelynek megtekintése után a prépost kérte az abben
foglaltak végrehajtását iuxta traditam a Sede Apostolica nobis formam. Cum itaque ad
presens diversis nostris et ecclesie nostre negotiis simus adeo prepediti, quod cognitioni,
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decisioni et examinationi huiusmodi cause inter partes predictas comode intendere
nequeamus, ideo de vestre circumspectionis industria plenam in domino fiduciam
obtinentes vobis ad cognitionem, decisionem et examinationem huiusmodi cause
committimus vices nostras, donec eas ad nos duxerimus revocandas, mandantes vobis
auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte, sub pena excommunicationis, quatenus
causam huiusmodi suscipientes procedatis in ipsa, prout ius et ratio persuadebunt, iuxta
traditam a Sede Apostolica nobis formam. Tanúnévsor: Pál komáromi főesperes, István
crucifer, Pápai György és Baranyai Mihály győri kanonokok, Bertalan vasvári kanonok.
Hártyán, hártyaszalagon függő gyűrűspecséttel, a szöveg alatt Vági Gellért fia: Miklós győri
egyházmegyei császári közjegyző záradékával és jelvényével (képét lásd a 501. oldalon). Győri székeskáptalan
mlt., Pápoci prépostság iratai, Cth. 3-24-109. (DF 278164.) – A hátlap bal szélén keresztben: Exhibita domino
Dominico etc. vicario Iauriensi die Lune, XIIa mensis Augusti (aug. 12.), qui decrevit dari citationem,
presentibus ibidem dominis Egidio preposito, Thoma cantore, Emerico Supruniensi et Dominico Mosoniensi
archidiaconis, canonicis ecclesie Iauriensis ante capellam Sancte Trinitatis. – Ennek 18. századi másolata:
Uo., Th. 8-721. (DF 278247.) – Vö. még Bedy: Pápóci prépostság 10., A pápoci prépostság iratai. Schriften
der pápocer Propstei. Szerk. Vajk Ádám. (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai, segédletek 2.) Győr,
2003. 74., eml.
937

Aug. 6. (16. die Marie Magd.) A budai káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. júl. 22-i
parancsa (873) értelmében Rada-i Ambrus királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Miklós karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Mária Magdolna-napján
(júl. 22.) kimentek a Pest megyei Rada birtokra, azon belül is Rada-i Mihály fia: Damján
birtokrészére, majd a határosok és szomszédok összehívása után bevezették abba Jánost,
Györgyöt, Dorottyát és Annát (nob.) meg Pétert és Mihályt, majd minden haszonvételével
és tartozékával iktatták részükre zálog címén. Az oklevelüket privilegiális formában
a királyi ember és tanúbizonyságuk bevallása alapján állították ki. Datum per manus
… Valentini lectoris et canonici ecclesie nostre. Méltóságsor: Imre éneklő-, Barnabás
őrkanonok, Nyarhyd-i Dénes és Buda-i Dénes, Eberhard és Tamás kanonokok.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. Dunamelléki Ref. Egyházker., Ráday Lt., Ráday cs. lt. 1032-A.
(DF 275701.)

938

Aug. 6. Raguza. Raguza városa Zs.-hoz. Kérik, hogy értesítse a várost hogylétéről. Itáliai hírek (a milánói
herceg és a velenceiek között dúl a háború, az utóbbiak Brescia városát elfoglalták; a szavojai herceg
tárgyalásai, a pápa magatartása, Nápoly, Genova és Friaul helyzete) mellett közlik, hogy a török 4000 főnyi
seregével Boszniában folytat hadműveleteket, kétszer tört be, Horvátországot és az ozorai bánságban (in
partibus Ussore) Szreberniket fosztogatja; a despota kibékült unokaöccsével, Györggyel. – Gelcich 316.
(Lettere di Levante vol. 9 fol. 122b-123b. – DF 290401.) – Fermendžin: Acta Bosnae 125., részlet (Gelcich
után) – Hadtört. Közl. 1934. 172., részlet.

939

Aug. 6. Raguza. Raguza városa Nicola Matteo de Georgio budai követéhez. Adja át Zs.-hoz írt levelüket (938)
a királynak. – Gelcich 316. (Lettere di Levante vol. 9 fol. 123b. – DF 290401.)

940

Aug. 6. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele követei: Corrado del Carretto és Guarnerio
de Castiglione számára. Elküldi nekik Zs.-hoz írt aug. 5-i levelének (930) másolatát, kéri, hogy sürgessék a
királyi sereg Friaulba vonulását, továbbá Guarnerio maradjon a király mellett, Corrado pedig térjen haza.
– Carteggio II. 18/132. sz. (Milánói lt.) – Ugyezen tárgyban a hercegi titkárok is írtak nekik. Uo. 18/133. sz.
(Uo.)
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Aug. 6. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg titkárainak levelei Federico Pezzihez és Bartolomeo
Moscához. Válaszolva az előbbi júl. 17-én, az utóbbi júl. 15-én, egyaránt Visegrádról küldött leveleire,
közlik, hogy a herceg örömmel értesült az azokban leírtakról. – Carteggio II. 18/134–135. sz. (Milánói lt.)

942

Aug. 7. (6. die 9. die Iacobi) Péter jászói prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy Zs.
jún. 21-i parancsa (773) értelmében a királyi kúriából a külön e célra kirendelt Panyth-i
Sebestyén mester királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás frater presbitert,
akik visszatérve elmondták, hogy ők Jakab-nap 9. napján (júl. 2.) a szomszédok és
határosok összehívása után, prescriptis etiam Dominico Ormos in domo sua in Vys
habita personaliter reperto et suis fratribus legittime illuc convocatis non venientibus nec
mittentibus, presentibus nichilominus egregio viro domino Emerico plebano de Pathak
ac Blasio de Bwzla castellano de Wyhel, per magnificum dominum Nicolaum de Peren
inter ceteras honores comitem comitatus Zempliniensis in sua persona per certas suas
litteras illuc deputatis accedendo easdem destructas et abolitas metas secundum litteralem
demonstrationem prefati domini Georgii prepositi ac Nicolai custodis et Frank decani
prefate ecclesie Scepusiensis in ipsorum et dicti capituli ecclesie Scepusiensis personis
factam mindenki, különösen a Csicseriek ellentmondását figyelmen kívül hagyva hoc
ordine reambulassent et denuo erexissent, quod incepissent a fluvio Bodrogh vocato a
plaga meridionali, in quodam parvo alveo seu fossato BezdenEr nominato super duabus
antiquis destructis metis in rippa ipsius fluvii habitis, circa quas unam novam metam ad
radicem unius arboris ilicis de novo erexissent; de quibus eundo versus eandem plagam
meridionalem per parvum spatium pervenissent ad meatum aque Baralya vocatum,
ad locum circa quem ex utraque parte duas abolitas metas reperissent, unam scilicet a
parte septemtrionali et aliam a parte meridionali, circa quas duas metas bene apparentes
erexissent; de quibus adhuc directe transeundo per duas destructas et abolitas metas,
circa quas alias duas novas metas, unam scilicet in terra plana et aliam ad arborem
cuiusdam salicis cumulassent, per bonum spatium currendo pervenirent ad alveum
ElewEr nominatum ad unam destructam et abolitam metam, secus quam aliam novam
metam satis magnam cumulassent, in qua unum magnum lapidem molarem suffodissent
et ibi terminassent. Hiis itaque sic peractis prescriptas terras, silvas, piscinas, prata et
fenilia sub cursibus dictarum metarum prefatis domino Georgio preposito et capitulo
Scepusiensi statuissent perpetuo possidenda. Az oklevelet autentikus függőpecsétjükkel
erősítették meg.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. Szepesi prépostság lt. 205-6. (DF 264323–264324.) – Mindkettő
hátlapján: Littere metales Liska a parte Wys. – Tartalmilag átírta Mátyás király 1483. dec. 4-i oklevelében.
Uo. 416. (DF 264534.) – Ezt átírta Mátyás király Budán, 1486. dec. 6-i privilégiumában. (Uo. 427. (DF
264545.) – 1819. szept. 1-jei hiteles másolata: Szepesi káptalan mlt. 7-1-22. (DF 272805.)
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Aug. 8. (Bude, f. V. a. Laurentii) Zs. a jászói konventhez / Gömör megye hatóságához.
Elmondták neki Chythnek-i László, a felhévízi keresztesek kormányzója meg carnalis
testvérei: János és Miklós, továbbá e Miklós fia: György, e János fiai: Péter és András
nevében, hogy Pelsewch/Pelseuch-i Magnus János egykori tárnokmester fiai: Miklós és
István Craznahorka várának várnagya: Hanwa/Hanva-i Sandrinus fia: László, valamint
Chakan-i Miklós, Sayonempthy-i Pelbárt és más familiárisaik uraik ösztönzésére silvas,
terras, prata ac alias utilitates possessionum ipsorum exponentium Petermanhaza,
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Kethelwerew/Kethelverew et Gechelfalwa/Gechelfalva vocatarum populis et
iobagionibus in eisdem commorantibus iuxta cursus metarum antiquarum, prout alias
possedissent, possidere et tenere non permitterent, sed eosdem in ipsis utilitatibus sepius
spoliassent et spoliarent potentia mediante. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vizsgálja ki a
panaszt, majd idézze meg a mondottakat ad terminum competentem a nádori jelenlét
elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Fabianus de Kalno, Georgius f. eiusdem, Georgius et Iohannes
filii Stephani, Iohannes, Georgius filii Ladislai de Terezthenye. / Ezért megparancsolja a
megyének, hogy küldjék ki egy vagy két emberüket az igazság kiderítésére, majd arról
tegyenek neki(!) jelentést.
Átírta 1) a jászói konvent 1426. aug. 26-i jelentésében: 1022. DL 11826. (NRA 1549-79.) – 2) Gömör
megye hatósága 1426. szept. 9-i jelentésében: 1101. DL 11836. (Uo. 1549-79.)
944

Aug. 8. (Bude, f. V. p. Marie de Nive) Zs. a jászói konventhez / szepesi káptalanhoz
/ Gömör megye hatóságához. Elmondták neki Chythnek/Chithnik/Chythnek-i László,
a felhévízi keresztesek kormányzója meg carnalis testvérei: János és Miklós, továbbá
e Miklós fia: György, e János fiai: Péter és András nevében, hogy Pelsewch/Pelselch/
Pelsewch-i Magnus János egykori tárnokmester fiai: Miklós és István Berzethe, Rwdna/
Rudna/Rudna és Keres/Keres/Kewres birtokain állított officiálisai és familiárisai:
Chakan/Chakan/Chan-i Miklós és Sayonempthy/Sayonenthy/Sayomepty-i Pelbárt
uraik utasítására és parancsára a mondott birtokokon lakó jobbágyokkal és népekkel
a panaszosok Tornowa/Thornovay/Tornova nevű birtokára menve az annak határai
között fekvő szántóföldekből, erdőkből, legelőkből és más haszonvételekből több
darabot elfoglaltak és a mondott birtokokhoz csatoltak, és ez a mai napig is így van
potentia mediante, mindezzel több mint 1000 aranyforint kárt okoztak nekik. Ezért
megparancsolja a címzetteknek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike vizsgálja ki a panaszt, majd idézze meg a mondottakat ad
terminum competentem a nádori jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály;1
ők pedig ugyanoda tegyenek jelentést. Kijelölt királyi emberek: Fabianus de Kalno/
Kalna, Georgius f. eiusdem, Georgius et Iohannes filii Stephani, Iohannes, Georgius filii
Ladislai de Terezthenye/Therestene, Laurentius de Valy, Emericus de Heren, Petrus f.
Georgii de Ablanch.2 / Ezért megparancsolja a megyének, hogy küldjék ki egy vagy két
emberüket az igazság kiderítésére, majd arról a nádornak tegyenek jelentést.
Átírta 1) a jászói konvent 1426. aug. 26-i jelentésében: 1023. DL 11827. (NRA 1549-78.) – 2) a szepesi
káptalan 1426. aug. 27-i jelentésében: 1036. DL 11833. (Uo. 1549-76.) – 3) Gömör megye hatósága 1426. aug.
26-i jelentésében: 1029. DL 11828. (Uo. 1549-76.) – A / jel után ezek névváltozatai állnak.
Idéznie a jászói konventnek kellett.
szerepelnek.
1
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2

A dőlten szedett nevek csak a káptalan részére szóló parancsban

Aug. 8. (Bude, f. V. a. Laurentii) Zs. a jászói konventhez / szepesi káptalanhoz.
Elmondták neki Chythnek/Chithnik-i László, a felhévízi keresztesek kormányzója
meg carnalis testvérei: János és Miklós, továbbá e Miklós fia: György, e János fiai:
Péter és András nevében, hogy korábban egy emberüket elküdték Pelsewch/Pelselch-i
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Magnus János egykori tárnokmester fiai: Miklós és István Craznahorka/Crassnahorca
várának várnagyához: Hanwa-i Sandor fia: Lászlóhoz pro repetendis septem equis
curriferys, amelyeket László urai utasítására a panaszosok jobbágyaitól in libera via
prope possessionem Felsewsayo/Felseusayo hatalmasul vett el, László azonban szintén
urai utasítására furibunde retulisset, quod bene verum foret, quod ipse dictos equos ab
eisdem iobagionibus recepisset, ymmo eosdem exponentes de dominio possessionis
eorum Dobsinya/Dwpsina vocate et omnium montanarum ac ferrifodinarum ad
eandem pertinentium excludere vellet, per hoc provocans eosdem, ut si premissa
dolere possent et vellent secure et audacter/adauter(!) condolerent/condoleant, potentia
mediante a panaszosok nagy kárára. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vizsgálja ki a panaszt,
majd idézze meg a mondottakat a királyi különös jelenlét elé ad terminum competentem,
közöttük függő per nem lévén akadály1; ők pedig ugyanoda tegyenek jelentést. Kijelölt
királyi emberek: Fabianus de Kalno/Kalna, Georgius f. eiusdem, Georgius, Iohannes
filii Stephani, Iohannes, Georgius filii Ladislai de Therezthenye/Therestene, Laurentius
de Valy, Emericus de Heren, Petrus f. Georgii de Ablanch, Benedictus de Therestene.2
Átírta 1) a jászói konvent 1426. aug. 26-i jelentésében: 1024. DL 11829. (NRA 1549-77.) – 2) a szepesi
káptalan 1426. aug. 27-i jelentésében: 1035. DL 11832. (Uo. 1549-77.) – A / jel után ennek névváltozatai
állnak.
1
Idéznie a jászói konventnek kellett.
szerepelnek.
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2

A dőlten szedett nevek csak a káptalan részére szóló parancsban

Aug. 8. (Bude, f. V. p. Marie de Nive / a. Laurentii / a. Laurentii) Zs. a jászói konventhez
/ a szepesi káptalanhoz / Gömör megye hatóságához. Elmondták neki Chythnek/
Chithnik/Cythnek-i László, a felhévizi keresztesek kormányzója meg carnalis testvérei:
János és Miklós, továbbá e Miklós fia: György, e János fiai: Péter és András nevében,
hogy Pelsewch/Pelselch/Pelseuch-i Bwbek/Bwbek/Bubek János egykori tárnokmester
fiai: Miklós és István Craznahorka/Crassnahurka/Crasnahorka-i várának várnagyai:
Hanwa/Hanva/Hanva-i Sandrinus fia: László és Starnafalwa/Starnafalwa/Starnafalva-i
László uraik engedélyével és parancsára a napokban a panaszosok bizonyos Felsewsayo/
Felsesayo/Felseusayo nevű birtokán lakó jobbágyait in fine seu territorio eiusdem
possessionis cum curribus et animalibus eorum via in libera találván minden ok nélkül
megtámadták, és minden náluk talált holmijukat és javukat, különösen hét lovukat
elvették, amelyek közül hatot jobbágyaik pro certa quantitate pecunie kiváltottak, de
a hetediket maguknál tartják a mai napig potentia mediante az ő igen nagy kárukra.
Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike vizsgálja ki a panaszt, majd idézze meg a mondottakat ad
terminum competentem a nádori jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály;1
ők pedig ugyanoda tegyenek jelentést. Kijelölt királyi emberek: Fabianus de Kalno/
Kalna, Georgius f. eiusdem, Georgius et Iohannes filii Stephani, Iohannes, Georgius filii
Ladislai de Thereztenye/Therestene, Laurentius de Valy, Emericus de Heren, Petrus
f. Georgii de Ablanch, Benedictus de dicta Therestene, Benedictus Magnus de Valy.2
/ Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki egy vagy két emberüket az igazság
kiderítésére, majd arról neki(!) tegyenek jelentést.

1426. augusztus 8.
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Átírta 1) a jászói konvent 1426. aug. 26-i jelentésében: 1025. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 16-30. (DF
265278.) – 2) a szepesi káptalan 1426. aug. 27-i jelentésében: 1033. DL 11830. (NRA 1549-81.) – 3) Gömör megye
hatósága 1426. szept. 9-i jelentésében: 1100. DL 11835. (Uo. 1549-81.) – A / jel után ezek névváltozatai állnak.
1
Idéznie a jászói konventnek kellett.
szerepelnek.
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2

A dőlten szedett nevek csak a káptalan részére szóló parancsban

Aug. 8. (Bude, f. V. a. Laurentii) Zs. a szepesi káptalanhoz. Elmondták neki Chithnek-i
László, a felhévízi keresztesek kormányzója meg carnalis testvérei: János és Miklós,
továbbá e Miklós fia: György, e János fiai: Péter és András nevében, hogy Pelselch-i
néhai Magnus János fiai: Miklós és István contra nostram generalem deliberationem
in eo, videlicet ut nullus nobilis et homo possessionatus dicti regni nostri Hungarie,
signanter vero nobiles in confiniis partium nostrarum Scepusiensium existentes Volahas
de partibus extraneis pro nutriendis animalibus eorum confluentes cum dictis eorum
animalibus et pecudibus et terra et silva sua tenere et conservare audeat et debeat,
unacum prelatis et baronibus dicti regni nostri non sine causa rationabili stabilitam ac
plurima litteralia nostra mandata ipsius dumtaxat huius rei causa ablata non advertentes
huiusmodi Volachos cum eorum animalibus et iumentis in silva eorundem exponentium
cum dictis villis Iohannis Magni communi(!)1 intra metas possessionis Irmes existentibus
conservassent et nunc quosdam Hodor et Thanzko ac plures alios Wolachos in eadem
silva ipsis nobilibus de Chithnik ex formidine dicti nostri degreti(!) nullum Valachum
pro parte ipsorum in prescripta silva tenere audentibus conservare(n)t, sathagentes per
hoc factum iidem filii Iohannis Magni, quod dicta silva domino eorum pertinuisse
et pertinere deberet declarare, per quod factum ipsi eisdem nobilis de Chithnik in
silva eorum predicta plusquam trium milium florenorum auri dampna intulissent et
eosdem Valachos inferri fecissent potentia mediante az ő igen nagy kárukra. Ezért
megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a
királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi
emberek: Fabianus de Kalno, Georgius f. eiusdem, Emericus, Iohannes filii Stephani,
Iohannes, Georgius filii Ladislai de Therestene, Laurentius de Valy, Emericus de Heren.
Átírta a szepesi káptalan 1426. aug. 27-i jelentésében: 1034. DL 11831. (NRA 1549-80.) – Kovachich:
Suppl. I. 327. (a határozat szövege). – Fejér X/6. 793. (Kovachich után, töredék).
1
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Így a szövegben; a szó a silva jelzője, ám logikai helye előrébb, az exponentium után lenne.

Aug. 8. (Bude, f. V. a. Laurentii) Zs. a jászói konventhez. Elmondták neki Chethnek-i
László, a felhévizi keresztesek kormányzója meg carnalis testvérei: Chetnek-i János
és Miklós, továbbá e Miklós fia: György, e János fiai: Péter és András nevében, hogy
maleatores seu delatores ferri Nicolai et Stephani filiorum Iohannis Magni de Pelsewch
alias magistri thavarnicorum nostrorum regalium per ipsos super fluvium Gelnych
locati et constituti, uraik utasítására és parancsára, továbbá a mondottak officiálisai
és familiárisai: Bolk-i Péter, Chan-i Sclavus György meg Miklós és Sayonemthy-i
Pelbárt a panaszosoknak iuxta caput fluvii Dobsina vocati fekvő erdejét per exusciones
carbonum in maxima parte desolari, devastare et anichilare fecissent, satagentes per hoc
factum easdem silvas iuri eorundem dominorum filiorum Iohannis Magni vendicare et
appropriare, per quod factum eosdem exponentes in dictis silvis plusquam mille florenos
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auri dampna intulissent potentia mediante. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vizsgálja ki a
panaszt, majd idézze meg a mondottakat ad terminum competentem a királyi jelenlét
elé, közöttük függő per nem lévén akadály; majd a konvent ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Fabianus de Kalno, Georgius f. eiusdem, Georgius, Iohannes
filii Stephani, Iohannes, Georgius filii Ladislai de Theresthenye, Laurentius de Valy,
Emericus de Heren, Petrus f. Georgius de Ablonch.
Átírta a jászói konvent 1426. aug. 27-i jelentésében: 1032. DL 11834. (NRA 1549-82.)
949

Aug. 8. (3. die f. III. p. ad vinc. Petri) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. György
szepesi prépost és a káptalan részére szóló éves megbízása értelmében az abban
megnevezett Abon-i János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás frater
presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők vasas Szent Péter ünnepe utáni kedden
(aug. 6.) kimentek Zemplén és Szabolcs megyékbe, ahol vizsgálódva megtudták, hogy
Ezdege-i Bissenus Pál (magn.) volt szlavón bán Alzobenye és Felzebenye birtokain
állított officiálisa: Horwath (dictus) György nemrégiben de quibusdam vineis intra
limites et cursus metales possessionis prefatorum prepositi et capituli Scepusiensis
Lizkawolasy appellate in comitatu Zempliniensi existenti habitis et locatis quedam vina
novalia eisdem dominis preposito et capitulo spectantia et debenda aufferi, valamint a
prépost és a káptalan erdejét a mondott birtokok népeivel és jobbágyaival kivágatta és
a fákat elvitette; ezenfelül quamplura ligna nonnullis vicinis ipsarum silvarum pretio
vendidisset az ő igen nagy kárukra potentia mediante; a vizsgálat után az officiálist
Felsewbenye birtokon, officiolatu scilicet suo, megidézték Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára jelenléte elé; közöttük függő per nem lévén akadály.
Papíron, zárópecsét nyomával. Szepesi prépostság lt. 207. (DF 264325.) – A hátlapján alul: super quedam
vinea novalia. – A hátlapon bírósági feljegyzések: Contra non, pror(ogatur) ad Epiphaniarum; keresztben:
a felperest Liberche-i Jakab szepesi káptalani levéllel képviselte, idézni vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
kellett (evocetur ad E).

950

Aug. 8. (3. die Sixti pape) A zalai konvent Zs.-hoz. Júl. 19-i parancsára (859) Bede-i
Miklós királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János frater diaconus-t, akik
visszatérve elmondták, hogy ők Sixtus pápa ünnepén (aug. 6.) kimenve Zala megyébe
mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták, hogy minden
a panasz szerint történt.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 11818. (NRA 32-53.)

951

Aug. 9. (4. die f. III. p. ad vinc. Petri) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. György
szepesi prépost és a káptalan részére szóló éves megbízása értelmében az abban
megnevezett Abon-i János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás frater
papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők vasas Szent Péter ünnepe utáni kedden
(aug. 6.) kimentek Zemplén és Szabolcs megyékbe, ahol vizsgálódva megtudták, hogy
Chycher-i Ormos (dictus) Domokos fia: Mihály – atyja, valamint frater-ei: Jakab,
Tamás, János, Péter, György és István tudomásával – a prépost és a káptalan Lizkaolazi
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birtokának területére menve falcastra trium iobagionum et alia bona aput eos reperta
ab eisdem iobagionibus in ipsa Lizkaolazi commorantibus abstulisset et quo voluisset,
fecisset potentia mediante az ő igen nagy kárukra.
Papíron, zárópecsét nyomával. Szepesi prépostság lt. 208. (DF 264326.)
952

Aug. 9. (3. die f. IV. p. Sixti pape) A kapornaki konvent Zs.-hoz. Júl. 19-i parancsára
(859) Sagod-i György királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János frater papot,
akik visszatérve elmondták, hogy ők Sixtus pápa ünnepe utáni szerdán (aug. 7.) kimenve
Zala megyébe mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták,
hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 11819. (NRA 447-52.)

953

Aug. 9. (f. VI. a. assumpt.1) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy személyesen megjelent előttük Dregnew-i Besenye (dictus) Demeter – a maga
meg felesége: Erzsébet (nob.), fiai: János és László, valamint frater-e: Mihály nevében
– és tiltakozott az ellen, hogy – amint megtudta – Dregnew-i Magnus Pál fia: Péter
nemrégiben a Zemplén megyei Dregnew, a Borsod megyei Bogach és az Abaúj megyei
Hym birtokokban lévő részeiket Gathal-i Balázs fiának: Jakabnak és saját hajadon sororainak: Anasztáziának és Annának (nob.) iure perpetuo et irrevocabiliter ac in evum
et in sempiternum vallotta, elörökítette és eladta, jóllehet ezek őket is egyenlő joggal
megilletik. Ezért eltiltja őket ettől és egyúttal ellent is mond mindezeknek.
Papíron, díszített nagy kezdő N betűvel, hátlapján pecsét nyomával. DL 84381. (Lónyay cs.) – Századok
1873. 625., kivonat.
1
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Az eredetiben: asumcionis.

Aug. 10. (quarto Id. Aug.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte felesége: Borbála
királyné és bemutatta Zs. 1426. jún. 11-i adománylevelét (714), majd kérte annak
privilégiumba foglalását. A király mera auctoritate regia et potestate plenitudine ex
certaque scientia nostre maiestatis prelatorumque et baronum nostrorum consilio
prematuro a királyné részére megújítja és megerősíti azt, privilégiumát pendenti
autentici sigilli nostri simplicis, quo ut rex Bohemie utimur, erősítette meg. Datum per
manus … Iohannis episcopi Zagrabiensis, aule nostre et eiusdem reginalis maiestatum
eximii cancellarii. Méltóságsor: György esztergomi, János kalocsai, Doymus spalatói
és András raguzai érsekek, zárai érseki szék üresedésben; János zágrábi, János váradi,
Balázs erdélyi, Rozgonyi Péter egri, Henrik pécsi, Kelemen győri, János veszprémi,
Marcali László csanádi, Miklós váci, Hynko nyitrai, Péter korbáviai, Jakab szerémi és
Tamás zenggi püspökök; a boszniai, traui, scardonai, sebenicói, nonai, knini, makarskai
és fárói püspöki székek üresedésben; Garai Miklós nádor, az erdélyi vajdai méltóság
üresedésben, Pálóci Mátyus országbíró, Cillei Hermann zagorjei gróf, szlavón bán, socer
noster carissimus, Miklós vegliai és modrusi gróf, dalmát-horvát, Garai Dezső macsói
bán, a szörényi bánság üresedésben, Berzevici Henrik fia: Péter tárnok-, Tamási János
vajda fia: László ajtónálló-, Bátori István asztalnok-, Nánai Kompolt László pohárnok-,

336

1426. augusztus 10.

Perényi Miklós lovászmester, Rozgonyi ifjabb István pozsonyi ispán. Arenga. –
A plica-n: Lecta et correcta.
Hártyán, üresen hagyott kezdő S betű helyével, kiemelt első sorral, kétszínű selyemzsinóron függő pecsét
darabjával. Archiv České koruny, Listiny a listy, 1519. (DF 287547., Monasterium.net – az oklevélről kihajtott
plicával készült fényképfelvételt itt tanulmányoztuk.) – Altmann II. 6710. sz. – A hátlapon: VIII.
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Aug. 10. (Bude, in Laurentii) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondták neki Alyfanth-i
János fiai: Miklós, István és Simon nevében, hogy László fia: Gáspár de eadem Jakabnap utáni pénteken (júl. 26.) a mondott birtokon lévő házukra törve betörte annak ajtaját,
az ott talált familiárisukat: Jánost ártatlanul súlyosan megsebesítette, ac unum nisum
ab eodem Iohanne magnifico Stephano de Rozgon transmissum abstulisset; ezenfelül
Maythe birtokuk területéről nonnulla blada elvitetett és tetszése szerint cselekedett
mindezzel potentia mediante az ő nagy kárukra. Ezért megparancsolja nekik, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus de Swr,
Nicolaus Werthes de Maythe, Iohannes de eadem, Ladislaus, Sebastianus de Apay.
Átírta a pozsonyi káptalan 1426. aug. 30-i jelentésében: 1047. DL 11847. (NRA 1672-134.)
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Aug. 10. Buda. Zs. Nyitra megye hatóságához / a zobori konventhez. Elmondták neki Alsóelefánti János
fiai: Miklós, István és Simon nevében, hogy Alsóelefánti István fia: Mihály, Gáspár, Párucai Bobal György,
Bélágyi Antal, Levnai Bereck Mihály-napján (1425. szept. 29.) fegyveresen kirabolták a panaszosok bédi
és szalakuzi jobbágyait. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki egy vagy két emberüket az igazság
kiderítésére, majd azt írják meg neki. / Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyik tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi
emberek: Martinus de Ellefanth, Iacobus de Emeke, Iohannes Gypes, Petrus de Apon. – HO IV. 286. (Átírta
1/ Nyitra megye 1426. okt. 3-i jelentésében: 1176. PFBL, Chernel cs. 5. – DF 257414.) – Ugyancsak átírta 2/
a zobori konvent 1426. szept. 3-i jelentésében: 1076. DL 11838. [NRA 1672-132.])

957

Aug. 10. (in Zenthelsebeth, in Laurentii) Garai Miklós nádor a zalai konventhez.
Elmondták neki Alsolindwa-i bán fia: néhai István özvegye: Klára (nob.) meg fiai:
László, István és Pál nevében, hogy Kanisa-i István egykori Kanisa-i várnagya: Safar
Mihály múlt évben aratás idején ura akaratából a panaszosok Byky birtokán lakó
jobbágyait: Mark fiait: Miklóst és Pétert non habita licentia nec iusto terragio deposito
ac aliis earundem(!) debitis minime persolutis Kanisa-i István birtokára költöztette;
továbbá István kiküldte Safar Mihály várnagyot és jobbágycsatlósait Byky birtokra, és
ott velük terras arabiles ad loca sessionalia eorundem Nicolai et Petri filiorum Mark,
iobagionum scilicet transductorum in eadem possessione Byky existentes perarare et
seminare fecisset; mindezek után a mondott két jobbágy Kanisa-i István és mostani
Kanisa-i várnagya: Lak-i László tudomásával és parancsára Byky birtokra tört
fegyveresen és hatalmasul, majd ott lakó jobbágyukat: Vak (dictus) Györgyöt, cselt
vetve neki, ex preconcepta rancoris malitia kegyetlenül megölték potentia mediante az
ő nagy kárukra. Ezért meghagyja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a nádori emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg
neki. Kijelölt nádori emberek: Chepan de Gergfalwa, Vallentinus, Petrus, Stephanus,

1426. augusztus 10. – augusztus 11.
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Lucas, Nicolaus dicti Chepan de eadem, Mychael Chazar de Kolgyar, Iohannes Parvus
de Zobapathaka.
Átírta a zalai konvent 1426. aug. 21-i jelentésében: 996. DL 11837. (NRA 1549-75.)
958

Aug. 10. Körös. Hanchyhar Zsigmond és Kapfenstein Wolfard szlavón vicebánok, körösi ispánok és a
szolgabírák előtt Gorbonoki István fia: György, mivel sógornője: Gorbonoki István fia: Miklós özvegyének:
Erzsébetnek a férje után hitbér és jegyajándék fejében járó 25 dénármárkát nem tudja megfizetni, ezért három
jobbágytelkét, amelyből kettő puszta, de mindhárom jobbágyok által lakott, zálogba adja neki. – Balassa 278.
sz. (DL 65866. – Balassa cs.)
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Aug. 10. Kálló. Márki Antal szabolcsi alispán és a négy szolgabíró előtt Ibrányi András és testvére: Gergely
tiltakozott az ellen, hogy Gergely, Cseres László és fia: János meg Lukács fia: Miklós pazonyi nemesek,
valamint további pazonyi és madai nemesek Pazony birtok határjárásakor a panaszosok Keresztút nevű
birtokának bizonyos részeit a mondott birtokhoz csatolták. – Szabolcs II. 388. sz. (DL 54521. – Kállay cs.)
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Aug. 10. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg Lodovico Sabini hercegi familiárist küldi követeként
Zs.-hoz és kéri, hogy neki teljes hitelt adjon. – Osio II. 250. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) –
Carteggio II. 18/136. sz. (Uo.) – Óváry 99/333. sz. (Uo.) – Ugyanezen a napon Brunoro della Scala vikáriushoz
is küldött ez ügyben levelet. – Carteggio II. 18/137. sz. (Uo.) – Óváry 99/333. sz., eml. (Uo.)

*.

Aug. 10. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg követutasítása Lodovico Sabini számára. – Carteggio
II. 18/138. sz. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) – Osio alapján helyes kelte: aug. 11. Lásd 963.

961

Aug. 10. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg reverzális levele, hogy a Zs.-nál tartózkodó
megbízottjai: Corrado del Carretto savonai őrgróf és Guarnerio de Castiglione követek által kötött
megállapodás feltételeihez tartja magát. – DRTA X. 42. (HHStA, RRB vol. H, fol. 135a.)

962

Aug. 11. A pannonhalmi konvent Garai Miklós nádorhoz. Jún. 24-i levele (783) értelmében Koroncói
Sebestyén nádori ember Benedek frater szerzetestársuk jelenlétében aug. 6-án elvégezte a vizsgálatot, amely
igazolta a panaszt. – Pannonhalmi konv. II. 191. (GYMSML 5369., Csornai konvent mlt. 39-3-30. – DF
264980.)

963

Aug. 11. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg részletes követutasítása Lodovico Sabini hercegi
familiáris számára. Sürgesse Zs. csapatainak mihamarábbi Itáliába küldését. A szavojai herceg támadását
megakadályozandó Zs. a szavojai herceget intse meg. Kérje Zs.-t a fi renzeiekkel való fegyverszünet
közvetítésére, amelyet bármilyen formában megköthetnek. E kérdésben Ozorai Pipóval és a többi Firenzepárti úrral ne tárgyaljon azelőtt, mielőtt Zs. nem egyezik bele. Eszközölje ki Zs. jóváhagyását, hogy a
választófejedelmekkel is kapcsolatba léphessen. Zs. a mantovai őrgrófot intse meg, hogy hagyjon fel
károkozásaival. Egyebek mellett Brunuro della Scala birtodalmi vikáriust küldje Veronába és Vicenzába.
Örül, hogy Zs. támogatja Federico Pezzi követnek a török szultánhoz való misszióját a Zs. és a törökök
közötti fegyverszünet elősegítésére. A magyar bárókhoz és udvari emberekhez is menjen el megbízólevéllel,
jóváhagyásukat és kezeskedésüket kieszközölni. Mindenben egyeztessen Guarnerio de Castiglione követtel.
– Osio II. 250. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio II. 18/138. sz. (Uo.) – Lásd még: 984.

964

Aug. 11. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Garai Miklós nádorhoz, amelyben ajánlja
figyelmébe a Zs.-hoz küldött követét, Lodovico Sabini hercegi familiárist. Ugyanilyen megbízólevelet
küldött Garai Jánosnak, a nádor testvérének; a székelyispánnak; az erdélyi vajdának, a vránai perjelnek;
szlavón bánnak; Maróti János bánnak; Rozgonyi Istvánnak és testvéreinek; Stibor úrnak; Ozorai Pipónak;
Marcali Dénesnek(!) és testvéreinek; Losonci Zsigmondnak; Mátyás úrnak (alkancellárnak); valamint más
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külföldi személyeknek. – Carteggio II. 19/139. sz. (Milánói lt.) – Ehhez tartozik az a keltezetlen címlista,
amely a nevezetteken kívül a magyar urak közül még szerepel: Perényi István és testvérei, az esztergomi
érsek, a váradi, egri, veszprémi, erdélyi, váci, zágrábi és győri püspökök. – Uo. 24/171. sz. (Milánói lt.)
965

Aug. 12. (Crisii, 8. die f. II. p. oct. Iacobi) Cillei Hermann zagorjei gróf, szlavón bán a
csázmai káptalanhoz. Tudják meg, hogy Alsolyndwa-i bán fia: néhai István özvegye:
Klára (nob.), most Blagay-i László felesége és Istvántól született fia: László egyfelől,
másfelől Zerdahel-i néhai Márton bán özvegye meg fiai: György, Ders és Péter között
a Körös megyei Thyburchouch birtok iktatásakor történt ellentmondás miatt ítélőszéke
előtt per indult,1 amelyet 1426. vízkereszt nyolcadát követő hétfőre (jan. 14.) halasztott.
Arról az időpontról, mivel Márton fia: Ders, akinek a jelenléte nélkül a per nem volt
folytatható, távol maradt, ezért másik levelével megbírságolta és megidéztette, a
pert pedig hamvazószerda nyolcada utáni hétfőre (febr. 25.) halasztotta. A mondott
időpontról a jelenlegi Jakab-nap nyolcada utáni hétfőre (aug. 5.) halasztotta a pert. –
A jelen időpont elérkezvén a felperesek nevében megjelent Mylethincz-i Pál fia: István
szabó nádori levéllel és bemutatta a csázmai káptalannak az idézésről szóló jelentését.
E szerint tanúbizonyságuk, Bálint karbeli klerikus jelenlétében Kelemen fia: Benedek
de genere Prelsa báni ember Ágota-napján (febr. 5.) Márton fia: Ders-et Zela birtokán
megidézte a bán elé hamvazószerda nyolcada utáni hétfőre. – Mivel azonban mostani
időpontban ezúttal Márton bán fia: György nem jelent meg, akinek a jelenléte nélkül
a per nem folytatható, ezért a felperesek ügyvédje kérte az alperes újbóli megidézését.
Ezért a bán meghagyja a csázmai káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a báni emberek egyike idézze meg őket Mihály-nap nyolcada
utáni hétfőre (okt. 7.) a körösi ítélőszéke elé. Presentes sigillo vicebanorum et comitum
nostrorum Crisiensium fecimus consignari. Kijelölt báni emberek: Clemens f. Barnabe
de Mylethinch, Iohannes f. Henek, Stephanus f. Urbani, Thomas f. Sebastiani de eadem,
Georgius f. Brictii de Zerdahel.
Papíron, zárópecsét és a káptalani pecsétfő nyomával. DL 33872. (NRA 1549-61.) – A hátlapján
keresztben káptalani feljegyzés, amely szerint Mylethinch-i Henek fia: János báni ember Mátyás karbeli
klerikus jelenlétében Nagyboldogasszony ünnepén (aug. 15.) Györgyöt Zela birtokon a mondott időpontra
megidézte.
1
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Aug. 12.1 Kászony. Baktai Gergely beregi alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy Lónyai
István, Jakab, Domokos, László, Miklós és Szaniszló fia: Miklós kérésére kiküldték Gecsei Mátét és
Hetei Domokost, akik vizsgálatot tartva megtudták, hogy Szécsi Péter korbáviai püspök és Szécsi Jakab
özvegye somi jobbágyaikkal a panaszosok egy Boltrágy nevű birtokának határain belül fekvő Fejértó nevű
rétet lekaszáltattak és a széna egy részét elvitték, más részét pedig felgyújtották, majd a panaszosokat
jobbágyaikkal elüldözték, illetve egyik jobbágyuk két ökrét elhajtatták. – Bereg 159. sz. (DL 84325. –
Lónyay cs.)
1

967

Lásd 1425. nov. 13. (ZsO XII. 1242. sz.)

Az eredeti oklevélben tévesen 1406. évvel.

Aug. 12. Kászony. Baktai Gergely beregi alispán és a négy szolgabíró előtt Lónyai István a maga meg Jakab,
Domokos, Miklós, László és Szaniszló fia: Miklós nevében tiltakozott az ellen, hogy Szécsi Péter korbáviai
püspök és Szécsi Jakab özvegye somi jobbágyaikkal a Boltrágy birtokukon fekvő Fejértó nevű rétjüket
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elfoglalták és Som birtokhoz csatolták, lekaszáltatták és használatba vették, egyúttal eltiltják a Szécsieket és
a somi hospes-eket mindezektől. – Bereg 160. sz. (DL 84382. – Lónyay cs.)
968

Aug. 13. A csázmai káptalan előtt Monoszlói Csupor György fia: István és néhai Pál bán fiai: Ákos és
György az Ónodi Cudar Simon által Cékei Márton fiának: Mártonnak és Zselizi László fiának: Tamásnak
elzálogosított, majd nekik továbbadott Petrinye birtok, Gradac és Dubovac castellumok negyedrészét Blagai
Miklós fiának: Antalnak elzálogosítják 400 forintért. – Blagay 278. (DL 66566. – Blagay lt.)
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Aug. 14. A knini káptalan emlékezetül adja, hogy Perdwe-i Miklós fia: Bertalan a maga meg fiai: István és
László nevében bizonyos nehézségei miatt a Krassó megyei Ábrádfalva birtokukat valamennyi tartozékával és
haszonvételével 450 újforintért elzálogosította Raguzai Pasko-nak és Maroya-nak, gyertyánosi nemeseknek
szavatossággal. Méltóságsor: András olvasó-, Miklós éneklő- és András őrkanonok. – Feneşan: Raguza
(Dubrovnik) şi Banatul 189–191. (román fordításban is; hasonmás: p. 190.) (ANR Bucureşti, Documente
transilvănene 23-1.) – A tanulmány német változatában: Feneşan: Ragusa (Dubrovnik) und das Banat 283–
284. (hasonmás: p. 281.) – Feneşan: Dipl. Banat. 81. (román fordításban is).
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Aug. 14. (in vig. assumpt.) A szepesi káptalan Zs.-hoz. Júl. 9-i parancsa (832) értelmében
Bethlenfalva-i János fia: Mátyás királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Miklós
őrkanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Jakab-nap utáni szombaton (júl. 26.)
kimentek Jemnik birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után a királyi
ember ellentmondás nélkül bevezette Péter tárnokmestert a birtokban lévő királyi jogba
és iktatta részére újadomány címén örök birtoklásra.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. DL 11814. (NRA 832-4.) – Átírta a váci káptalan 1453. dec. 23-i
oklevelében Berzevici Henrik fia: Péter fia: Swarcz János részére. DL 11815. (Uo.)
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Aug. 14. (f. IV. a. assumpt.) Geche-i Péter fia: László abaúji alispán és a szolgabírák
emlékezetül adják, hogy amikor Keresztelő Szent János születése ünnepe előtti
szerdán (jún. 19.) unacum nobilibus comprovincialibus nostris in sede nostra iudiciaria
sedissemus, perhalasztólevelük értelmében a többiek közül felkelt Péter jászói prépost
familiárisa: Chobad-i Tamás a konvent levelével és előadta Juga fia: János, valamint
annak minden Vysol-i embere és jobbágya ellenében, hogy ők copiam pecudum gregis
eorundem de illatione et perpetratione dampni in fenetis eiusdem domini prepositi et
conventus sui inter metas possessionis eorum Nouay sepius facte et illate in curiam seu
stabulum eiusdem domini prepositi in eadem habitam impulsos et reclusos, iidem populi
de Vysol de speciali commissione eiusdem Iohannis Juga et perconsequens Blasi(!) de
Abran, officialis sui de eadem et eiusdem familiaris diebus proxime elapsis manibus
armatis et potentiariis ad eandem possessionem Nouay irruentes pecudes easdem
ipsa de curia vii et potentialiter excipientes, familiares et iobagiones eiusdem domini
prepositi in eadem possessione commorantes easdem pecudes defendere volentes minis
mortis iacubusque sagitarum procul affugantes ipsas pecudes depellissent et depelli
fecissent potentia mediante. – Ezt hallván az alperesek ügyvédje: Keech-i Fulo György
megyei levéllel azt válaszolta, hogy jóllehet ő az alpereseket képviseli, de nem kíván
válaszolni és kérte a pernek a következő alkalommal történő eldöntését. Nos vero
dictam causam partium usque quindenas iudicium faciendi possessione in eadem Vysol
coram uno iudice ex nobis duxeramus prorogandam. – A mondott időpontban (júl. 3.)
megjelentek előttük Cheche-i János és Zebenye-i István szolgabírák, majd elmondták,
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hogy ők pénteken (jún. 28.) a mondott Chobad-i Tamás felperesi ügyvéddel villam ad
eandem Vysol iudicium accepturi accessissent, tunc ibi primo et principaliter populos
in eadem residentes requisitos habuissent utrum de consuetudine nobilium regni aut
de consuetudine genus Teutunicorum more alias consueto contra eundem dominum
prepositum iuri astare niterentur. Quibus perceptis iidem populi respondentes dixissent
se iuri regni nobili parere ac iuxta eorundem nobilium consuetudinem – derelicto
ipsorum consuetudine – eidem domino preposito de premissis coram eisdem iudicibus
respondere. Quibus perceptis prefatus procurator sua auctoritate procuratoria dum
contra Georgium Bendeke, quem nunc ipse dominus prepositus ad instantem petitionem
p(opu)lorum nobiliumque nostrorum ipsa de causa postmisisse asseruntur, Iohannemque
Zekeres, Benedictum Cantorem et Stephanum Veres dictos nominatos ac contra alios
universos, quorum nomina protunc explicare non valuisset, in sede eorundem iudiciaria
coram ipsis premissa de verbo ad verbum nil addendo vel diminuendo proposuisset, mox
iidem, videlicet Iohannes Zekeres, Benedictus Cantor et Stephanus Veres prenominati
consimiliter coram ipsis respondisset(!) ex adverso, quod nec ipsi nec etiam alii in dictis
actionibus et aquisitionibus consocii nocentesque vel culpabiles extitissent. Quibus
visis et auditis partium propositionibus iudex vilicusque ac iurati eiusdem possessionis
Visol non aliis, nisi tantum in hiis tribus personis nominatis nono se, videlicet cuilibet
personarum tertio se super eo, quod nec ipsi ne(!) alii universi populi de eadem in omnibus
premissis nocentes, ut premittitur, et culpabiles existerent contra prefatum actorem sua
deponere comississent sacramenta. Et annotatus procurator dicti actoris super seriem
et formam premissam iudiciariam dictorum iudicis, vilici iuratorumque et assessorum
percepisset, minime contentus ipsam iudiciariam commissionem revocando iterum ad
sedem nostram iudiciariam nostri in presentia nostri examini reportaverunt causam
eandem discutiendam. Cumque nos sepefatos iudices iterum ad ipsam possessionem
Vysol iudicium accepturi unacum tota universitate nobilium dicti nostri comitatus
debuentes(!) commiseramus prefatis tribus personis nominatis adiudicando, quod, quia
ipsi de annuentia procuratoria procurator(is) dicti actoris primitus solum hii tres pro tota
universitate de eadem Visol, quasi pars pro toto iura(re) possint et valeant super omnibus
premissis, non aliquis eorundem trium personarum tertiam se quilibet eorum septimo
se simili similibus contra sepefatum actorem coram ipsis1 prestare sacramenta ac dehinc
iidem iudices ad quindenas nobis reportare deberent. A 15. nap, azaz Jakab-nap utáni
szerda (júl. 31.) elérkezvén ismét visszatértek eléjük Cheche-i Péter és Zebenye-i István
szolgabírák és elmondták, hogy ők kimentek Visol birtokra ítéletet kérni, de az alperesek
non iuxta seriem et formam nostram iudiciariam deliberationem, hanem iuxta libitum
et voluntate a szolgabírák meg Tamás szerzetes jelenlétében tették le az esküt, amivel a
prépost ügyvédje nem volt megelégedve és az ügyet visszaküldte eléjük. Ők aztán úgy
döntöttek, hogy a három személyt a felperes keresetében és három márka bírságban
elmarasztalják.
Papíron, a hátlapján három gyűrűspecsét nyomával. Jászói konvent mlt. 134. (DF 232901.)
1
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Utána beírva: ipsorum.

Aug. 14. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Guarnerio de Castiglione követhez.
Tájékoztatja, hogy Federico Pezzi a Zs. és a török szultán közötti fegyverszünet megkötése érdekében
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Törökországba utazik, Corrado del Carretto pedig Milánóba tér vissza és helyére Lodovico Sabini
személyében új követet küld, aki vele együtt a függőben lévő ügyek elintézéséig ott marad. Siettesse Zs.
seregének Friaul felé Velence ellenében történő megindítását. – Osio II. 253. (Milánói lt.) – Carteggio II.
19/140. sz. (Uo.) – Óváry 99/334. sz. (Uo.)
973

Aug. 14. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levelei az aquileiai pátriárkához és Cillei Hermann
grófhoz, amelyekben örömét fejezi ki, hogy Zs. parancsára betörtek Friaulba és megkezdték a Velence elleni
hadjáratot. Felajánlja szolgálatait, továbbá a levél felmutatóját, Pietro Teutonico nevű követét küldi a császári
táborba. – Osio II. 254., csak a pátriárkához szóló levél (Milánói lt.) – Carteggio II. 19/141. sz. (Uo.) – Óváry
100/335. sz. (Uo.)

974

Aug. 15. Buda. Zs. az aradi káptalanhoz. Mivel Mikeszászai Kolozsvári Tamás hűséges szolgálatai fejében
leányait: Dorottyát és Margitot fiúsította az Arad megyei Külső- és Belsőcsálya, Gergelyforra és Tófája
birtokokban lévő részeiben, ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őket azokba és iktassa részükre az őket megillető jogon.
Kijelölt királyi emberek: Peregi Lóránt fia: János, Baki Ferenc, Mihály, Csályai Menyhért, János, Apácai
Márton. – Ortvay: Temes 594.1 (Átírta az aradi káptalan 1426. szept. 8-i privilégiumában: 1096. DL 11839. –
NRA 639-11.) – Juhász: Aradi regeszták 25/231. sz.
1
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Az 594. oldal utolsó sora az 595. oldal aljára került.

Aug. 16. (Bude, f. VI. p. assumpt.) Zs. a vasvári káptalanhoz. Elmondták neki Kawas-i
Gergely fia: Miklós és fia: György, e Miklósnak Apathy birtokon lakó jobbágya:
Chaka (dictus) András fia: Kelemen, továbbá Petherfalwa-i Mátyás fiai: Mihály és
György, az Apathy birtokon lakó Demeter fiai: László és Mihály, továbbá Antal fiai:
Domokos, Jakab, Gergely, András és Benedek nevében, hogy a felsorolt személyek:
Georgius sartor, Dyonisius, Gregorius, Ladislaus filii Stephani et Iohannis filii eiusdem
Stephani de Acushaza in Harkal, item Demetrius filius Gerezenthes, Jakws, Stephanus
filius eiusdem, discretus vir Nicolaus plebanus de Salamonwara in dicta Harkal, item
Bartholomeus Kassas nobilis domine Agathe vocate consortis Gregorii filii Osth de
Azonfalva, item provida domina consors Dominici dicti Zenthes eiusdem domine in
ipsa Harkal, item Blasius dictus Bakws, Gregorius filius eiusdem, ipsorum Stephani et
Anthoni filiorum Francisci dicti Teryk de Zenthelzebeth in Salamonwara, item Petrus
Kossa, Benedictus filius eiusdem, Cozmas et Georgius Iohannis filii Bartholomei
de Bucha in dicta Salamonwara, item Brictius filius Blasii, Iacobus filius Symonis,
Fabianus, Mathyas, Blasius filius Bene, Petrus Balogh, Nicolaus filius Galli, Iohannes
Calamar, Michael faber, Georgius filius eiusdem, Petrus, Fabianus, Georgius litteratus,
Iohannes Zerem prefatorum Stephani et Anthoni filiorum Francisci, item Stephanus
Chyzar, Andreas faber Ladislai filii Stephani et Iohannis filii eiusdem de Acushaza
in prescripta Salamonwara vocatis possessionibus commorantes iobagiones, item
Brictius filius Ladislai de Zobapathaka ex speciali commissione, mandato et inductione
dictorum dominorum ipsorum iidem iobagiones ac Brictius a panaszos Miklós Apathy
birtokán lakó Antal fia: Demeter nevű és Petherfalwa birtokán lakó Pál fia: György nevű
jobbágyait via in libera hazafelé tartva ártatlanul megölték, a náluk talált valamennyi
dolgot elrabolták, továbbá sok más jobbágyukat megverték és megsebesítették potentia
mediante az ő igen nagy kárukra. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki egy vagy
két emberüket az igazság kiderítésére, majd azt írják meg neki.1
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Átírta Zala megye hatósága 1426. aug. 29-i jelentésében: 1045. DL 64755. (Mednyánszky cs.)
1
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E mondat és a parancs címzettje, illetve a jelentés kiadója nincsen összhangban egymással.

Aug. 16. (16. die oct. Iacobi) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Helmech-i András Ruzka-i Dobo István nevében országbírói levéllel
egyfelől, másfelől Pynkoch-i Parvus Gál – a maga meg Pynkoch-i Bycho (dicti) István
fia: Márton és László nevében levél nélkül, de terhükkel – és a következő bevallást tették:
ők a közöttük a királyi kúriában a nádori jelenlét a jelen most Jakab-nap nyolcadán
folyó perüket statu in eodem gravamine absque omni Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára
halasztják.
Szakadozott papíron, zárópecsét nyomával. DL 69794. (Kende cs.) – A hátlapján keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a felperest Helmech-i András leleszi levéllel, az alpereseket Kasoh Péter képviselte,
aki nem válaszolt, ezért a pert bírsággal vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztották (quia I non
respondit, ideo in octavis Epiphaniarum in iudicio); alatta: A solvit.
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Aug. 16. Item anno Domini Mo CCCCo XXVI feria sexta post diem assumptionis
Beate Virginis nostrum accedens consilium Andreas Hoffeman civis1 Cracoviensis et
conquestus est super Stephano Mawlffank, nostro concivi pro VI½ grossorum latorum
marcis, predictus vero Stephanus Mawlffrank assumpsit velle probare per advocatum
et unum scabinum Cracovienses, quod iamfatus Andreas Hoffeman penominatis coram
vocato(!) et scabino fatas VI½ marcis grossorum latorum super Henslyno Parvo et
Pewtler eius complici postulare curaret, hic probatio Stephani debet fieri proximo iudicio
dominico(!) post festum Egidii abbatis (szept. 8.).
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16a., 6. bejegyzés.
1
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Előtte kihúzva: et conquestus est super Stephano.

Aug. 16. Ego Mychael notarius Agriensis recognosco et serie presentium fateor, quod
nobilis vir, Petrus comes de Bolk de XII florenis nove monete, quibus decimas vinorum
possessionis Chernie cum pertinentiis vendideram, congruam inpendit satisfactionem et
ratione quorum XII florenorum quittum reddo. Datum Agrie, in die Animarum, anno
Domini Mmo CCCCmo XXVIto.
Papíron, a szöveg alatt gyűrűspecsét nyomával. DL 97045. (Vay cs., berkeszi.)
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Aug. 16. Velence. A velencei szenátus határozatot hoz arról, hogy Henrik görzi gróf kancellárjának mit
válaszoljanak. Egyebek mellett köszönik beszámolóját az érkező magyar hadakról, de tudomásuk szerint
ezek nagyobb része a török ellen lesz irányítva. Helytartójuk teljesen informált arról, hogy a fegyverszünet
hasznos lenne-e vagy sem Friaulban, ezért annak megfelelően fog cselekedni, ahogy meghagyták neki. –
A szavazás eredménye: De parte omnes, de non 0, non sinceri 0. – Cusin 34. (Archivio di Stato di Venezia,
Deliberazioni del Senato, Secreta vol. 9, fol. 157.)

980

Aug. 17. Buda. Zs. a csornai konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vezesse be Sopron városát Harka birtokba, és iktassa azt részére vétel címén. Kijelölt királyi
emberek: Ebergőci Tamás és frater-e: István, Kispetri Sotlar György, Kéri Orbán. – Házi I/2. 315. (Átírta a
csornai konvent 1426. szept. 8-i jelentésében: 1095. Sopron város lt. D 712. – DF 202346.)

1426. augusztus 17. – augusztus 18.
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Aug. 17. (sab. p. depos. Ladislai) Nos capitulum ecclesie Varadiensis [a sor kétharmada
olvashatatlan] pro Dominico et Ladislao filiis necnon Gregorio [a sor kétharmada
olvashatatlan] ac [a sor többi része olvashatatlan] Iohannis filii Petheu, filia San[.. a
sor kétharmada olvashatatlan] filiis suis modo simili [ügyvédvalló levél nélkül, de
terhüket magára véve] a következő bevallást tette: ipse scilicet Nicolaus filius A[ndree
… … … portionem] possessionar[iam] in po[ssess]ione Pyskyd vocata in comitatu
By[horiensi] existenti habitam ipsum solum de portione condam Iohannis […] de eadem
Pysky contingeretur, prefate nobili domine Dorothee, sorori sue excepta portione
molendini in fluvio Sebeskeres habito in [..] dedisset, donasset et contulisset. Econverso
autem prefata nobilis domina Dorothea …. portiones possessionarias ipsius Nicolai filii
Andree et Simonis, fratris sui carnalis, ut dixit, erga se titulo pignori habitas, omnibus
in possessionibus videlicet Pysky predicta, Pezere, Fanchyka, Bybathelek et Gyarac
in dicto comitatu [Byhoriensi] habitis solummodo prescipto Nicolao filio Andree cum
omnibus utilitatibus et propriis, quibuslibet [… … …] reservasset, Miklós minderre
szavatosságot vállalt.
Szakadozott, hiányos papíron, amelynek felső négy sora szinte teljesen olvashatatlan. MTA KIK,
Kézirattár, Oklevélgyűjtemény 334. (DF 243981.)
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Aug. 17. (in Kyskapos, sab. a. Bartholomei) Iske-i László ungi alispán és a szolgabírák
azt a pert, amelyet a Strithe-n lakó Dyak Pál Strithe-i Jakab fia: János és Fülöp fia: Dénes
ellenében – pro quibus assumptor termini comparuit – folytat a mai napon előttük,
ratione prioritatis termini jelen időponttól számítva a 15. napra halasztják.
Papíron, hátlapján gyűrűspecsét nyomával. DL 54522. (Kállay cs.)
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Aug. 17. (in Kyskapos, sab. a. Bartholomei) Iske-i László ungi alispán és a szolgabírák
emlékezetül adják, hogy Strithe-i Jakab fia: Jánosnak az ugyanott lakó Byro (dictus) Pál
ellenében idézésük értelmében meg kellett volna jelennie a mai napon, de a mondott
János nem jött és nem is küldött maga helyett senkit, ezért, hacsak rationabiliter ki nem
menti magát, három márka bírságban elmarasztalják.
Papíron, három záró gyűrűspecsét nyomával. DL 54523. (Kállay cs.)
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Aug. 17. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg újabb, olasz nyelvű kiegészítő utasításai Zs.-hoz
küldött követéhez, Lodovico Sabini familiárishoz. Zs. hadi segítségét mielőbb foganatosítsa, mert a herceg
igen szorult helyzetben van, és az ellenséges velencei–fi renzei–szavojai hadak száma egyre nő. Legkevesebb
10–12 ezer fős sereg lenne szükséges ellenük. – Osio II. 255. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) –
Carteggio 19/143. sz. (Uo.) - Lásd még: 963.
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Aug. 18. Buda. Zs. megbocsátja Filippo Maria Viscontinak a mai napig bezárólag minden ellene elkövetett
hűtlenségét és engedetlenségét. – Altmann II. 6714. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 122b–123a.) – DRTA X.
44. (Uo.)
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Aug. 18. Buda. Szalóki Demeter királyi altárnokmester Sopron városához. Az ítéletről csak a velük való
tárgyalás után nyilatkozhat, de jelenleg a király szolgálatában van elfoglalva. – Házi I/2. 317. (Sopron város
lt. D 709. – DF 202343.)

344

1426. augusztus 18. – augusztus 21.
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Aug. 18. A leleszi konvent előtt Zétényi Makó György a maga meg fiai: Pál, Gergely és Bálint, frater-e: Makó
Péter meg ennek fiai: János, Jakab és Benedek, valamint hajadon leánya: Anna nevében eltiltotta Zs.-ot Vékei
Békés Péter leányainak: Katalinnak és Erzsébetnek a mondott birtokban történő fiúsításától, mindenki mást
pedig a birtok elfoglalásától és használatától. – Zichy IX. 141. (Átírta Pálóci László országbíró 1446. nov.
1-jei oklevelében. DL 80870. – Zichy cs., zsélyi 214-C-167.)
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Aug. 18. (dom. p. assumpt.) A sági konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Chytar-i Korom (dictus) Péter fia: Jakab és fia: István – a maguk
meg ezen István fia: Mihály nevében és terhével – egyfelől, másfelől Kesa fia: András
fia: János fia: Lőrinc mester de eadem – a maga meg uterinus testvére: Miklós segesdi
főesperes nevében nádori ügyvédvalló levéllel –, majd a következő bevallást tették: ők a
Hont megyei Chytar birtokon lévő részeik ügyében matura deliberatione in se prehabita
úgy döntöttek, ut ubi divina volente clementia, cuius nutu omnia clauduntur, valamelyik
fél örökös nélkül halna meg, akkor birtokrésze a másik fél fiági, vagy ha nincs olyan,
leányági örököseire szálljon örök és visszavonhatatlan birtoklásra.
Két példányban: 1) hártyán, kezdő nagy O betűvel, függőpecsét selyemzsinórjával. Prímási lt., Acta
radicalia F-57. (DF 248238.) – 2) papíron, hátlapján pecsét nyomával. Uo. F-58. (DF 248239.)

989

Aug. 18. Bécsújhely. Cimburga osztrák hercegnő Sopron városához. Adjanak hitelt kamarása: Ermann
Márton szavainak. – Házi I/2. 316. (Sopron város lt. D 708. – DF 202342.)

990

Aug. 19. Fehérvár. Bardi Onofrius harmincadispán bizonyítja, hogy familiárisai: Grepiolus Italicus budai
harmincados és Lőrinc vámos Sopron városától a György-napi adóból 200 aranyforintot átvettek. – Házi I/2.
318. (Sopron város lt. D 710. – DF 202344.)
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Aug. 19. (in Castroferreo, f. II. a. regis Stephani) Telekes-i György fia: István vasi
alispán és a szolgabírák a vasvári káptalanhoz. Elmondták nekik Himeskew-i Acel
(dictus) János fiai: Antal és Miklós, Ablancz-i Miklós és Krewz nevében, hogy
Venyzk-i Mihály és fia: János meg frater-e: Benedek és e János fia: Pál – Mihály
és János szabó feleségeinek: Katalinnak (nob.) és Erzsébetnek a hozzájárulásával
– Nagyboldogasszony ünnepének vigiliáján (aug. 14.) fegyveresen Himeskew-i
birtokrészükre rontva és bosszútól vezéreltetve levágták egy 100 újforintot érő
lovuknak a farkát potentia mediante az ő igen nagy kárukra. Ezért kérik őket, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a megyei emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd azt a káptalan írja meg nekik. Kijelölt megyei emberek: Lucas
de Terestyenfalva, Vincentius de Isaakfalva, Anthonius de Szenthmarton, Clemens de
Veniczk, Andreas de Isaakfalva.
Átírta a vasvári káptalan 1426. aug. 26-i jelentésében: 1027. DL 86303. (Ostffy cs.)
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Aug. 20. Buda. Zs. előtt Tari Lőrinc és fia: Rupert bizonyos nehézségeik miatt elzálogosítják Szajla és
Nagyberek birtokukat meg a Sirok birtok területén szedett vámot 400 aranyforintért Rédei Demeter fia:
Sandrinnak és Andrásnak. – Békefi: Pásztói apátság 312. (DL 11840. – NRA 536-6.)
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Aug. 21. Buda. Zs. megbízza tanácsosát: Kusalyi Jakcs Mihályt, hogy nevében V. Alfonz aragón királlyal
szövetséget kössön a velenceiek ellen. – Altmann II. 6716. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 126b–127.)

1426. augusztus 21. – augusztus 22.
994
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Aug. 21.1 Buda. Zs. Kelemen győri püspökhöz / a győri káptalanhoz. Vizsgálják ki Mihályi Pál fia: Péter
Domokos fia: Ugrin és Csák fia: László, valamint Kisfaludi Lőrinc fia: Antal és István fia: Miklós panaszát,
majd iktassák vissza őket azokba a Sopron megye rábaközi kerületében lévő Mihályi és Kisfalud más néven
Kázmér birtokokhoz tartozó földekbe, amelyeket Kanizsai István soproni ispán és fia: László meg Miklós
fia: János erőszakkal Kapu vár tartozékaihoz csatoltak, a mondottakat pedig idézzék meg a királyi kúriába a
főpapok és bárók elé. – Sopron vm. II. 103. (A győri káptalan 1426. szept. 16-i okleveléből: 1115. DL 61410.
és 68344.) – Kisfaludy cs.)
1
Az átírt oklevél keltezését minden bizonnyal hibásan másolták le ( f. IV. p. nat. virg. = szept. 11.), mivel
a feladat végrehajtására szept. 1-jén (in Egidii) került sor, az eredetiben valószínűleg Nagyboldogasszony
ünnepe állt.
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Aug. 21. (40. die Margarethe) A pozsonyi káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. jún. 17-i
parancsa (744) értelmében Egre-i Lőrinc királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Illés kanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Margit-napon (júl. 13.) kimentek
(Fraknó) várhoz és tartozékaira, majd a határosok és szomszédok összehívása után
ellentmondás nélkül bevezették abba (Fraknói) Groff Pált és iktatták részére az őt
megillető jogon örök birtoklásra, a törvényes ideig a helyszinen maradva.
Hártyán, kiemelt U betűvel, selyemzsinóron ép függőpecséttel. DL 11807. (NRA 1593-6.)
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Aug. 21. (2. die Stephani regis) A zalai konvent Garai Miklós nádorhoz. Aug. 10-i levele
(957) értelmében Zobapathaka-i János nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
János frater dyaconus-t, akik visszatérve elmondták, hogy ők Szent István király
ünnepén (aug. 20.) kimenve Zala megyébe vizsgálatot tartottak, amely a panaszt
mindenben igazolta.
Papíron, hátlapján pecsét darabjaival. DL 11837. (NRA 1549-75.)
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Aug. 22. Buda. Zs. követeként küldi János1 veszprémi választott püspököt V. Márton pápához és egyúttal
felhatalmazza, hogy tárgyaljon és szövetséget kössön vele. – Mon. Rom. Vespr. III. 55. (HHStA, RRB vol. H,
fol. 104.) – DRTA X. 45. (Uo.) – Altmann II. 6721. sz. (Uo.) – Századok 41. (1908) 19., 20., eml.
1
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A kiadás regesztájában Uski János néven, helyesen Szászi János.

Aug. 22. (f. V. a. Bartholomei) A zágrábi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük néhai István fia: István de Inferiori Lindwa familiárisa: Mylethynch-i
Pál fia: István szabó ura nevében és tiltakozott az ellen, hogy – amint ura megtudta
– Zerdahel-i néhai Márton bán özvegye (magn.) meg fiai: György, Dersko és Péter
Istvánnak Thiberchowch, Premchouch, Konzka, Rodimowch és Hlebowch más néven
Chernech nevű birtokait, amelyek őt törvényesen és bizonyos jogon megilletik, el
akarják adni vagy zálogosítani Maroth-i János (magn.) bánnak és fiának: Lászlónak
az ő igen nagy kárára, ezért a mondottakat eltiltja minden, a birtokokkal kapcsolatos
tevékenységtől, és egyúttal ellent is mond azoknak.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 11841. (NRA 10-41.)
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1426. augusztus 22. – augusztus 23.

Aug. 22. Item anno Domini Mo CCCCo XXVI feria quinta proxima ante Bartholomei
Jörg1 Swarcz de Cracovia arestavit omnia bona mobilia et immobilia Balasii Könstil pro
IC et XLI½2 marcis latorum grossorum.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16a., 7. bejegyzés.
1

1000

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

2

A másfél száma a sor felett beírva.

Aug. 22. Item anno Domini Mo CCCCo XXVI feria quinta proxima ante Bartholomei
Laurentius Swarcz de Cracovia arestavit omnia bona mobilia et immobilia Balasii Könstil1
pro LXXXXI marcis grossorum latorum Bohemicalium, quia prefatus Balasius prescriptam
summam debuisset solvisse circa festum Stanislai in Mayo (máj. 8.) Cracoviensi et non
fecit, ea propter Balasius mutuo tale ad ligamentum se dedit, quod si non solveret Laurentio
Swarcz dictam summam, utpota(!) LXXXXI marcas grossorum, quando veniret de foro
annuali Sancti Egidii (szept. 1.) de Waradino, extunc duplum deberet dicto Laurentio
solvere et sic mediis temporibus bona sic arestata per dictum Laurentium.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 1. bejegyzés.
1

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

1001 Aug. 23. Buda. Zs. megbízza Szászi János veszprémi püspököt, hogy a milánói herceg és a fi renzeiek között
békét közvetítsen. – Altmann II. 6722. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 125.) – Századok 41. (1908) 19., eml.
1002

Aug. 23. (Budae, f. VI., in vig. Bartholomei) Zs. emlékezetül adja, hogy viszonozni
kívánván Alcheb-i más néven Gathál-i Varasd fia: Tamás(?)1 fia: Jakab fia: János fia: néhai
Jakab fia: Miklós váci püspök és királyi kápolnaispán hűséges szolgálatait, per quae ipsa
praeclarae fidelitatis constantia suffultus temporibus tranquillis et impacatis nobis et sacro
nostro diademati a primaevis aetatis suae gradibus, adepto magisterii facultatis artium
gradum indefinenter serviendo se ipsum nostrae offerens, jugiter placabilem maiestati
limpide praepollere perhibetur, remoratis et diligenter recensitis, ex quibus aliqua
sub breviloquio praesentibus duximus enarranda: nam in diversis nostris ac regnorum
nostrorum arduis peragendis et tractandis negotiis dudum Romanam Curiam in ambasiata
nostra saepius visitando, semper ad nos cum votiva expeditione redeundo laterique nostro
continue adhaerendo, aemulorum et adversariorum ac inimicorum nostrorum in maximis
retroactis disturbiorum temporibus quondam Ladislao filio olim Caroli de Duratio,
temerario regnorum nostrorum invasori adhaerentium minis et ferocitate ac terroribus
non concussus nec possessionum patrimonialium ac beneficiorum ecclesiasticorum
omniumque bonorum suorum mobilium et immobilium amissione et timore perterritus,
non parcendo etiam personae suae propriae usque ad vincula et carceres pro nostri nominis
confessione viriliter et constantissime fere per annum in eisdem carceribus compedibus
et vinculis perseverando et demum exinde divino opitulante auxilio per nos liberatus
unacum nostra sublimitate partes Alemanniae altae et bassae necnon confines regnorum
Franciae, Burgundiae, Luthringae(!), Brabantiae, Hollandiae aliaque plurima regna
terrasque et provincias perlustrando, presertim a sacro generali concilio Constantiensi non
sine maximis laboribus et expensis incessanter fidelia servitia nostra culmini exhibere
statuto et grate complacere ac insuper idem dominus Nicolaus episcopus per prius

1426. augusztus 23.
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successive temporibus plurimum nobis opportunis duo millia florenos auri nomine mutui
compraestavit et in presentiarum pro presentis exercitus nostri contra saevissimos Turcas,
crucis Christi inimicos instaurati expeditione similiter duo millia florenorum auri puri grate
et liberaliter dedit et assignavit, sinceram et gratam in eo faciendo nobis complacentiam
et quoque idem dominus Nicolaus episcopus pro tot et tantis gestis de virtuosis et sinceris
complacentiis ac dictis florenis auri puri ad 4M se extendentibus, per nos majori dono
digne foret praeminandus, ut tamen aliquantisper suo voto hac vice respondere videamur,
a Pest megyei Hartyán, a Pest és Nógrád megyei Németh királyi birtokokat valamennyi
– általánosságban felsorolt – haszonvételükkel és tartozékukkal, ahogyan a király és
mások eddig birtokolták, ex annuentia et beneplacita voluntate serenissima principis
dominae Barbarae, eadem gratia dictorum regnorum inclytae reginae, conthoralis nostrae
carissimae, de prelatorum baronumque nostrorum consilio ac unanimi decreto eorundem
a mondott Miklós püspöknek meg általa Alcséb-i István fiának: Lászlónak, aki carnalis
soror-ának: Katalinnak (nob.) a leszármazottja, valamint e László fiainak: Jánosnak,
Miklósnak, Gáspárnak és Istvánnak, továbbá az ő fiági örököseiknek és utódaiknak mera
nostra regia auctoritate et potestatis plenitudine ac ex certa scientia nostra maiestatis novae
nostrae donationis titulo et omni eo iure, quo eadem nostrae rite incumbunt collationi, örök
joggal és visszavonhatatlan birtoklásra adományozza szavatosságot vállalva. Az oklevélről
visszahozatala esetén privilégium kiállítását igéri. Arenga.
Átírta Zs. 1433. márc. 7-i privilégiumában, amely csak 18. századi másolatból ismert. PML, Oklevelek
levéltári gyűjteménye 108. (DF 280178.)
1

1003

A másolatban Tham olvasható.

Aug. 23. (23. die oct. Iacobi) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy személyesen megjelent előttük Thyba-i László fia: György – a maga meg uterinus
testvére: János nevében levél nélkül, de terhét magára véve – egyfelől, másfelől
Zerethwa-i Ramacha Péter fia: Fülöp – a maga meg Bwthka-i Sandrinus és Frank
nevében levél nélkül, de terhüket magára véve –, majd elmondták, hogy Garai Miklós
nádor levele értelmében a jelen Jakab-nap nyolcadára kitűzött perüket Mihály-nap
(szept. 29.) nyolcadára halasztják statu in eodem gravamine absque omni.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 85717. (Sztáray cs.) – Sztáray II. 251., reg. – A hátlapján keresztben
bírósági feljegyzés, amely szerint a felpereseket Hermech-i András leleszi konventi levéllel, az alpereseket
Monyaros-i László szintén leleszivel képviselte, és a pert vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára (ad E)
halasztották; a felperesek fizettek, az alperesek nem.
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Aug. 23. (2. die 8. die assumpt.) A zágrábi káptalan emlékezetül adja, hogy Pribych-i
Baxa (dictus) Miklós fiának: Pálnak Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán
bírói intézkedése értelmében Nagyboldogasszony ünnepének 8. napján (aug. 22.)
ötvenedmagával esküt kellett tennie Zumzedwar-i Toth Miklós fia: László ellenében
coram nobis in ecclesia Beati regis Stephani. Az időpont elérkezvén a mondott Pál az
esküt – ahogyan azt Domokos, egyházuk javadalmasa, akit annak meghallgatására
küldtek ki, elmondta – deposuit, ut debebat.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjaival. HDA, Oršic cs. lt. 21-5. (DF 276837.)
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1005 Aug. 23. Faul Ottó soproni polgár végrendelete. – Házi II/1. 34. (Sopron város lt., Városi könyv D 2988. – DF
204421., 49. sz.)
1006

Aug. 24. (Bude, in Bartholomei) Zs. emlékezetül adja, hogy preclaras fidelitates et
laudedigna obsequia ac sinceras et virtuosas conplacentias fidelium nostrorum dilectorum
egregiorum Iohannis et Stephani filiorum condam magnifici Emerici de Peren, aule
nostre familiarium, quibus ipsi celsitudini nostre in quampluribus nostris et regnorum
nostorum predictorum agendis prosperis et adversis sub diversitate locorum et temporum
et presertim in exercitibus nostris per nos plerisvicibus versus dictum regnum nostrum
Bohemie pro extirpandis et elidendis Huzitis hereticam pravitatem in obprobrium
et scandalum Christianitatis divinitatisque contumeliam dirigentium et faventium
instauratis per suorum laudabilium operum efficaciam et indefessam sollicitudinem
pre ceteris suis participibus, velut aurum puritatis suo splendore ceterorum metallorum
precellens nitorem, coram nostre maiestatis obtutibus cum sudorosis laboribus ipsorum
non sine expensarum eorum pluralitate toto ipsorum posse ex puro cordis zelo et tota
animi eorum intentione studuerunt conplacere, et quamquam ipsi Iohannes et Stephanus
exigente huiusmodi virtutum et laudabilium meritorum eminentia, quibus erga nostram
maiestatem claruerunt, longe maioris premii et mercedis antidoto digne forent premiandi,
volentes tamen hacvice votis ipsorum aliquantisper regio occurrere cum favore, a Borsod
megyei mindkét Telekes királyi birtokokat valamennyi – általánosságban felsorolt –
haszonvételükkel és tartozékukkal ex certa nostre maiestatis scientia necnon serenissime
principis domine Barbare eadem gratia predictorum regnorum regine, conthoralis nostre
carissime consensu prelatorumque et baronum nostrorum sano ad id accedente consilio
prematuro nove nostre donationis titulo et omni eo iure, quo eedem quibuscunque ex
rationibus seu causis nostre rite incumbunt collationi, a mondott Jánosnak és Istvánnak
meg örököseiknek és utódaiknak adományozza örök joggal és visszavonhatatlan
birtoklásra salvo iure alieno szavatossággal. Hoc etiam per expressum declarato, quod si
temporum in eventu alique minere seu fodine auri vel argenti aut aliorum quorumcunque
metallorum in tenutis seu territorio prescriptarum possessionum utraque Telekes
vocatarum invenirentur, extunc montane seu fodine huiusmodi minerarum iurisditioni
nostre et successorum nostrorum cum cunctis earundem provenientibus more aliarum
montanarum seu fodinarum in possessionibus nostris regalibus existentium subiaceant,
et quod comites vel montaniste ac cultores ipsarum montanarum seu fodinarum inibi
inveniendarum et aperiendarum molendina pro labore ipsarum montanarum seu
fodinarum necessaria ubicumque voluerint, in locis pro ipsis molendinis aptis, in tenutis
possessionum prescriptarum edificare et construere edificataque et constructa possidere
et proventus earundem percipere valeant atque possint, contradictione prefatorum
Iohannis et Stephani ac successorum ipsorum non obstante. Az oklevélről visszahozatala
esetén privilégium kiállítását igéri. Arenga. – A szöveg élén jobbról: Commissio propria
domini regis.
Két példányban, mindkettő hártyán, díszített kezdő N betűvel, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel.
DL 11842/1. (NRA 424-29.) – A hátlapján középen: R(egestra)ta; keresztben: Donatio super utraque Thelekes
– és DL 11842/2. (Uo.) a hátlapján keresztben: Donatio super utraque Thelekes. – Átírta Zs. 1427. febr. 22-i
privilégiumaiban. DL 11845/1–2. (Uo. 423-60.)

1426. augusztus 24.
1007
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Aug. 24. (Bude, in Bartholomei) Zs. az egri káptalanhoz. Másik levelével (vö. 1006)
Peren-i Imre fiainak: Jánosnak és Istvánnak (egr.), aula-ja familiárisainak adományozta
a Borsod megyei mindkét Telekes királyi birtokokat. Ezért megparancsolja nekik, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike kimenve a
birtokokra a szomszédok és a határosok összehívása után vezesse be őket azokba, majd
iktassa részükre királyi adomány címén örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat
idézze ad terminum competentem a királyi jelenlét elé, a káptalan pedig ugyanoda
tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus f. Blasii de Dyczhaza, Iacobus de
Hangaacz, Iohannes de Nemar(!), Stephanus de Gadna.
Átírta az egri káptalan 1426. okt. 24-i privilégiumaiban: 1250. DL 11843/1–2. (NRA 423-39.) – Átírta Zs.
1427. febr. 22-i privilégiumaiban. DL 11845/1–2. (Uo. 423-60.)

1008 Aug. 24. Buda. Zs. a budai káptalanhoz. Másik levelével (1002) Miklós váci püspök, királyi kápolnaispán
hűséges szolgálatai fejében neki meg nepos-ának: Alcsebi István fiának: Lászlónak, aki Miklós sororától: Katalintól származik, meg fiainak: Jánosnak, Miklósnak, Gáspárnak és Istvánnak, valamint fiági
örököseiknek és utódaiknak adományozta új adomány címén a Pest megyei Hartyán meg a Pest és Nógrád
megyei Némedi királyi birtokokat, ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őket azokba és iktassa részükre új adomány címén
örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi különös jelenlét
elé; a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Alagi Tamás fia: Miklós, Mátyás,
Mihály, Palotai Lóránt fia: László, Gutai György fia: György. – BTOE III. 892. sz. (Átírta a budai káptalan
1426. szept. 16-i privilégiumában: 1114. Váci Püspöki és Káptalani Levéltár, Oklevelek és iratok 2. – DF
280242.) – Fejér X/6. 798. – Róka: Noct. Attic. IV. 14., eml. – Katona: Hist. Crit. XII. 472. (Róka után.) –
Átírta Zs. 1433. márc. 7-i privilégiumában. PML, Oklevelek levéltári gyűjteménye 108. (DF 280178.)
1009 Aug. 24. Körös. Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán a csázmai káptalanhoz. Küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a báni emberek egyike vezesse be Blagai Antalt a Zágráb megyei
Gradac és Dubovac castellumokba meg Szalatnok birtokba, és iktassa azokat részére zálog címén. Oklevelét
vicebánjai és körösi ispánjai pecsétjeivel erősítette meg. Kijelölt báni emberek: Gradaci Kacsics Pál, Ebresi
Mihály fia: Mátyás, Seuleb-i Janicsevics Pál, Oresiai Terpinic Péter, Racsetici Ajcsics Márton. – Blagay 279.
(Átírta a csázmai káptalan 1426. szept. 10-i jelentésében: 1103. DL 66567. – Blagay cs.)
1010 Aug. 24. Kálló. Márki Antal szabolcsi alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy Kállói Lőkös
fia: Miklós, Zsigmond és Szaniszló fia: János nevében Pap János eltiltotta a pazonyi és madai nemeseket
szántóföldjeik elfoglalásától és vetésük felélésétől. A pecséjükkel kiküldött Sényői Antal és Kércsi Kelemen
igazolták a panaszt. – Szabolcs II. 389. sz. (DL 54524. – Kállay cs.)
1011 Aug. 24. Kálló. Márki Antal szabolcsi alispán és a négy szolgabíró Zs.-hoz. Az ápr. 24-i parancsa (484)
értelmében kiküldött Erdődi Péter szolgabíró vizsgálata igazolta Panyolai Frank panaszát. – Szabolcs II. 390.
sz. (DL 54525. – Kállay cs.)
1012 Aug. 24. Kálló. Márki Antal szabolcsi alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy a pecsétjükkel
kiküldött Ramocsaházi Demeter megállapította, hogy Perényi néhai Imre fia: János Nyíregyházára hordatta
Kállói Lőkös fia: Miklós meg fiai: János és Lőrinc, István fia: Zsigmond és Szaniszló fia: János orosi
jobbágyainak szénáját. – Szabolcs II. 391. sz. (DL 54526. – Kállay cs.)
1013

Aug. 24. Den erbern, weysenden richtter und dem rat der stat ze Prespurg, unseren
besundern guten frewnten1
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Erbern, weisen unser frewntdleich dinst bevor. Als ir uns geschriben habt, das ir
ainen genannt Kolbl in ewrer vennkniczz habt, der ein prenner sey, derselb an der
Martter bechannt hab, wie in ainer bey uns hie, genant Pertl, trager von prannts wegen,
hab ausgesannt etc., und das ir demselben Kolblem sein recht darumb wellet tun, und
widervarn lassen, und pitt uns nach demselben Pertl trager unser ayschung zuhaben etc.,
das haben wir wol vernomen. Bitten wir ewr weishait, fleizzcklich ir wellet den benanten
Kolblem lennger und als lanng hallden uncz, wir ew von der sach wegen mer schreiben
werden, wann wir das kurczleich tun werden. Geben ze Wienn, an Sannd Pertline tag,
anno etc. XXVI.
Burgermaister, richter und
rat der stat ze Wienn
Papíron, zárópecsét nyomával. Pozsony város lt. 3403. (DF 241481.) – Bratislava 997. sz.
1

A címzés a hátlapon.

1014 Aug. 24. Hettmansdorf és Würflach falvak Sopron városához. Kérik, hogy bocsássák szabadon a Sopronban
fogva tartott Czwickel Ulrikot. – Házi I/2. 318. (Sopron város lt. 711. – DF 202345.)
1015

Aug. 25. (dom. p. Bartholomei) A győri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Azzonfalva-i Osl fia: Ferenc (egr.) – a maga meg fia: László és
Berekzow-i Hagmas László nevében –, és tiltakozott az ellen, hogy – amint megtudták
– Zs. quandam villam Sugya vocatam cum suis districtu Volachicali et pertinentiis
condam Mychaelis filii Pauli et Ladislai filii Nicolai de Kerekeghaz, amelyek az ország
szokása szerint rájuk háramlottak, el akarja adományozni, ezért eltiltja a királyt az
eladományozástól, mindenki mást pedig a villa adományul kérésétől és elfoglalásától.
Papíron, a hátlapján pecsét darabjával. DL 86302. (Ostffy cs.)

1016 Aug. 25. A győri káptalan előtt Asszonyfalvi Ostfi Ferenc – a maga meg fia: László és Berekszói Hagymás
László nevében – eltiltja Zs.-ot, hogy Kerekegyházi Pál fia: Mihály és Miklós fia: László birtokait
magszakadás címén Garai Jánosnak és Miklósnak adományozza, mivel a vásárolt és zálogos javak anyai
jogon őket illetik. – Zala vm. II. 454. (DL 86301. – Ostffy cs.)
1017

Aug. 25. Item secundaria arestavit Georgius Könstil1 omnia bona mobilia et immobilia
Balasii Konstil, sororii sui pro IIIC marcis latorum grossorum anno Domini Mo CCCCo
XXVIo dominica proxima post Bartholomei.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 2. bejegyzés.
1

1018

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

Aug. 25. Item anno Domini Mo CCCCo XXVI dominica post Bartholomei1 Lewpoldus
arestavit super omnia bona mobilia et immobilia Balasii Könstil2 VI marcis grossorum
latorum et XX grossis eiusdem numeri.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 3. bejegyzés.
1

A kelet a sor felett betoldva.

2

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

1426. augusztus 25. – augusztus 26.
1019
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Aug. 25. Item anno Domini etc. XXVI dominica post Bartholomei Niclos Schad arestavit
super omnia bona Balasii Könstil1 IIIIC denariorum et XV.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 4. bejegyzés.
1

1020

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

Aug. 25. Item Augustinus Longus cum sociis1 arestavit super omnia bona Balasii Könstil2
IC florenis camere anno Domini Mo CCCCo XXVIo dominica proxima post Bartholomei.3
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 5. bejegyzés.

3

1
A cum sociis a sor felett betoldva.
A bejegyzés teljes szövege áthúzva.

2

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

1021 Aug. 25. Firenze. Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano fi renzei követek Zs.-hoz. Megkapták jún. 25-i,
Visegrádon kelt levelét (… jún. 25.). Mivel a magyarországi fi renzei kereskedőktől úgy értesültek, hogy Zs.
saját követeket küld Firenzébe, várják őket, és ha azok személyesen előadják javaslataikat, azok ismeretében
fognak érdemben válaszolni. – A követek a levelet feljegyzésük szerint a fi renzei tanács jóváhagyása után
szept. 5-én küldték el. – Commissioni II. 612. – E. Kovács: Egy fi renzei követjárás 1474., kiv. (Előbbi alapján.)
1022

Aug. 26. (3. die sab., in Bartholomei) Péter jászói prépost és a konvent Garai Miklós
nádorhoz. Zs. aug. 8-i parancsa (943) értelmében Kalno-i Fábián királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: János frater diaconus-t, akik visszatérve elmondták, hogy
ők Bertalan-napon, szombaton (aug. 24.) kimenve Gömör megyébe vizsgálatot tartottak,
majd másnap (Pelsőci) Magnus János fiait: Miklóst és Istvánt in possessione ipsorum
Craznahorka, (Hanvai) Sandrinus fiát: László (várnagyot) ugyanott, (Csákányi) Miklóst
és (Sajónémeti) Pelbártot pedig in possessione Gench officiolatibus eorum megidézték
a Chethnek-iek ellenében Mihály-nap (szept. 29.), nyolcadára közöttük függő per nem
lévén akadály.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11826. (NRA 1549-79.) – A hátlapon középen: Contra non venit;
keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felpereseket István fia: András jászói levéllel képviselte,
Miklós és Pelbárt nem jelent meg, ezért megidéztették őket vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára a jászói
konventtel, a kijelölt nádori emberek: Frank de Heren, Emericus de eadem, Stephanus f. Petri de Tybahaza,
ut intra, Laurentius Chatho de Waly; alatta: a felpereseket István fia: János képviselte; alatta: nobis XII. –
Mellette a következő bírósági nyolcadról származó feljegyzés, amely szerint a felpereseket Fedemes-i Rosas
János királyi levéllel, az alpereseket, azaz Miklóst, Istvánt és Ztarna-i Lászlót Malahy-i András szintén
királyi levéllel képviselte, és az ügyvédek akaratából György-napra (1427. ápr. 24.) halasztották a pert; in
omnibus quatuor litteris sic scribantur, due, A nobis non adhuc.

1023

Aug. 26. (3. die sab., in Bartholomei) Péter jászói prépost és a konvent Garai Miklós
nádorhoz. Zs. aug. 8-i parancsa (944) értelmében Kalno-i Fábián királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: János frater diaconus-t, akik visszatérve elmondták, hogy
ők Bertalan-napon, szombaton (aug. 24.) kimenve Gömör megyébe vizsgálatot tartottak,
amely igazolta a panaszt, bár a kár nagyságát nem tudták megállapítani; majd (Pelsőci)
Magnus János fiait: Miklóst és Istvánt in Craznahorka, officiálisaikat: (Csákányi) Miklóst
és (Sajónémeti) Pelbártot pedig in Gench possessionibus, officiolatu scilicet megidézték
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a Chethnek-iek ellenében Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára, közöttük függő per nem
lévén akadály.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11827. (NRA 1549-78.) – A hátlapon középen: Contra non venit;
keresztben bírósági feljegyzés: nobis XII, Nicolaus de Chakan, Pelbardus de Sayonempty, ut intra.
1024

Aug. 26. (3. die Bartholomei) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. Aug. 8-i parancsa
(945) értelmében Kalno-i Fábián királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János
frater diaconus-t, akik visszatérve elmondták, hogy ők Bertalan-napon, szombaton
(aug. 24.) kimenve Gömör megyébe vizsgálatot tartottak, amely igazolta a Chythnek-iek
panaszát, ezért (Pelsőci) Magnus János fiait: Miklóst és Istvánt in possessione ipsorum
Craznahorka dictum quoque Ladislaum filium Sandrini ibidem, in officiolatu scilicet
suo megidézték a mondottak ellenében a királyi különös jelenlét elé Mihály-nap (szept.
29.) nyolcadára, közöttük függő per nem lévén akadály.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11829. (NRA 1549-77.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés,
amely szerint a felpereseket Therezthyen-i István fia: János királyi levéllel képviselte, Hanwa-i Sandrinus fia:
László nem jött; alatta: Gemer (a megyei bírságjegyzéknek); nobis XII.

1025

Aug. 26. (3. die sab., Bartholomei) Péter jászói prépost és a konvent Garai Miklós
nádorhoz. Zs. aug. 8-i parancsa (946) értelmében Kalno-i Fábián királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: János frater diaconus-t, akik visszatérve elmondták, hogy
ők Bertalan-napon, szombaton (aug. 24.) kimenve Gömör megyébe vizsgálatot tartottak,
amely igazolta a Chythnek-iek panaszát, ezért (Pelsőci) Magnus János fiait: Miklóst és
Istvánt in possessione eorum Craznahorka dictosque utrosque Ladislaum castellanos
in eadem Craznahorka officiolatu megidézték a mondottak ellenében a jelenléte elé
Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára, közöttük függő per nem lévén akadály.
Papíron, zárópecsét nyomával. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 16-30. (DF 265278.)

1026

Aug. 26. (f. II. p. Bartholomei) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Rastoka-i […] fia: Simon Liptó megyéből, és Tarnalia-i Miklós fia:
László meg fiai: Gergely és Mihály nevében tiltakozott az ellen, hogy e László frater-e:
Sandor Tarnalia birtokon lévő részüket, különösen az ottani, a Wag folyón lévő malmuk
felét elfoglalva tartja és jövedelmét egyedül élvezi; ezért eltiltja őt ettől, és ellent is mond
mindennek lege regni requirente.
Felül, a bal szélén hiányos papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 43672. (Múz. törzsanyag, Majláth-gyűjt.)

1027

Aug. 26. (6. die 2. die reg. Stephani) A vasvári káptalan [Thele]kes-i György fia: István
vasi alispánhoz és a szolgabírákhoz. Aug. 19-i levelük (991) értelmében Terestyenfolva-i
Lukács megyei emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: István kanonokot, akik
visszatérve elmondták, hogy ők Szent István király ünnepén (aug. 20.) vizsgálatot
tartottak, amely mindenben igazolta a panaszt.
Alul-felül szakadt papíron, zárópecsét darabjaival. DL 86303. (Ostffy cs.)

1426. augusztus 26. – augusztus 27.
1028
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Aug. 26. (f. II. p. Bartholomei) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy Kawas-i
Gergely fia: Miklós oraculo vivevocis a következő bevallást tette előttük: jóllehet
nála vannak zálogban Reznek-i Kelemen fiának: Domokosnak a Zala megyei Reznek,
Jacapfyanusfolva, Barlabas és Chuthurthukhel birtokokon lévő részei – oklevelük
szerint, miután Domokos nehézségei miatt neki zálogosította el –, ő azonban látván
Domokos öregségét, szegénységét és szükségét, a mondott birtokrészek jövedelmét
és haszonvételeit usque dumtaxat vitam suam átadja neki pleno iure azzal, hogy
nemo officialis nunc et pro tempore per ipsum in dictis portionibus possessionariis
constitutus contra voluntatem eiusdem Dominici filii Clementis in aliquo contravenire
seu magistrari valeat atque possit, hoc declarato, quod si quoquo temporis in eventu
memoratus Dominicus filius Clementis legittime et iuxta formam sancti matris ecclesie
uxorari contigerit et nutu divino prolem seu proles de eadem habere poterit, extunc dictas
portiones possessionarias modo premisso apud manus suas in pignore habitas absque
aliquali pecuniaria solutione eidem Dominico remittere et reddere assumpsissent(!).
Papíron, pecsételés látható nyoma nélkül. DL 11844. (NRA 392-27.)

1029

Aug. 26. (in Gumur, f. II. p. Bartholomei) Zenthelsebeth-i Gáspár fia: Imre gömöri
alispán és a szolgabírák Garai Miklós nádorhoz. Zs. aug. 8-i parancsa (944) értelmében
kiküldték maguk közül Heren Péter szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy
ő kimenve a megyébe mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva
megtudta hogy minden a Csetnekiek panasza szerint történt.
Papíron, három gyűrűspecsét darabjaival. DL 11828. (NRA 1549-76.)

1030

Aug. 26. (am Montag vor Augustin) Graf Wilhalbm und graf Paul, baid gevettern
graven zum Forhtenstain emlékezetül adják, hogy ők örököseik és barátaik tanácsára és
beleegyezésével ain grunt gelegen zu Holern oberhalb des dorfs genant Sickhels minden
haszonvételével és kiváltságával szolgálójuknak (Diener): Hainrich der Praun-nak és
örököseinek adományozzák a nekik eddig tett hűséges szolgálatáért, azzal a céllal,
hogy Braun(!) és örökösei aus dem vorgeschriben(en) grund zu Holarn ainen teicht
arbaiten lassen und machen, és azt használják az adományban rögzített feltételek szerint.
Oklevelüket saját pecsétjeik felfüggesztése mellett Colman der Kunigsperger és Bertlin
der Hagenawer pecsétjeivel is megerősítették.
Másolat a fraknói leveleskönyvben. DL 89254., p. 17–18. (Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 8-A-9.)

1031 Aug. 26. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele követei, Corrado del Carretto, Guarnerio
de Castiglione, Lodovico Sabini és Federico Pezzi számára. Értesíti őket, hogy a szavojai herceg követet
küldött Zs.-hoz, ezért minden eszközzel akadályozzák meg, hogy Zs. engedményeket tegyen Szavojának,
mivel hadban áll velük. Vegyék rá Zs.-ot, hogy küldjön követet a szavojai herceghez annak érdekében, hogy
elálljon az ellenük tervezett hadjáratától. Továbbá meghagyja nekik, hogy erősen sürgessék Zs. Velence
elleni hadjáratának megindítását. – Osio II. 259. (Milánói lt.) – Carteggio 20/144. sz. (Uo.) – Óváry 100/336.
sz. (Uo.)
1032

Aug. 27. (4. die sab., Bartholomei) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. Aug. 8-i
parancsa (948) értelmében Kalno-i Fábián királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
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János frater diaconus-t, akik visszatérve elmondták, hogy ők Bertalan-napon, szombaton
(aug. 24.) kimenve Gömör megyébe vizsgálatot tartottak, amely mindenben igazolta a
panaszt, de az általuk okozott kár nagyságát nem tudták megállapítani.1
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11834. (NRA 1549-82.)
1

1033

A parancs szerint idézniük is kellett volna.

Aug. 27. (4. die Bartholomei) A szepesi káptalan Zs.-hoz. Aug. 8-i parancsa (946)
értelmében Therestene-i László fia: János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
András deákot, karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Bertalan-napon
(aug. 24.) kimenve Gömör megyébe vizsgálatot tartottak, amely mindenben igazolta a
panaszt.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11830. (NRA 1579-81.)

1034

Aug. 27. (4. die Bartholomei) A szepesi káptalan Zs.-hoz. Aug. 8-i parancsa (947)
értelmében Therestene-i László fia: János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
András deákot, karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Bertalan-napon
(aug. 24.) kimenve Gömör megyébe vizsgálatot tartottak, amely mindenben igazolta a
panaszt.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11831. (NRA 1579-80.)

1035

Aug. 27. (4. die Bartholomei) A szepesi káptalan Zs.-hoz. Aug. 8-i parancsa (945)
értelmében Therestene-i László fia: János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
András deákot, karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Bertalan-napon
(aug. 24.) kimenve Gömör megyébe vizsgálatot tartottak, amely mindenben igazolta a
panaszt.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11832. (NRA 1579-77.)

1036

Aug. 27. (4. die Bartholomei) A szepesi káptalan Zs.-hoz. Aug. 8-i parancsa (944)
értelmében Therestene-i László fia: János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
András deákot, karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Bertalan-napon
(aug. 24.) kimenve Gömör megyébe vizsgálatot tartottak, amely mindenben igazolta a
panaszt.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11833. (NRA 1579-76.)

1037 Aug. 27. A szepesi káptalan Görgei Péter fia: György részére – az oklevél bemutatójának, Görgei András
fiának: Péternek a hozzájárulásával – átírja Zs. 1426. márc. 4-i oklevelét (255). – Fejér X/6. 834. (DL 60670.
– Máriássy cs. lt.) – Levt. Közl. 8. (1930) 241. (Az Acta Scep. n. 151. alapján.)
1038

Aug. 27. (f. III. p. Bartholomei) A zobori konvent oklevele szerint személyesen megjelent
előttük Pethewfalwa-i László fia: Miklós, és elmondta, hogy ő bizonyos nehézségei miatt
néhai Rathon-i Dénesnek a Nyitrai megyei Rathon birtokon lévő és őt illető részét, azaz

1426. augusztus 28.
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a birtok felét 150 forintért – forintját 100 új dénárral számítva – Sook-i János fiának:
Istvánnak elzálogosította szavatossággal.
Tartalmilag átírta Bátori István országbíró 1489. márc. 4-i oklevelében. DL 46107. (Múz. törzsanyag,
Nagy Iván-gyűjt.)
1039

Aug. 28. (Bude, f. IV. p. Bartholomei) Zs. universis et singulis hospitibus populisque
et iobagionibus nostris in possessione Petele vocata in partibus nostris Transsilvanis
habita commorantibus et constitutis. Mivel a mondott Petele birtokot Losoncz-i néhai
László bán fiának: Dénesnek (egr.) pro certa summa pecunie elzálogosította, ezért
megparancsolja nekik firmo nostro regio sub edicto, hogy levele kézhezvétele után
Dénesnek vagy emberének mindenben engedelmeskedjenek és de universis proventibus,
fructibus, datiis, collectis, obventionibus et emolimentis quibuslibet ex parte vestri
provenire debentibus et solitis, amíg tőle másik parancsot nem kapnak, Dénesnek vagy
embereinek adják át. Máshogy tenni ne merjenek, a levelét elolvasása után adják vissza a
felmutatójának. – A szöveg élén és a titkospecsét alatt: Relatio Iohannis Jakcz de Kusal.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét darabjaival. Erdődy lt. D 492. (98-7-7.)

1040

Aug. 28. (Bude, in Augustini) Zs. a kolozsmonostori konventhez. Mivel másik levelével
(vö. 1039) possessionem nostram regalem Petele vocatam in partibus nostris Transsilvanis
habitam ad castrum nostrum Gwrgen nunccupatum ad honorem comitis Siculorum
nostrorum pertinens spectantem minden haszonvételével és tartozékával Losoncz-i néhai
László bán fiának: Dénesnek (egr.) bizonyos pénzösszegért elzálogosította, így abba be
akarja őt vezettetni. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be abba Dénest, majd iktassa azt
részére zálog címén, az esetleges ellentmondókat idézze az erdélyi vajda elé, a konvent
pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Lucas de Aran per nos ad id
specialiter deputatus, Blasius de Petherhaza, Benedictus de eadem, Michael dictus Vas de
Zenthmihal, Georgius, Osvaldus de Gewch, Ladizlaus, Nicolaus, Iohannes de Komiadzeg.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1426. nov. 3-i privilégiumában: 1273, amely szerint sub eius sigillo
mediocri volt megerősítve. Erdődy lt. D 9562a. (98-9-1.) – A királyi parancslevél eredetije felül hiányos
papíron, zárópecsét nyomával, a hátlapján keresztben a konvent feljegyzésével: DL 28370. (KKOL, Cista
comitatuum, Torda B-60.) – Székely Oklt. I. 119., reg. (Kemény: Dipl. Trans. app. V. 29. után.) – Századok
1883. 329. (Másolatból.)
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Aug. 28. (Bude, in Augustini) Zs. emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előtte
Wyzl[..]-i Benedek fia: Miklós egyfelől, másfelől Rozgon-i János (magn.) kincstartó,
majd Miklós – fiai: István, László, Pál, János és Benedek meg valamennyi atyafia és
rokona nevében, terhüket magára véve – a következő bevallást tette: mivel ő memorato
Iohanni de Rozgon, thezaurario nostro ex certis rationabilibus causis mille quadringentis
nonaginta octo florenis per centum et denariis quadraginta, qui faciunt quadringentos
sexaginta octo florenos auri et denarios quadraginta, debitorie obligaretur, pro eo ipse
annotatam pecunie summam eidem Iohanni de Rozgon vigesimo die festi Beati Michaelis
archangeli nunc affuturis (okt. 18.) hic Bude coram comite capelle nostre reddere et
restituere ac plene et integre persolvere assumpsisset effective, ymmo assumpsit coram
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nobis tali modo, quod si ipse predictam pecuniarum summam eidem Iohanni de Rozgon
termino et loco in eisdem plene et integre non persolveret aut persolvere non curaret aut
non posset, extunc ipse possessiones suas Twra cum tr[ibuto] in [eodem] exi[gi solito,
Zent]hlazlo, Walko, Nyr, Zewryn, Ozlar, Orozlo, Hewwyz, Zenthgywrgh, Zenthky[ral
… … … …]lom per maiestatem nostram sibi impignoratas, minden haszonvételével és
tartozékával el- és lefoglalhatja, azokat addig tarthatja kezén, amíg a mondott összeget
vissza nem fizeti.
Papíron, a szöveg bal oldali alsó részén hét sor mélységű lyuk, szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. DL
11846. (NRA 1549-84.)
1042

Aug. 28. (Bude, in Augustini) Zs. a jászói konventhez. Rozgon-i István és György
(egr.) pozsonyi ispánok pozsonyi alvárnagyának: Morocz-i Tamás fiának: Péternek a
hűséges szolgálataiért, amelyeket in diversis … regni nostri arduis agendis, prosperis
scilicet et adversis maiestati nostre laudabiliter exhibitis et impensis az Abaúj megyei
Bask királyi birtokot, amely Bask-i Péter, János és Miklós örökös nélküli halálával iuxta
approbatam legem et consuetudinem regni nostri Hungarie predicte rite et legitime
szállt királyi kézre, valamennyi haszonvételével és tartozékával másik levelével1
Tamás fiának: Péternek meg általa uterinus testvéreinek, Tamás fiainak: Benedeknek
és Jánosnak, valamint atyafiainak és rokonainak: Zedlisczke-i Imre fiának: Jakabnak,
Homanna-i Kilián fiának: Györgynek, Warano-i Balázs fiának: Sebestyénnek és Mihály
fiának: Sebestyénnek, Morocz-i Jakab fiának: Tamásnak, Klaznyan-i László fiának:
Bálintnak, Benkowcz-i Tamás fiainak: Tamásnak és Lászlónak, Warano-i István deák
fiainak: Andrásnak és Jánosnak meg örököseiknek és utódaiknak adományozta örökre
és visszavonhatatlan birtoklásra omni eo iure, quo nostre rite incumbit collationi. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike vezesse be őket a birtokba, majd iktassa azt részükre adomány
címén; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi jelenlét
elé; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Ladislaus de
Segnye, Georgius de eadem, Nicolaus de Lapispatak, Mathias de Gerk, Clemens de
Chan, Laurentius de Kemey, Petrus dictus Chontus de Gecche, Gregorius de eadem.
Átírta a jászói konvent 1426. okt. 11-i privilégiumában: 1210. Kassa város lt., Archivum secretum, Baska
L-5. (DF 269521.) – 16. század eleji rövid kivonata: Uo. Scheutzlich-féle inventárium (DF 287451.) fol. 38a. –
Átírta Zs. 1428. febr. 23-i privilégiumában. Uo. 6. (DF 269522.)
1
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Vö. Zs. 1426. júl. 28-i oklevelével (897).

Aug. 28. (in Hyvegh/!/, f. IV. p. Bartholomei) Valko-i János és Sapffar Tamás honti
alispánok és a szolgabírák Zs.-hoz. Pálóci Mátyus országbíró aug. 6-i parancsa (933)
értelmében kiküldték maguk közül az egyik szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy
ő Szent István király ünnepén (aug. 20.) kimenve a megyébe, mindenkitől, akitől kell
és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudta, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 29-22. (DF 265344.) – A hátlapján
alul: Non. – Újkori egyszerű másolata: DL 25777., fol. 22a-23a. (Ismeretlen provenienciájú iratok.)

1426. augusztus 29. – augusztus 30.
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Aug. 29. György esztergomi érsek levele. – Notizenblatt 3. (1853) 454. – A levél helyes kelte: aug. 30. Lásd
1046.
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Aug. 29. (in decoll. Iohannis Bapt.) László sági prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy megjelent előttük Chalamya-i Miklós comes fia: Miklós fia: János fia: Walkan
fia: András – a maga meg apja: Walkan nevében – egyfelől, másfelől ezen Chalamya-i
idősebb (senior) Miklós comes fia: Beke fia: Péter fia: Pál fia: Péter – a maga meg
frater-e: Benedek nevében –, majd Péter elmondta, quod inter ipsos Beke et Nicolaum
filios comitis Nicolai, priores eorum necnon Ladislaum fratrem eiusdem eorundem Beke
et Nicolai, avum vero Michaelis de eadem Chalamya in eorum iuribus possessionariis
divisio facta extitisset perempnaliter et superinde littere efficaces emanate fuissent,
que erga ipsos Walkan et Andream haberentur earumque paria eis coram nobis in
transscripto litterarum nostrarum dare permisissent, ubi ipse Andreas hec suo modo
existere affirmans ibidem et in instanti litteras capituli ecclesie Wachyensis patentes
sub moderno rotundo sigillo eiusdem capituli emanatas nobis demonstraret, habentes
hunc tenorem: itt következik a váci káptalan 1306. márc. 12-i oklevele (Anjou oklt. II.
21. sz.). A váci káptalan oklevelét saját pátens oklevelükbe foglalják Pál fiai részére pro
eorundem iurium defensione.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. MTA KIK, Kézirattár, Oklevélgyűjtemény 333. (DF 243980.)

1045

Aug. 29. (in Kapornok, f. V. p. Bartholomei) Hassagh-i Mihály, Ormand-i Jakab fia:
János és Egerwelgh-i János zalai alispánok és a szolgabírák Zs.-hoz. Tudja meg, hogy
aug. 16-i parancsa (975) értelmében kiküldték maguk közül Bechwelghe-i Pál comes
szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy ő Bertalan-napon (aug. 24.) kimenve a
megyébe vizsgálatot tartott, amely mindenben igazolta a panaszt.
Papíron, a hátlapján egy gyűrűspecsét darabjával és négy nyomával. DL 64755. (Mednyánszky cs.)

1046

Aug. 30. Georgius misseratione divina archiepiscopus ecclesie Strigoniensis locique
eiusdem comes perpetuus, primas et Apostolice Sedis legatus natus universis et singulis
tributariis et loca tributariorum tenentibus nostra sub iurisditione, tam in terra, quam
super aquis ubilibet constitutis et existentibus salutem etc. Cum illustris princeps
dominus Fridericus dux Saxonie et marchio Misnensis nonnulla stamina pannorum huc
in regnum Hungarie pro emendis equis curie sue necessariis mittere et afferri facere
habeat et intendat; igitur vestre et cuiuslibet vestrum dilectioni firmissime precipimus
et mandamus, quatenus de huiusmodi staminibus pannorum huc, ut premittitur,
mittendorum et equis hic emendis ac prefato domino Friderico illustri principi abhinc
deferendis, dum cum eisdem delatores et adductores ipsorum ad vos et loca tributorum
vestrorum predictorum presentium sub confidentia pervenerint, a delatoribusque
eorundem et adductoribus prenotatis nullam tributi solutionem et exactionem petere
seu exigere petique seu exigi facere presumatis nec sitis ausi modo aliquali. Secus,
prout mandatorum nostrorum transgessores effici formidatis, facere non ausuri in
premissis presentesque semper reddi iubemus presentanti. Datum Bude, secundo die
festi decolationis Beati Iohannis Baptiste, anno Domini millesimo quadringentesimo
vigesimo sexto.
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Fejérpataky László által a Drezdai königliches Hauptstaatsarchiv, Wittenberger Archiv, Ung. Sachen. Bl.
3. alapján készített másolat. – Notizenblatt (1853) 454., reg., aug. 29-i kelettel.
1047

Aug. 30. (3. die f. IV. a. decoll. Iohannis) A pozsonyi káptalan Zs.-hoz. Aug. 10-i
parancsa (955) értelmében Apay-i László királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
András karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Keresztelő Szent János
fővételének ünnepe előtti szerdán (aug. 28.) kimenve Pozsony megyébe vizsgálatot
tartottak, amely mindenben igazolta a panaszban leírtakat.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 11847. (NRA 1672-134.)

1048 Aug. 31. Buda. Zs. általános parancsa a nádorhoz, az országbíróhoz és ítélőmestereikhez, valamint minden
más világi és egyházi bírósághoz. Halasszák el vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára Özdögei Besenyő Pál
volt szlavón bán familiárisának: Sztáncsi Péter fiának: Andrásnak a pereit, mivel urával Boszniába megy
követségbe. – A szöveg élén jobbról és a titkospecsét alatt: Commissio propria domini regis. – Zichy VIII.
303. (DL 80063. – Zichy cs., zsélyi 214-C-141.)
1049 Aug. 31. Várhely. Csáki vajdafi László bihari ispán előtt Damsusi Musina egyfelől, másfelől Almakereki Apa
fia: György, Harinnai Farkas János és Tuzsoni Bolgár István a közöttük folyó pert nyolc fogott bíró döntésére
bízzák, akiknek 1427. jan. 20-án Gyulafehérváron kell döntésüket meghozni. – Teleki I. 485. (DL 74020. –
Teleki cs., marosvásárhelyi.) – Ţara Haţegului 74., reg. (Teleki után.)
1050

Aug. vége (16. die […] a. assumpt.) A kolozsmonostori konvent emlékezetül adja, hogy
Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda febr. 6. előtt kelt levele (106) értelmében Moch-i
Sandrinus fia: Miklós alvajdai emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: György frater
papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Nagyboldogasszony ünnepe előtti […] napon
kimentek Gerebenes birtokra, majd a szomszédok és határosok jelenlétében ellentmondás
nélkül bevezették (Novaji) Péter fiát: Jánost és soror-át: Margitot in dominium directam
quartam partem quarte partis prescripte medietatis ipsius possessionis Gerebenes, […
…] portionem possessionariam quondam Ba[…] filii Nicolai de Lapad [… …] et a parte
septentrionali [… …], majd iktatták azt részükre az őket illető jogon örök birtoklásra.
Oklevelüket pecsétjük rányomásával erősítették meg.
Hiányos, szakadt, vízfoltos, szinte olvashatatlan papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 28595. (KKOL
Neoregestrata, Torda B-8.) – Mellette 1783. évi hiteles másolata; a kivonat ez alapján készült.
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Szept. […]1 (Bude, f. III. p. oct. […]) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Bathor-i
István (magn.) asztalnokmester meg carnalis testvérei: Tamás, Mihály, János és Bertalan,
továbbá osztályos testvéreik: Szaniszló fia: István, György fia: Barla, György fia: János
fiai: György, Mihály és László nevében, hogy Peren-i néhai Imre fia: János (magn.)
familiárisaival: Wpor-i Imre fiával: Lászlóval meg fiával: Balázzsal, Zabolch-i János
fiával: Istvánnal, Zolnok-i […] Gergellyel, Bewse-i Chontus (dicti) Péterrel és Bertalannal,
Korlathfalva-i Lanchuloth-tal, Barcza-i Lászlóval, Imregh-i Dénessel, Ztancz-i Péterrel,
Kazmyr-i Balázzsal Szent István király ünnepe előestéjén (aug. 19.) a Nyreghaza nevű
birtokukon egy nagy részt elfoglaltak, az ahhoz tartozó eresztvényerdőt, amelyet a
panaszosok sub bona custodia tartottak, kivágták, fenum, acervos et stramina de curribus
iobagionum ipsorum in eadem commorantium elpusztították, az asszonyokat zaklatták,
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egy ottani Jakab nevű jobbágyukat megverték; ezenkívül János egyik familiárisa 1[..]
forint váltságdíjat beszedett potentia mediante. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Thomas de Kyde,
Laurentius de eadem, Simon de Perked, Valentinus f. eiusdem de eadem, Stephanus de
Arthanhaza, Egidius de Ramochahaza, Benedictus, Mychael, [..] de Petenehaza, Petrus
de Pilis, Mathias, Nicolaus, Iohannes de eadem Pilis, Ladislaus [… …] de Besenev,
Stephanus Parvus de eadem.
Szakadt, hiányos, foltos papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni
1426-37. (DF 221673.) – A hátlapján keresztben egy más ügyben keletkezett fogalmazvány.
1
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Vö. a Perényiek szept. 4-i panaszával: 1078.

Szept. 1. k. (Bude, f. III. […]1 Egidi/!/) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Zakol-i
Imre fiai: Bereck, János és Bálint nevében, hogy nemrégiben Zakol-i György fia:
János Zakol birtokon lakó jobbágyaival: Rufus Lászlóval, Azarod(?) Péterrel, Kerekes
Imrével, Vas Tamással, frater-ével: Tamással, másik Kys Tamással és Gelce(?) Miklóssal
a panaszosok egy famulusát megölte potentia mediante az ő igen nagy kárukra. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt
királyi emberek: Andreas, Michael, Gregorius, Vincentius de Arthanhaza, Valentinus,
Ambrosius de Perked, Valentinus, Gregorius de Lapos.
Szakadozott, foltos papíron, zárópecsét töredékével. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-29. (DF
221665.) – A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Perked-i Ambrus királyi ember Ferenc
frater konventi kiküldöttel a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő hétfőn (szept. 16.) in Zaboch
a vizsgálatot elvégezte.
1

Szakadás miatt a post vagy ante alak nem olvasható.

1053 Szept. 1. Buda. Zs. általános kapitányává nevezi ki Maria Filippo Visconti milánói herceget egész Lombardia,
Toszkána és Itália területére, megbízza a birodalmi javak visszaszerzésével, illetve megengedi, hogy a
birodalmi hadizászló alatt vonuljon fel. – DRTA X. 46. (HHStA, RRB vol. H, fol. 123a., keltezetlen szöveg.)
– Altmann II. 6694. sz. (Uo.; datálását aug. végére helyezve.) – Századok 41. (1908) 20., eml. (Uo.)
1054 Szept. 1. Buda. Zs. háborút hirdet Velence ellen, és minden birodalmi alattvalót felszólít kapitánya, a milánói
herceg támogatására, illetve minden Velencével korábban kötött birodalmi megállapodást semmisnek jelent
ki. Edictumát kihirdettetve uralkodói lakhelyének, a budai várnak a kapujára is kiszögezteti. – DRTA X.
46. (HHStA, RRB vol. H, fol. 134b–135.) – Altmann II. 6728. sz. (Uo.) – Századok 41. (1908) 20., eml. (Uo.)
1055 Szept. 1. Buda. Zs. felhatalmazza Szászi János veszprémi püspököt, hogy minden fejedelem és birtokos,
illetve bármilyen rangú személy ellen, akik a birodalom lázadói vagy az ő ellenségeivel, a velenceiekkel
együttműködnek vagy szövetséget kötnek, avagy azokat bármilyen módon támogatják, valamint a hozzá
hű fejedelmek, különösen a genovaiak (Tomaso di Campofregoso és atyafiai), a Flisco család tagjai, illetve
Filippo Maria Visconti milánói herceg ellenében fellépnek, őket megintheti, ellenük tárgyalást kezdhet és
ítéletet hozhat, valamint őket birtokaiktól is megfoszthatja; továbbá teljes felhatalmazást ad a nevében való
tárgyalásra és eljárásra azokban az ügyekben is, amelyek külön megbízást igényelnének, illetve általában
minden más ügyben, amelyek bármilyen módon, közvetlenül vagy közvetve a birodalom ügyét érintik. –
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DRTA X. 48. (HHStA, RRB vol. H, fol. 130.) – Altmann II. 6730. sz. (Uo.) – Századok 41. (1908) 19., kiv.
(Uo.)
1056 Szept. 1. Buda. Zs. megbízza Szászi János veszprémi püspököt, hogy a ferrarai és mantovai őrgrófokat, és
a genovai Campofregosókat békítse ki a milánói herceggel, utóbbiakat vikáriusi címekkel tüntesse ki, ha
a velenceiektől elpártolnak. – Altmann II. 6731–6732. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 130.) – Századok 41.
(1908) 19., kiv.
1057 Szept. 1. Buda. Zs. megbízza Szászi János veszprémi püspököt, hogy a ferrarai és mantovai őrgrófokat,
amennyiben azok vonakodnának a milánói herceggel békét kötni, idézze meg színe elé száz napon belül. –
Altmann II. 6733. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 131b.) – Századok 41. (1908) 19., kiv.
1058 Szept. 1. Buda. Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent jelenléte előtt Bői Kántor Mihály fia: István a maga és
Mihály fia: Imre fia: Máté meg Kóvári Pál mester fiai: László és János nevében, és tiltakozott az ellen, hogy
Kóvári Pál a Kántor Mihály, Imre, István és testvéreik által neki adományozott, Heves megyei kenderesi,
más néven kéri birtokrészüket az akaratukkal ellentétben Kelenyéni Demeter fiának: Bátor Jakabnak és
gyermekeinek elidegenítette; Jakab pedig, hogy őket a birtokrésztől megfoszthassa, egyik leányát egy paraszt
származású emberhez adta hozzá, özvegye pedig egy másik leányát szintén egy paraszt származásúhoz
tervezi hozzáadni, ezért Pál mestert a birtokrész elidegenítésétől, Jakab özvegyét és leányait pedig annak
bármiféle elörökítésétől eltiltja. – Károlyi II. 100. (DL 99627. – Károlyi cs. nemzetségi lt., Bosnyák cs.)
1059

Szept. 1. (Bude, in Egidii) Zs. a sági konventhez. Elmondták neki Been-i László meg Ferenc
fiai: János, Demeter és György nevében, hogy Stephanus Oroz, Symon Saska, Thomas
Thymar, Michael Thoth, Iohannes filius Laurentii, Iacobus filius Benedicti, Iohannes filius
Benedicti, Petrus Thoth, Stephanus Parvus, Thomas villicus, Nicolaus de Been, Ladislaus
filius suus, Mathias Magnus, Iohannes litteratus, Paulus Parvus, Andreas Rufus, Osvaldus,
Paulus Sclavus, Osvaldus de Bathia, Benedictus Chenke, Andreas Chehy iobagiones
honorabilis capituli ecclesie Strigoniensis in possessione ipsorum Pald residentes uraik
parancsára, utasítására és külön meghagyására nemrégiben Been birtokra vonulva az ott
lakó Fulo Antal nevű ártatlan jobbágyukat elfogták, ad castrum Strigoniensiem vitték és
ott tetszésük idejéig fogságban tartották, majd csak negyven újforint váltság lefizetése
után engedték szabadon; továbbá egy Miklós nevű, szintén Been birtokon lakó ártatlan
jobbágyukat súlyosan bántalmazták, majd félholtan hátrahagyták potentia mediante,
mindezt pedig oklevelekkel is tudják bizonyítani. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
idézze meg a káptalant ad terminum competentem a királyi jelenlét elé, meghagyván
nekik jobbágyaik előállítását is, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig
ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus de Kezy, Gregorius de Beel,
Georgius de Gyurky, Laurentius Luka de Nyenye, Iohannes de eadem.
Átírta a sági konvent 1426. szept. 19-i jelentésében: 1124. DL 103510. (Batthyány cs. lt., Jelzet nélküli
oklevelek.)
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Szept. 1. (Bude, 32. die oct. Iacobi) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Chethnek-i
János mester folytat Zalonai-i Lóránt fia: István fiai: János és Pál, továbbá a mondott
István fia: László fia: István ellenében az ő perhalasztó levele értelmében és az ő idézővalamint a jászói konvent válaszlevelében foglalt ügyben a jelen Jakab-napi nyolcadon
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előtte, amikor is az említett Pálnak 6 márka bírságot1 kellett fizetnie neki és a másik
félnek, de generali regio edicto Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja a mondott
bírságokkal együtt. – A hátlapján a címzés alatt: lecta per me Laur(entium).
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 64237. (Kapy cs.) – A hátlapon keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a következő alkalommal a felperest István fia: János nádori, az alperest pedig Papy-i
Péter királyi levéllel képviselte, László fia: István nem jött (non venit); Borsod (a megyei bírságjegyzéknek).
1
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Fölötte más kézzel beszúrva: duplata.

Szept. 1. (Bude, 32. die oct. Iacobi) Garai Miklós nádor annak a három vásáros
kikiáltásnak a megvitatását, amelyet Kallo-i Lekews (!) fia: Miklós mint felperes
egyfelől, másfelől Bathor-i István fia: Szaniszló között az ő kikiáltólevele értelmében és
a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Jakab-napi nyolcadon kellett volna
megtenni, amikor is az alperesnek a 15 márka bírságot is meg kellett volna fizetnie neki
és a másik félnek, de generali regio edicto Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja
a mondott bírságokkal együtt.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékével. DL 54527. (Kállay cs.) – A hátlapon keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson a felperest [Samelhaza]-i1 Balázs, az aleperest pedig
Perked-i Simon képviselte, és a pert vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztották (ad E); és az erről szóló
oklevelet két példányban kellett kiállítani (due).
1
A hely neve szakadásban lenne, de üresen hagyták; nagy valószínűséggel e Balázsról lehet szó, vö. a
jelen kötetben lévő többi említésével.

1062 Szept. 2. Buda. Zs. megbízza tanácsosait: Brunuro della Scalát, Kusalyi Jakcs Mihályt és Nikolaus Zinselmeistert, hogy intézkedjenek a szavojai herceg és a milánói herceg közötti vitában, illetve az előbbit
makacssága esetén idézzék meg színe elé. – Altmann II. 6734. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 131.)
1063 Szept. 2. Buda. Zs. megbízza tanácsosait: Kusalyi Jakcs Mihályt és Nikolaus Zinselmeistert, hogy a szavojai
herceget, mivel az a velencei háborúban birodalmi kapitányává kinevezett milánói herceg ellen sereggel
vonult, idézzék meg birodalmi ítélőszéke elé száz napon belül Bécsbe vagy ahol tartózkodni fog. – Altmann
II. 6735. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 131.)
1064

Szept. 2. (Bude, f. II. p. Egidii) Zs. a nyitrai káptalanhoz. Elmondták neki Bassan-i
Miklós fiai: Miklós, Gergely és Benedek nevében, hogy Endred-i Pál fia: Péter, Egresd-i
Mihály fia: Péter, Redel-i András fia: Miklós és Septhenh-i Balázs, valamint Endred-i
Pál fia: Péter felesége: Skolasztika asszony (nob.) nemrégiben az ő Napraz birtokuk
határain belül fekvő rétjeiket lekaszáltatták, a szénát elszállíttatták; ezenkívül a szintén
Napraz birtokon fekvő huszonnégy hold szántójukat felszántották és a maguk részére
bevetették potentia mediante. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Iohannes de Ozor, Petrus
de Praznoch, Emericus de Baska, Barnabas de eadem, Stephanus de Myta, Georgius
dictus Nyulas de Barhan(!), Synka de Ozor.
Átírta a nyitrai káptalan 1426. okt. 17-i jelentésében: 1229, amely szerint az oklevél sigillo … mediocre
volt megerősítve. DL 49185. (Bossányi cs.)
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Szept. 2. (Bude, 33. die oct. Iacobi) Garai Miklós nádor annak a közös tanúvallatásról,
birtokbecsüről, határjárásról szóló oklevélnek a tárgyalását, amelyet Panyolia-i János
fia: Frank mint felperes egyfelől, másfelől Karol-i Marhard fia: András leánya: Erzsébet
hajadon (nob.) mint alperes között az ő perhalasztó levele értelmében és az ő idéző- és a
leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Jakab-napi nyolcadon kellett volna
előtte megtenni, amikor is az alperes duas partes iudicii trium marcarum duplatas cum
duplo duplato et sub pena dupli duplati cum duplo duplato et sub pena dupli nobis et
tertiam partem eiusdem sine duplo parti adverse tartozott volna megfizetni, de generali
regio edicto Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja a mondott bírságokkal együtt.
– A hátlapon: (kézjegy), solvisset.
Vízjeles papíron, záró bírói pecsét nyomával. DL 54528. (Kállay cs.) – A hátlapon keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson a felperest Perked-i Simon képviselte leleszi levéllel; a
feljegyzés alatt: Zathmar (a megyei bírságjegyzéknek); solvisset.
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Szept. 2. (Bude, 33. die oct. Iacobi) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Berench-i
Gergely fia: Saffaar István folytat Gymes-i Forgaach (dicti) Péter és Imre ellenében
a Nyitra megyei Berench birtok határjeleit érintő ellentmondás miatt az ő idéző- és a
nyitrai káptalan válaszlevelében leírtak értelmében a jelen Jakab-napi nyolcadon előtte,
de generali regio edicto Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja.
Papíron, hátlapján a zárópecsét helye kiszakadt. DL 59094. (Forgách cs.) – A hátlapján középen: Stephani,
Petri; keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a következő alkalommal a felperest Felsewzeuleus-i
[…]lus képviselte nyitrai káptalani levéllel, az alpereseket Hwl-i Miklós szintén nyitrai levéllel, és a pert
György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztották.
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Szept. 2. (Bude, 33. die oct. Iacobi) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Alsolindva-i néhai István bán özvegye: Klára meg fiai: László, István és Pál folytatnak
Rygalch-i Repas György, Zenthyakab-i Chernel fiai: László és Miklós, valamint Fábián
Kanissa-i várnagy ellenében a kapornaki konvent vizsgálati- és idézőlevelében foglalt
ügyben a jelen Jakab-napi nyolcadon jelenléte előtt, amikor is az alpereseknek hetvenkét
jobbágyukat is elő kellett állítaniuk, de generali regio edicto Mihály-nap (szept. 29.)
nyolcadára halasztja. – A hátlapján: JP (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11848. (NRA 1549-83.) – A hátlapon középen: Contra non venit;
keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson a felpereseket Pál deák képviselte
kapornaki konventi levéllel, az alpereseket Halasto-i Mátyás pannonhalmi konventi levéllel, és a pert
vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztották; alatta: due.
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Szept. 2. (Bude, 33. die oct. Iacobi) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Bathor-i
Szaniszló fia: István folytat Kallo-i Leukes fia: Miklós ellenében az ő idéző- és a leleszi
konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Jakab-napi nyolcadon jelenléte előtt, de
generali regio edicto Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapján: JP
(kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 54529. (Kállay cs.)

1426. szeptember 3.
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Szept. 3. (Bude, 34. die oct. Iacobi) Zs. azt a pert, amelyet Imre Chykador-i apát folytat
Bathmonostra-i Thewthes László fiai: János, László, Miklós és György ellenében az ő
perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és a kalocsai káptalan válaszlevelében foglalt
ügyben a jelen Jakab-napi nyolcadon a királyi különös jelenlét előtt, propter presentem
nostram exercitualem expeditionem Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja.
Presentes autem proter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre
et reginalis maiestatum cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo
eiusdem fecimus consignari.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 80064. (Zichy cs., zsélyi 213-2047.) – Zichy VIII. 37., reg.
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Szept. 3. (Bude, f. III. a. nat. virg.) Zs. a vasvári káptalanhoz. Elmondták neki Gerse-i
Pethew fia: néhai János fia: László (egr.) zalai és vasi ispán, valamint uterinus testvérei:
Pethew és Dénes nevében, hogy Nadasd-i András fia: Gáspár és Elewjaro (dictus)
Gál özvegye (nob.) ez évben a panaszosok Nadasd birtokon lévő részéhez tartozó
szántóföldekből és rétekből bizonyos darabokat elfoglaltak és a saját birtokrészükhöz
csatoltak, a lekaszált és összegyűjtött szénát elvitték, továbbá familiárisuk: Berend-i
Gergely két ökrét elhajtották potentia mediante. Ezért megparancsolja a káptalannak,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd idézze meg Gáspárt és Gál özvegyét ad terminum competentem
a királyi különös jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a káptalan pedig
ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Dionisius de Thelekus, Mychael,
Anthonius, Laurentius, alter Mychael de eadem, Mychael de Sarfey.
Átírta a vasvári káptalan 1426. szept. 23-i jelentésében: 1139. DL 92699. (Festetics cs. lt., Vas 171.)
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Szept. 3. (Bude, f. III. a. nat. virg.) Zs. a vasvári káptalanhoz. Elmondták neki Gerse-i
Pethew fia: néhai János fia: László (egr.) zalai és vasi ispán, valamint frater-ei: Pethew
és Dénes nevében, hogy Chan-i Chaak és Balázs az elmúlt télen Tylay birtokon lakó
népeikkel és jobbágyaikkal a panaszosok ottani birtokrészéhez tartozó erdőt kivágatták
és elpusztíttatták potentia mediante. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd idézze meg őket ad terminum competentem a királyi különös jelenlét
elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Dionisius de Thelekus, Mychael, Anthonius, Laurentius, alter
Mychael, alter Anthonius f. Iohannis de eadem, Petrus de Sarfey.
Átírta a vasvári káptalan 1426. szept. 25-én kelt jelentésében: 1143. DL 92700. (Festetics cs. lt., Vas 173.)
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Szept. 3. (Bude, f. III. a. nat. virg.) Zs. a vasvári káptalanhoz. Elmondták neki Gerse-i
Pethew fia: néhai János fia: László (egr.) zalai és vasi ispán, valamint uterinus testvérei:
Pethew és Dénes nevében, hogy Chaan-i Chaak és Balázs a jelen évben Thylay birtokon
lakó jobbágyaik állataival a panaszosok ottani részén lakó jobbágyainak termésében
és legelőjében nagy károkat okoztak potentia mediante. Ezért megparancsolja a
káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike tudja meg az igazságot, majd idézze meg őket ad terminum competentem a királyi
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különös jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a káptalan pedig ugyanoda
tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Dionisius de Thelekus, Mychael, Anthonius,
Laurentius, alter Mychael, alter Anthonius de eadem, Petrus de Sarfew.
Átírta a vasvári káptalan 1426. szept. 27-i jelenésében: 1156. DL 92701. (Festetics cs. lt., Vas 172.)
1073

Szept. 3. (Bude, 34. die oct. Iacobi) Gara-i Miklós nádor annak a három vásáros
kikiáltásnak a tárgyalását, amelyet Peren-i Péter comes fia: János mint felperes egyfelől,
másfelől Kallo-i Leukes fia: Miklós és fia: János mint alperesek között az ő kikiáltó- és
a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Jakab-napi nyolcadon kellett volna
előtte megtenni, amikor is az alpereseknek 30 márka bírságot kellett volna neki és a
másik félnek megfizetnie, de generali regio edicto Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára
halasztja.
Papíron, záró bírói pecsét nyomával. DL 54530. (Kállay cs.)

1074

Szept. 3. (Bude, 34. die oct. epiph.) Garai Miklós nádor azt a bizonyítékbemutatást,
amelyet a Bathmonostora-i Thethws (dictus) László fia: János által a fehérvári káptalan
ellenében folytatott perben az ő perhalasztólevele értelmében, az ő kikiáltó- és a
kalocsai káptalan válaszlevelében leírt ügyben a jelen Jakab-napi nyolcadon kellett
volna megtenni, de regio generali mandato Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára halasztja.
– A hátlapján: Lecta per me Laur(entium); alatta: Oth (kézjegy).
Papíron, záró bírói pecsét töredékével. DL 80065. (Zichy cs., zsélyi 213-2048.) – Zichy VIII. 19., reg., aug.
1-i kelettel.

1075 Szept. 3. Buda. Garai Miklós nádor azt a bizonyítékbemutatást, amelyet a Bátmonostori Töttös László fia:
János által György zebegényi apát ellenében folytatott perben az ő perhalasztólevele értelmében a jelen
Jakab-napi nyolcadon kellett volna megtenni, amikor is Töttös János egyrészt az oklevelek bemutatására,
másrészt hat márka bírság kétszeresének megfizetésére volt kötelezve, de generali regio edicto Mihály-nap
(szept. 29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: Lecta per me Laur(entium). – Zichy VIII. 302. (DL 80061. –
Zichy cs., zsélyi 213-2049.)
1076

Szept. 3. (6. die f. V., in decoll. Iohannis) A zobori konvent Zs.-hoz. Aug. 10-i parancsa
(956) értelmében Apon-i Péter királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás
frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Keresztelő Szent János fővételének
ünnepén, csütörtökön (aug. 29.) kimenve Nyitra megyébe vizsgálatot tartottak, amely
mindenben igazolta az (Alsóelefántiak) panaszát.
Foltos papíron, zárópecsét nyomával. DL 11838. (NRA 1672-132.)

1077 Szept. 3. A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Mihályi Domokos fia: Ugrin és Laki
Sárosd Mihály felesége: Katalin (nob.) meg Gyúrói Benedek fia: István leánya: Layko (nob.) – aki Agyagosi
Szöre János özvegye –, továbbá Vati Miklós és fiai: Mihályi János és István nevében, majd Gyúrói László
fiát: Dánielt eltiltotta Gyúró birtok eladásától, elzálogosításától, elörökítésétől és elidegenítésétől, másokat,
különösképp Hosszúfalui Sebestyén fiát: Lászlót pedig a birtok megvásárlásától, zálogba vételétől, más
módon való megszerzésétől és használatától. – Sopron vm. II. 102. (DL 61409. – Kisfaludy cs.)

1426. szeptember 4.
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Szept. 4. (Bude, f. IV. p. Egidii) Zs. a leleszi konventhez. Elmondta neki Peren-i néhai
Imre fia: István a maga meg carnalis testvére: János nevében, hogy Bathor-i István
(magn.), Szaniszló fia: István meg Barla a Szabolcs megyei Nyreghaza birtok felét,
amely őket minden jogon megilleti, régebben elfoglalták és most is használják potentia
mediante.1 Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi ember keresse fel mindkét Istvánt és Barlát és szólítsa fel
verbo nostre maiestatis, hogy a birtok felét adják vissza a Perényieknek, egyúttal tiltsa
el őket annak használatától, majd idézze meg őket ad terminum competentem a jelenléte
elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Thomas de Dewge, Stephanus f. Iohannis, Blasius, Laurentius de
Zaboch, Andreas f. Stanislai de Kysarach(!), Benedictus f. eiusdem, Iohannes de Bachka,
Petrus f. eiusdem, Ladislaus dictus Cheres de Pazon, Andreas f. Martini de Ga[…].2
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel, és számos, a konventi jegyző által eszközölt javítással
és pótlással. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-8. (DF 221644.) – A hátlapon keresztben olvasható
konventi feljegyzés szerint Ga[…]-i Márton fia: András királyi emberrel Pál frater-t küldték ki, akik a Szent
Kereszt felmagasztalásának ünnepe utáni szerdán (szept. 19.) kiszálltak Nyreghaz birtokra, ubi prenominatis
nobilibus de Bathor absentibus Nicolao de Pethnyha[za eorum] officiali ac aliis hominibus et iobagionibus
eorundem in eadem constitutis dixissent, qui quidem Nicolaus officialis et alii homines et iobagiones voce
dictorum dominorum dixissent, ut iidem domini eorum in nullam portionem dictorum nobilium de Peren se
intromisissent neque intromittere vellent. Ibidem tamen eosdem ab ulteriori conservatione [inhibuerunt],
hiisque peractis eosdem ad octavas festi Michaelis [citaverunt]. Datum secundo die (szept. 20.).
1
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Vö. 1051.

2

A papír szakadása miatt csak a két betű olvasható.

Szept. 4. (Bude, f. IV. a. nat. virg.) Zs. a szekszárdi konventhez. Mivel a néhai Thamasy-i
János vajda fiai: László és Henrik (magn.) királyi ajtónállómesterek állandó királyi
szolgálatban vannak elfoglalva, továbbá Henrik vele együtt in proximum nostrum
exercitum est profecturus, ezért Endred és Irug birtokok határjárásánál, amely egyfelől az
említett László és Henrik, másfelől Endred-i Maraz (dictus) András között Kisasszonynap nyolcadik napjára (szept. 15.) volt kitűzve a konvent kiküldöttjének jelenlétében,
nem tudnak jelen lenni. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy a mondott határjárást
bírság nélkül halasszák el vízkereszt nyolcadik napjára (1427. jan. 13.), a levelét pedig
elolvasása után adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén jobb felől: Commissio
propria domini regis.
Papíron, szöveg alatt a titkospecsét darabjaival. DL 87992. (Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep.
96-3-27.)

1080

Szept. 4. (Bude, 35. die oct. Iacobi) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet
Bathmonostora-i Thethus László fia: János folytat Gezth-i Mihály fia: László ellenében
az ő perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és a kalocsai káptalan válaszlevelében leírt
ügyben a jelen Jakab-napi nyolcadon előtte, de generali regio edicto Mihály-nap (szept.
29.) nyolcadára halasztja. – A hátlapján: Lecta per me Laur(entium), Oth (kézjegy).
Papíron, hátlapján záró bírói pecsét nyomával. DL 80066. (Zichy cs., zsélyi 213-2050.) – Zichy VIII. 472.,
reg.
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1081 Szept. 5. Buda. Zs. Garai Miklós nádorhoz és bírói helyetteseihez. Mivel Ruszkai Dobó Jakab fia: István,
György esztergomi érsek familiárisa annak bandériumában Zs. seregében Havasalföldre, a törökök ellen
hadba vonul, ezért megparancsolja a nádornak, hogy azt perdöntő bajvívást, amelyet a mondott Dobó István
és Leszteméri János fia: Márton között a nádor ítélete értelmében Mihály-nap nyolcadának 42. napján (nov.
16.) kellene megtartani a királyi kúriában a nádor előtt, mindenféle bírság nélkül halasszák el vízkereszt
nyolcadának 42. napjára (1427. febr. 23.). – A szöveg élén és a pecsét alatt: Commissio propria domini regis.
– Hazai oklt. 382. (Úsz cs. úszfalvai lt. 228. – DF 268668.)
1082

Szept. 5. (Bude, f. V. a. nativ. virg.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki
Bwthka-i István fiai: Ferenc és Sandrin nevében, hogy Bwthka-i Kezegh Péter a
vízkereszt utáni vasárnapon (jan. 13.) malo et sinistro consilio csatlósaival: Almasy-i
Demeterrel, Tamással, Bertalannal, Márton fiával: Dénessel és Cusar-i Antallal meg
más familiárisaival a panaszosok familiárisának: Péter fiának: Andrásnak a Bwthka-n
lévő házára törve őt kirángatták onnan, et extractum armis, vestibus ac aliis rebus et
bonis, tam suis propriis, quam etiam dictorum dominorum suorum pertinentibus
erga ipsum habitis spoliando et ab eadem villa Bwthka non in longum terre spatium
deducendo in quadam arbore absque aliqualis iuris et iudicis requisitione, sed propria
sua potentia et temeritatis prescriptione mediante suspendisset in ipsorum preiudicium
dampnumque valde grande et iacturam. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Konya, Mathyas,
Barabas de Kamanya, Benedictus, Martinus, Thomas de Felcheby, Gregorius f. Stephani
de eadem, Bartholomeus, Anthonius de Bethlen.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-43. (DF 221679.)
– A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Cheb-i Márton királyi ember Jakab konventi
kiküldött jelenlétében suo modo in Zempleniensi a vizsgálatot elvégezte; datum die dom. p. Francisci conf.
(okt. 6.).

1083

Szept. 5. (f. V. p. Egidii) Péter jászói prépost és a konvent emlékezetül adják, hogy megjelent
előttük Deregnye-i Nog (dictus) Pál fia: Péter – akinek személyazonosságát Hem-i Péter fiai:
Mátyás és Jakab, valamint Lancz-i Jakab fia: Mátyás igazolták –, majd az alábbi bevallást
tette, quod licet ipse alias sub annis sue puerilis etatis ex quorundam suasione et inductione
ac precise, uti solet puerum blanditiis demulcendo ad libitum, duas partes equales totalium
possessionum sive portionum possessionariarum, signanter in possessionibus Deregnye in
Zempliniensi et Hem predictis in Abawyvariensi necnon Bogaach vocatis in Borsodiensi
comitatibus atque aliis ubilibet existentibus habitarum sororibus suis carnalibus Nesthe
et Anna vocatis sub perpetuitatis titulo fassus et fateri coactus fuisset, nunc tamen ipse,
scilicet Petrus adultam Deo volente secutus etatem cognosceret se extunc compotem non
fuisse rationis atque rationabilis actionis, ex sui animi libero scrutinio talismodi fassionem
irrationabilis ingenii, ut dixit, et traditionem possessionariam cum omnibus suis articulis,
membris et materiis quibuslibet necnon condicionibus ex integro revocasset revocaretque,
immo revocavit, retractavit et anullavit coram nobis relinquendo omni robore destitutam.
Ezért nővéreit: Nesthe-t és Annát, valamint Nesthe férjét: Gatal-i Balázs fia: Jakabot meg
másokat eltiltja attól, hogy a birtokrészeket elfoglalják és bármi módon használják, eladják
vagy elzálogosítsák, a királyt pedig attól, hogy a korábbi bevallásához beleegyezését adva
a birtokokat a nevezetteknek adományozza.

1426. szeptember 5. – szeptember 6.
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Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 84383. (Lónyay cs.) – Századok 7. (1873) 625., reg. – A hátlapon
jobb oldalt alul: Prohibitio per solum Petrum.
1084

Szept. 5. (uff der Chrempnicz, des nehstin donerstagis unsir libin frawntage nativitatis
Marie) Jakob Drusil, Körmöcbánya bírája és a városi tanács esküdt polgárai emlékezetül
adják, hogy személyesen megjelentek előttük Heincze Czwisler, Lang Nickil és
Iohannes Schmutzer esküdtek, továbbá Péter, a városi jegyző és felmutattak egy Steffan
Graupen városbíró hivatalviselése idejében Peter Reichil és Mathis Ebner vádja ügyében
kelt,1 under unserem stat secret gesigilt levelet (lásd pótlás 730a. sz.), amelynek átírás
formájában történő megerősítését kérték Hannus Smuczer, Peter Lang, Peter Slaguff,
Hannus Tauth, Lang Nickil, Tyndel Steffan, Sigd Bogflaisch és Péter városi jegyző
részére, amelyet a városbíró és a tanács teljesített is, oklevelüket pedig zu einer ewigen
gezeugnisse der vorgeschriebenen sachen, dies zu einer gedechtnisse zu bestetigen
gehaben wir dise hantfestin mit unser vorgenanten stat secret anhangende mit gutem
willen lassen versichern und vorczeichen Heincze Zwisler, Lang Nickil, Hannus Smuczer
és Péter városi jegyző és örököseik részére.
Hártyán, függőpecsét zsinórjával. Körmöcbánya város lt., Körmöcbánya város tanácsa: Oklevelek és
levelek 1-25-1-3. (DF 249966.) – A hátlapon középen: Pro Heyncz Czwisler (vagyis az ő részére kiállított
példányról van szó, ám minden bizonnyal a másik három is kapott egy-egy példányt, vö. 462.
1

Az ügyre lásd Zs. jan. 19-i oklevelét: 59.

1085 Szept. 5. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg utasítása Zs.-hoz küldött követe, Lancelotto
Crotto számára. Sürgesse Zs. itáliai hadjáratának megindítását, mivel országa igen szorult helyzetbe
került, sok városát ostromolják vagy már el is foglalták, hadait pedig nem tudja tovább fizetni. A követet
megbízólevelekkel látta el Zs.-hoz, a veszprémi és zágrábi püspökökhöz, Garai Miklóshoz és Jánoshoz, Cillei
Hermann gróf szlavón bánhoz és a milánói követekhez. – Osio II. 260. (Milánói lt.) – Carteggio II. 20/146.
sz. (Uo.) – Óváry 100/337. sz. (Uo.)
1086 Szept. 6. Buda. Zs. hűséges szolgálataiért néhai Hertlin, egykori budai városbíró házát, amely a
Mindenszentekről nevezett utcában, Mazarath vajda és István gyógyszerész háza között fekszik, és amely,
miután Hertlinnek utódai nem voltak és végrendeletet sem készített, a királyra szállt, Pálóci Mátyus
országbírónak és utódainak adományozza újadományként örök birtoklásra. – A szöveg élén jobbról:
Commissio propria domini regis. – BTOE III. 893. sz. (DL 11849. – NRA 792-19.) – Végh: Buda helyrajza II.
204. sz. – Bp. Rég. XV. 294/78. jegyz., reg.
1087

Szept. 6. (Bude, f. VI. a. nat. virg.) Zs. emlékezetül adja, quod quamquam nos pridem
ex certis causis, in quibus fideles nostri Michael et Clemens de Tetethlen coram nostra
maiestate delati extiterant, a Fejér megyei Tetel birtokban lévő részt, valamint a szintén
Fejér megyei Zenthkyral birtokot, továbbá Maryamagdalnaeghaza, Isaakeghaza,
Mendzentheghaza és Ketheghaz prediumokat – amelyek egykoron a néhai Newna-i
Trewtel Miklós birtokában voltak, és amelyeket másik levelével Zs. királyi újadomány
címén Tetethlen-i Mihálynak és Kelemennek, valamint utódaiknak adományozott –
Zenthgywrgh-i Vyncze Bálinttal a maga részére Mihálytól és Kelementől lefoglaltatta.
Mégis, mivel Mihály és Kelemen a vádak alól előtte sikeresen tisztázták magukat, a
mondott birtokokat Vyncze Bálinttól visszaveszi és de manibus nostris regiis iterum
et de novo integraliter visszaadja Mihálynak és Kelemennek memorate pristine nostre

368

1426. szeptember 7.

donationis titulo, iure perpetuo et irrevocabiliter per eosdem possidendas, tenendas
pariter et habendas in filios filiorum et heredum per heredes salvo iure alieno. – A szöveg
élén jobbról és a pecsét alatt: Relatio Andree filii Simonis de Mykofalwa.
Hártyán, a szöveg alatt pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Introductorie et statutorie T-170. (DF
273785.)
1088

Szept. 7. (Bude, in vig. nat. virg.) Zs. a sági konventhez. Elmondták neki Kowar-i
Pál mester és fiai: László és János, valamint az Apathy, más néven Nyenye faluban
lakó jobbágyuk: Magnus Miklós és fia: András nevében, hogy Bertalan-nap utáni
hétfőn (aug. 26.) Stephanus filius Iohannis Dacho de alia Nyenye cum suis complicibus
et notanter Dominico famulo suo ex precogitata malitia incitationeque, consilio et
scitu Demetrii fratris sui a panaszosok Apathy birtokára menve a mondott Magnus
Miklóst incompassibiliter megverték és megsebesítették potentia mediante, hogy
életben maradása is kétséges; Miklós fia: András számára talionem reddere velle
publicando, propter quod ipse Andreas pro acquisitione sui victus necessarii de domo
paterna exire non auderet in eorum Pauli et filiorum suorum preiudicium et iacturam.
Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot és azt írják meg neki.
Kijelölt királyi emberek: Michael f. Stephani, Petrus, Benedictus filii Pauli, Walkan f.
Iohannis de Kyschalamya, Andreas f. eiusdem, Georgius f. Pauli de Kezw, Lucas de
Horvathy.
Átírta a sági konvent 1426. szept. 27-i jelentésében: 1154. DL 69434. (Kubinyi cs., kovári.)

1089

Szept. 7. (Bude, in vig. nat. virg.) Zs. a sági konventhez. Elmondták neki Kovar-i Pál
mester és fiai: László meg János, továbbá Apathy-i jobbágyuk: Nicolaus Magnus dictus
Chothko nevében, hogy Nyenye-i Dacho János fiai: István és Lóránt csatlósaikkal és
famulusaikkal nemrégiben a mondott Miklósra potentialiter rátörve őt kegyetlenül
elverték és megsebesítették, qui, si pro sua deffensione ante eos ad domum Iohannis
Posoga, iobagionis Anthonii Chako in Vyfalw residentis fugere non valuisset,
interemptus fuisset per eosdem. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Valkan f. Iohannis de
Kyschalamya, Andreas f. eiusdem, Petrus, Benedictus de eadem.
Átírta a sági konvent 1426. szept. 27-i jelentésében: 1155. DL 69435. (Kubinyi cs., kovári.)

1090

Szept. 7. (Bude, in vig. nat. virg.) Zs. a váci káptalanhoz. Elmondták neki Kovar-i Pál
mester és fiai: László meg János nevében, quomodo temporibus non diu preteritis,
cum Stephanus filius Iohannis Dacho de Nyenye, famulus magnifici Nicolai de Peren
existendo(!) ad terram Moravie more exercituali cum suis stipendiariis accedere
habuisset, tunc ipsis stipendiariis congregatis Iohannes Magnus, iobagio ipsorum Pauli
et filiorum suorum unum bovem a prefato Stephano Dacho pretio comperasset(!), quem
deduxisset, quiquidem bos propter loci proprinquitatem recedendo iterum ad domum
ipsius Stephani subintrasset, et cum talis recessus ipsius bovis prefato Iohanni Magno
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innotuisset, ipse Iohannes illac circa prefatum Stephanum ad repetendum ipsum bovem
transivisset, cui dictus bos restitutus non extitisset, sed eundem prefatus Stephanus
pro se potentialiter reservando in usus suos convertisset; ceterum quidem famulus
prefati Stephani, Poroznyak nomine, in presenti estate primo unum bovem Benedicti
Magni, iobagionis ipsorum Pauli et filiorum suorum de dicta Nyenye sive Bathorfalva
cum canibus ipsius Stephani taliter mordere, quod mortuus fuisset, et secundario ante
tempus messis proxime preteriti filium ipsius Benedicti dire et acriter verberasset
semivivum reliquendo potentia mediante. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg
az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Michael f. Stephani,
Petrus, Benedictus filii Pauli, Valkan de Kyschalamya, Georgius f. Pauli de Kezw, Lucas
de Horvath.
Átírta a váci káptalan 1426. szept. 28-i jelentésében: 1160. DL 69436. (Kubinyi cs., kovári.)

*.

Szept. 7. Az aradi káptalan oklevele. – Ortvay: Temes 594.; Juhász: Aradi regeszták 25/232. sz. – Az oklevél
helyes kelte: szept. 8. Lásd 1096.

1091

Szept. 7. (in vig. nat. Virg.) Péter jászói prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Serke-i Desew fia: Leusták özvegye: Hedvig (nob.), aki
Sowar-i néhai Soos (dictus) Simon özvegyének: Margitnak a leánya, majd a következő
bevallást tette: mivel Desew fiai: László és János frater-e, azaz az ő férje: Leusták
valamennyi – kivéve a Gömör megyei Gezthethe, Kysfalud és Leeh zálogosbirtokokat
– birtokából járó hitbérből és jegyajándékból plenam, effectuosam atque omnimondam
satisfactionem impendissent, ezért nyugtatja őket erről.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 11887. (NRA 1732-32.)

1092 Szept. 8. Buda.1 Zs. a titeli / csanádi káptalanhoz. Elmondták neki Csépi Jakab özvegye (nob.) és leánya:
Anko (nob.), valamint Remetei István fia: Imre nevében, hogy Csépi András fiaival: Mihállyal, Istvánnal,
Gergellyel és Péterrel elfoglalta a Gyertyános és Nyék birtokokban öröklés jogán birtokolt részeiket és
azokat jelenleg is elfoglalva tartja, emellett Pasko, Marea és Mixa gyertyánosi lakosok pedig egy ott birtokolt
szántórészüket és réteiket hatalmaskodva elfoglalták. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják
meg neki. Kijelölt királyi emberek: Egresi Péter fia: Mihály, Székási Lőrinc és Miklós, Mantfalvi András és
Maius, Keresztesi1 Csákány Mihály, Jenői Benedek deák és Ábrahám, Belicei Domokos. – Ortvay: Temes
597. (Átírta a titeli káptalan 1426. nov. 5-i oklevelében: 1282. DL 54536. – Kállay cs.) – Az ügyben Zs.
ugyanezen napon a fentivel azonos tartalmú parancsot intézett a csanádi káptalanhoz is, amelyben a királyi
emberek névsora az előbbivel megegyzik. – Ortvay: Temes 598., eml. (Átírta a csanádi káptalan 1426. okt.
17-i oklevelében: 1228. DL 54535. – Kállay cs.)
1

A helynév csak a csanádi káptalanhoz intézett parancsban szerepel.

1093 Szept. 8. Buda. Garai Miklós nádor Győr megye hatóságához. Küldjék ki egy vagy két emberüket, akik tudják
meg az igazságot Antal csornai prépost és ügyvédje: Pásztori László deák panasza (lásd 172) tárgyában, majd
tegyenek neki jelentést. – Győr 27. sz. (Átírta Győr megye hatósága 1426. szept. 15. utáni jelentésében: 1113.
GYMSML 5373., Csornai konvent mlt. 34-3-27. – DF 264984.)
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1094 Szept. 8. Orsova. A fi renzei Scolari István fia: Ozorai Pipo temesi és sókamaraispán az általa korábban Szent
Fülöp és Jakab apostolok, valamint Szent László király tiszteletére Székesfehérváron alapított kápolnában –
amelyet maga és felesége: néhai Ozorai András leánya: Borbála temetkezési helyéül választott (vö. ZsO XII.
866. sz.) – végzendő liturgikus feladatok ellátására felesége egyetértésével a fehérvári Szűz Mária-egyház
prépostjának és kanonokjainak adományozza a Somogy megyei Ketye, illetve a Fejér megyei Dég falvakat
minden tartozékukkal együtt, továbbá két, a budai várban lévő házát örök birtoklásra. – Tört. Tár 1884. 434.
(Átírta a fehérvári káptalan 1426. nov. 15-i privilégiumában: 1350. DL 87996. – Esterházy cs. hercegi ágának
lt., Rep. 35-B-30.) – BTOE III. 894. sz. (Uo.) – Végh: Buda helyrajza II. 69/205. sz. (Uo.)
1095 Szept. 8. A csornai konvent Zs.-hoz. Aug. 17-i parancsa (980) értelmében Kispetri Sotlar György királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: György frater presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy amikor
Egyed-napon (szept. 1.) kiszálltak Harka birtokra, majd a királyi ember be akarta vezetni abba Sopron várost
és iktatni azt részükre, akkor annak Kanizsai István, fia: László, és Kanizsai Miklós fia: János keresztúri
villicus-ai: Kewlpel Jakab és Osmer Péter uraik nevében ellentmondtak, ezért a királyi ember megidézte a
Kanizsaiakat Sopron város bírája és esküdtei ellenében Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára a király jelenléte
elé. – Házi I/2. 320. (Sopron város lt. D 712. – DF 202346.)
1096 Szept. 8. Az aradi káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. 1426. aug. 15-i parancsa (974) értelmében Csályai
János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Kelemen mester kanonokot, akik visszatérve
elmondták, hogy ők Szent István király ünnepét követő vasárnapon (aug. 25.) kimentek a parancsban szereplő
birtokrészekre, majd a királyi ember a szomszédok és határosok jelenlétében bevezette abba Dorottyát és
Margitot, és iktatta azt részükre örök birtoklásra. – Datum per manus magistri Viti lectoris et concanonici
nostri. Méltóságsor: Vid olvasókanonok, Pál őrkanonok, Nováki Tamás, Ágoston, Kovászi Benedek és Jakab
kanonokok. – Ortvay: Temes 594., szept. 7-i kelettel. (DL 11839. – NRA 639-11.) – Juhász: Aradi regeszták
25/232. sz., szept. 7-i kelettel (Ortvay után) és 25/236. sz., kelet nélkül. (DL 11839. alapján).

*.

Szept. 8. Raholcai Miklós és György birtokot adományoz. – Fejér X/6. 836. – Az oklevél helyes kelte: szept.
9. Lásd 1102.

1097 Szept. 8. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Albeni János zágrábi püspökhöz. Megköszöni
neki a császári privilégiumok megszerzése ügyében tett fáradozásait és egyúttal elnézését kéri, hogy
szorongatott helyzetében mindezt nem tudja kellőképpen honorálni. – Óváry 100/338. sz. (Milánói lt.)
1098 Szept. 8. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levelei az aquileiai pátriárkához és Cillei Frigyeshez.
Értesíti őket, hogy Zs. hadserege tevékenységének minél pontosabb követése érdekében két megbízott emberét:
Pietro Gambaloitát, illetve Pietro Teutonicót küldi a táborba. – Carteggio II. 20/147., 21/149. sz. (Milánói lt.) –
Óváry 101/339. sz. (Uo.) – A pátriárkának ugyanekkor mellékletet is küld, amelyben kérésére azt válaszolja,
hogy szorongatott helyzete miatt nem tud számára pénzkölcsönt folyósítani. – Carteggio 21/148. sz. (Milánói lt.)
1099 Szept. 8. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg válaszol Zrinyi Péter levelére, amelyet a hercegi
familiárissal, Pietro Teutonicóval küldött. Köszönetet mond neki és örül annak, hogy a császári had a
velenceiek ellen vonul. – Carteggio II. 21/150. sz. (Milánói lt.)
1100

Szept. 9. (in Gumur, f. II. p. nat. Marie) Zenthelsebeth-i Gáspár fia: Imre gömöri
alispán és a szolgabírák Zs.-hoz. Aug. 8-i parancsa (946) értelmében kiküldték maguk
közül Heren-i Péter szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy ő kimenve a megyébe
mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudta, hogy minden a
Csetnekiek panasza szerint történt.
Papíron, három gyűrűspecsét darabjaival. DL 11835. (NRA 1549-81.)

1426. szeptember 9. – szeptember 12.
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Szept. 9. (in Gumur, f. II. p. nat. Marie) Zenthelsebeth-i Gáspár fia: Imre gömöri
alispán és a szolgabírák Zs.-hoz. Aug. 8-i parancsa (943) értelmében kiküldték maguk
közül Heren-i Péter szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy ő kimenve a megyébe
mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudta, hogy minden a
Csetnekiek panasza szerint történt.
Papíron, három gyűrűspecsét nyomával. DL 11836. (NRA 1549-79.)

1102 Szept. 9. Bakva. Raholcai Lőkös fia: Miklós mester és Lőkös fia: István mester fia: Gergely két telküket,
amelyeken jelenleg László fia: György és Cornatus Balázs laknak, minden, az ő Ozlatinch-i birtokrészükön
fekvő tartozékaikkal: szántókkal, erdőkkel és rétekkel együtt, osztályos testvéreik egyetértésével a bakvai
Szent Benedekről nevezett (pálos) kolostornak adományozzák. – Fejér X/6. 836., szept. 8-i kelettel, számos
olvasati hibával, állítólag az eredeti példány alapján. – Levt. Közl. 3. (1925) 104., reg. (HDA Acta Paulinorum,
Bakva 8. – DL 32768.)
1103 Szept. 10. A csázmai káptalan emlékezetül adja, hogy Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán 1426.
aug. 24-i parancsa (1009) értelmében Oresiai Terpinic Péter báni emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Ádám papot, karbeli javadalmast, akik visszatérve elmondták, hogy ők Bertalan-nap utáni kedden (aug. 27.)
kiszálltak Gradec és Dobovc castellum-ok bizonyos birtokrészeire, továbbá Szalatnok birtokra, majd a báni
ember a szomszédok és határosok jelenlétében bevezette azokba Blagai Antalt, és iktatta azokat részére zálog
címén. – Blagay 279. (DL 66567. – Blagay cs.)
1104 Szept. 11. Csenger. Fancsikai Lázár szatmári alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy bár a
pecsétjükkel kiküldött emberük: Jánosi Kántor Domokos Madai Lászlót Vajai Ábrahám ellenében a megye
törvényszéke elé idézte a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe előtti szerdára (szept. 11.), ő nem jött és
nem is küldött maga helyett senkit, ezért bírságban, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalják.
– Szatmár 346. sz. (DL 97046 – Vay cs., berkeszi.)
1105

Szept. 11. (f. IV. a. exalt. crucis) [A vasvári káptalan emlékezetül adja1], hogy személyesen
megjelent előttük Nyczk-i Henslinus fia: János, Benedek fia: László [egyfelől, másfelől]
Gyak-i Zeph (dictus) János fia: [Márton] és az alábbi bevallást tették: quod ipsi se se
mutuo super universis causis, factis, dampnis, […]2 act[ibus potentiariis], verberum et
vulnerum illationibus, sanguinum effusionibus necnon […]3 providi Stephani litterati,
iobagionis eorundem Iohannis et Ladislai in possessione ipsorum Wyffalw vocata
residentis ac aliis quibuslibet malefactorum generibus a festo epiphaniarum Domini
(jan. 6.) incipiens usque hodie quitum et expeditum reddissent et comisissent; az ügyben
keletkezett valamennyi oklevelet – demptis litteralibus instrumentis factum iurium
possessionarium tangentibus – érvénytelenítik. Ezenfelül Márton a mondott Lászlót az
eskütétel alól, amelyet perhalasztólevelük értelmében Kisasszony-nap 8. napján (szept.
15.) ötvenedmagával kellett volna letennie, mentesíti.
Papíron, hátlapján kerek pecsét töredékeivel. Niczky cs. lt. 148. (DF 209253.)
1
Noha a 9,5 cm szélességű hiány miatt a hiteleshely neve nem olvasható, de az írásképe és a pecsét
nagysága alapján valószínűleg e káptalanról van szó, vö. a szept. 17-i oklevelükkel (1119). 2 Kb. 2 cm
szélességű hiány. 3 Kb. 2 cm szélességű hiány.

1106

Szept. 12. (Bude, f. V. p. nat. virg.) Zs. a sági konventhez. Elmondták neki Harazth-i
János fiai: Péter és Fülöp, valamint Mihály fiai: János és László nevében, hogy Zelen-i
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1426. szeptember 12. – szeptember 13.

Imre vasas Szent Péter ünnepe (aug. 1.) táján ex indictione et scito Demetri Dacho de
Nyenye ac Stephani et Lorandi fratrum eiusdem Demetri necnon Blasii de Hugyagh
ac Nicolai filii Barchal, Myko, Pauli, Behar, Nicolai et Ladislai filiorum eiusdem,
Ladislai Thautus, Mychaelis fabri, alterius Mychaelis, Sebastiani dicti Soldos, Stephani,
Mychaelis filiis(!) Vanchok, Petri Rechky, Blasii filii eiusdem, Thome fabri, Nicolai
dicti Mogos, Mychaelis, Blasii filiorum Velyk, Barchal, Blasii Thurech et Philippi
pastoris in Kezew commorantium, iobagionum et familiarium ipsorum filiorum Dacho
sedecim capecias frugum ac tres currus feni ipsorum ad ortum suum importasset
potentia mediante, mindezt oklevelekkel is bizonyítani tudják. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike idézze meg Dacho János fiait: Demetert, Istvánt és Lórántot ad terminum
competentem a királyi különös jelenléte elé, közöttük függő per nem lévén akadály,
meghagyván egyúttal nekik jobbágyfamiliárisaik előállítását is; a konvent minderről
ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Mychael, Iacobus de Thur, Symon
de Kerekgardon, Nicolaus f. Stephani de Pyr, Iohannes f. eiusdem, Stephanus de Zelen,
Demetrius Bacho de Zalathna.
Átírta a sági konvent 1426. szept. 24-i jelentésében: 1141. DL 11850. (NRA 1549-85.)
1107 Szept. 12. Nyitra. Nyitra megye hatósága1 emlékezetül adja, hogy amikor Torozméli Demeter szolgabíró
Garai Miklós nádornak a György esztergomi érsek és Bátmonostori Töttös János között zajló perben hozott
ítéletlevelében foglaltaknak megfelelően Keresztelő Szent János ünnepe nyolcadik napjának nyolcadik
napján (júl. 8.) kiszállt Töttös János Kerekudvar és Agó birtokaira, hogy felügyelje a Töttös János jobbágyai
részéről az érseknek adandó elégtételt, akkor Töttös János officiálisa: Dereszlényi István a szolgabíró és
más nemesek jelenlétében elolvasta az ítéletlevelet, majd akként szolgáltatott elégtételt, hogy Benedek
és Lukács kerekudvari villicus-okat, továbbá Pál, Pénzes György, Kecskés György, Péter és Tót Miklós
agói jobbágyokat összesen kétszáznyolcvanadmagukkal esküre kötelezte ártatlanságuk bizonyítására
az esztergomi érsek ellenében, amely esküt mindegyiküknek külön-külön negyvenedmagukkal kellett
letenniük, Benedeknek és Lukácsnak Jakab-nap 8. napján (aug. 1.) a Málas birtokon lévő Mindenszentekplébániatemplomban, a többieknek pedig Szent István király ünnepének 8. napján (aug. 27.) a Nyír birtokon
lévő Szent István-plébániatemplomban az egyik megyei szolgabíró jelenlétében, aki minderről a megyét a
Szent István király ünnepének 8. napját követő első törvényszéken köteles tudósítani. – Zichy VIII. 304. (DL
80067. – Zichy cs., zsélyi 213-2051.)
1

1108

Nem tüntették fel a neveket.

Szept. 13. (Bude, f. VI. p. nat. virg.) Zs. az aradi káptalanhoz. Elmondták neki Maroth-i
János bán és fia: László nevében, hogy ők a Zaránd megyei Fenyes birtokon György
Erdeuhegh-i plébános1 teljes birtokrészébe, amely őket zálog címén illeti meg, be akarnak
kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után vezesse
be (Maróti) János bánt és Lászlót a mondott birtokrészbe, majd iktassa azt részükre minden
haszonvételével; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi
jelenlét elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Thomas
f. Pauli de Symonkereky, Thomas de Kezepvassan, Benedictus, Michael fili(i) Iwan de
Nemespyl, Stephanus, Vallentinus, Dominicus fili(i) Andree de Somos.
Átírta az aradi káptalan 1426. okt. 31-i oklevelében: 1266. DL 11852. (NRA 1520-21.)

1426. szeptember 13. – szeptember 15.
1
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Az eredetiben: discreti viri Georgii presbiteri de Erdeuhegh.

1109 Szept. 13. Várad. Pratói János váradi püspök emlékezetül adja, hogy megjelent előtte gyepesi vajdája: György
fia: Péter, és felmutatta előtte elődje: (Scolari) András váradi püspök 1411. ápr. 27-i privilegiális oklevelét
(ZsO III. 400. sz.), majd annak átírását kérte, amit a püspök meg is tett, saját oklevelébe foglaltan. – Bunyitay:
Bihar megye 16. (DL 9776. – NRA 944-13.) – Bunyitay I. 234., részlet. – Átírta Kusalyi Jakcs Dénes váradi
püspök 1431. febr. 5-én. (DL 11744. – Uo.)
1110

Szept. 14. (in Kenese, in exalt. crucis) István Kenese-i és János Wepsen-i plébánosok
Placentia-i de Vicedominis Máté mindkét jogi doktorhoz, György esztergomi érsek,
örökös ispán és prímás, legatus natus vikáriusához és általános ügyhallgatójához.
Amint megkapták júl. 9-én kelt, pro parte dominorum plebanorum de vicaria de Giwg et
Feyereghaz comitatus Simigiensis dyocesis Vesprimiensis contra honorabile capitulum
prefate ecclesie Wesprimiensis kiállított eltiltó- és idézőlevelét (834), az abban
foglaltaknak megfelelően a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe előtti csütörtökön
(szept. 12.) kiszálltak Veszprém városba és in porticu ipsius ecclesie Wesprimiensis
honorabilem virum dominum Nicolaum vicarium prefate ecclesie inhibendo antelatos
dominos de dicto capitulo Wesprimiensis contra prelibatos dominos plebanos iuxta
continentiam litterarum v(estre) p(aternitatis) ad tricesimum diem predicte ferie quinte
(okt. 11.) vestre paternitatis citavimus in presentiam.
Több helyütt szakadt, restaurált papíron, a szöveg alatt két rányomott pecsét nyomával. Veszprémi
székeskáptalan mlt., Simig. Cott. Dec. 17. (DF 201239.)

1111

Szept. 15.1 Sinj vár. Nelipach fia: Iván fia: János cetini és klisszai gróf, egykori dalmát-horvát bán emlékezetül
adja, hogy leányától: Katalintól – aki Frangepán János (magn.) vegliai, modrusi és zenggi gróf felesége
– átvett 25000 aranydukátot, amit elköltött, különösképpen a törökök, a velenceiek és más ellenségek
támadásainak kivédésére. Ezért az összeg fejében leányának és utódainak zálogba adja a horvátországi
Klissza várát minden tartozékával és haszonvételével egyetemben, szavatosság vállalásával. – Frangepán
I. 206. (DL 87993. – Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 42-C-23.) – Archivski Vjestnik 1905. 171., reg.
1

1112

Vö. a knini káptalan szept. 20-i oklevelével: 1125.

Szept. 15. (dom. p. exalt. crucis) Miklós prépost és a leleszi konvent emlékezetül
adja, hogy Zs. júl. 3-i parancsa (811) értelmében kiküldték tanúbizonyságukat: Jakab
frater presbitert, aki visszatérve elmondta, hogy ő a Szent Kereszt felmagasztalásának
ünnepe előtti csütörtökön (szept. 12.) Bayor-i János fia: László meg a többi panaszos
vezetésével kiment Zemplén megyébe, ahol Cheley-i Péter fia: János alispán helyettese
(subvicecomes): István, valamint Ronnywa-i Illés fia: András és Kamonya-i Mátyás
szolgabírák jelenlétében mindenkitől, akitől kell és illik, különösen ab … egregio
Sigismundo filio Nicolai de Homonna commetaneo, item Francisco de Nathafalwa,
Ladislao et Iacobo filiis Gapol de Morwa, Iohanne filio Iacobi de Chemernye similiter
vicinis et commetaneis dicte possessionis Kewthveles, item Gregorio filio Georgii de
Kaponya, Ladislao et Andrea de Lezthemer nobilibus comprovincialibus dicti comitatus,
item Valentino de Ztankocz vicecommetaneo dicte possessionis Kwrthweles5, ex eorum
scilicet attestantium scitu talem de premissis scivissent et comperissent veritatem, hogy
minden a panasz szerint történt. Hiisque peractis prescriptas terras arabiles et predium
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ipsorum exponentium per memoratos occupatores indebite et potentialiter occupatas
exclusis prius et eiectis eosdem de eisdem prescripti subvicecomes et iudices nobilium
dictos exponentes in dominium earundem rursus et iterum reintroduxissent. Retulit etiam
dictum nostrum testimonium, quod prefati subvicecomes et iudices nobilium de factis
premissis annotatis exponentibus nullam satisfactionem nullumque complementum
impendere et exhibere valuissent.1
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 83635. (Bárczay cs.) – Átírta Garai Miklós nádor 1433. márc.
3-i oklevelében. DL 12481. (NRA 945-21.) – Tartalmilag átírta 1) Garai Miklós nádor 1430. márc. 14-i
oklevelében. DL 60687. (Máriássy cs. lt., Vegyes iratok 547.) – 2) Ugyanő a leleszi konventhez címzett
parancslevelében 1431. jún. 8-án. DL 60700. (Uo. 557.)
1

Vö. Zemplén megye szept. 17-i jelentésével is: 1118.

1113 Szept. 15. u. Győr. Megyeri Varjú Gergely győri alispán és a szolgabírák Garai Miklós nádorhoz. Szept. 8-i
parancsa (1093) értelmében kiküldték emberüket, […] nemest, aki visszatérve elmondta, hogy ő Kisasszonynap utáni […] elvégezte a vizsgálatot, amely mindenben igazolta a panaszt. – Győr 28. sz., szept. 8. utáni
keltezéssel. (GYMSML 5373., Csornai konvent mlt. 34-3-27. – DF 264984.)
1114 Szept. 16. A budai káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. aug. 24-i parancsa (1008) értelmében az abban
megnevezett Alagi Miklós és Gutai György fia: György királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Pál
karbeli presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők Egyed-napon (szept. 1.) kimentek Hartyán és Némedi
birtokokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után bevezették azokba (Alcsebi) Miklós váci
püspököt meg nepos-ait: Lászlót és fiait: Jánost, Miklóst, Gáspárt és Istvánt, valamint örököseiket, és iktatták
részükre új adomány címén örök birtoklásra a törvényes ideig a helyszínen maradva. A privilégiumukat
függőpecséttel és chirographum-mal erősítették meg. Datum per manus … Valentini lectoris et canonici
ecclesie nostre. Káptalani méltóságsor: Imre éneklő-, Barnabás őrkanonok, Nyárhídi Dénes, Budai Dénes,
Eberhard és Tamás kanonokok. – BTOE III. 895. sz. (Váci Püspöki és Káptalani Levéltár, Oklevelek és iratok
2. – DF 280242.) – Átírta Zs. 1433. márc. 7-i privilégiumában. PML, Oklevelek levéltári gyűjteménye 108.
(DF 280178.)
1115 Szept. 16. A győri káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. 1426. aug. 21-i parancsa (994) értelmében Kelemen
győri püspökkel, a király által kirendelt királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Andrást, a győri
Szent Adalbert-egyház prépostját, akik visszatérve a püspök pecsétjével megerősített jegyzékben leírva
bemutatták és élőszóval is elmondták, hogy Egyed-napon (szept. 1.) és az azt követő napokban Kanizsai
István és fia: László (magn.) – aki egyúttal Kanizsai Miklós fia: János mestert is képviselte –, valamint
Mihályi Domokos fia: Ugrin, Pál fia: Péter, Kisfaludi Lőrinc fia: Antal és István fia: Miklós meg más
szomszédos és határos birtokosok jelenlétében kiszálltak Mihályi és Kisfalud birtokokra, és azokat a néhai
András királynak az említett mihályi nemesek által felmutatott privilégiuma alapján (Reg. Arp. 566. sz.)
a felek egyhangú beleegyezésével, bármiféle ellentmondás nélkül Kapu és Babót birtokoktól elhatárolták,
majd azok birtokába a feleket bevezették, és újból iktatták azokat részükre. A káptalan az oklevelet nagyobb
pecsétjének ráfüggesztésével erősítette meg. Méltóságsor: Egyed prépost, Miklós olvasó-, Tamás éneklő- és
Mátyás őrkanonok. – Sopron vm. II. 103. (Két példányban: DL 61410. és DL 68344. – Kisfaludy cs.)
1116 Szept. 16. Róma. V. Márton pápa megparancsolja az esztergomi egyházmegyei savniki1 Szűz Mária-monostor
apátjának, hogy a szepesi Szent Márton-egyház ama kanonokságát, amely Marokh János fia: Simon halálával
üresedett meg, adja Betlenfalvi András esztergomi egyházmegyei klerikusnak, aki azt már Zs. ajánlásával
és György szepesi prépost translatiója révén elnyerte. – Lukcsics I. 892. sz. (Reg. Lat. vol. 265, fol. 200.)
1

A kiadásban: de Chennek.
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1117 Szept. 16. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. Segítségéért könyörög: Velence,
Firenze és Szavoja mind az ő területeit támadják, valamint a mantovai és a modenai őrgróf is ellene
fordult. Részletesen ismerteti Brescia ostromát és szorongatott helyzetét. Minderről Zs.-hoz küldött követe,
Lancelotto Crotto fog élőszóban beszámolni. – Osio II. 265. (Milánói lt.) – Carteggio II. 21/151. sz. (Uo.) –
Óváry 101/340. sz. (Uo.)
1118

Szept. 17.1 (in Therebes, f. III. p. exalt. crucis) Chele-i Péter fia: János zempléni alispán és a
szolgabírák emlékezetül adják, hogy Zs. júl. 3-i parancsa (811) értelmében a Szent Kereszt
felmagasztalásának ünnepét megelőző csütörtökön (szept. 12.) maguk közül Chele-i
János alispán helyettesét (subvicecomitem): Istvánt, meg Ronwa-i Illés fia: András és
Kamanya-i Mátyás szolgabírókat küldték ki a leleszi konvent tanúbizonyságával: Jakab
frater presbiterrel, akik visszatérve elmondták, hogy a mondott napon per adductionem
hominis prenotati Ladislai filii Iohannis de Bayor kiszálltak Zemplén megyébe, ahol
mindenkitől, akitől kell és illik, különösen ab … egregio Sigismundo filio Nicolai de
Homonna commetaneo, item Francisco de Nathafalva, Ladislao et Iacobo filiis Gyapol
de Morwa, Iohanne filio Iacobi de Chemernye similiter vicinis et commetaneis dicte
possessionis Kerthweles, item Gregorio filio Georgii de Kaponya, Ladislao et Andrea
de Lezthemer nobilibus comprovincialibus dicti comitatus, item Valentino de Stancoch
vicecommetaneo dicte possessionis Kerthweles megtudták, hogy minden a király
levelében foglaltak szerint történt. Hiisque peractis prescriptas terras arabiles et predium
ipsorum exponentium per memoratos occupatores indebite et potentialiter occupatas,
exclusis prius et eiectis eosdem in dominium earundem rursus et iterum presente dicto
testimonio communiter reintroduximus.
Papíron, hátlapján három pecsét töredékével és két másik nyomával. DL 60671. (Máriássy cs. lt., Vegyes
iratok 527.)
1

1119

Vö. a leleszi konvent szept. 15-i jelentésével: 1112.

Szept. 17. (4. die exalt. crucis) A vasvári káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy megkapván
vizsgálatra és idézésre felszólító parancsát, az abban megnevezett Guthahaza-i Ferenc
királyi emberrel kiküdték tanúbizonyságukat: Balázs karbeli klerikust, akik visszatérve
elmondták, hogy a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén (szept. 14.) Gerse-i
Pethew fiát: Lászlót in civitate eiusdem Vosuariensi, Thelekus-i György fiát: Istvánt
ugyanott, in suo videlicet officiolatu, Tamás szentgotthárdi apát és Gyrolth-i János
ellenében Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadra megidézték a királyi jelenlét elé, Stephanum
vero dictum Pap, Benedictum litteratum Zenthpethurfolua, Martinum et Mychaelem
de eadem, Georgium et Mychaelem filios Iohannis de Janusfolua, Iacobum, Paulum,
Iohannem, alterum Iohannem Bakos, Clementem, Blasium Pothran de Gerse, iobagiones
suos eisdem statuere commitendo.
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 92698. (Festetics cs.) – Hátlapján a címzés felett: domino regi,
a címzés alatt: evocationis par.

1120 Szept. 17. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz küldött követéhez, Lancelotto
Crotto hercegi familiárishoz. Elindulása után kapta meg Zs. és hercegi követeinek leveleit a király kedvező
döntéséről, amely szerint serege még abban a hónapban támadásra indul; kéri, hogy sürgesse meg e segítséget.
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Ecseteli a bresciai fellegvár ostromát, felveti, hogy Zs. serege egyesüljön az ő seregével Val Camonica
térségében, keljenek át azon és zárják el a velenceiek elől az utat. Erről győzze meg a királyt másik követe,
Federico Pezzi segítségével. – Carteggio II. 21/152. sz. (Milánói lt.) – Századok 41. (1908) 19., hibás kiv.,
szept. 18-i kelettel mint Zs. levele.
1121 Szept. 17. Abbiate. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz küldött követeihez, Lancelotto
Crotto és Lodovico Sabini hercegi familiárisokhoz. Kérjék Zs.-t, hogy a pápához küldendő követeit utasítsa,
hogy azok a pápát a Zs.-dal és vele való szövetségre próbálják rávenni a zsinat összehívása tárgyában, mert
a saját követének ezirányú kérését elutasították. Egyúttal sürgeti a Zs. által ígért hadisegélyt. – Osio II. 267.
(Milánói lt.) – Carteggio II. 21/153. sz. (Uo.) – Óváry 101/341. sz. (Uo.)

*.

Szept. 18. Zs. levele a milánói herceghez. – Századok 41. (1908) 19., kiv. – A levél helyes kelte: szept. 17.
Lásd 1120.

1122 Szept. 18. Velence. A velencei szenátus határozatot hoz arról, hogy milyen utasítást adjanak két Zenggben
tartózkodó polgáruk, Benedictus de Molino és Zacharias de la Spiga számára. Megkapták e hó 13-án,
Zenggből írt levelüket, amely szerint a zenggi gróf hadaival együtt megindult. Keressék fel, és tárgyaljanak a
gróffal, hogy tudassa Zs.-dal a velenceiek jószándékát. A szavojai hercegtől, aki felajánlotta a békeközvetítést,
mindennap várják vissza a követeket, akik számára a herceg menlevelet is ki akar eszközölni Zs.-tól, hogy
udvarában felkereshessék. Tisztes feltételekkel a maguk részéről készek békét kötni, és a grófnak is hálásak
lesznek a közbenjárásért. – A szavazás eredménye: De parte omnes alii, de non 2, non sinceri 3. – Cusin 36.
(Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni del Senato, Secreta vol. 9, fol. 167.) – E. Kovács: Egy fi renzei
követjárás 1471., kiv. (Cusin alapján.)
1123 Szept. 19. A csázmai káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előttük Kozovci Bereck fia:
Simon – a maga és carnalis testvére: Erzsébet nevében – és Kozovci Ördög Miklós – a maga és a mondott
Erzsébettől született fia: Gergely nevében és terhével –, majd az alábbi bevallást tették: a két Palicsna birtokban
lévő jobbágytelküket, amelyek közül az egyiken Dragsics fia: Bálint, a másikon pedig Spechegovics fia: Bálint
halászok laknak, minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt tizenhat aranyforintért elzálogosítják a
garigi pálos kolostornak szavatossággal. – Levt. Közl. 10. (1932) 281., reg. (HDA Acta Paulinorum, Garig
5-28. – DL 35511.) – Átírta Décsei János fia: Bálint közjegyző 1465. szept. 2-án: Levt. Közl. 12. (1934) 141.,
reg. (HDA Acta Paulinorum, Garig 6-39. – DL 35035.)
1124

Szept. 19. (4. die f. II. p. exalt. crucis) László sági prépost és a konvent Zs.-hoz. Szept.
1-ji parancsa (1059) értelmében Nyenye-i Luka Lőrinc királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: fratrem Andream maiorem, dyaconum ordinis nostri, akik
visszatérve elmondták, hogy ők a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő
hétfőn (szept. 16.) az esztergomi káptalant Zebehleb birtokukon a felperesek ellenében
megidézték Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára a királyi jelenlét elé, meghagyván nekik
jobbágyaik előállítását is.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. DL 103510. (Batthyány cs. lt., Jelzet nélküli oklevelek.) –
A hátlapon keresztben bírósági perfeljegyzés, amely szerint a felperest Cochy-i Balázs királyi levéllel, az
alperest Tamás szintén királyi levéllel képviselte, a pert György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztották
(ad G); az erről szóló oklevelet két példányban kellett kiállítani (due).

1125 Szept. 20. A knini káptalan tanúsítja, hogy személyesen megjelent előttük Iván fia: János cetinai és klisszai
gróf, egykori dalmát-horvát bán, és azt a bevallást tette, hogy mivel leányától: Katalintól – aki Frangepán
János vegliai, modrusi és zenggi gróf felesége – átvett 25000 aranydukátot, amit elköltött, különösképpen
a törökök, a velenceiek és más ellenségek támadásainak kivédésére, ezért az összeg fejében leányának és
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utódainak zálogba adja a horvátországi Klissza várát minden tartozékával és haszonvételével egyetemben,
szavatosság vállalásával.1 – Frangepán I. 208. (DL 87993. – Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 42-C-24.)
– Archivski Vjestnik 1905. 171., eml.
1

1126

Vö. János gróf szept. 15-én kelt oklevelével: 1111.

Szept. 20. (in vig. Mathei ap.) Iacob Drusel körmöcbányai bíró és a város esküdtjei
emlékezetül adják, hogy személyesen megjelent előttük Heincz Zwisler, Iohannes
Smuczer, Longus Nicolaus civitatis nostre cives coniurati ac Petrus notarius eiusdem, és
felmutatták Zs. (1426. jan. 19-én kelt) Zolak-i Demeter altárnokmesternek a nevezettek
kárára kiadott ítéletlevelét megsemmisítő, szabad királyi városok képviselőinek
segítségével és jelenlétében hozott ítéletlevelét – amelyet titkospecsétjének
ráfüggesztésével erősített meg (59) –, és annak átírását kérték, amelyet de verbo
ad verbum átírnak, megerősítvén, quod ab eodem tempore, quo pretacti providi,
circumspecti et discreti viri Heincz Zwisler, Iohannes Smuczer, Longus Nicolaus et
Petrus notarius nostre civitatis nobis commanserunt, idem semper licite et honeste aput
nos et in medio nostri sine omni et qualibet honoris sui offensa in laudabili et decenti
regimine vite ipsorum se rite et fideliter conservaverunt, presertim tamen in talibus,
quibus virtutum et laudum preconia comprobantur, continue et intrepide studuerunt
honorifice, in officiis eorum acceptatis complacere pro honore et comodo iamdicte
civitatis et totius communitatis corpus, bona et res laudabili fama exponentes. Acta sunt
hec tempore predicti Iacobi Drusel iudicis existentis necnon suorum iuratorum civium,
videlicet Heincz Czwisler, Longi Nicolai(!), Iohannis Talbt, Heckel Opicz, Erhardi Herl,
Petri Slaguff, Franczlini carnificis, Bartlini carnificis, Longi Petri(!), Erhardi Fiderling.
Privilégiumukat nagyobb pecsétjük ráfüggesztésével adták ki a nevezettek és utódaik
részére.
Hártyán, függőpecséttel, két példányban: 1) Körmöcbánya város lt., Körmöcbánya v. tanácsa, Oklevelek
és levelek 1-25-1-4. (DF 249967.) és 2) Uo. 1-25-1-5. (DF 249968.). – Az átirat egy 1430. máj. 2-án készült
másolata megtalálható az 1430-ban kezdődő új körmöcbányai városkönyvben is (uo., Protocolla 1., a
lapszámok a fényképfelvételekről nem állapíthatók meg – DF 274522.)

1127

Szept. 21. (Crisii, in Mathei) Cillei Hermann zagorjei gróf, szlavón bán a csázmai
káptalanhoz. Elmondták neki Oz[udyo]-i Péter fiai: Péter, György és Imre nevében,
hogy ők in dominium quarundam duarum sessionum iobagionalium in dicta possessione
Ozudyo habitarum, unius, que condam Mykus filii Nicolai prefuisset, et alterius, in qua
ad presens Petrus villicus resideret, ac universarum pertinentiarum et utilitatum earum
ad easdem pertinentium ipsos iuridice concernentium legittime vellent introire. Ezért
megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a báni emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után vezesse be őket
azokba, majd iktassa azokat részükre örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat
idézze meg ad terminum competentem jelenléte elé in sedem Crisiensem, a káptalan
pedig ugyanoda tegyen jelentést. Presentes sigillo vicebanorum et comitum nostrorum
Crisiensium fecimus consignari.
Átírta a csázmai káptalan 1426. nov. 6-i privilégiumában: 1284. DL 100441. (Batthyány cs. lt., Acta
antiqua, Ozugyo 4-5-34.)

378
1128

1426. szeptember 21.

Szept. 21. (4. die f. IV. a. Mathei) Az egri káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy megkapván
György szepesi prépost és a káptalan részére szóló éves megbízását, az abban
megnevezett Habanhaza-i1 András királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Kelemen karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Máté-nap előtti szerdán
(szept. 18.) kiszálltak Zemplén és Szabolcs megyékbe, ahol vizsgálódva megtudták, quod
Georgius Horvati magnifici Pauli Bissemi alias regni Sclavonie bani in possessionibus
ipsius Alsobenye et Felsebnye(!) officialis Mihály-nap (szept. 29.) előtt quasdam vineas
dictorum dominorum prepositi et capitulum Scepusiensis in territorio cuiusdam montis
Elesheg nuncupata intra veras metas possessionis ipsorum Liskawolasy nuncupata(!)
existentes de mandato dicti Pauli bani, domini sui, per iobagiones ipsius Pauli bani
colligi ac vina de eisdem deportari ac munera recipi fecisset potentia mediante.
Papíron, zárópecsét nyomával. Szepesi prépostság lt. 199. (DF 264317.)
1
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Az oklevélben: Andrea Habanhaza.

Szept. 21. (4. die f. IV. a. Mathei) Az egri káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy megkapván
György szepesi prépost és a káptalan részére szóló éves megbízását, az abban
megnevezett Habanhasa-i1 András királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Kelemen karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Máté-nap előtti szerdán
(szept. 18.) kiszálltak Zemplén és Szabolcs megyékbe, ahol vizsgálódva megtudták,
quod Michael filius Dominici dicti Ormos de Chycher ex scitu ac informatione eiusdem
patris sui necnon Iacobi, Thome, Iohannis, Petri, Georgii et Stephani fratrum eius de
eadem assumptis secum familiaribus eorundem ad territorium possessionis prefatorum
dominorum prepositi et capituli Lyzkawolasy vocate procedentes falcastra trium
iobagionum et alia bona aput eos reperta ab eisdem iobagionibus in ipsa Lyzkawolasy
commorantibus abstulissent et quo voluissent, fecissent potentia mediante.
Papíron, zárópecsét nyomával. Szepesi prépostság lt. 210. (DF 264328.)
1
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Az oklevélben: Andrea Habanhasa.

Szept. 21. (in Mathei) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük Uzffalva-i Belinus fia: Lőrinc – a maga meg Pál fia: Miklós deák nevében és
terhével – és Thamasfalva-i János fia: András egyfelől, másfelől Roskovan-i Palcha fia:
Pál – a maga meg carnalis testvére: Péter nevében és terhével –, Lopo fia: Mátyás – szintén
a maga és frater fratruelis-a: Antal fia: Péter nevében és terhével – és Egyed fia: László
de eadem Roskovan – szintén a maga és atyja, meg frater-e: Péter nevében és terhével
–, majd az alábbi bevallást tették: jóllehet még régebben vita indult közöttük super
destructione metarum per arationem terrarum et seminationem necnon occupatione,
detentione fructuum et utilitatum perceptione, amellyel Lőrinc, Miklós és András az
említett Roskovan-i nemeseket megvádolták, most azonban fogott bírák tanácsára és
ösztönzésére úgy határoztak, hogy alávetik magukat János szepesi olvasókanonok,
Harasth-i Poch fia: László mester (nob.) meg mások, akiket a felek akaratából
választottak, ítéletének, amelyet az említettek húsvét ünnepének 8. napján (1427. ápr.
27.) auditis partium propositionibus visisque iuribus et litteralibus instrumentis, quas
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et que ipsi partes in facie dicte litigiose terre exhibere et producere presente testimonio
nostro, per nos ad id deputato fognak meghozni, és az ítélet elfogadását 15 budai márka
büntetés megfizetésének kötelezettsége mellett salva iudicis portione ante litis ingressum
deponendarum vállalják.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Jászói konvent hiteleshelyi lt., Appendices fasciculi 8-32. (DF
251640.)
1131 Szept. 22. A budai káptalan Zs.-hoz. Parancsa értelmében Örsi János fia: Benedek királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: András mester kanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Máté-nap előtti napon
(szept. 20.) az óbudai apácákat és György nevű officiálisukat Cegléd birtokukon Irsai András fia: Benedek
ellenében megidézték Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára a királyi jelenlét elé. – Bártfai Szabó: Pest 614. sz.
(DL 11853. – Acta eccl. ord. et mon., Poson. 52-23.) – Bakács: Pest m. 392/1463. sz. (Uo.)
1132 Szept. 22. A veszprémi káptalan tanúsítja, hogy megjelent előttük Rátóti Gyula fia: néhai Zsigmond fia:
Tamás nevében famulusa: Miskei Lőrinc fia: Ferenc, és ura nevében eltiltotta a említett néhai Gyula özvegyét:
Anglist (nob.) és fiait a néhai Gyula fia: néhai Rátót Keszi és Lovas birtokokban lévő részei kiváltásától,
amelyek jelenleg Tamásnál és anyjánál: Fruzsinánál (nob.) vannak zálogban, Fruzsinát pedig attól, hogy a
kiváltásáért pénzt fogadjon el. – Zala vm. II. 455. (DL 43673. – Múz. törzsanyag, Zarka cs.)
1133

Szept. 22. (4. die f. V. a. Mathey) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg,
hogy Pálóci Mátyus országbírónak Nabrad-i János fia: János részére szóló idézőlevele
értelmében az abban megnevezett Thykud-i András királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Ferenc frater presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők Máténap előtti csütörtökön (szept. 19.) Wya(!)-i Ábrahámot Waya-i birtokon lévő részén
megidézték az országbíró levelében foglalt ügyben válaszadásra, és az országbírónak
valamint perbeli ellenfelének járó hat márka bírság megfizetésére a királyi jelenlét elé
Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 97047. (Vay cs., berkeszi.)

1134

Szept. 22. (dom. p. Mathey) Miklós leleszi prépost és a konvent Garai Miklós nádorhoz.
Tudja meg, hogy Dregnew-i Bessenew (dictus) János fia: Demeter érdekében kiállított,
három vásáron történő kikiáltást elrendelő levele értelmében az abban megnevezett
Kamonya-i Barnabás nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Jakab karbeli
klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők előbb Máté-nap előtti hétfőn (szept.
16.) Lelez oppidum-ban, az azt követő csütörtökön (szept. 19.) Bwthka oppidum-ban,
végül az azt követő szombaton (szept. 28.) Nogmyhal oppidum-ban, in tribus scilicet
foris comprovincialibus comitatus Zempleniensis post sese consquenter celebratis
megidézték Pazdych-i Mátyás özvegyét: Utilia-t (nob.) a nádor oklevelében említett
határlevél felmutatására, valamint a nádornak és perbeli ellenfelének járó hat márka,
illetve az utóbbinak járó további négy márka büntetés megfizetésére Mihály-nap
(szept. 29.) nyolcadára a nádori jelenlét elé, insinuando ibidem, ut si ierit et dictas
litteras metales exhibuerit, de dictisque iudiciis vestre magnificentie et parti adverse
satisfecerit, bene quidem, alioquin non obstante ipsius absentia et rebellione vestra
magnitudo fi nem faceret in factis in dictis litteris suis specificatis, prout dictaret ordo
iuris.
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Papíron, pecsételés nyoma nélkül. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-19. (DF 221655.) – A hátlapján
keresztben egy 1426. nov. 23. után kelt, a királynak címzett jelentés fogalmazványa (1416).
1135

Szept. 22. (3. die vig. Mathei) Péter jászói prépost és a konvent Garai Miklós nádorhoz.
Tudja meg, hogy megkapván György szepesi prépost és a káptalan részére szóló
éves megbízását, az abban megnevezett Abon-i János királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Tamás frater presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők Máténap előtti napon (szept. 20.) kiszálltak Zemplén megyébe, ahol vizsgálódva megtudták,
quod Georgius de Mezev Kisasszony-nap (szept. 8.) táján porcos suos, pecora et pecudes
ac quorundam suorum Valahorum ad vineas iobagionum dictorum dominorum prepositi
et capituli Scepusiensis in possessione ipsorum Liskaolazi vocata commorantium
quamplures, ymmo totiens quotiens sue placuisset voluntati, depelli et vites ipsarum
vinearum destrui ac botros depasci et comedi fecisset potentia mediante.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Szepesi prépostság lt. 209. (DF 264327.)

1136

Szept. 22. Item anno Domini Mo CCCCo XXVI dominica proxima post Mathei apostoli
Tylmannus Bruch et Hermannus Wolff Cracovienses1 arestaverunt omnia bona mobilia
et immobilia Balasii Könstil2 pro IIC marcis latorum grossorum et quinquaginta numeri
eiusdem Bohemicalis.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 6. bejegyzés.
1
A sor felett beszúrva, vö. az alábbi bejegyzés szövegével.
o betűket ö-nek írtuk át.

1137

2

A szövegben előforduló kis e betűvel álló

Szept. 22. Item anno quo supra, dictus Tylmannus Bruch et Hermannus Wolff cives
Cracovienses fecerunt et statuerunt legitimum et verum syndicum suum causidicum
discretum Henricum Parvum, nostrum coniuratum omni ipsorum causarum hic et
ubique intra ambitum regni Hungarie.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 7. bejegyzés.

1138 Szept. 22. Velence. A velencei szenátus határozatot hoz arról, hogy milyen utasítást adjanak friauli
helytartójuk számára. Megkapták levelét a sikeres velencei hadmozdulatokról. A lovasegységeket kímélje,
ne tegye ki veszélynek; lehetséges, hogy Cillei gróf, miután tapasztalja területe velencei pusztítását, hajlani
fog a tárgyalásokra. Megfelelő módon tudassa ezt a görzi gróffal vagy övéivel, hogy alkalomadtán a Cilleivel
folytatandó velencei fegyverszüneti tárgyalásokat segítsék elő. Fegyverszünetet 6 hónapnál rövidebb időre
ne kössenek, és mindenről számoljanak be. – A szavazás eredménye: De parte 82, de non 1, non sinceri 0. –
Cusin 37. (Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni del Senato, Secreta vol. 9, fol. 169v.)
1139

Szept. 23. (6. die f. IV. p. exalt. cruc.) A vasvári káptalan Zs.-hoz. Szept. 3-i parancsára
(1070) Sarfey-i Mihály királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Domokos karbeli
klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők a Szent Kereszt felmagasztalásának
ünnepe utáni szerdán (szept. 11.) kimentek Vas megyébe és vizsgálódva megtudták,
hogy minden a panasz szerint történt, ezért Nadasd-i Gáspárt és Gál özvegyét Mochfolva
birtokukon megidézték (Gersei) Petheu fia: László ellenében a királyi különös jelenlét
elé Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára.
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Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 92699. (Festetics cs. lt., Vas 171.) – A hátlapján keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a felpereseket Beren(d)-i Gál képviselte vasvári káptalani levéllel; alatta: II;
Castriferrei (a megyei bírságjegyzéknek).
1140

Szept. 23. Item anno Domini 14261 feria secunda proxima ante Michaelis Balasius Könstil2
spospondit(!) bona fide coram Longo Augustino,3 Cloz Könstil et Georgio eius nato, quod
Paulo Hoz vellet quatuordecim dies post Michaelis (okt. 13.) satisfacere et ad plenum
solvere IC marcas latorum grossorum ita,4 prius idem Balasius dedit dicto Paulo I½C pelles
bovinas, super quas ad dictum terminum debet solvere, ut IC marcas plenarie habeantur.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 17a., 3. bejegyzés.
Így, arab számmal. 2 A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.
kihúzva: et. 4 Utána kihúzva: si non so(lveret)
1
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3

Utána

Szept. 24. (6. die f. V. a. Mathei) A sági konvent Zs.-hoz. Szept. 12-i parancsa (1106)
értelmében Pyr-i István királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: András frater
papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Máté-nap előtti csütörtökön (szept. 19.)
megidézték Demetert, Istvánt és Lórántot, mindegyiket Palasth-i birtokrészükön
Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadára a királyi különös jelenlét elé, közöttük függő per nem
lévén akadály, egyúttal meghagyván nekik jobbágyaik előállítását is.
Restaurált papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 11850. (NRA 1549-85.)

1142

Szept. 25. (f. IV. a. Cozme et Damiani) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül
adja, hogy megjelent előttük Nagfalws-i György Kallo-i Lewkes fia: Miklós meg fiai:
János és Lőrinc, valamint Kallo-i István fia: Zsigmond nevében, majd eltiltotta Orozy-i
Domokos fiát: Lászlót, Fábián fiait: Lászlót, Pált, Mihályt és Tamást, a mondott Domokos
fiát: Imrét meg annak fiait: Fülöpöt és Ferencet, Borswa-i Kanthor Mihály fiát: Ferencet,
Imre fia: Jakab fiait: Fülöpöt és Györgyöt, Miklós fia: Fábián fiát: Jánost, valamint az
összes Borswa-i és Orozy-i nemest attól, hogy a Beregh megyei Heegh et Helmech
birtokokat vagy prédiumokat elidegenítsék, Nagmichal-i Wngy (dictus) Albert (relig. et
magn.) vránai perjelt és fiait: Jánost, Lászlót és Györgyöt pedig attól, hogy ezeket bármi
módon megszerezzék és használják.
Bal sarkánál szakadt papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 54531. (Kállay cs.)

1143

Szept. 25. (4. die dom. p. Mathey) A vasvári káptalan Zs.-hoz. Szept. 3-i parancsa
(1071) értelmében Sarfey-i Péter királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János
karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Máté-nap utáni vasárnap (szept.
22.) kiszálltak Vas megyébe és vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz szerint
történt, ezért megidézték (Csányi) Chak-ot és Balázst Tylay birtokukon Gerse-i Petheu
fia: néhai János fia: László ellenében a királyi különös jelenlét elé Mihály-nap (szept.
29.) nyolcadára.
Több helyütt szakadt, restaurált papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 92700. (Festetics cs. lt., Vas 173.)
– A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felpereseket Berend-i Gál vasvári káptalani
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levéllel, az alpereseket Horwathkut-i Jakab kapornaki konventi levéllel képviselte, és a pert vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztották (ad epiphaniarum); erről két oklevelet állítottak és fizettek ki (due solvisset).
1144 Szept. 25. A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előttük Mileki Miklós fia:
András és Sár oppidum rektorának: Balázs mesternek érdemeire való tekintettel mileki birtokrészéből hat
hold szántóföldet adományoz élete tartamára sáfrány termesztésére, kikötvén, hogy a szántó Balázs halála
után Andrásra vagy utódaira visszaszáll; egyúttal azt is vállalja, hogy Balázst az adományozott birtokrészben
megvédelmezi. – Vasi Szemle 22. (1968) 125. (Szombathelyi székeskáptalan lt., Vasvári káptalan: rendezett
iratok 5-6. – DF 279167.) – Vasvári kápt. reg. 104/284. sz.
1145 Szept. 25. Csenger. Fancsikai Lázár szatmári alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy bár a
pecsétjükkel kiküldött emberük: Rohodi Simon Madai Lászlót Vajai Ábrahám ellenében a megye
törvényszéke elé idézte Szent Kozma és Damján ünnepe előtti szerdára (szept. 25), ő nem jött és nem is
küldött maga helyett senkit, ezért bírságban, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, elmarasztalják. –
Szatmár 347. sz. (DL 97048. – Vay cs., berkeszi.)
1146

Szept. 26. (Bude, f. V. a. Mychaelis) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Huthka-i
Fako (dictus) János, Ulchvar-i János, Zenthmyklos-i István fia: János, Bolth-i Gergely
özvegye (nob.) meg fia: Miklós, valamint Bolth-i István fiai: Bako és Ábrahám nevében,
hogy Beken-i Dénes deák meg uterinus testvérei: Imre és Jakab in anno, cuius iam
secunda instaret revolutio, videlicet sexta feria ante festum beati Martini confessoris
(1425. nov. 10.), a mondott Dénes személyesen csatlósaival és familiárisaival1 együtt a
mondott nemesek Bolt birtokára törve et ad propriam domum ipsorum Bako et Abraham
ibique in facie possessionum ipsorum confratres et sorores ipsorum nobilium verbis
illicitis et vituperiosis deturpassent ac pectoribus equorum hincinde trucidassent Deo
non contenti, omnia pecora dicte possessionis Bolth tam nobilium, quam ignobilium
deportari et depelli, de quibus duos mactari et in usum ipsorum converti; preterea
ipse Dyonisius litteratus quatuor boves dicti Iohannis Fako unacum curru et suis bigis
inter metas possessionis Bolth recipiendo, item idem Dyonisius aratrum dicte nobilis
relicte Gregorii simulcum octo bobus ipsum aratrum trahentibus modo simili inter
metas dicte possessionis Bolth recipiendo famulique eiusdem nobilis domine tunc cum
aratro existentibus diris verberum, vulnerum plagis sauciando, item quinque iobagiones
dictorum nobilium Sebastianum filium Thome, Marcam filium Iacobi, Phylipum
dictum Horvath, Iohannem de Abay dictum et Blasium de Maria captivari captosque ad
possessionem ipsorum Beken deducendo et tamdiu in vinculis ipsorum conservando,
donec quadraginta florenos nove monete pactando habuere promisissent, mindezekkel
pedig a fent említett nemeseknek ezer újforintnyi kárt okozott potentia mediante. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Presentes
autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et
reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum,
sigillo eiusdem fecimus consignari. Kijelölt királyi emberek: Blasius Soldus dictus de
Zyketh, Georgius de Gylahaza,2 Symon de Kecheth, Stephanus f. Nicolai, Anthonius f.
Stephani, Iohannes f. Nicolai de Sew, Petrus f. Pauli de eadem, Ladislaus f. Gywla de
Zenthmiklos, Iohannes de Mag, Gregorius de Mezefalva.3
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Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-44. (DF 221680.) – A hátlapján
keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Gylahaza-i György királyi ember Márton frater jelenlétében
suo modo Zaboch elvégezte a vizsgálatot; datum f. VI. p. Martini (nov. 15.).
1
A szövegben cum suis complicibus et familiaribus áll, amiből nem világos, hogy ezek az emberek csak
Dénesnek vagy a testvéreinek is a csatlósai és familiárisai. 2 A név utólag a sorok közé írva. 3 A dőlten
szedett neveket utólag kihúzták.

1147

Szept. 26. (Bude, f. V. a. Michaelis) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy Peren-i
István (egr.) kérésére universa birsagia et quevis iudiciorum onera, amelyekben Wpor-i
Imre fiát: Lászlót és annak fiát: Balázst jelenléte előtt bárkivel szemben elmarasztalták, a
bírói részt portione vicepalatini nostri salva remanente elengedi, ezért omnibus iudicibus,
iustitiariis nostris et birsagiorum nostrorum exactoribus constitutis et constituendis
megtiltja, hogy Lászlót és Balázst e bírságok okán akár személyükben, akár javaikban
háborgassák. Az oklevelet elolvasása után mindig adják vissza a felmutatójának.
Papíron, a szöveg alatt zöld viaszba nyomott pecsét töredékeivel. DL 54532. (Kállay cs.)

1148

Szept. 26. (Bude, f. V. a. Michaelis) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy
Peren-i István (egr.) kérésére universa birsagia et quevis iudiciorum onera, amelyekben
Barczay-i Lászlót jelenléte előtt bárkivel szemben elmarasztalták, a bírói részt portione
vicepalatini nostri salva remanente elengedi, ezért omnibus iudicibus, iustitiariis nostris
et birsagiorum nostrorum exactoribus constitutis et constituendis megtiltja, hogy
Lászlót e bírságok okán akár személyükben, akár javaikban háborgassák. Az oklevelet
elolvasása után mindig adják vissza a felmutatójának.
Papíron, a szöveg alatt (valószínűleg zöld viaszba) nyomott pecsét töredékeivel. DL 83636. (Bárczay cs.)

1149

Szept. 26. (in Apathyda, f. V. a. Cosme et Damiani) Moczc-i Myske és Zomordwk-i Imre
kolozsi szolgabírák emlékezetül adják, hogy Antal kolozsmonostori apát és a konvent
kérésére kiküldték maguk közül az előbb említett Imre szolgabírót, aki visszatérve
elmondta, hogy ő Keresztelő Szent János fővétele ünnepén (aug. 29.) kimenve a megyébe
vizsgálódva megtudta az igazságot, amely szerint Balázs erdélyi püspök Zazfenes-i
officiálisa: Rosal-i Kwn Miklós Ágoston-napon, szerdán (aug. 29.) a püspök parancsára
és akaratából kiküldte familiárisait és Zazfenes-i viceofficialis-ait: Fodor Lászlót meg
Jakabot, valamint az ott lakó jobbágyok közül jónéhányat a panaszosok Monostor nevű
birtokára, ahonnan az apát és a konvent 11 meg a jobbágyaik 41 ökrét elhajtatta; ezeket
de nemoribus prope fluvium Zamus existentibus locis scilicet pascicalibus eiusdem
possessionis Monostor bobus arantibus deputatis per predictas iobagiones ipsius
domini Blasii episcopi expelli et tandem per eosdem Ladislaum Fodor et Iacobum ad
dictam possessionem Zazfenes depelli fecisset, ahol két nagyobb ökröt levágatott és
saját hasznára fordított, ezzel meg nem elégedvén még ugyanazon a napon az apát és
a konvent familiárisait, akik hozzá, Zazfenes-re igyekeztek, megtudni, miért hajtották
el az ökröket, akkor Kwn Miklós simulcum predictis Ladislao Fodor et Iacobo ac
aliis familiaribus suis sub octo lanceis existentibus necnon quampluribus hominibus
popularibus in eadem Zazfenes commorantibus manibus armatis et potentie a mondott
familiárisok elé kimenve lanceis in hastandis extentis velocissimo in cursu in eosdem
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irruissent, és ha el nem menekülnek, megölték volna őket, ex quibus unum iuvenem,
videlicet Petrum Soldus diris vulneris plagiis afficissent, captivassent és a következő
napig bilincsbe verve fogságban tartotta, quem tandem ad petitionem suam, scilicet
prefati Emerici, uni ex iudicibus nobilium sub fideiussoria cautione et restatutionis
ad deliberationem universitatis nobilium harum partium Transsilvanarum de ipsa
captivitate exmisissent, predictos autem quinquaginta boves ad fideiussoriam cautionem
ipsius domini abbatis et conventus similiter ad deliberationem predictorum nobilium
partium Transilvanarum restituissent, ubi idem Nicolaus Kwn nullam certam ac veram,
rationabilem causam de premissis, quare predictos boves depelli familiaresque ipsorum
abbatis et conventus prosequi fecerit et interficere voluerit, dare et assignare valuisset,
sed omnia premissa potentialiter irrogasset et perpetrasset.
Papíron, hátlapján egy pecsét töredékével és egy másik nyomával. DL 28191. (KKOL, Vegyes iratok.)
1150 Szept. 26. Vásárhely. Gencsi György veszprémi alispán és a szolgabírák azt a pert, amelyet Lihérti Domokos
(proc. Lihérti Péter veszprémi káptalani levéllel) folytat Hédervári1 György, Csitvándi Egyed és Musli Péter
(proc. Kovácsi Bökény Balázs győri káptalani levéllel) ellenében korábbi perhalasztólevelük értelmében
Keresztelő Szent János fővétele ünnepének tizenötödik napján (szept. 12.) jelenlétük előtt, a levél keltétől
számított tizenötödik napra (okt. 10.) halasztják. – HO I. 318. (Az oklevél kiadása utáni jegyzet szerint az
eredeti példány Varsány Jánosnál volt fellelhető. Jelenleg a DL–DF-adatbázisban nem található.)
1
A kiadásban: de Hekuwar, ám, hogy valójában Hédervárról van szó, azt Veszprém megyének az ügyben
október 10-én kelt oklevele (1205) kétségtelenné teszi.

1151 Szept. 26. Filippo Maria Visconti milánói herceg részletes utasításai Zs.-hoz küldött követe, Benedetto da
Forlì számára a Zs. által Itáliába tervezett hadjárattal kapcsolatban. Buzdítsa Zs.-t, hogy személyesen jöjjön;
a friauli csapatok nyomuljanak előre mihamarább. Ecsetelje a herceg igen szorult helyzetét. – Osio II. 268.
(Milánói lt.) – Carteggio II. 21/154. sz. (Uo.) – Óváry 101/342. sz. (Uo.)
1152

Szept. 27. (Bude, f. VI. a. Michaelis) Zs. a garamszentbendeki konventhez. Elmondták
neki Chytnik-i néhai László fia: László, a felhévízi keresztesek kormányzója, valamint
carnalis testvére: Chytnik-i János (egr.) nevében, hogy ők a Nyitra megyei Zelczen
birtokba, amelyet carnalis testvérük: Chythnik-i Miklós (egr.) és felesége: Klára (nob.)
adott nekik örökre, legittime be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
szálljon ki Zelchen birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után vezesse
be őket a mondott birtokba és iktassa azt részükre valamennyi haszonvételével és
tartozékával együtt premisso fraterne donationis tytulo örök birtoklásra; az esetleges
ellentmondókat idézze ad terminum competentem a nádori jelenlét elé, a konvent pedig
ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Paulus de Kostolan, Gregorius,
Barlyus de Bassan, Mathyas de Eleffanth, Ladislaus de Seredahel alias de Byczke,
Andreas f. Erney de Kolon, Nic(ola)us de Apon.
Átírta a garamszentbenedeki konvent 1426. okt. 22-i privilégiumában: 1240. DL 11854. (NRA 1549-86.)
– A konvent oklevelét átírta az esztergomi káptalan 1434. márc. 21-i oklevelében. DL 11855. (Uo.)

1153

Szept. 27. (Visegrad, f. VI. p. Mathei) Zs. a zalai konventhez. Másik levelével Ráthk-i
György fia: János neki tett szolgálatai fejében a Zala megyei Beurukuz1 birtokban meg
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valamennyi haszonvételében és tartozékában lévő összes királyi jogot örökre neki és
feleségének: Katalinnak (nob.) – aki Berukuz-i Benedek fia: néhai Kálmán leánya –
meg utódainak adományozta. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike menjen ki a mondott
birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után vezesse be őket az abban
lévő királyi jogba, és iktassa azt részükre királyi újadomány címén örök birtoklásra;
az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum comptentem a királyi jelenlét elé, a
konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Andreas de Szent
Margitha, Michael de Molah, Emericus de Kamafőlde, Paulus de eadem, Stephanus de
Maioshaza, Gregorius de Besenew.
Átírta a zalai konvent 1426. nov. 28-i jelentésében: 1426, amelynek 1694-ben készült hitelesített másolata
maradt fenn. DL 24514. (NRA 390-21.)
1

1154

Feltehetően Bereköz (Csánki III. 35.).

Szept. 27. (3. d. f. IV. a. Michaelis) László sági prépost és a konvent Zs.-hoz. Szept.
7-i parancsa (1088) értelmében Kyschalamya-i Pál fia: Péter királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: András frater diaconus-t, akik visszatérve elmondták, hogy ők
Mihály-nap előtti szerdán (szept. 25.) kiszálltak Hont megyébe, ahol vizsgálódva
megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, elhalványult írással, zárópecsét nyomával. DL 69434. (Kubinyi cs., kovári.)

1155

Szept. 27. (3. d. f. IV. a. Michaelis) László sági prépost és a konvent Zs.-hoz. Szept.
7-i parancsa (1089) értelmében Kyschalamya-i Pál fia: Péter királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: András frater diaconus-t, akik visszatérve elmondták, hogy ők
Mihály-nap előtti szerdán (szept. 25.) kiszálltak Hont megyébe, ahol vizsgálódva
megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, kissé elhalványult írással, zárópecsét nyomával. DL 69435. (Kubinyi cs., kovári.) – Előlapján a
szöveg alatt a királyi jelenlét jegyzőjének feljegyzése: Ad iudicium commiserunt, LS (kézjegy).
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Szept. 27. (6. die dom. p. Mathei) A vasvári káptalan Zs.-hoz. Szept. 3-i parancsa (…)
értelmében Sarfew-i Péter királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János karbeli
klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Máté-nap utáni vasárnapon (szept. 22.)
kiszálltak Vas megyébe, ahol vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz szerint
történt, ezért megidézték (Csányi) Chaak-ot és Balázst Tilay birtokukon Gerse-i Pethew
fia: János fia: László ellenében Mihály-nap (szept. 29.) nyolcadra a királyi különös
jelenlét elé.
Helyenként szakadozott papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 92701. (Festetics cs. lt., Vas 172.) –
A hátlapon keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperest Berend-i Gál vasvári káptalani, míg
az alperest Horvathkuth-i Jakab kapornaki konventi levéllel képviselte, és a pert vízkereszt (1427. jan.
6.) nyolcadára halasztották (ad E); az erről szóló oklevelet két példányban kellett kiállítani; fizettek (due,
solvisset).
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Szept. 28. (Bude, sab. a. Michaelis) Zs. a jászói konventhez. Elmondták neki Serke-i
Desew fia: László nevében, quod cum ipse hiis temporibus proxime preteritis ad
portionem suam possessionariam in possessione Galgocz vocata habitam pro quibusdam
suis negotiis peragendis transivisset, tunc idem Ladislaus quosdam iobagiones suos,
videlicet Thomam dictum Thombaday, Michaelem dictum Keche, Iohannem dictum
Genges, Thomam filium Nicolay, Iohannem Eythener in Kazyncz, ac Georgium
dictum Fazacas in Harnocz vocatis possessionibus commorantes, item Iohannem filium
Ladislay de Chonthffalwa familiarem ad eandem possessionem Galgocz predictam ad
se invitare fecisset, ubi Nicolaus dictus Kacas de Kaza eosdem iobagiones predictos ac
familiares unacum Paulo de Barch, Georgio de eadem, necnon Dominico de Alachkay,
Georgio de Bichy, Iacobo de Thomar nobilibus, item iobagionibus suis, videlicet Mathia
dicto Karachon, Luca dicto Prepost, Georgio clerico, Georgio familiari, Iohanne dicto
Zeles, Symone, Ladislao dicto Henoy, Anthonio carnifice, Iohanne suttore, David,
Stephano sartore, Anthonio dicto Anocz, Iohanne Pethe, Bartholomeo carnifice,
Benedicto Karasna, Petro Pap, Demetrio Chys, Georgio Zakach, Matheo Lenchey,
Stephano Taci, Demetrio, Dominico Igo, Michaele Mosolgo, Vito Chys dicto, Matheo
Henei, Valentino Mayor, Laurentio fabro, Iohanne filio Iohannis, Clemente dicto Kachy,
Petro filio Iohannis, Emerico, Iohanne filio Anthoni(!), Petro dicto Maios, Iacobo dicto
Geche, Thoma filio Thome, Benedicto Posa, Petro Calmar in Kaza, item Iohanne dicto
Barcha, Georgio dicto Koncz, Iohanne Pinches, Benedicto filio suo in Galgoczt vocatis
possessionibus commorantibus ex preconcepta ranchoris malitia eosdem prefatos
iobagiones ac familiares eiusdem Ladislai via in libera proficisscentes insidiando
prefatosque iobagiones ibidem dire et acriter verberassent, insuper ipsos captivando
captosque in suis vinculis mancipando tam diu conservassent, donec ipsorum placuisset
voluntati, ipsumque Iohannem filium Ladislai de Chonthffalwa ictibus sagitarum
letariter vulnerassent potentia mediante. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg
az igazságot; majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Ladislaus, Georgius de
Korythian, Ladislaus f. Blasii de Alachka, Benedictus de Tholes, Emericus de Feled,
Franciscus de Jardanthaza, Stephanus de Cherney.
Átírta a jászói konvent 1426. okt. 7-i jelentésében: 1187. DL 11856. (NRA 734-21.)
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Szept. 28. (Bude, sabb. p. Cozme et Damiani) Zs. Borsod megye hatóságához. Elmondták
neki Kaza-i Kakas (dictus) János fia: Miklós meg Barch-i Pál és György nevében, hogy
jóllehet Pál és György 30 disznójukat János fia: Miklós erdejébe terelték a mondott Miklós
akaratából azzal, hogy idem Nicolaus de eisdem porcis decimas exigere et recipere
deberet, mégis Kapplya-i Desew fia: László Conthfalu-i Lászlóval és Nikusy Péterrel
meg rengeteg jobbágyfamiliárisával fegyveresen és hatalmasul Miklós erdejébe menve
a disznókat nulla dampna sibi inferentes elhajtották és a maguk hasznára fordították
potentia mediante. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki egy vagy két emberüket
az igazság kiderítésére, majd azt írják meg neki.
Átírta Borsod megye 1426. okt. 17-i jelentésében: 1230. DL 89913. (Radvánszky cs., sajókazai.)

1426. szeptember 28. – szeptember 30.
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Szept. 28. (Bude, sab. p. Cozme et Damiani) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki
Olnod-i Zwdar (dictus) Jakab fiai: Simon és Jakab nevében, hogy Borsswa-i András fia:
Pál Kisasszony-nap utáni kedden (szept. 10.) a panaszosok három, Paly birtokon lakó
jobbágyára, amikor azok via in libera Nadasd birtokra tartottak, manibus armatis rátörve
minden holmijuktól és javuktól megfosztotta és kirabolta potentia sua mediante. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot; majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi
emberek: Michael, Thomas f. eiusdem, Iacobus de Hollohaza, Andreas de Kekes, Petrus
Bwza de Kaxo, Thomas, Mathyas de Cheche, Anthonius de Leh.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-40. (DF 221676.) –
A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Hollohaza-i Jakab királyi ember András frater
jelenlétében suo modo in Abawyvariensi elvégezte a feladatot; datum dom. p. omn. sanct. (nov. 3.).

1160

Szept. 28. (4. die. f. IV. a. Michaelis) A váci káptalan Zs.-hoz. Szept. 7-i parancsa (1090)
értelmében Kyschalamya-i Benedek királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Bereck karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy Mihály-nap előtti szerdán
(szept. 25.) kiszálltak Hont megyébe, ahol vizsgálódva megtudták, hogy minden a
panasz szerint történt.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 69436. (Kubinyi cs., kovári.)

1161 Szept. 28. Abbiate. Filippo Maria Visconti milánói herceg Corrado del Carretto savonai őrgrófhoz. Zs.
Itáliába jövetele igen kívánatos, hogy Velence és a birodalom más ellenségei gyorsabban meghódoljanak,
és Zs. a (császári) koronát megszerezhesse. Ezért újabb követet is küld Zs.-hoz Benedetto Folchi da Forlì
személyében, hogy sürgesse Zs. indulását. Kéri, hogy ő is, mint akire Zs. hallgat, írjon ugyanilyen tárgyban
Zs.-nak levelet (lásd 1178). – Osio II. 269. (Milánói Lt., Carteggio generale, 1426, kancelláriai fogalmazvány.)
– DRTA X. 49., kiv. (Uo.) – Carteggio II. 27/156. sz. (Uo.)
1162 Szept. 29. Buda. Zs. felhatalmazza Szászi János veszprémi püspököt, hogy a milánói és a szavojai hercegek
közötti viszályt megszüntesse. – Altmann II. 6763. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 131b.) – Századok 41. (1908)
20., eml. (Uo.)
1163

Szept. 29. Item Jorgius Könstil1 terciaria arestavit omnia bona mobilia et immobilia
Balasii Könstil, sororii sui pro IIIC marcis latorum grossorum anno Domini 14262 ipso
die Beati Michaelis archangeli.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 9. bejegyzés.
1

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

2

Így, arab számmal.

1164 Szept. 29. Abbiate. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zrínyi Péter feleségéhez. Sajnálatát fejezi
ki, hogy férje fogságban van, és tudatja, hogy az ügyében újból levelet intézett Zs.-hoz és a nála lévő követét,
Lodovico Sabinit is megbízta, hogy férje kiszabadulásának érdekében mindent lehetéges módon járjon
közbe. – Osio II. 270. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) – Óváry 101/343. sz. (Uo.)
1165 Szept. 30. Bejegyzés Zsolna városkönyvében. Andreas magister, Zsolna város bírája, valamint a – felsorolt –
városi esküdtek emlékezetül adják, hogy megjelent előttük Thomasch, Sznezsnica város bírája testvéreivel:
Gregor-ral, Michaln-nal és Latczkeln-nel egyfelől, másfelől pedig polgártársuk: Erzsébet asszony, a néhai
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Paul Weytczar özvegye gyermekeivel, és azt a bevallást tették, hogy abban a vitás ügyben, amely közöttük
Paul Waytczar halála után keletkezett, megegyezésre jutottak: e szerint mindazon birtokokra és javakra,
amelyeket Erzsébet asszony gyermekeivel birtokol, Thomasch, testvérei és utódaik semmilyen igényt
nem formálhatnak, ellenben Erzsébetnek, gyermekeinek és utódaiknak sem lehet semmilyen jogigényük
Thomasch, testvérei és utódaik birtokaira és javaira. – Kniha žilinská 97/28. sz. (Zsolna város lt., Zsolna
város tanácsa, Protocollum civitatis – DF 266966., fol. 79a.)
1166 Okt. 1. Buda. Zs. a somogyi konventhez. Elmondták neki Györöki Tamás és Vityai Kis László nevében,
hogy ők Peszei Bokor János és fia: Bertalan Somogy megyei Fiad birtokban lévő birtokrészébe vásárlás
útján be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őket abba, majd iktassa azt részükre. Kijelölt királyi
emberek: Andocsi Mátyás, István és Miklós, Kovasznyai Miklós fiai: Péter, Balázs, Gellyei Demes Pál. –
SMM 23. (2002) 20/841. sz. (Átírta a somogyi konvent 1426. nov. 2-i jelentésében: 1272. Pálffy cs. senioratusi
lt. 27-272. – DF 254715.) – Ezt átírta és megerősítette Zs. 1430. jún. 8-i privilégiumában. DL 88051. (Esterházy
cs. hercegi ágának lt., Rep. 45-B-33.)
1167 Okt. 1. Kismarton. Kőszegi János győri kanonok és kismartoni plébános Sopron város bírájához és
tanácsához. Közli velük, hogy az oltárához tartozó kisebb házát Cristan Aufftrager már évek óta
jogtalanul, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül elfoglalva tartja. Most azonban a házat Hans Knoller
soproni polgárnak egyévi szolgálatért cserébe bérbe adta, ezért kéri őket, hogy az oltár fenntartása
érdekében tegyék lehetővé, hogy az említett Hans Knoller a házat bérbe vehesse. – Házi I/2. 320. (Sopron
város lt. D 713. – DF 202347.)
1168 Okt. 2. Az aradi káptalan emlékezetül adja, hogy Remetei István fia: Imre és carnalis testvérei: László,
Miklós és Frank nevében megjelent előttük Egresi Péter fia: Mihály, és eltiltotta Szabadfalvi Besan-t és
fiait: Pétert, Lászlót és Besan-t, továbbá Réti Pétert Szabadfalu birtok, továbbá a Bél birtok környékén
fekvő, és Szabadfaluhoz tartozó egyéb birtokok – amelyek jog szerint Remetei Imrét és testvéreit illetik
– elfoglalásától, elidegenítésétől és használatától. – Ortvay: Temes 598. (DL 54533. – Kállay cs.) – Juhász:
Aradi reg. 25/233. sz.
1169

Okt. 2. (4. die Michaelis) A zágrábi káptalan Cillei Hermann zagorjei grófhoz és
szlavón bánhoz. Amint megkapták Zumzedwar-i Toth Miklós fia: László részére annak
Prybich-i Baxa (dictus) Miklós fiai: Pál és György ellen folytatott perében a Machew-i
János fia: Máté zágrábi ispán pecsétje alatt kiállított idézést elrendelő ítéletlevelét, az
abban foglaltaknak megfelelően Tersech-i János fia: Mihály báni emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Máté presbiter karbeli javadalmast, akik visszatérve elmondták,
hogy a báni ember Mihály-napon (szept. 29.) megidézte Pált és Györgyöt Bribych(!)-i
birtokrészükön mindenszentek (nov. 1.) nyolcadára a bán jelenléte elé in sede Zagrabiensi.
Papíron, hátlapján mandorla alakú pecsét nyomával. DL 35947. (Collectio Kukuljevicsiana.) – A hátlapon
a címzés alatt: par. – Isprave 365/1723. sz. (Orsics cs. lt. regesztái, elenchus, fol. 921., 925.)
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Okt. 2. (4. die Michaelis) A zágrábi káptalan Cillei Hermann zagorjei grófhoz és szlavón
bánhoz. Amint megkapták Zs. Zumzedwar-i Toth Miklós fia: László részére Prybich-i
Baxa (dictus) Miklós fiai: Pál és György ellen folytatott perében kiállított vizsgálatot
és idézést elrendelő oklevelét, az abban foglaltaknak megfelelően Tersech-i1 János
fia: Mihály királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Kemluk-i Máté karbeli
javadalmast, akik visszatérve elmondták, hogy Mihály-napon (szept. 29.) megidézte Pált
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és Györgyöt Pribich-i birtokrészükön Márton-nap (nov. 11.) nyolcadára a bán jelenléte
elé in sede Zagrabiensi.
Papíron, hátlapján mandorla alakú pecsét nyomával. HDA, Oršić cs. lt. 64-69. (DF 276974.) – Hátlapján a
címzés alatt: par.
1

A helynév eleje kiszakadt, a káptalan ugyanezen napon kelt jelentéséből (1169) egészítettük ki.

1171 Okt. 3. Buda. Zs. (ismételten) felhatalmazza Szászi János veszprémi püspököt, hogy a szavojai herceget és a
milánói herceget békítse ki egymással. – Altmann II. 6763. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 131.)
1172 Okt. 3. Buda. Zs. felhatalmazza Szászi János veszprémi püspököt, hogy a milánói herceg birtokait helyezze
az ő és a római birodalom külön oltalma alá, és védje meg őt minden módon. – Altmann II. 6764. sz. (HHStA,
RRB vol. H, fol. 130b.) – Századok 41. (1908) 20., eml. (Uo.)
1173 Okt. 3. Buda. Zs. felhatalmazza Szászi János veszprémi püspököt, valamint a szavojai herceget, hogy
Velencével béketárgyalásokat folytassanak. – Altmann II. 6765. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 130b–131.)
1174 Okt. 3. Buda. Zs. Lajos bajor hercegnek adományozza Alsó-Bajorországot – Reg. Boicarum XIII. 80.
– Altmann II. 6766. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 130.; Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, PfalzNeuburg, Urkunden, Lehen, Nr. 1405 [egyszerű másolatok], 1406, 1407 [1437. nov. 5-i közjegyzői átírás])
– A kiegészítést Péterfi Bencének köszönjük. A szertartás leírásáról szóló közjegyzői tanúsítvány: 1177.
1175 Okt. 3. Buda. Zs. Kanizsai István volt ajtónállómesterhez. Sopron város nevében hozzá benyújtott panaszból
megtudta, hogy Kanizsai nemrégiben Harka birtok ama fele részét, amelyet a város Harkai Miklóstól (nob.)
megvett, jogtalanul elfoglalta és jelenleg is elfoglalva tartja a város és Zs. kárára. Mivel a város jogait
semmiben sem akarja csorbítani, megparancsolja a címzettnek, hogy az elfoglalt birtokrészt a városnak
szolgáltassa vissza. – A szöveg élén jobbról: Relatio Petri filii Herici magistri tavernicorum. – HO IV. 285.
(Sopron város lt. D 714. – DF 202348.) – Házi I/2. 321. (Uo.)
1176 Okt. 3. Nyitra. Emőkei Szobonya János nyitrai alispán és a szolgabírák Zs.-hoz. Aug. 10-i parancsa (956)
értelmében kiküldték maguk közül Torozméli Demeter szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy Máténap előtti csütörtökön (szept. 19.) kimenve a megyébe vizsgálódva megtudta, hogy minden a panasz szerint
történt.1 – HO IV. 286. (Barthodeiszki cs. lt.) – A jelenlegi jelzete: PBFL, Chernel cs. 5. (DF 257414.)
1

1177

Vö. a zobori konvent szept. 3-i jelentésével is: 1076.

Okt. 3. (Bude regni Hungarie, prope cappellam Sancti Georgii, tertia mensis Octobris,
die iovis, hora tertiarum) Alardus de Wyringen, a lateráni palota comese, császári
közjegyző, valamint Petrus Nicolai de Zonem, trieri egyházmegyés klerikus, apostoli
és császári közjegyző, a metzi (püspöki) kúria notáriusa Lajos bajor herceg kérésére
bizonyítják, hogy Zs. királyi díszben, dyademate coronati, trónszékén ülve átadta neki
Alsó-Bajorország hercegségét és beiktatta annak birtokába, fogadva hűségesküjét. –
A szertartás során Zs. jobbján állt Iohannes de Bucca bíboros és olmützi püspök, Pálóci
György esztergomi érsek, több más főpappal és főúrral et presertim dominis Nicolao
de Gara regni Hungarie comite palatino az országalmát tartva, ad sinistram vero
Iohanne de Maroth alias bano Maczoviensi sceptrum regale ac Ladislao filio wayvode
dicti domini nostri regis per Hungariam curie magistro gladium nudum et erectum in
dextris suis manibus decenter tenentibus et ad modum seu loco sacri Romani imperii
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electorum ad huiusmodi insignia officialium eidem domino nostri regi cum sollempnitate
ministrantibus, majd bevonult Lajos herceg, jobb kezében a Bajor Hercegség zászlaját,
bal kezében aliud rubei coloris zászlót tartva; a trónus elé járulva fedetlen fővel térdet
hajtott, és németül üdvözölte Zs.-t. A hűbéri esküt térden állva tette le iuxta formam
cuiusdam cedule scripte, quam ibidem venerabilis et circumspectus vir dominus
Michael prepostius Boleslaviensis, ipsius domini nostri regis prothonotarius ipsius
tenebat manibus et dicto domino duci verbotenus prelegit, ám Lajos kinyilvánította,
hogy non esset neque vellet aliud prestare iuramentum nec ultra obligari, quam sui
predecessores ad hoc obligati fuerunt et prestare consueverunt. Ezután a trónszékén ülő
Zs. átvette, majd ismét visszaadta neki a két zászlót, ezzel Lajost auctoritate Romana
regia effectualiter investuit és magához emelve osculum pacis eidem dedit. – Tanúk:
cardinali et archiepiscopo, Michaele prothonotario, Casparo Slick predicti domini nostri
regis scriptore et secretario, Waltero Figuli presbitero, Adriano Zay de Wemeldingen
notario publico Tornacensis et Traiectensis diocesis.
Hártyán, a szöveg alatt a két közjegyző jelével és aláírásával. (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, PfalzNeuburg, Urkunden, Lehen, Nr. 1404.) – Reg. Boicarum XIII. 80. – Péterfi: Bajor dipl. kapcsolatok, 122/34.
jegyzet, részlet. – Az oklevél ismeretét Péterfi Bencének köszönjük.
1178 Okt. 3. Abbiategrasso. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Corrado del Carretto savonai őrgrófhoz.
Köszönettel megkapta levelét a Zs.-hoz az őrgróf által sajátkezűleg írt és csatolt levéllel együtt (vö. 1161).
Ennek tartalmával teljesen egyetért, visszaküldi küldöncével a pecsétjét is, hogy megerősíthesse, és küldje
el. Zs.-nél tartózkodó követét is fogja a levélről értesíteni. A szavojai herceghez küldött követe és a genovai
kormányzó az ő tudta nélkül semmiféle megállapodást nem fognak egyelőre kötni. – Osio II. 271. (Milánói
lt., kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio II. 22/156. sz. (Uo.)
1179 Okt. 4. Abbiategrasso. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele követéhez, Lodovico Sabinihoz. Kérjen
Zs.-tól két jó lovat a számára, hogy azokkal teljes fegyverzetben lovagolhasson. – Carteggio II. 22/157. sz.
(Milánói lt.)
1180 Okt. 5. Buda. Zs. a fehérvári káptalanhoz. Elmondta neki Fajszi Ányos Gergely fia: Mihály a maga és carnalis
testvére: Imre nevében, hogy ők a Veszprém megyei Fajsz birtokon fekvő hét jobbágytelek birtokába,
amelyek vásárlás jogán illetik meg őket, be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őket a hét telek
birtokába, majd iktassa azokat részükre; az esetleges ellentmondókat idézze a királyi különös jelenlét elé.
Kijelölt királyi emberek: Vámosi János fia: Antal, Jakab fia: Tamás, Fajszi Kajár(i) Gergely, Henyei János fia:
Péter. – HO II. 241. (DL 72250. – Ányos cs.)
1181

Okt. 5. ([secund]o die Francisci conf.) A pozsonyi káptalan emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Zylaslwcze-i János fia: Domokos – fia: Mathyus, patruelis testvére:
Tamás fia: Ágoston meg az ő, illetve Mathyus és Ágoston valamennyi örököse, továbbá
az említett Ágoston carnalis testvére: néhai Benedek meg a mondott János fia: néhai
István nevében és terhükkel – és az alábbi bevallást tette: quod ipse condam Laurentium
filium antedicti Iohannis de prenominata Zylaslwcze et dominam Luciam relictam ac
puellam Katherinam filiam eiusdem condam Laurentii necnon Matheum filium Andree
de Sarosfolua, nunc maritum ipsius domine Lucie de et super premissis et quibusvis
rebus et bonis mobilibus et inmobilibus dicti Augustini, ut dicitur, nunc in remotis
agentis ac prescriptorum condam domini Benedicti et Stephani […]morum recesso

1426. október 6.

391

eodem Augustino et mortuis ipsis condam Benedicto et Stephano per prescriptum
condam Laurentii ad se receptis et ipso deducto ad manus memorati domine Lucie
[et] per eam puelle Katherine filie ac Mathei mariti suorum deventis reddidisset et
commisisset expeditos, immo reddidit et comisit expeditos, quitos, solutos [ac] modis
omnibus satisfactos coram nobis, talimodo, quod si dictus Augustinus, qui, ut prefertur,
in remotis partibus existit, ad propria vivus redire poterit, [extunc] ipsa domina Lucia
ac Katherina filia et Matheus maritus eiusdem memorato Augustino sedecim florenos,
quemlibet florenum centum denariis monete regalis nunc currentibus computando dare
et solvere debeant et teneantur. Ubi vero idem Augustinus ad propria redire nequiret
morte preventus, extunc dicta puella Katherina usque ad vitam suam eosdem sedecim
florenos tenere erga se et conservare [… …] uti possit atque valeat, ipsa autem ab hac luce
decedente iamdicta domina Lucia aut prescriptus Matheus maritus eiusdem vel ille seu
illi, in quem [vel in quos] bona antefate puelle Katherine iure successorio devolverentur,
sepedicto Dominico filio Iohannis et Mathyus(!) filio eiusdem prescriptos sedecim
[florenos … solv]ere et restituere debeant et teneantur.
Vízfoltos, több helyütt szakadt papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 94958. (Bittó cs.)

*.

Okt. 6. Garai Miklós nádor oklevele. – Zichy VIII. 295., reg. (DL 80068. – Zichy cs., zsélyi 213-2052.) –
Az oklevél kelte: nov. 7. Lásd 1290.

*.

Okt. 6. Pálóci Mátyus országbíró oklevele. – Zichy VIII. 58., reg. (DL 80071. – Zichy cs., zsélyi 2-976.) –
Az oklevél kelte: nov. 16. Lásd 1367.

1182 Okt. 6. A csornai konvent emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Sági Finta István fiai: Gergely és János
a saját, valamint a másik Sági Mátyás fia: Tamás és Miklós fia: István fiai: Simon és Mihály nevében, és
eltiltották Haracsonyi Bálint fia: Lőrinc fiait: Pétert és Jánost, valamint ugyanazon Bálint fia: István
fiát: Györgyöt, generációs testvéreiket az őket leszármazás jogán illető sági birtokrészük eladásától,
elzálogosításától és bármiféle elidegenítésétől, Mesterházi Jakab fiát: Istvánt és mindenki mást pedig a
mondott birtokrész zálogba vételétől vagy bármilyen módon történő megszerzésétől. – Sopron vm. II. 109.
(Festetics cs. lt., Sopron 4.)
1183

Okt. 6. (8. die Michaelis) Az erdélyi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent
előttük Poka-i Péter Somkerek-i Miklós fia: Antal fiai: Gyleth, Miklós, László és
István nevében, és tiltakozott az ellen, hogy amint megbízói megtudták, atyjuk: Antal
a Torda megyei Nebanch birtokot, amely őket minden jogon megilleti, per quandam
erectionem metarum inter possessiones ipsorum Anthonii et filiorum eiusdem ab una
ac possessionem Zenthgyurgh vocatam Iacobi et Valentini filiorum Ladislai de eadem
ab alia partibus factam et habitam ad eandem Zenthgyurgh eisdem Iacobo et Valentino
annectere annuisset et aplicari consensisset az ő igen nagy kárukra. Ezért Poka-i Péter
az említett Antalt a saját fiai nevében a fent leírtak végrehajtásától, Jakabot, Bálintot
és utódaikat meg mindenki mást a mondott Nebanch birtok megszerzésétől vagy
használatától eltiltotta, és ellent is mondott mindezeknek.
Szakadozott, foltos papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 74021. (Teleki cs., marosvásárhelyi.)
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Okt. 6. (8. die Michaelis) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük János olvasókanonok és Vzfalwa-i Pál fia: Miklós deák egyfelől,
másfelől pedig Gargo-i Péter fia: György – aki atyját is képviselte az ő káptalani
ügyvédvalló levelükkel –, majd a következő bevallást tették: egykor per indult az
említett János mint felperes és Gargo-i György és atyja mint alperesek között János
szepesi kanonok és vikárius előtt azon bírságok tárgyában, amelyekben Sowar-i Sos
(dictus) Simon özvegye: Margit (nob.), leánya: Hedvig, Jekelffalwa-i Lőrinc fiai: János és
Miklós, meg Tothsolmus-i Aprod (dictus) Miklós felesége: Dorottya a királyi kúriában
az országbíró előtt Vzffalwa-i Pál, Kazmerfalua-i György fia: Miklós és Frich-i Jakab
fia: István ellenében elmarasztaltattak. A per tovább folytatódott, míg végül a felek úgy
döntöttek, hogy propter bonum pacis et concordie unionem alávetik magukat György
szepesi prépost, Miklós őrkanonok és Kezemark-i Péter kanonok ítéletének. A felek
előterjesztései után a felkért bírák úgy döntöttek, hogy (Gargo-i) György a bírságok
fejében a győztes feleknek csak 20 forintot nove monete tartozik fizetni, mivel a többit
a pervesztesek ügyvédjeként a per költségeire fordította. Ebből az összegből a bírák
kérésére János kanonok és Miklós deák 200 újdénárt elengedtek neki, a fennmaradt
18 forint kifizetéséről pedig nyugtatják. Insuper anotatus dominus Iohannes lector et
canonicus onus prefatorum Stephani de Frich et Nicolai de Kazmerfalwa quoad duas
partes solutionis eorundem florenorum in se recepit.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 83637. (Bárczay cs.)

1185 Okt. 6. Abbiategrasso. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz küldött követei, Lodovico
Sabini, Lancellotto Crotto, Benedetto da Forlì és Frederico Pezzi részére. Járjanak közben, hogy Zs.
személyesen jöjjön Itáliába, ő segédcsapatokat fog kiállítani, és Genovában hajóhadat is fel fog szerelni. Ha
Zs. megérkezik, a pápa is a pártjukra fog állni. Guarnerio de Castiglionénak nem írt, mivel feltételezi, hogy
már útban van hozzá visszafelé, de ha még ott tartózkodik, a levél tartalmát vele is ismertessék. – Osio II. 271.
(Milánói lt., Carteggio generale, 1426, kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio II. 22/158. sz. (Uo.) – DRTA
X. 49., kiv. (Uo.)
1186 Okt. 7. Buda. Zs. emlékezetül adja, hogy a Zala megyei Tátika várát tartozékaival együtt már régebben
zálogba adta Szentgyörgyi Vince Bálint kamarahaszna-ispánnak és fiainak, most pedig jelen levelével
megengedi nekik, hogy amennyiben a jövőben a királyi birtokokra rendkívüli adót vetne ki, akkor azt az
adót – a szükséges mértékben csökkentve – Vince Bálint és fiai a mondott Tátika vár birtokaira kivethetik
és a maguk számára beszedhetik. – Levt. Szle. 30/470. sz. (Veszprémi érseki lt., Tátika 11. – DF 200421.)
1187

Okt. 7. (3. die sab. p. Michaelis) A jászói konvent Zs.-hoz. Szept. 28-i parancsa (1157)
értelmében Cherney-i István királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás
presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők Mihály-nap utáni szombaton (okt. 5.)
kiszállva Borsod megyébe vizsgálódva megtudták, hogy minden panasz szerint történt.
Foltos papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. DL 11856. (NRA 734-21.)

1188

Okt. 7. (f. II. p Francisci) Pozsony város tanácsa előtt Hans Newpawr von Els, sein
eeleiche hausfraw elismerik, hogy adósai XXX phunt news weiss gelts ungrischen
muencz und werung összeggel dem erbern Nicolao Gerichter und Dorothee seiner
eeleichen hausfrawn, és azt ígérik, hogy a legközelebbi karácsonykor a tartozásukat
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megfizetik. Zálogba adják addig is házukat, gelegen auf den Vedrycz, neben des Abans
und des Kurczen Simons haws, valamint szőlőjüket, gelegen auf der stat gepiet, neben des
Nikl Spies und des Colmans Sneiders weyngarten. Ha a kitűzött időre nem fizetnének,
Gerichter szabadon rendelkezhet a házzal és a szőlővel a pénze erejéig.
Eredeti bejegyzés. Pozsony város lt., Prot. act. 201-202. (DF 286772.) – Act. Prot. 208.
1189

Okt. 7. (f. II. p. Francisci) Pozsony város tanácsa előtt Fridl Scherer pozsonyi polgár és
felesége: Praid zálogba adják házukat és szőlőjüket, valamint minden ingó és ingatlan
jószágukat dem erbern manne Andres Vngerl, des ebenanten Fridls pruder, amiért az
helyettük készpénzzel kifizet drytthalb vnd sybenczig guldein in golt dem Hager vnd
dem Danyk von Bruenn. A felsorolt jószágokra Vngerl a pénze erejéig elsőbbségi jogot
élvez. Az ügyletet Hanns Pawr polgár előtt kötötték.
Eredeti bejegyzés. Pozsony város lt., Prot. act. 202. (DF 286772.) – Act. Prot. 209.

1190 Okt. 7. Szutiszka. Tvartko István szerb és bosnyák király hívének, a nisi Marnavocs Jánosnak Nisben és
Zvornikban birtokot adományoz. – Kerchelich: Not. prael. 257. – Katona: Hist. Crit. XII. 473. – Fejér X/6.
845. (Mindkettő Kerchelich után.)
1191

Okt. 8. (Bude, f. III. p. oct. Michaelis) Zs. a váradi káptalanhoz. Elmondták neki Kallo-i
Lewkes fia: Miklós nevében, quomodo magnificus et religiosus vir Albertus de Ungh
prior Aurane quasdam possessiones Hegh et Helmecz in comitatu de Beregh habitas
vigore litterarum conventus ecclesie Sancte Crucis de Lelez pretio comparasset, emptio
quarum possessionum ipsi Nicolai competeret, uti prefato magnifico et religioso Alberto
de Ungh, paria quoque ipsarum litterarum emptionalium a Nicolao preposito prefate
ecclesie Sancte Crucis conscribi et conscriptam rehabere vellet communi iustitia
suadente. Felszólítja ezért a káptalant, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike a király nevében szólítsa fel a prépostot, hogy
adja ki Miklós birtokvételről szóló oklevelének par-ját, amelyet ha nem tenne meg,
akkor idézze meg Miklós ellenében különös jelenléte elé alkalmas időpontra, közöttük
függő per nem lévén akadály, és egyúttal megtudva tőle az ellentmondás okát is, majd
minderről tegyenek jelentést is. Kijelölt királyi emberek: Thomas de Kyrth, Laurentius
de eadem, Simon de Perked, Vallentinus f. eiusdem de eadem, Stephanus de Arthanhaza,
Egidius de Ramochahaza, Benedictus, Michael, Nicolaus de Pethnehaza, Petrus de
Pilis, Mathias, Nicolaus, Iohannes de predicta Pilis, Ladislaus, Ambrosius de Besenew,
Stephanus Parvus de eadem.
Papíron, kezdő díszített S betűvel, hátlapján zárópecsét töredékeivel. DL 54534. (Kállay cs.)

1192

Okt. 8. (Crisii, 2. die f. II. p. oct. Mychaelis) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón
bán azt a pert, amelyet Bochka-i János fia: Miklós mester folytat Azonfalua-i István
fia: Gergely és felesége: Agatha (nob.) meg Herbothya-i Osth fia: János ellenében az ő
perhalasztólevele értelmében, a Dénes bán idéző- és a csázmai káptalan válaszlevelében
leírt ügyben Mihály-nap nyolcadát követő hétfőn (okt. 6.) jelenléte előtt, Ozora-i Pipo
(magn.) írásbeli kérelmére, eo quod idem Nicolaus unacum eodem domino Pipone in
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exercitu regio versus partes Transalpinas foret constitutus, vízkereszt nyolcadát követő
hétfőre (1427. jan. 20.) halasztja. Presentes sigillo vicebanorum et comitum nostrorum
Crisyensium fecimus consignari.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. Erdődy cs. vépi lt. 79-4295-I. (DF 262058.) – A hátlapon
középen alul: non; keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a következő tárgyaláson a felperest
Demeter deák báni, míg az alpereseket Zala-i Mihály csázmai káptalani levéllel képviselte, és a pert
az ügyvédek akaratából György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztották (de partium ad G); alatta:
N(icolaus) I solvit.
1193

Okt. 8. (Crisii, 2. die f. II. p. oct. Mychaelis) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán
azt a pert, amelyet Bachka-i Miklós folytat Chanouch-i Lamperth fia: István ellenében
az ő perhalasztólevele értelmében, a csázmai káptalan vizsgálati és idézőlevelében
leírt ügyben Mihály-nap nyolcadát követő hétfőn (okt. 6.) jelenléte előtt, Pipo temesi
ispán írásbeli kérelmére, eo quod idem Nicolaus de Bachka unacum eodem comite
Pipone, domino suo in partibus Transalpinis in exercitu regio est constitutus, vízkereszt
nyolcadát követő hétfőre (1427. jan. 20.) halasztja. Presentes sigillo vicebanorum et
comitum nostrorum Crisiensium fecimus consignari.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. Erdődy cs. vépi lt. 79-4295-S. (DF 262068.) – A hátlapon
középen alul: non; keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a pert a felek akaratából György-nap (1427.
ápr. 24.) nyolcadára halasztották (partes, ut intra, de partium ad Georgii); alatta: I.

1194

Okt. 8. (Crisii, 2. die f. II. p. oct. Mychaelis) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón
bán azt a pert, amelyet Bachka-i Miklós folytat Péter fia: István de eadem ellenében az
ő perhalasztólevele értelmében, a csázmai káptalan felszólító- és idézőlevelében leírt
ügyben Mihály-nap nyolcadát követő hétfőn (okt. 6.) jelenléte előtt, Pipo (magn.) temesi
ispán írásbeli kérelmére, eo quod idem Nicolaus unacum eodem in partibus Transalpinis
in exercitu regio est constitutus, vízkereszt nyolcadát követő hétfőre (1427. jan. 20.)
halasztja. Presentes sigillo vicebanorum et comitum nostrorum Crisiensium fecimus
consignari.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. Erdődy cs. vépi lt., jelzet nélkül. (DF 262155.) – A hátlapon
középen alul: non; keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint rationabiliter György-nap (1427. ápr. 24.)
nyolcadára halasztottak (ad G).

1195

Okt. 8. (Crisii, 2. die f. II. p. Mychaelis) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán
azt a pert, amelyet Kopachouch-i Thonka fia: Péter folytat contra Gordwa1-i Fanch
László fia: Imre ellenében, item tertiam partem quorundam iobagionum in litteris
nostris evocatoriis nominatim conscriptorum eidem statuere commissorum az ő
perhalasztólevele értelmében, az ő említett idéző- és a csázmai káptalan válaszlevelében
leírt ügyben Mihály-nap nyolcadát követő hétfőn (okt. 6.) jelenléte előtt, amikor az
alperesnek duas partes iudiciorum octuaginta quatuor marcarum dupplatas cum dupplo
dupplato et iterum cum dupplo duplato2 nobis et tertiam partem eorundem sine dupplo
parti adverse kellett volna fizetnie, Pipo temesi ispán írásbeli kérelmére, eo quod idem
Nicolaus(!) unacum eodem domino suo in partibus Transalpinis in regio exercitu est
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constitutus, vízkereszt nyolcadát követő hétfőre (1427. jan. 20.) halasztja. Presentes
sigillo vicebanorum et comitum nostrorum Crisyensium fecimus consignari.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Erdődysches Herrschaftsarchiv Eberau 6. (DF 286463.) –
A hátlapon bírósági feljegyzések: az első – utóbb áthúzott – feljegyzés szerint a vízkereszt nyolcadán a
felperest Bachka-i Miklós képviselte báni levéllel, míg az alperest István fia: György csázmai káptalani
levéllel, és mivel a felperes állítását három vizsgálati jelentéssel is igazolta, ezért az alperest maga és
jobbágyai ártatlanságának igazolására György-nap utáni pénteken (1427. ápr. 25.) Körösön, ötvenedmagával
leteendő esküre kötelezték. A másik szerint a pert a felek ügyvédjeinek akaratából György-nap (1427. ápr.
24.) nyolcadára halasztották (de partium procuratorum ad G), N.
1

1196

A hátlapi feljegyzésben: Gordova.

2

Utólag a sor fölé írva.

Okt. 8. (Bonchyda, f. III. a. Dionisii) Kege Miklós dobokai alispán és Nyres-i István
meg Olnok-i Barnabás fia: István szolgabírák emlékezetül adják, hogy megjelent előttük
Doboka-i néhai János mester fia: Mihály a maga meg tesvérei: Miklós, Lőrinc és Péter,
valamint további testvérei nevében, és tiltakozott az ellen, hogy Iklod-i Domokos,
István, Albert és Bertalan territoria possessionum ipsorum Inakhaza, Jenew, Derse,
Doboka, Maro, Losand simulcum iobagionibus ipsorum contra prohibitionem ipsorum,
signanter autem Inakhaza et Jenew territoria ex utraque parte flu(vi)i Vissamus(!)1 ab
oriente et occidente partibus Abobopathaka2 incipiendo uti facerent incessanter et sibi
ipsis occupare niterentur, majd a nevezetteket eltiltotta mindettől.
Papíron, hátlapján három pecsét nyomával. DL 74022. (Teleki cs., marosvásárhelyi.)
1

Hallás után lejegyzett szóalak (Kis-Szamos).

2

Bizonytalan olvasat.

1197 Okt. 9. A leleszi konvent emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előttük Kölcsei Miklós fia: Péter és
azt a bevallást tette, hogy mivel Károlyi Simon fia: Mihály fiai: Lánc László és Bertalan feleségül adták hozzá
uterinus testvérüket: Dorottyát (nob.) és vele együtt bizonyos feltételekkel kétszáz forintot is juttattak neki,
ezért a feltételeknek megfelelően kötelezi magát, hogy amennyiben nem születik utódjuk, akkor László és
Bertalan a Szatmár megyei Szekeres és Cégény birtokokban lévő birtokrészeit a kétszáz forintért zálogként
lefoglalhatják és azok kiváltásáig maguknál tarthatják. – Károlyi II. 101. (DL 98874. – Károlyi cs. nemzetségi
lt., Károlyi cs. 49-88.)
1198

Okt. 9. (f. IV. p. Francisci) A szekszárdi konvent emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Zekchew-i Herchegh László (egr.) és felmutatta előttük a pécsváradi
konvent 1370. febr. 28. előtt kelt privilégiumát (Kőfalvi: Pécsváradi konv. 329. sz.), majd
kérte annak átírását, amit a konvent meg is tett, saját oklevelébe foglaltan.
Több helyen szakadt papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 5825. (NRA 987-8.) – A hátlapján korabeli
kézzel: Hec est paria litterarum reambulatoriarum metarum de Wek, quam presentavit Petrus Pocz per
Ladislaum Herczeg concessa.

1199

Okt. 9. (Iaurini, 6. die f. VI. p. Michaelis) Domokos Rabakewz-i főesperes, győri kanonok
és Kelemen győri püspök in spiritualibus generalis vikáriusa emlékezetül adja, Balázs
Wgud-i plébános útján írásban megidéztette András pápai presbitert, valamint Thewel-i
Jánost, Kowachy-i Bwken (dictus) János fiát: Balázst, Salamon-i Lukácsot, Geche-i
Kelement, Thakachy-i Márton fiát: Jánost, Nadasd-i Istvánt és Kysgymolth-i Demeter

396

1426. október 9.

fiát: Mátét Papa-i Antal fia: György és felesége: Zsuzsanna meg Apolina hajadon –
mindketten Thomay-i Miklós néhai özvegyének: Ilonának a leányai – ellenében Mihálynap utáni péntekre (okt. 4.) maga elé, hogy mondják el az igazságot mindarról, amit
az említett Ilona végrendeletéről tudnak. A megadott időpontban Antal fia: György
személyesen a maga és felesége: Zsuzsanna nevében nádori levéllel, míg Apolina
nevében Apathy-i János jelent meg, szintén nádori levéllel. Miután az összes idézett
tanú megjelent, a vikárius az ügyvédek jelenlétében előbb mindegyiküket megeskette
az evangéliumra, hogy a végrendeletről csak az igazat fogják vallani, majd az említett
ügyvédek kizárásával quemlibet testem seorsum et sigillatim requisitum habuimus
mindarról, amit a végrendeletről tudnak. A tanúk pedig, ad conscientie eorum puritatem,
egyhangúlag azt vallották, hogy két évvel korábban Szent András-nap vigiliáján (1424.
nov. 29.)1 Papa-i Antal fia: György házában Ilona, licet egra corpore, sana tamen mente
az alábbi végrendeletet tette:
quod possessionem suam Edelych vocatam in comitatu Zaladiensi existentem, que
sibi pro iuribus suis quartalitiis evenisset, cum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis
universis, quovis nominis vocabulo vocitatis ad eandem spectantibus prefatis Georgio
filio Anthonii genero ac duabus filiabus suis, Susanna et Apolina vocatis ipsorumque
heredibus equaliter dividendam et perpetuo possidendam testamentaliter legasset tali
modo, quod si quis predictorum Georgii et domine Susanne absque utriusque sexus
heredum solatio decederet, extunc portio talis decedentis in dicta possessione Edelych
habita ad alteram partem remanentem et ipsius heredes, si vero ambo ipsorum sine
heredibus vitam finirent temporalem, tunc portiones eorum ad prefatam puellam
Apolina vocatam ac ipsius heredes, et si eadem puella Apolina modo simili absque
utriusque sexus heredum solatio2 viam universe carnis ingrederetur, portio eiusdem
possessionaria in dicta possessione Edelych existens cum suis pertinentiis ad iamdictos
Georgium et dominam Susannam ac eorum heredes iure perpetuo possidenda derivari
et devolvi deberet. Insuper prefata domina Elena universa alia bona sua quomodolibet
eam tangentia et ubilibet habita ac procurationem anime sue eisdem Georgio et domine
Susanne, consorti eiusdem commisisset et legasset, sic tamen, quod iidem Georgius
et consors sua pro refrigerio anime sue unum hominem ad curiam Romanam, alterum
ad Varadinum peregrinationis causa transmittere ac parochialibus ecclesiis in villis
Thomay, Edelych predictis et Kesi constructis, cuilibet ipsarum triginta cubulos vini
et plebanis earundem triginta comparationes ac ad fabricam ecclesie Beati Stephani
de Papa unum bovem, ittem(!) servitrici unam waccam et famulo suis unam pecudem
triennem dare, ac tempore subterrationis sue duo psalteria3 cantari et septem legi facere
deberent et tenerentur. – A vikárius oklevelét függőpecsétjével megerősítve adta ki
György és társai részére.
Átírta Perényi Imre nádor 1514. márc. 30-i oklevelében. Vas megyei lt. 227. (DF 261746.)
1
A szövegben in anno, cuius iam tercia adveniret revolutio szerepel. Elképzelhető, hogy mivel a
végrendelkezés és az arról szóló tanúvallomások havi időpontja közel esik egymáshoz, a végrendelkezés
mégsem 1424-ben, hanem 1423-ban történt. 2 Itt hibásan áll az alább is szereplő mondatrész: antedictos
Georgium et dominam Susannam. 3 A szövegben hibásan: spalteria.
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Okt. 9. Item Niclos Schenk arestavit omnia bona mobilia et immobilia Parvi Schymscheyn1
pro XI marcis numeri Polonicalis feria quarta ante Galli anno etc. XXVI.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 8. bejegyzés.
1

1201

A név a bejegyzés végén folytatólagosan beszúrva.

Okt. 10. (Bude, 2. die Dionisii) Zs. emlékezetül adja, quod quia fidelis noster Ladislaus
filius Stephani de Alceb, nepos reverendi in Christo patris domini Nicolai episcopi
ecclesie Waciensis ex nobili domina Katherina, soror videlicet uterina ipsius domini
episcopi Waciensis procreatus ad singularem nostre maiestatis requisitionem votis
nostris regiis liberaliter obtemperare volens mille ducentos florenos auri puri veri et
iusti ponderis in florenis aureis nulla rerum estimatione interclusa maiestati nostre
pro expeditione certorum agendorum nostrorum et dicti regni nostri Hungarie dedit et
nomine certi mutui accomodavit, ideo volentes eundem Ladislaum ipsiusque heredes et
successores de rehibitione premisse sumpme pecunie certos reddere et securos quasdam
possessiones nostras regales Wereseghaz et Zada in Pesthiensi ac Fornazenthmyklos
in Albensi comitatibus existentes erga manus nostras regias habitas valamennyi –
általánosságban felsorolt – haszonvételeikkel és tartozékaikkal sub earum veris metis
et antiquis limitibus, quibus primum per earum priores possessores et expost per
nostram maiestatem officialesque nostros regales nomine nostro regio hactenus rite tente
fuerunt et possesse, pro premissis mille ducentis florenis auri puri memorato Ladislao
necnon Iohanni, Nicolao, Gaspar et Stephano, filiis eiusdem Ladislai eorundemque
Ladislai et filiorum suorum heredibus et successoribus universis ex certa nostra
licentia ac ex annuentia et beneplacita voluntate serenissime principis domine Barbare
eadem gratia dictorum regnorum regine, conthoralis nostre carissime prelatorumque
et baronum nostrorum sano ad id accedente consilio duximus pignori obligandum,
immo impignoramus et obligamus talimodo, quod quandocumque nos aut nostri
successores, reges utputa Hungarie, predictas possessiones nostras Wereseghaz, Zada et
Fornazenthmyklos vocatas a prefato Ladislao aut filiis suis prenominatis eorundemque
Ladislai et filiorum suorum heredibus redimere voluerimus sew voluerint, extunc ipsi
rehabitis premissis mille ducentis florenis auri similiter in puro auro omnium aliarum
rerum estimatione exclusa easdem possessiones cum singulis ipsarum utilitatibus
antedictis nobis aut nostris successoribus remittere et resignare teneantur. Egyúttal
szavatosságot vállal a birtokokra. Annuimus denique et presentibus concedimus eisdem
Ladislao et filiis suis, ut dum et quandocumque nos seu nostri successores ad alias
possessiones nostras regales aliquam taxam extraordinariam imponi fecerimus, extunc
etiam iidem Ladislaus et filii sui aut heredes eorum super prefatas possessiones eodem
tempore et non alias similiter taxam extraordinariam moderatam tamen et decenter
limitatam imponere et extorquere valeant atque possint harum nostrarum vigore et
testimonio litterarum mediante.
Átírta Bátori István országbíró 1486. nov. 26-i oklevelében, amely szerint pátens formában volt kiadva.
DL 11858. (NRA 215-28.) – Bakács: Pest m. 392/1464. sz. (Uo.)

398

1426. október 10.

1202 Okt. 10. Buda. Zs. a budai káptalanhoz. Másik levelével1 a Pest megyei Veresegyház és Szada meg a Fejér
megyei Fornaszentmiklós királyi birtokokat Alcsebi István fiának: Lászlónak – Miklós váci püspök neposának – meg a püspök testvérétől: Katalintól született gyermekeinek: Jánosnak, Miklósnak, Gáspárnak és
Istvánnak adta zálogba cserében a László által kölcsönzött összegért. Ezért megparancsolja a káptalannak,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be őket a
birtokokba, majd iktassa azokat részükre zálog címén; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum
competentem a nádori jelenlét elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek:
Péceli János, Zsigmond deák, Palotai Lóránt fia: László, Alagi Mátyás, Miklós, Ecseri Sebestyén, Csabai
Sáfár János fia: Miklós. – BTOE III. 896. sz. (Átírta a budai káptalan 1426. okt. 24-i jelentésében: 1249. DL
11859. – NRA 215-38.) – Ennek újkori másolatai: DL 12178. (Erdélyi fiscalis lt. 13-12-B.), DL 12831. (Uo.
19-3-T.) – Bártfai Szabó: Pest 615. sz., eml. – Bakács: Pest m. 392/1465. sz.
1

Lásd az e napon kelt másik levelét: 1201.

1203 Okt. 10. Miklós kánonjogi doktor, egri kanonok és Rozgonyi Péter egri püspök lelki ügyekben vikáriusa
emlékezetül adja, hogy másik levele értelmében megjelent előtte a Mihály-napi nyolcadon Miklós pálos
szerzetes az újhelyi pálos kolostor nevében abban az ügyben, hogy Lónyai István (nob.) a jobbágya: Bári
Bencze János által végrendeletileg a kolostorra hagyott Bári birtokban lévő szőlőjének jövedelmét az első
évben elvette, majd a szőlőt erőszakkal elfoglalta a kolostor nagy kárára. Miután a vikárius által kitűzött
időpontban Miklós állítását tanúvallomásokkal bizonyította, ezért a helynök az ügyben azt a végső
ítéletet hozta, hogy a szőlő jog szerint a kolostoré, Lónyai Istvánnak pedig örök hallgatást parancsolt, és
a perköltségekben is elmarasztalta. Ítéletlevelét a vikáriusi hivatalában használt pecséttel erősítette meg. –
BLÉ V. 703/50. sz. (DL 11857. – Acta Paul., Újhely 3-16.) – Bónis: Szentszéki reg. 267/2263. sz.
1204

Okt. 10 (Apathyda, f. V. a. Galli) Haranglab-i Gál kolozsi ispán, Moczc-i Miske és
Zomordwk-i Imre szolgabírák emlékezetül adják, hogy megjelent előttük Benedek bíró
(iudex), Antal kolozsmonostori apát famulusa az apát és az egész konvent nevében,
és tiltakozott az ellen, hogy universi Volahy iobagiones … domini Blasii episcopi
Transsilvanensis többszöri tiltakozásuk ellenére uruk akaratából az apát és a konvent
birtokait jogtalanul használják az ő igen nagy kárukra, majd az említett vlach jobbágyokat
az apát és a konvent bármely birtokának használatától, azok lekaszálásától és bármiféle
haszonvételétől eltiltotta.
Papíron, hátlapján három pecsét nyomával. DL 28192. (KKOL, Vegyes iratok.)

1205 Okt. 10. Vásárhely. Gencsi György veszprémi alispán és a szolgabírák azt a pert, amelyet Lihérti Domokos
(proc. Adászteveli Gál veszprémi káptalani levéllel) folytat Hédervári György, Csitvándi Egyed és Musli
Péter (proc. Győri Kilián győri káptalani levéllel) ellenében szept. 26-án kelt perhalasztólevelük (1150)
értelmében, az ügyvédek akaratából jelen levél keltétől számított tizenötödik napra (okt. 24.) halasztják
azzal a kikötéssel, hogy a felek alávetik magukat a kölcsönösen választott négy fogott bíró Pápán hozandó
ítéletének, és ha azt valamelyikük nem fogadja el, a bírónak járó részen kívül három márka büntetést köteles
fizetni ellenfelének. – Héderváry II. 357. (DL 43674. – Múz. törzsanyag, Véghely-gyűjt.)
1206 Okt. 10. Róma. A zágrábi egyházmegyei Zrínyi Pál fia: Péter gróf kéri a pápát, hogy neki, feleségének,
gyermekeinek és familiárisainak adjon teljes bűnbocsánatot, szabad gyóntatóválasztást, jubileumi búcsú
otthoni elnyerését a török támadásaira való tekintettel, ugyanezt azoknak is, akik vele együtt harcolnak;
engedélyezze hordozható oltár használatát, interdictum alá vetett helyeken való misehallgatást, valamint
a Zrin várában lévő Szűz Mária-egyház számára Kisasszony napjára búcsút; az ottani plébánosnak pedig
engedélyezze, hogy a mondott ünnepen bárkit feloldozhasson bűnei alól. – Artner: Mo. mint védőbástya 107.
(Reg. Suppl. vol. 202, fol. 111b–112b.) – Acta Martini 945. (Uo.) – Lukcsics I. 893. sz. (Uo.) – Lukinović VI.
223. (Uo.)
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Okt. 11. (Bude, f. VI. a. Galli) Zs. Lépes Lóránt erdélyi alvajdához. Elmondták neki az
erdélyi káptalan nevében, quod licet ipsi ratione quorundam factorum potentiariorum
dampnorumque et iniuriarum per Thomam filium Gregorii de Thamasfalwa eisdem
dominis et ad ipsos pertinentibus illatorum et irrogatorum coram condam magnifico
Nicolao de Chaak dictarum partium nostrarum Transsilvaniarum wayvoda per modum
iuridicum procedendo contra ipsum Thomam sententiam reportaverint diffinitivam,
tamen ipse condam Nicolaus wayvoda favore, ut dicitur, dicti Thome allectus ad
sepissimas postulationes et requisitiones ipsorum dominorum huiusmodi sententiam
suam debite executioni demandare ex parteque eiusdem Thome dictis dominis superinde
satisfactionem impendere recusasset in ipsorum preiudicium et dampnum valde magnum.
Megparancsolja ezért az alvajdának, hogy levele kézhezvétele után a néhai Miklós vajda
ítéletét hajtsa végre, és ex parte eiusdem Thome filii Gregorii super omnibus premissis
actibus potentiariis ac dampnis et iniuriis iuxta huiusmodi sententiam prenominati
condam Nicolai wayvode prefatis dominis de capitulo meram iuris et iustitie debiteque
et omnimode satisfactionis complementum adeo impendere et exhibere debeatis,
ut peramplius et de cetero iidem domini de capitulo nostre non urgeantur superinde
querulari maiestati. Másként tenni ne merjen; az oklevelet elolvasása után adja vissza a
felmutatójának. – A szöveg élén és a pecsét alatt: Commissio propria domini regis.
Papíron, a szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. Gyulafehérvári káptalan lt., Erdélyi káptalan,
Oklevelek 2-91. (292.) (Beke 2-257.) (DF 277465.) – Tört. Tár 1890., 137/257. sz., okt. 18-i kelettel. (Uo., Erd.
kápt. 4-24.) – Fejér X/6. 791., kelet nélkül. (Szereday: Cap. Trans. 79. után.)

1208

Okt. 11. (Crisii, f. VI. p. Michaelis) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán a csázmai
káptalanhoz. Elmondták neki a Garygh-i Szűz Mária pálos kolostor szerzeteseinek
nevében, hogy ők Palachna birtokon két, őket zálog jogán megillető jobbágytelek
birtokába – amelyek közül az egyiket Dragsich fia: Bálint, a másikat Speregovich fia:
Bálint halász jobbágyok birtokolják – be akarnak kerülni. Kéri ezért a káptalant, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a báni emberek egyike szálljon
ki Palachna birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után vezesse be
őket a két említett telek birtokába és iktassa azokat részükre zálog címén; az esetleges
ellentmondókat idézze ad terminum competentem a báni jelenlét elé in sedem Crisiensem;
a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Presentes sigillo vicebanorum et comitum
nostrorum Crisiensium fecimus consignari. Kijelölt báni emberek: Philippus, Dionisius
f. Geleth de Zrednamelleky, Georgius f. Stephani de eadem, Georgius f. Borsich de
Borthouch, Iohannes f. Thome de Beketynch.
Átírta a csázmai káptalan 1426. nov. 20-i jelentésében: 1397. DL 35512. (Acta Paul., Garig 5-30.) – Levt.
Közl. 10. (1932) 281., eml.

1209

Okt. 11. (Bude, Wesprimiensis diocesis, iurisdictionis spiritualis Strigoniensis, in dote
ecclesie parochialis Beate Marie Magdalene in quodam pallatio inferiori residentie nostre
perpetue, undecima mensis Octobris, hora vesperorum) Vicedomini Máté, mindkét jog
doktora, esztergomi olvasókanonok és vikárius pro tribunali ülvén és Valentinus Thome
de Castelno alias Sancto Vito esztergomi egyházmegyés klerikus, császári közjegyző
mint Vicedomini Máté írnoka Nicolaus Stock decretorum doctor, artium liberalium
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magister és Lajos bajor herceg tanácsosa kérésére külön-külön átírnak három oklevelet: –
1) Iohannes Gerhardi de Yssinhusen/Yssinhuss mainzi egyházmegyés klerikus és császári
közjegyzőnek Georgius de Horaw sacre theologie doctor, a bécsi Szent István-egyház
dékánja bécsi szállásán 1426. aug. 23-án-án kelt, a bajor herceggel kapcsolatos közjegyzői
oklevelét; – 2) Uő uo. 1426. szept. 2-án-án kelt közjegyzői oklevelét; – 3) Georgius de
Horaw sacre theologie doctor, a bécsi Szent István-egyház dékánja 1426. szept. 20-i, a
bajor herceg kiközösítés alóli feloldozásáról kiadott oklevelét (Reg. Boicarum XIII. 80.)
– Tanúk: István, a budai Mária Magdolna-templom plébánosa, Budai Péter veszprémi és
Papa-i István győri egyházmegyei presbiterek.
Mindhárom oklevél hártyán, a szöveg alatt közjegyzői záradékkal és jelvénnyel, illetve a vikárius
hártyacsíkon lógó, töredékes (1.) / ép (2–3.) függőpecsétjével. (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München,
Ältere Bestände, Pfalz-Neuburg, Urkunden, Chronologische Reihe, 1426-10-11.) – Az oklevelek ismeretét
Péterfi Bencének köszönjük.
1210

Okt. 11. (17. die f. IV. p. Mathei) A jászói konvent emlékezetül adja, hogy Zs.
aug. 28-i parancsa (1042) értelmében Kemey-i Lőrinc királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Máté notarius-t, akik visszatérve elmondták, hogy ők Máté
apostol ünnepe utáni szerdán (szept. 25.) kimentek Bask birtokra, és a szomszédok
meg a határások összehívása után a királyi parancsban megnevezetteket bevezették
Bask birtokba és iktatták azt a részükre királyi adomány címén örök birtoklásra.
Privilégiumukat függőpecséttel és chirographum-mal megerősítve adták ki Moryocz-i1
Tamás fia: Péter és társai részére.
Hártyán, díszes kezdő O betűvel, függőpecséttel, alul ABC chirographum-mal. Kassa város lt., Archivum
secretum, Baska L-5. (DF 269521.) – 16. század eleji rövid kivonata: Uo. Scheutzlich-féle inventárium (DF
287451.) fol. 38b. – Átírta Zs. 1428. febr. 23-i privilégiumában: Uo. 6. (DF 269522.)
1

Zs. átírt aug. 28-i parancsában (1042) Morocz.

1211 Okt. 11. Bruck an der Leitha. Stauthaimer1 Henrik, a Lajta menti Bruck bírája Sopron város polgármesteréhez,
bírájához és tanácsához. Sopron város legutóbbi levelére válaszolva közli, hogy Peutner soproni polgárt a
brucki Mert Fleischacher letartóztatta, és kéri őket, hogy Lajos magyar király és Rudolf osztrák herceg arról
szóló okleveleit, hogy egyik ország lakosait sem lehet a másik területén letartóztatni, küldjék el neki városuk
pecsétjével megerősített másolatban. Sopronba küldi továbbá Hans Witik nevű szolgáját, hogy Hans Illsung
és felesége 20 gulden adósságát, amellyel azok neki, Henriknek már régóta tartoznak, hozza el, és kéri újból
a soproni tanácsot, hogy annak behajtásában minden segítséget adjanak meg. Ezenkívül tudatja velük, hogy
Johann Seliger és két társa összesen 70, míg Gengell 110 marha után vámmal tartozik, amelynek megfizetését
kéri. – Házi I/2. 322. (Sopron város lt. D 715. – DF 202349.)
1

A kiadásban: Stamhaimer.

1212 Okt. 11. Róma. V. Márton pápa az esztergomi egyházmegyei Betlenfalvi Jakab fia: András számára a szepesi
káptalanban egy 24 aranyforint jövedelmű kanonoki javadalmat adományoz. – Annatae 53/57. sz. (Camera
Apostolica, Annatae vol. 3, fol. 210b.) – Cameralia II. 1160b. sz. (Uo.)
1213 Okt. 11. Velence. A velencei szenátus határozatot hoz arról, hogy Federico Contarinit, a szavojai
herceghez küldendő követüket milyen követutasítással lássák el. Mivel értesültek arról, hogy a szavojai
herceg familiárisát: Guglielmo Rigaudit küldte Zs.-hoz a velenceiekkel való fegyverszüneti tárgyalások
közvetítésére, megbízzák követüket, hogy a szavojai herceggel tudassa: hálásan köszönik és örömmel
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elfogadják közbenjárását. Felhatalmazzák, hogy tárgyalásokat folytasson Zs. nem teljes felhatalmazással
rendelkező megbízottjaival, [Artandusszal], a Saint Antoine-i kolostor apátjával és János veszprémi
püspökkel, alkancellárral, ha azok a szavojai herceghez megérkeznek. Ismertetik a korábbi fegyverszüneti
feltételekre adott válaszukat (lásd Pótlás 1171a sz.) – Az abban foglaltakhoz képest a törökellenes tengeri
és vízi segítségnyújtás kérdésében kifejtik, hogy Zs. személyes balkáni hadjárata esetén legalább két
hónappal korábban értesítse őket felvonulásáról; a török Gallipolinál, illetve a Dunán való átkelésének
megakadályozásában egyetértenek, de a követ válaszolja azt, hogy a Gallipoli-félszigetnek a Dunától való
nagy távolságát figyelembe véve lehetetlen az említett átkeléseket megakadályozni, és ezért a Dunát a
megállapodásban ne említsék meg. A kölcsönre vonatkozó szakaszban a francia király helyett a szavojai
herceg közbenjárására utalnak; az ígért 50 ezer aranydukátot két részletben: az egyik felét a megállapodás
megkötésétől számított három hónapon, a másikat egy éven belül hajlandók folyósítani. A kifizetésre
Zenggben kerülne sor a király meghatalmazottja kezébe. A fegyverszünet a visszafizetésig (öt év vagy több,
ahogy megállapodnak) és azután még hat hónapig tartson. – Contarinit Zs. követeinek esetleges kifogásaira
is felkészítik: lehetőség szerint ragaszkodjon ahhoz, hogy a velencei törökellenes segítségnyújtás csak Zs.
személyes hadba szállása esetén jönne létre, de szükség esetén eltekinthet tőle. Ha a megajánlott kölcsönt
kevesellnék, 80 ezer dukátig emelheti apránként az összeget. Nem köteles beleegyezni a milánói hercegnek
a fegyverszünetbe foglalásába, mivel vele még a Zs.-nak tett hűségesküje előtt kezdtek háborúzni. Mivel a
fi renzei követek: Rinaldo degli Albizi és Nello di Giuliano korábban Zs.-nál nem az ő felhatalmazásukkal,
csupán saját nevükben tárgyaltak a közvetítésükkel a Zs. és Velence közötti fegyverszünetről, amelynek
tervezett pontjait mellékelik (lásd 558), és elképzelhető, hogy Zs. követei ennek a feltételeiről akarnak csak
tárgyalni, úgy, hogy egyúttal a velenceiek ligájának (amely Velencén kívül Firenzét és a szavojai herceget
foglalja magában) a milánói herceggel való megállapodását is megkötnék, jelentse ki, hogy ez a Zs.-nak velük
kötendő fegyverszüneti megállapodásától teljesen független ügy, és mindenek előtt csak ezt kell megkötni:
neki erre van felhatalmazása. Zs. követeinek esetleges további kifogásaira válaszolja azt, hogy a Zs.-dal
megkötendő velencei fegyverszünet megkötésére a nov. 8-i határidőig elég lehetőség van, de a velenceiek
ligájának másik két tagja közül a Firenzével való egyeztetéshez, mivel e város Velencétől 6 napi járóföld
(dieta) távolságra fekszik, több idő kell. – A szavazás eredménye: De parte 60, de non 30, non sinceri 11. –
DRTA X. 100. (Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni del Senato, Secreta vol. 9, fol. 176v–177v.)

*.

Okt. 11. A milánói herceg levele Zs.-hoz. – Óváry I. 102/344. sz. – DRTA X. 51. – A levél valószínűleg helyes
kelte: okt. 12. Lásd 1214.

1214 Okt. 12. Abbiategrasso.1 Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. Sürgeti, hogy jöjjön Itáliába
a birodalom tekintélyének helyreállítására, és küldjön segítséget az ő szorongatott helyzetében. Kéri, hogy
rendezze dolgait a csehekkel, akik követei értesítése szerint hajlanak az egyházba való visszatérésre; a
törökökkel való fegyverszünetet pedig elősegítheti, hogy a szultánt a tatárok betörése köti le. Így Zs. erejét
Itália felé tudja fordítani. A pápa is támogatná ebbéli tevékenységét, főleg ha sikereket ér el. Megígéri,
hogy érkezésekor Genovában nagy hajóhadat fog számára felszerelni Velence ellen. – Carteggio II. 23/160.
sz. (Milánói lt., Carteggio generale, kancelláriai fogalmazvány.) – Óváry I. 102/344. sz., okt. 11-i kelettel,
kelethely nélkül. (Uo.) – Archivio storico lombardo, ser. 2. vol. 7 (1890) 600., 3. jegyzet, részletek (Uo.,
tévesen okt. 16-i kelettel.) – DRTA X. 51., kiv., okt. 11-i kelettel, Milánó kelethellyel. (Uo.) – Ugyanezen a
napon a követeknek is írt, meghagyva, hogy Zs.-hoz intézett ezen levelét mutassák be az uralkodónak és
szóban is sürgessék indulását. – Carteggio II. 22/159. sz. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.)
1

A Carteggio II. 23/160. szám által feltüntetett keltezés és kelethely.

1215 Okt. 13. Hermány. Pelsőci Bebek Péter székelyispán emlékezetül adja, hogy megjelent előtte János botfalvi
plébános, meg az ugyanonnan való Miklós villicus, Salamon fia: Jakab, Thethmer Miklós fia: László,
Detrének nevezett Korlát Pál, Sabos Péter, Miklós egykori villicus és Hench fia: Bálint a maguk valamint
concivis-eik nevében és felmutatták Nádasi Salamon fia: Mihály (magn.) egykori székelyispán 1415. júl.
31-i, függőpecséttel megerősített oklevelét annak a földterületnek a megvásárlásáról, amelyben a Sepsi
széki székelyek többször háborgatták őket (ZsO V. 912. sz.), és kérték őt, hogy elődje határozatát erősítse
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meg. Miután megvizsgálta az oklevelet, meg annak Zs. 1419. jún. 7-i (ZsO VII. 617. sz.) és Csáki Miklós
erdélyi vajda 1415. okt. 14-i (ZsO V. 1125. sz.)1 által privilégium formájában kiadott megerősítő átiratait,
Csáki Miklós erdélyi vajda, Balázs erdélyi püspök és Rápolti Gyula mester (egr.), udvari lovag (miles)
jelenlétében a vásárlásról szóló oklevelet újból megerősíti, a Sepsi széki székelyeknek pedig az ügyben örök
hallgatást parancsol. Az ítélethozatalkor jelen voltak még a következő székely nemesek: Dacsó János bíró,
fia: Máté, Bölöni Forró Péter fiai: Simon és Balázs, Pelhew fia: Miklós, Máté fia: Balázs, Köles György, Rétyi
Máté, Komolai Fülöp, Szentiváni Illés, Illyefalvi Kis Gergely, Arapatakai György és Antal, Nemes Antal,
Kálnokfalvi András, Hídvégi Mikó fia: Antal. – Z–W IV. 257. (Brassó város lt., Privilegia 67. – DF 246875.) –
Az oklevél hitelessége Csáki Miklós erdélyi vajda szereplése miatt nem kétségtelen, hiszen ő ekkor már nem
élt (vö. 542), jóllehet írásképe nem üt el a korszak okleveleiétől. Lehetséges azonban, hogy – mivel az erdélyi
vajdai méltóságot Miklós fia, László kapta meg (vö. 722)2 – egyszerű névtévesztésről van szó.
Csáki Miklós megerősítő oklevele (Z–W. III. 679.) a ZsO V. 912. sz. regeszta közlésével ellentétben nem
található meg a megadott DF-számon (DF 246864.). 2 Noha Engel Pál adattárában Csáki László első vajdai
szereplése 1426. szept. 22-i dátummal szerepel (Arch. 1301–1457. I. 14.), de tollhibával van dolgunk, mivel az
oklevél egy évvel későbbi.
1

1216

Okt. 14.1 (f. II. a. Galli) A váci káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelentek
előttük Kowar-i Mátyás fia: Pál mester meg fiai: László és János egyfelől, másfelől
famulusuk és jobbágyuk: Chano fia: Mihály fia: János, majd a Kowar-iak azt a bevallást
tették, hogy a nekik tett szolgálataiért cserébe az említett János nevű jobbágyuknak és
fiú utódainak juttatják a Hont megyei Terbegech birtokban megszerzett telket cum terris
arabilibus et pratis ad eandem spectantibus művelésre usque suum beneplacitum, amely
telek egykor az ott meggyilkolt János fia: Balázsé volt, továbbá certa iugera terrarum
ad [proprium aratrum] seu ius suum more dominii spectantia azzal a feltétellel, hogy
Jánosnak és utódainak a Kowar-iakat hűségesen kell szolgálniuk, és akkor de dictis
sessione et terris arabilibus n[il] solvere deberent, sed eas ab omni solutione exemptas
libere et pacifice possiderent et tenerent. Ha azonban Pálnak, fiainak meg utódaiknak
de premissis inmemores existerent, contravenirent et recalcitrare cona[rentur] és nem
akarnának engedelmeskedni, akkor a nekik adott libertas érvénytelennek tekintendő,
a jobbágytelket és tartozékait pedig – Jánost vagy utódait onnan elűzve – per nélkül
ismét pristine proprietati eorum vehetik át. Az oklevelet autentikus függőpecsétjükkel
megerősítve adták ki János részére. Méltóságsor: Péter prépost, Barnabás olvasó-,
György éneklő-, másik György őrkanonok, Mihály nógrádi, másik Mihály pesti, Gergely
szolnoki, Ádám csongrádi, Bereck szigetfői főesperes.
Több helyütt kitört hártyán, leszakadt függőpecsét zsinórjával. Nyitrai káptalan lt. 44-19. (DF 273558.)
Az oklevél szövege csaknem szóról szóra megegyezik a váci káptalan 1425. febr. 13-án kelt kiadványával
(ZsO XII. 141. sz.); egyetlen jelentős eltérés, hogy annak szövegében nem szerepel, hogy János részére
állították ki. Ugyanakkor viszont az az oklevél chirographum-mal volt megerősítve, így az egyik példány
minden bizonnyal János birtokába jutott. – Mivel jelen oklevélből a vigesimo utáni szó kitört, elképzelhető
lenne, hogy ez is 1425-ben kelt, ám a kitört rész alatt és felett egy s és egy x betű vonalai látszódnak, így az
1426. év valószínűbb. Esetlegesen még szóba jöhetne az 1427-es év, de az ez utáni éveket kizárja, hogy 1428.
máj. 7-én a pesti főesperesség élén már nem Mihály, hanem Zsujtai János állt (vö. C. Tóth: Váci székeskáptalan
16.). – A keretes zárójelben jelzett kiegészítések a teljesen ép 1425. évi példányból lettek pótolva.
1
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Okt. 14. Item anno Domini 14261 feria secunda ante Galli Iohannes Leschner de
Hannusdorf 2 arestavit omnia bona mobilia et immobilia Mathie Foyt pro XLVIIC
denariis.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 16b., 10. bejegyzés.
1

Így, arab számmal.

2

A helység neve sor felett betoldva.

1218 Okt. 14. Bruck a. d. Leitha. Stauthaimer1 Henrik, a Lajta menti Bruck bírája Sopron város polgármesteréhez,
bírájához és tanácsához. Sopron legújabban küldött leveléből megtudta, hogy azok, akik az általa a Peuttner
soproni polgár ügyében kért kiváltságleveleket2 birtokolják, jelenleg nincsenek Sopronban, ám amint
megérkeznek, a város el fogja küldeni a másolatokat, és ezt jóváhagyólag nyugtázza. Kéri egyúttal, hogy
(Hans) Illsung ügyében3 – miután már sokadszorra kéri őket – járjanak el szigorúan és fizettessék meg azzal
adósságát. – Házi I/2. 323. (Sopron város lt. D 716. – DF 202350.)
1

1219

A kiadásban Stamhaimer.

2

Lásd a brucki bíró okt. 11-i levelét: (1211).

3

Lásd uo.

Okt. 14. k. ([…], […] Beati Calixti pape) [Zsegrai Pócs Mihály],1 Rozgonyi János
főkincstartó [sárosi] alispánja [és a szolgabírák] emlékezetül adják, hogy [Sóvári Sós]
Péter mester2 jogos kérésére kiküldték maguk közül Posfalva-i Antal [szolgabírót],3 aki
visszatérve elmondta, hogy kiszállván a megyébe Palwagasa birtokon és annak minden
részén tudakozódván megtudta, hogy Gáspár kőfaragó (lapicida) mindig Palwagasa
birtokon lakott.
Papíron, amelynek bal oldali kb. egyharmad része hiányzik, hátlapján zárópecsét helyével. DL 57583.
(Soós cs.)
Az évből csak Zsegrai Pócs Mihály alispánságára van adat (Arch. 1301–1457. I. 173.). 2 A keresztnév
hátlapi címzésből; a „családnevet” az oklevél lelőhelye, Pálvágása birtokosai (Sóvári Sós és Kapi család),
illetve „Péter mester” neve alapján kötöttük a Sóváriakhoz. 3 Pósfalvi Antal Sáros megyei szolgabíró 1423
és 1430 között mutatható ki a tisztségben (Kádas: Északkelet-Magyarország szolgabírói 118–119.).
1

1220 Okt. 15. Buda. Zs. ismét felhatalmazza János veszprémi püspököt, hogy a milánói herceggel tárgyaljon. –
Altmann II. 6775. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 131a.) – DRTA X. 52. (Uo.) – Századok 41. (1908) 20., eml.
(Uo.)
1221

Okt. 15. Item anno Domini 14261 feria tertia ante Galli Iohannes Crawtwalt de Nyssa
arestavit omnia bona Balasii Könstil2 venientia de Waradino de nundinibus Beati
Michaelis archangeli (szept. 29.) pro LXXXXII½ marcis latorum grossorum ita, quod
ipse primus existat, tandem si in bonis prefixis suum non potest prosequi dampnum,
extunc arestavit omnia bona ipsius mobilia et immobilia pro prefata summa marcarum,
presentibus Paulo Weys et Petro Könstil.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 17a., 1. bejegyzés.
1

Így, arab számmal.

2

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

1222 Okt. 15. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz. A Zs. által többször megígért hadi
segítség elmaradása miatt veszélyes és szorongatott helyzetbe került. Az itáliai ügyek gyors beavatkozást
kívánnak. Kéri, hogy a török és cseh ügyeket halassza későbbre, kössön velük fegyverszünetet, és fordítsa
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figyelmét Itáliára, és ha mást nem tehet, legalább gyorsan küldje el Friaulba vagy annak határáig a felszerelt
ötezer lovast, hogy a birodalom ellenségei kénytelenek legyenek megosztani erőiket. – Osio II. 274. (Milánói
lt., Carteggio generale, kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio II. 23/162. sz. (Uo.) – Óváry 101/345. sz.
(Uo., kelethely feltüntetése nélkül.)
1223 Okt. 15. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Zs.-hoz küldött követei, Lodovico Sabini,
Benedetto da Forlì, Lancelotto Crotto és Federico Pezzi részére. Másolatban küldi ugyanezen a napon
Zs.-hoz küldött levelét (1222), és meghagyja nekik, hogy Zs. előtt szóban is adják elő tartalmát, sürgetve
az uralkodót. – Osio II. 276. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio II. 23/163. sz., okt. 16-i
kelettel. (Uo.)
1224

Okt. 16. (Bude, in Galli) Zs. emlékezetül adja, hogy mivel hűséges hívei, Pálóci György
esztergomi érsek és Mátyus (magn.) országbíró meg frater-ük: Imre ad nostre maiestatis
requisitionem et complacentiam singularem decem milia et sexaginta florenos auri puri,
veri et iusti ponderis, quibus nunc pro certorum negotiorum nedum nobis, verum etiam
utilitati et comodo pretacti regni nostri Hungarie convenientium expeditione indigemus,
maiestati nostre acomodarunt et nomine certi mutui ac sub spe restitutionis dederunt
realiter solveruntque efficaciter et assignarunt, ideo nos volentes eosdem dominum
Georgium archiepiscopum ac Mathyus et Emericum eorundemque Mathyus et Emerici
heredes de rehibitione huiusmodi summe florenorum certos reddere et securos castrum
nostrum Sempte appellatum in comitatu Posoniensi habitum simulcum opidis similiter
Sempte in Nitriensi et Zereth vocatis in dicto Posoniensi cum tributo ibidem exigi
solito, item possessionibus Sopporny in pretacto Nitriensi necnon Zely, alio nomine
Zenthlewrinczur, Farkashyda cum tributo ibidem habito, [Kerez]thwr, Naghschwr,
Waraschwr, Walthaschwr, Mached1 et Zenthabran nuncupatis in prescripto Posoniensi
comitatibus habitis et situatis aliisque universis villis, tenutis, pertinentiis, iuribus
[… om]nibus proventibus, redditibus, censibus, datiis, collectis, locis sessionalibus,
terris arabilibus, cultis et incultis agris, pratis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus,
vineis vinearumque p[romonto]riis, pascuis, molendinis et molendinorum locis, aquis,
fluviis, aquarumque decursibus et signanter fluviis Danubii et Wag ac lacunis seu
piscaturis, vulgo Zegye dictis et aliis quibuscumque pisc[inis] et piscaturis, sique ad
dictum castrum Sempte pertinent et pertinuerunt generaliterque quarumlibet utilitatum
integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis ad idem catrum Sempte et possessiones
prenotatas de iure spectantibus et pertinere debentibus, sub suis et ipsarum veris
metis et antiquis limitibus, quibus idem et eedem hucusque rite tentum et possesse
extitissent, a mondottaknak az említett 10600 aranyforint fejében elzálogosítja azzal,
quod quandocumque nos seu nostri successores, reges scilicet Hungarie pretactum
castrum nostrum Sempte cum premissis suis utilitatibus ab eisdem domino Georgio
archiepiscopo ac Mathyus et Emerico de Palocz ac eorundem Mathyus et Emerici
heredes redimere volerimus seu voluerint, extunc iidem rehabita prius et recepta
pretacta pecunie summa dictum castrum nostrum Sempte cum singulis suis utilitatibus
prenotatis nobis aut dictis nostris successoribus absque omni difficultate et renitentia
aliquali remittere et resignare debeant atque teneantur. A király szavatosságot vállal az
elzálogosított birtokokra. Annuimus etiam et presentibus concedimus eisdem domino
Georgio archiepiscopo ac comiti Mathyus et Emerico eorundemque Mathyus et Emerici
heredibus, ut quandocumque nos aut dicti nostri successores super alias possessiones
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nostris taxas extraordinarias imposuerimus seu imponi fecerimus, extunc etiam ipsi
dominus archiepiscopus Mathyusque et Emericus seu eorundem Mathyus et Emerici
heredes similiter taxam extraordinariam, moderatam tamen et decenter limitatam, super
premissas possessiones et pertinentias castri prenotati imponendo exigere et extorquere
valeant atque possint harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. –
A szöveg élén jobbról: Commissio propria domini regis.
Hártyán, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel. DL 86789. (Esterházy cs. tatai lt., Sempte 1-2.)
1

1225

Az oklevélben: Machee.

Okt. 16. (Bude, in Galli) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Cum nos castrum nostrum Cheklez
appellatum in comitatu Posoniensi habitum simulcum opidis seu possessionibus similiter
Cheklez ac Zempcz vocatis necnon villa Beeke et medietate possessionis Wereswar
nominate similiter in eodem comitatu Posoniensi situatis, aliis universis villis, tributis et
utilitatibus quibusvis ad id spectantibus fidelibus nostris, egregiis Stephano et Georgio
de Rozgon comitibus comitatus Posoniensis necnon venerabili domino Symoni preposito
Demesiensi, fratri eorundem carnali vigore certarum aliarum litterarum nostrarum
impignoratitiarum exinde confectarum a mondottaknak pro certa pecunie summa
elzálogosította, ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és határások összehívása
után vezesse be őket azokba, majd iktassa azokat részükre zálog címén, az esetleges
ellentmondókat idézze meg ad terminum competentem a királyi különös jelenlét elé; a
káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Laurentius f. Nicolai
de Zaaz, Stephanus f. Ladislai de Kylyth, Emericus Marczel de Marczelhaza, Thomas
Hegy dictus de Ilka, Dominicus de Chelley.
Átírta a pozsonyi káptalan 1426. nov. 21-i jelentésében: 1403, amely szerint az oklevél secreto suo sigillo
volt megerősítve. DL 11860. (NRA 570-14.)

1226

Okt. 16. (in Galli) Az erdélyi káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük Torozko-i
Ellews, és felmutatta előttük a káptalan 1344. márc. 17-i oklevelét (Anjou oklt. XXVIII.
247. sz.), majd kérte annak átírását, amit a káptalan meg is tett, saját függőpecsétes
oklevelébe foglalva azt. Méltóságsor: Lépes György prépost, György éneklő-, Mihály
őrkanonok, Miklós dékán.
Átírta Bátori Zsigmond erdélyi fejedelem 1592. márc. 21-i oklevelében, amelyet átírt ugyanő 1597. ápr.
23-i oklevelében. Jósika cs. hitbizományi lt. 3/a. (DF 257546.)

*.

Okt. 16. A milánói herceg levele követeihez. – Carteggio II. 23/163. sz. – A levél helyes kelte: okt. 15. Lásd
1223.

1227

Okt. 17. (Bude, f. V. p. Galli) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Cum nos castrum nostrum
Sempte vocatum simulcum opido Zereth ac tributo in eadem(!) Zereth exigi solito
necnon possessionibus Zely alio nomine Zenthlewrynczwr, Farkashyda cum tributo
ibidem habito, Kerezthwr, Naghchwr, Waraschwr, Waltaschwr, Mached1 et Zenthabran
nuncupatis in comitatu Posoniensi situatis másik levelével2 Pálóci György esztergomi
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érseknek, Mátyus (magn.) országbírónak és Imrének meg utódaiknak pro certa
summa pecunie zálogba adta, ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi kúriából külön e célból kirendelt
Bogath-i András udvari familiáris a szomszédok és határosok összehívása után vezesse
be őket azokba, majd iktassa azokat részükre zálog címén; az esetleges ellentmondókat
idézze meg ad terminum competentem a királyi különös jelenlét elé, a káptalan pedig
ugyanoda tegyen jelentést.
Papíron, hátlapján a titkospecsét töredékeivel. Pozsonyi káptalan hiteleshelyi lt. 6-5-10. (DF 226077.)
– A hátlapján keresztben konventi feljegyzés az iktatásról. – Átírta a pozsonyi káptalan 1426. okt. 31-i
jelentésében: 1267. DL 86790. (Esterházy cs. tatai lt., Sempte 1-3.)
1

1228

Így az átírásban, az eredeti parancslevélben: Machee.

2

Lásd Zs. okt. 16-i oklevelét: 1224.

Okt. 17. (4. die f. II. a. Luce) A csanádi káptalan Zs.-hoz. Szept. 8-i parancsa (1092)
értelmében Kerestes-i Chakan Mihály királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Balázs karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Lukács-nap előtt hétfőn
(okt. 14.) kiszálltak Krassó megyébe, ahol vizsgálódva megtudták, hogy minden a
panasz szerint történt.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 54535. (Kállay cs.)

1229

Okt. 17. (8. die f. V. a. Galli) A nyitrai káptalan Zs.-hoz. Szept. 2-i parancsa (1064)
értelmében Oroz-i Synka királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Jakab karbeli
presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy ők Gál-nap előtti csütörtökön (okt. 10.)
kiszálltak Nyitra megyébe, ahol vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz szerint
történt.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 49185. (Bossányi cs.)

1230

Okt. 17. (Zempeter, f. V. p. Galli) Nomar-i László és Chycher-i Ormos (dictus) János
borsodi alispánok és a négy szolgabíró Zs.-hoz. Szept. 28-i parancsa (1158) értelmében
kiküldték maguk közül Hegmegh-i Fodor Péter szolgabírót, aki visszatérve elmondta,
hogy kiszállván a megyébe mindenkitől, akitől kell és illik, nemesektől és nem
nemesektől megtudta, hogy minden a panasz szerint történt.
Foltos papíron, hátlapján három pecsét nyomával. DL 89913. (Radvánszky cs., sajókazai) – A hátlapján
középen alul: non solvit; Kaza.

*.

Okt. 18. Zs. Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajdához. – Tört. Tár 1890. 137/257. sz. – Az oklevél helyes
kelte: okt. 11. Lásd 1207.

1231

Okt. 18. Item anno Domini 14261 feria sexta post Galli Paulus Hoz et Symon Ziczter2
arestaverunt bona venientia de Waradino de nundinibus Beati Michaelis (szept. 29.)
Balasii Könstil3 pro IC et XL marcis latorum grossorum, tandem idem Paulus Hoz
arestavit omnia bona mobilia et immobilia dicti Balasii2 pro prefata summa, hic et
ubique, ubi suum potest recuperare dampnum etc.
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Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 17a., 4. bejegyzés.
1
Így, arab számmal.
betűket ö-nek írtuk át.

1232

2

A név a sor felett beszúrva.

3

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o

Okt. 19. (2. die Luce) A zágrábi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelentek előttük Prybych-i Baxa (dictus) Miklós fiai: Pál és György, majd a következő
bevallást tették: ők nehézségeik miatt a Zágráb megyei Prybych birtokon lévő 32 népes
jobbágytelküket és negyven hold szántóföldjüket cum omnibus ipsarum sessionum
datiis, censibus, servitiis et colectis(!) solitis et consuetis necnon aliis utilitatibus et
pertinentiis quocumque nominis vocabulo vocitatis pro centum florenis puri auri, boni
et iusti ponderis zálogba adják István zágrábi kanonok kemléki főesperesnek, vicarius
in spiritualibus generalis-nak, amely összeget már meg is kaptak tőle, a következő
feltételekkel: amennyiben a mondott telkeket és szántókat Pál, György vagy utódaik
vissza akarják váltani, és Istvánnak a száz forintot visszafizették, akkor ő azokat békében
és mindenféle per nélkül köteles visszaadni. Amennyiben a visszavételre úgy kerül sor,
hogy abban az évben a földeket már bevetették, akkor Pál, György és utódaik kötelesek
az az évi termést a vikáriusnak átengedni. Amennyiben a zálogba adók a visszaváltásig
a vikáriust nem tudnák a birtokban megvédeni, akkor György apósa: Rakonok-i Tamás
fia: Péter a saját birtokaiból similiter triginta duas sessiones populosas et quadraginta
iugera terre arabilis in fructuositate, utilitate et proventibus fog átadni a vikáriusnak,
amíg a mondott 100 aranyforintot vissza nem fizetik, ha pedig az említett Péter erre nem
hajlandó, a mindenkori vicebánok és körösi ispánok mox, postquam requisiti fuerint,
Péter bárhol fekvő bármelyik birtokából és birtokjogából az összegnek megfelelő részt
átadhatják a vikáriusnak, Péter ellentmondását figyelmen kívül hagyva. E kikötéshez
Péter személyesen jelen lévén hozzájárulását adta.
Papíron, hátlapján mandorla alakú pecsét töredékeivel. HDA, Oršić cs. lt. 21-16. (DF 276841.)

1233 Okt. 19. Sopron. A városi tanács Somfalvi Péter cipőkészítőnek és feleségének: Margitnak meg örököseiknek
ítéli oda egy Durlos-dűlőbeli szőlő egynegyed részét. – Házi II/1. 35. (Sopron város lt. 2988. – DF 204421.,
50.)
1234

Okt. 20. Item anno Domini 14261 dominica proxima ante XI milia virginum venit Paulus
Adrian coram Iohanne Czauser, Jörg2 Prisuriczer et Georgio Goldemög et fassus est,
quod Lewpoldus noster coniuratus sibi satisfecisse pro domo, in qua habitat dictus
Lewpoldus, usque ad XXV florenos numeri Cassoviensis, quos florenos XXV dictus
Lewpoldus tenetur a scriptis presentium solvere.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 17a., 5. bejegyzés.
1

1235

Így, arab számmal.

2

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

Okt. 20. Item anno Domini millesimo etc. XXVIo dominica, scilicet in vigilia XI milia
virginum fassus est Lewpoldus nostro coram consilio, quod antequam Pacz Peteryn
coram dicto Lewpoldo fassa est, quod Iohannes Longus1 lanifex domum suam emisset
ab ea et satisfecit, uti probus et est domus, in qua dicta Pacz Peteryn habitavit etc.
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Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 17a., 6. bejegyzés.
1

Utána kihúzva: de.

1236 Okt. 20. (zu Prespurk, am mittichen noch Sant Elzbeten tag) Zsófia özvegy cseh királyné fivéreihez: Ernő és
Vilmos bajor hercegekhez. A királyné lement Temesvárra, az ő konyhamesterének nem adott semmit. Zs.
szándéka az volt, hogy a telet Temesváron tölti, 30 mérföldre Budától, de az olmützi püspök mondja, hogy
Zs. onnan elindult, és Budára lovagol. – Papíron, vörös gyűrűs zárópecsét helyével. – Iványi Béla hagyatéka,
MMgM XV. 135/5. (München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv, Akt. 543., tom. I. fol.
77.) – Kopičková: Mnichovský fascikl 133/36., reg. (Uo. fol. 78, az előző jelzeten egy egyszerű másolatot
tüntet fel.) – Az adatot Péterfi Bencének köszönjük.
1237 Okt. 21. Szeged. Szobonya és Kolos csongrádi alispánok és a szolgabírák Hidagai Bálint deákot, csanyteleki
officiálist, mivel hatalmaskodás miatt elfogatta Szeri Pósa fia: György mester familiárisát: Királyi Benedeket,
ám a hatalmaskodást bizonyítani nem tudta, Benedek vérdíjának megfizetésére ítélik. – Érszegi: Adatok
Szeged történetéhez 17/15. sz. (DL 92702. – Festetics cs. lt., Csongrád 43.)
1238 Okt. 21. Az erdélyi káptalan oklevelében átírja Zs. 1426. máj. 20-i (hamis) oklevelét (599) – Újkori másolat.
– Az átíró oklevél is hamis. – Barabás: Két hamis oklevél 49. (MNL OL, Erd. főkormányszék lt., fasc. 35. fol.
83. [Winkler kir. tábl. ügyvéd iratai]).
1239 Okt. 21. Róma. A veszprémi egyházmegyei székesfehérvári Szűz Mária-egyház káptalanja: dékánja és
kanonokjai kérik a pápát, hogy március 10-én általa elfogadott kérvényük (294) alapján az esztergomi
érseknek adott vizsgálati megbízása (793) meghasonlásra és pereskedésre adhat okot, ezért a prépost javára
tett korábbi rendelkezéseket kivizsgálási megbízás nélkül semmisítse meg, és őket korábbi jogaikba helyezze
vissza (vö. 791). – V. Márton pápa a kérvényt „Fiat et committatur” formában jóváhagyja. – Acta Martini 912.
(Reg. Suppl. vol. 202. fol. 235b–236b.) – Mon. Vespr. III. 57. (uo., kivonatos kiad.) – Bónis: Szentszéki reg.
267/2264. sz. (Bónis szerint a pápa megerősíti saját 1426. jún. 26-i oklevelét!)
1240

Okt. 22. (17. die dom. a. Dyonisii) A garamszentbenedeki konvent emlékezetül adja, hogy
Zs. szept. 27-i parancsa (1152) értelmében Kolon-i Erney fia: András királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás frater presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy
ők Dénes-nap előtti vasárnapon (okt. 6.) kimentek Zelczen birtokra, majd a szomszédok
és határosok jelenlétében ellentmondás nélkül bevezették abba Chythnek-i Lászlót és
Jánost, majd iktatták azt részükre iure fraternalis donationis örök birtoklásra, három
napot az említett birtokon töltve. Privilégiumukat függőpecsétjükkel megerősítve adták
ki László és János részére.
Hártyán, csaknem ép függőpecséttel. DL 11854. (NRA 1549-86.) – Átírta az esztergomi káptalan 1434.
márc. 21-i oklevelében. DL 11855. (Uo.)

1241

Okt. 22. (2. die XI mil. virg.) Péter jászói prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Heren-i Mihály fia: Frank Nenke-i László fia: Mátyás meg fiai: Jakab,
Gergely, Márton és László, továbbá az említett Mátyás minden örököse nevében,
majd eltiltotta Keuzeg-i Bede fiát: Jakabot meg fiait: Lászlót és Jánost meg e Jakab
carnalis testvérét: Albertet attól, hogy Nenke birtok területén a Boldwa folyón azon
a malomhelyen, amely Albert és Mátyás avus-a: Mochola birtokában volt, malmot
emeljenek, valamint attól is, hogy a Torna megyei Nenke birtokban birtokolt részeiket
bármi módon elfoglalják vagy használják, és egyúttal ellent is mondott mindezeknek.
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Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. Vécsey cs. lt. 159. (DF 254383.)
1242

Okt. 22. (in Therebes, f. III. p. Luce) Chele-i Péter fia: János zempléni alispán és a
szolgabírák Zs.-hoz. Tudja meg, hogy György szepesi prépost és a káptalan részére
szóló éves megbízása értelmében kiküldték maguk közül Fizy-i Tamás szolgabírót,
aki visszatérve elmondta, hogy kimenve a megyébe mindenkitől, akitől kell és illik,
megtudta, hogy Horwathy György, Bissenus Pál (magn.) egykori szlavón bán Alsobenye-i
és Felsebenye-i officiálisa ura parancsára a két birtokon lakó jobbágyokkal a prépost
lekaszált szénáját elszállíttatta potentia mediante.
Papíron, hátlapján négy pecsét nyomával. Szepesi prépostság lt. 211. (DF 264329.) – A hátlapján középen
alul: super abductione feni.

1243

Okt. 22. Item Stephanus Maulffrank fassus est coram nostro consilio, quod ipse tenetur
adhuc LX florenos numeri Cassoviensis solvere de domo, in qua habitat, quos LX
florenos Iohannes Rews arestavit ex parte Symonis Wal pro legitime sibi debito anno
Domini Mo etc. XXVI feria tertia post XI milia virginum.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 20a., 1. bejegyzés.

1244

Okt. 23. (in Zerennye, f. IV. a. Sym. et Iud.) Pálóci Mátyus országbíró a leleszi konventhez.1
Elmondták neki Zthrwthe/Strythe-i Péter fia: Domokos meg fiai: László és Miklós
nevében, hogy Zthrwthe/Strythe-i Jakab fiai: János és László meg Fülöp fia: Dénes
nemrégiben manibus armatis et potentiariis a panaszosok Kereplye birtokára törtek és
onnét ötven kepe gabonát elvittek; ezenkívül a panaszosokat Zeech és Thehna birtokokban
zálog címén megillető részeket unacum molendino ipsorum proprio super fluvio Bodrogh
decurrente minden haszonvételükkel elfoglalták és jelenleg is elfoglalva tartják és
használják potentia mediante. Ezért kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot; majd azt írják meg
a királynak. Kijelölt királyi emberek: Iohannes dictus Nemes de Rozwagh, Anthonius
de eadem, Georgius de Lewe, Iohannes Thompa, Georgius de Mochola/Monyaros(!),
Albertus de Kolewch/Kelewch, Petrus, Benedictus de Cheb, Martinus de Az[..]e,2
Thomas, Georgius de Zthrwthe/Strythe. – A hátlapon: detur.
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-15. (DF 221651.) –
A hátlapon konventi feljegyzés, amely szerint Tamás királyi ember Bálint frater jelenlétében suo modo in
Wngh3 elvégezte a feladatot. – Átírta a leleszi konvent 1426. nov. 17-i oklevelében: 1374. DL 54548. (Kállay
cs.) – Ennek változatai a / jel után.
1
A parancslevelet áthúzták. 2 A dőlten szedett nevek az átírásban nincsenek benne. 3 A konventi
jelentésben András frater szerepel, illetve a vizsgálat – helyesen – Zemplén megyében volt. Az ellentmondás
a hátlapi feljegyzés és a jelentés között akként oldható fel, hogy a két azonos napon, de eltérő ügyben
kibocsátott vizsgálati parancsokra (lásd 1245) készített hátlapi feljegyzések összekeveredtek a konventben.

1245

Okt. 23. (in Zerennye, f. IV. a. Sym. et Iud.) Pálóci Mátyus országbíró a leleszi konventhez.1
Elmondták neki Zthrwthe(!)-i Péter fia: Domokos és fiai: László és Miklós nevében,
hogy Zthrewthe-i Jakab fiai: László és János meg Fülöp fia: Dénes az év során manibus
armatis et potentiariis Zthrwthe-i házukat megrohanván egy ott tartózkodó famulusuk
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50 újforintot érő lovát elvezették; ezenkívül a János és László által a panaszosoknak
elzálogosított Zthrwthe birtokon lévő részét simulcum frugibus et porcis decimalibus
necnon proventibus universis elfoglalták és a mai napig is elfoglalva tartva használják
potentia mediante. Ezért kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot; majd azt írják meg a
királynak. Kijelölt királyi emberek: Iohannes, Petrus f. Thome, Clemens f. Michaelis
de Prwksa, Iohannes, Andreas de Baranya, Iacobus, Iohannes de Homogh, Thomas,
Georgius de Zthrwthe. – A hátlapon: detur.
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-28. (DF 221664.) – A hátlapon
keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Strythe-i Tamás királyi ember András frater jelenlétében suo
modo in Zemplen2 elvégezte a feladatot; datum die dom. a. Martini (nov. 10.).
1
Az oklevelet áthúzták. 2 Helyesen Ung megyében és Bálint frater, vö. az előző parancslevél (1244)
hátlapi feljegyzése és a konventi jelentés kapcsán írtakkal.

1246

Okt. 23. Nos Ladislaus Zilagi miles serenissimi ducis domini Stephani, Dei gratia regni
Rascie comitis perpetui ex mandato eiusdem et commissione in civitatibus Zathmar
et Nemethy vocatis inter universos cives diffinitor causarum memorie commendamus,
quod cum nos feria quarta proxima post festum undecim milia virginum pro tribunali
consedissemus, tunc Michael Fodor de dicta Zathmar pro se personaliter et pro Francisco
Jo dicto nomine procuratoris coram nobis legitimis diebus et horis extitit experiatus,
prefatus vero Nicolaus, ut auctor, non venit neque misit pro se aliquam personam
responsalem, et quia contumacia auctoris maior est rei, ipsum Nicolaum in iudiciis
consuetis contra quoslibet ipsorum Michaelem et Franciscum, in sex marcis videlicet
fore commisimus convictum, si se rationabiliter non poterit excusare. Datum in Zathmar,
in termino prenotato, anno Domini millesimo quatringentessimo vigessimo sexto.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 11861. (NRA 1747-72.) – A hátlapi címzés: pro providis viris
Michaele Fodor ac Francisco Jo dicto contra Stephanum1 Depsek de Nemthy; alatta: iudicialis.
1

Az oklevélben nem szerepel István nevű peres fél.

1247 Okt. 24. Pest. Zs. emlékezetül adja, hogy Óbuda város mészárosai panaszt tettek előtte a pesti és budai
mészárosokkal szemben, hogy jóllehet az országlakosok által Pest környékére felhajtott marhák
megvételében ugyanazokat a kiváltságokat bírják, mint Pest és Buda mészárosai, mégis azok a marhákat
maguknak lefoglalván előbb kiválasztják belőle a nagyobbakat és kövérebbeket, a kiváltságukat semmibe
véve, ezért panaszuk orvoslását kérték. Miután Pest és Buda bírái, esküdtjei és polgárai eskü alatt vallották,
hogy a két város mészárosainak régtől fogva kiváltságuk van arra, hogy a marhákból elsőként, és az óbudaiak
előtt vásároljanak, Zs. őket e kiváltságukban megerősítette, az óbudai mészárosoknak az ügyben pedig örök
hallgatást parancsolt. – BTOE III. 898. sz. (Átírta II. Ulászló király 1491. jún. 20-i oklevelében. BFL, Mohács
előtti oklevelek gyűjteménye 6. – DF 286053.) – Kis–Petrik: A budai német mészárosok 345. (Uo.) – BorsodyBevilaqua: A budai és pesti mészáros céhek I. 42., magyar fordításban.
1248

Okt. 24. (in Helmech, f. V. a. Demetrii) Pálóci Mátyus országbíró a jászói konventhez.
Elmondták neki Miklós leleszi prépost és a konvent nevében, quod cum iobagiones eorum
in possessione Zaloka vocata residentes victualia eorum ad proprium usum et curiam
propriam et coquinam in dicta Lelez habitam de dicta possessione ipsorum Zaloka more
et consuetudine aliorum nostrorum ecclesiasticorum et nobilium possessionatorum
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afferri et inportari habuissent et fecissent, akkor Homonna-i Drwgeth Miklós fiainak:
Zsigmondnak és Istvánnak Salamon birtokukra kinevezett officiálisa és tributarius-ai
uraik parancsára a konvent népeitől tributum et exactionem tributariam recepissent et
reciperent ipsosque vectores et importatores dictorum victualium spoliassent et spoliarent
potentia mediante. Ezért kéri a jászói konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják
meg a királynak. Kijelölt királyi emberek: Bekes de [Kys]falud, Stephanus, Demetrius
de Kysezen, Nicolaus de Abahaza, Thomas literatus de Horka, Iohannes Nemes, alter
Iohannes similiter Nemes filii Georgii de Kysrozwagh.
Átírta a jászói konvent 1426. nov. 4-i jelentésében: 1277. Leleszi prépostság mlt. 1400-106. (DF 234166.)
1249 Okt. 24. A budai káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. okt. 10-i parancsa (1202) értelmében Alagi Miklós
királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Pál karbeli presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy
Dénes-nap utáni vasárnapon (okt. 13.) kimentek Veresegyház és Szada birtokokra, és a szomszédok meg
határosok jelenlétében ellentmondás nélkül bevezették azokba Alcsebi Lászlót, Jánost, Miklóst, Gáspárt és
Istvánt, majd iktatták azokat részükre zálog címén, az előírt napokat a helyszínen töltve. – BTOE III. 897.
sz. (Átírta Bátori István országbíró 1486. nov. 26-i oklevelében. DL 11859. – NRA 215-38.) – Ennek újkori
másolatai: DL 12178. (Erdélyi fiscalis lt. 13-12-B.) és DL 12831. (Uo. 19-3-T.) – Bártfai Szabó: Pest 615. sz.
(Uo.) – Bakács: Pest m. 392/1466. sz. (Uo.)
1250

Okt. 24. (16. die f. IV. p. Francisci) Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy Zs.
aug. 24-i parancsa (1007) értelmében Hangaach-i Jakab királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: László egri kanonok tárcafői főesperest, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Ferenc-nap utáni szerdán (okt. 9.) kimentek mindkét Telekes birtokra, és
a szomszédok meg határosok jelenlétében ellentmondás nélkül bevezették azokba
(Perényi) Jánost és Istvánt, majd iktatták azokat részükre királyi újadomány címén örök
birtoklásra. Privilégiumukat nagyobb pecsétjük ráfüggesztésével megerősítve adták ki
János és István részére.
Hártyán, két példányban, mindkettő függőpecséttel. DL 11843/1–2. (NRA 423-39.) – Átírta Zs. 1427. febr.
22-i privilégiumában. DL 11845/1–2. (szintén két példányban).

1251

Okt. 24. (am pficztag vor Simonis et Yude). Thoman der Steger, Ortenburg grófjának
a szolgája elismeri, hogy ura addig fogságban tarthatja, amíg vagy azt a pénzösszegről
szóló levelet, amelyet neki kellett her Fridreich dem Groffenekcher abt zu Saxorn in
Ungern átadnia, vagy azt pénzösszeget, amelyet ő maga elsikkasztott, nem adja vissza.
Az ügyben edell herr Hainreich Notthofft zu Werenberg, der iunger und herr Ullreich
Plankch, pffarrer zu Stainchirchen und Ulreich Gebhart jártak közben az érdekében.
Papíron, két szöveg alá nyomott töredékes zöld színű kerek viaszpecséttel, amelyek közül a baloldalinak a
címerképe is kivehető. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Grafschaft Ortenburg, Urkunden, Nr. 274.
– Az oklevél ismeretét Péterfi Bencének köszönjük.

1252

Okt. 25. (octavo Kal. Nov.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Fanchal-i Pooch
László, Dobza-i Mihály fia: János és Lyptow-i Mihály fia: László, és felmutattak előtte
két oklevelet: egyrészt Zs. 1418. szept. 27-i adománylevelét (ZsO VI. 2374. sz.), másrészt
Zs. ez ügyben kelt, 1418. okt. 30-i iktatási parancsát átíró és annak végrehajtásáról
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szóló, 1418. dec. 20-án kelt jászói konventi oklevelet,1 majd kérték azok átírását. Zs.
a kérelmezők neki és királyságának tett sokféle szolgálatáért mera auctoritate regia
et potestatis plenitudine ex certaque nostre maiestatis necnon de consensu etiam et
beneplacito serenissime principis domine Barbare regine, consortis nostre carissime,
prelatorum etiam et baronum nostrorum consilio prematuro átírja és megerősíti azokat
mindkét László és János részére, salvis iuribus alienis. Privilégiumát nagyobb autentikus
kettőspecsétjének ráfüggesztésével erősítette meg, quo ut rex Hungarie utimur. Datum
per manus … Iohannis episcopi Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatis [summi]
cancellarii. Méltóságsor: György esztergomi, János kalocsai, Doymus [spalatói érsek],
[… … …], Henrik pécsi, Kelemen győri, János veszprémi, Marcali László csanádi,
Miklós váci [… … … püspök], a traui, scardoniai, sebenicói, nonai, knini, makarskai és
fárói püspöki székek üresedésben; Garai Miklós nádor, az erdélyi vajdaság üresedésben,
Pálóci Mátyus országbíró, Cillei Hermann zagorjei gróf, szlavón bán, socer noster,
Miklós vegliai és modrusi gróf, dalmát-horvát, Garai Dezső macsói bán, a szörényi
bánság üresedésben, Berzevici Henrik fia: Péter tárnok-, Tamási néhai János vajda fia:
László ajtónálló-, Bátori István asztalnok-, Nánai Kompolt László pohárnok-, Perényi
Mikós lovászmester, Rozgonyi ifj. István pozsonyi ispán. Arenga.
Kopott, több helyütt olvashatatlan hártyán, kezdő nagy S betű helye üresen hagyva, függőpecsétje
elveszett. DL 90874. (Csoma cs., devecseri.) – Az oklevél mellett egy 19. vagy 20. századi másolat is található,
amely még a jelenleginél valamivel jobb állapotú oklevélről készült.
1

1253

Az oklevél hiányzik a ZsO VI. kötetéből.

Okt. 25. (in Helmecz, f. VI. a. Sym. et Iud.) Pálóci Mátyus országbíró a leleszi
konventhez. Elmondta neki Hodaz-i Kanthor (dictus) Bálint a maga és fia: Albert,
leányai: Margit és Luca (nob.) nevében, hogy Bwthka-i Márton fiai: Márton, András,
Pál és Bereck nemrégiben egyes, a Szabolcs megyei Gawa és Hwge, valamint a Szatmár
megyei Vassan birtokokban lévő részeiket jogtalanul elfoglalták, és őket azok birtokából
teljességgel kizárván jelenleg is használják potentia mediante. Ezért kéri a konventet,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
megtudván az igazságot idézze meg Bwthka-i Mártont Kanthor Bálint ellenében ad
terminum competentem a királyi jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály,
a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Michael dictus
Kanthor de Rohod, Balthasar de Athya, Albertus, Benedictus de Zalmad, Mathias,
Barnabas, Gregorius de Pazan, Stephanus de Rohod, Benedictus, Valentinus de eadem,
Sigismundus de Bachka, Abraham, Stephanus de Waya, Frank de Panyala.1
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-23. (DF 221659.) –
A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Rohod-i Kanthor Mihály királyi ember Ferenc
frater jelenlétében suo modo in Zathmar et Zaboch András-nap utáni vasárnap (dec. 1.) Varsal(!) birtokon
vizsgálatot tartott és idézett vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára; datum tertio die (dec. 3.). – Alatta a konvent
jelentésének fogalmazványa, ebben a birtok neve: Vassan.
1

A kurzívan szedett neveket utólag kihúzták.

1254 Okt. 25. A pannonhalmi konvent Zs.-hoz. Megkapván Pálóci Mátyus országbíró egyfelől Szutori Nemes
Tamás és Péter, másfelől a győri káptalan, harmadfelől Antal csornai prépost és a konvent, meg Kanizsai
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István mester részére kiadott ítéletlevelét, az abban foglaltaknak megfelelően az országbíró által külön ez
alkalomra kiküldött Tapaszi Pál kúriai jegyzővel kiküldték tanúbizonyságaikat: Péter alsoki plébánost,
konventi káplánt Szutori Tamás, Pál presbiter konventi jegyzőt a győri káptalan, János mester konventi
írnokot a csornai prépost és a konvent, meg Kanizsai István részére, akik visszatérve elmondták, hogy
Mihály-nap huszonkettedik napján (okt. 20.) kimentek Szutori Nemes Tamás és Péter Szutor, másnéven Barát
nevű birtokára, a káptalan Baráti nevű birtokrészére és a csornai prépost, a konvent meg Kanizsai István
Nagybaráti birtokára, és határjárást tartottak. A helyszínen Szutori Tamás az időközben elhunyt testvére:
Péter nevében is személyesen jelent meg, a győri káptalant Tamás éneklőkanonok, László székesegyházi
főesperes, kanonok és Tamás dékánkanonok képviselték a káptalan levelével, Antal csornai prépost
személyesen jelent meg maga és konventje nevében is, míg Kanizsai Istvánt Benedek deák képviselte a
csornai konvent levelével. Elsőként Szutor birtok határát járták meg Kont Miklós nádor (Szutori) Tamás által
bemutatott privilégium formában kiállított határjárást leíró oklevele alapján, ez ellen a káptalan képviselői
óvást emeltek, azután a káptalani ügyvédek útmutatása alapján járták meg a határt, amely ellen viszont
Szutori Tamás tiltakozott. – Ezt követően a káptalan birtokrészét járták meg Henrik nádor oklevele (Reg. Pal.
127. sz., vö. Pannonhalmi konv. II. 311.) alapján, amelynek Tamás több alkalommal ellentmondott. – Végül
a csornai prépost, a konvent és Kanizsai István Nagybarát birtokát határolták meg, ám nem Henrik nádor
oklevele, hanem a prépost és István ügyvédjének útmutatása alapján, amelynek mind Tamás, mind a káptalan
ügyvédjei ellentmondtak. Minderől a pannonhalmi konvent Zs.-nak részletes jelentést tett. – Pannonhalmi
konv. II. 194. (DL 11862. – Acta ecclesiastica 36-10.) – Turul 72. (1999) 67. (Uo.) – Fejér X/6. 825. (Uo.)
– Újkori másolatai: GYMSML 5368., Csornai konvent mlt. 15-2-24. (DF 264979.) és Uo. 5370., Csornai
konvent mlt. 64-5-2. (DF 264981.)
1255 Okt. 25. Lundenburg. Albert osztrák herceg emlékezetül adja, hogy Zs. a Hainburgban és a Lajta menti
Bruckban lakó zsidóknak magyarországi lakosok irányába fennálló követeléseit a pozsonyi polgároknak
adományozta, akik a hercegtől is kérték, hogy a saját területén is adja mindehhez hozzájárulását. Ezt ő azzal
a feltétellel teszi meg, hogy csak a fele rész jár a pozsonyiaknak, akik az összeg másik felét neki és utódainak
kötelesek megadni. – Magyar–zsidó oklt. I. 166. (Pozsony város lt. 838. – DF 239465.) – Bratislava 998. sz.
1256

Okt. 26.1 Sigismundus Dei gratia Romanorum rex, semper augustus ac Hungarie,
Boemie etc. rex notum facimus tenore presentium universis, quod fideli nostro dilecto
Pecz Beyer de Novocastro pro servitiis suis nobis hactenus impensis ac dampnis in
eisdem servitiis nostris perceptis ultra summam, quam sibi in mercatoribus nostris
deputavimus adhuc in ducentis quinquaginta florenis Hungaricalibus auri puri debitorie
noscimus obligari, volentes itaque ipsum de dictis florenis certum facere et contentum,
ideo animo deliberato et de certa nostra scientia prefato Pecz Beyer et heredibus suis
seu hiis, qui presentem litteram nostram omni eius bona voluntate habuerint, predictos
ducentos quinquaginta florenos auri tali modo, prout alios clientes et familiares nostros
solemus expedire, in festo Sancti Iohannis venturo proxime (1427. jún. 24.) in verbo regio
promittemus realiter persolvere et expedire. Pro aliis autem servitiis suis, super quibus
nondum secum ratio facta foret, intendimus ipsum iuxta reverendissimi in Christo patris,
domini Io(hannis) cardinalis Olomucensis, amici nostri carissimi consilium expedire
presentium sub nostri regalis sigilli appensione testimonio litterarum. Datum in Kupacz
prope Budam, anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo sexto, regnorum
nostrorum anno Hungarie etc. XL., Romanorum XVII., Boemie vero VIImo, sabbato
die ante festum sanctorum apostolorum Simonis et Iude. – A szöveg alatt jobb oldalt a
plica-n: Per d(ominum) W(enceslaum) de Duba alias de Lesscua, M(ichael) prepositus
Bolesl(aviensis).
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Hártyán, kezdő díszített S betűvel, függőpecsét hártyacsíkjával. TML, Mohács előtti oklevelek gyűjt.
156. (DF 272075.)
1
A cseh kancellária e kiadványát vö. Zs. két másik, szintén Gubacson kelt oklevelével is (Elbel: Reg. Imp.
XI/2. 68–69. sz.).

1257

Okt. 26. (in Helmecz, in Demetrii) Pálóci Mátyus országbíró a leleszi konventhez.
Elmondta neki Kallo-i Lewkes fia: Miklós fia: János a maga és atyja: Miklós nevében,
quod cum ipsi iuxta dispositionem et ordinationem octo proborum et nobilium virorum
in possessionibus et portionibus possessionariis simulcum metarum earundem
limitationibus in Lwk/Lewk, Zlar/Star, Gyoman et Semyen/Sempyen ac silvis ad alteram
Semyen possessionibus pertinentibus, necnon prediis Myklostheleke et Kozmathelek/
Kozmatheleke vocatis et habitis a Iohanne filio Stanislay/Stanizlay de dicta Kallo fratre
ipsorum condivisionali divisionaliter separati extitissent, tamen idem Iohannes filius
Stanislay/Stanizlay eosdem Iohannem et Nicolaum pluribus, quam ipsi octo probi et
nobiles viri reliquissent, in portionibus possessionariis ac silvis et prediis predictis se
ipsos intromitti asseruisset. Ezért kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják
meg a királynak. Kijelölt királyi emberek: Blasius de Synew, Sebastianus de eadem,
Georgius de Ramochahaza, Philipus de Apagh, Valentinus/Vallentinus de eadem,
Michael de Rohod, Michael, Iohannes, […], Elyas de Rad, Frank de Panyala, Desew de
Mada.1 – A hátlapon: detur.
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta anni 1426-5. (DF 221641.) – A hátlapon
keresztben konventi feljegyzés a jelentéshez. – Átírta a leleszi konvent 1426. nov. 30-i jelentésében: 1430. DL
54551. (Kállay cs.) – Ennek változatai a / jel után.
1

A dőlten szedett neveket utólag kihúzták.

1258 Okt. 27. Buda. Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Akli Dénes fia: Mihály, Mátyás fia: Adorján, Illés és
Sebestyén nevében, hogy Gyakfalvi Balázs deák, János és Sebestyén gyakfalvi népeikkel és jobbágyaikkal
Dénes-nap utáni csütörtökön1 (okt. 10.) a panaszosok akli házára törtek, és ott többüket megsebesítették
és feleségeikre nyilakkal támadtak, meg még egyéb gaztetteket is elkövettek. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Dabolci Péter, Balázs, Kisandrásfalvi Kelemen,
Szeles Jakab és Kis András, Tivadarfalvi Veres László és Veres János. – Fejér X/6. 800. (Szirmay: Ugocsa
163. után.) – Eredeti példánya: foltos papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta anni
1426-9. (DF 221645.) – A hátlapon konventi feljegyzés, amely szerint Szeles Jakab királyi ember András
frater jelenlétében in Wgocha elvégezte a vizsgálatot; datum, ut.
1

1259

A kiadásban: szerdán (okt. 16.).

Okt. 27. (Bude, in vig. Sym. et Iud.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki [Charna]
vada-i István fia: György fia: Grisogonus meg e György leányai (nob.): Júlia, Borbála
és Klára, továbbá Zepes-i Benedek fia: János leányai (nob.): Dorottya és Anna, meg
Thakos-i Gergely fia: […] leánya: Anna (nob.), valamint Zepes-i László, [… …] (dictus)
másik László, Papos-i Eordegh (dictus) László és Posahaza-i István nevében, hogy
Chahol-i [… fiai:] János és László Dénes-nap (okt. 9.) táján kiküldték Saralyan-i és
Chosbel-i […] meg rengeteg, Paraznych és Zalka birtokon lakó jobbágyfamiliárisukat
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a panaszosok Papos birtokon lévő részére, és ott egy ház ajtáját betörték és egy ott
talált asszonyt halálosan megsebesítettek; insuper quosdam familiares ipsius Grisigoni
domo de eadem per eosdem […] ac letalibus vulneribus affici, quamplures pecunias pro
stipendio causa transferendi ad exercitum nostrum regium ipsos datas ac septem equos
cum sellis et frenis necnon aliis attinentiis universaque arma ab eisdem familiaribus
abstulere et aufferri, preterea universos porcos iobagionum ipsorum exponentium in
dicta possessione Papos residentium depelli similiter fecissent et quo ipsorum placuisset
voluntati, disposuissent potentia mediante in preiudicium ipsorum valde magnum. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot; majd az írják meg neki. Kijelölt királyi
emberek: Sigismundus de Vythka, Stephanus de Vaya, Benedictus de Thykod, Thomas
de Thakos, Gregorius de Samelhaza. – A hátlapon: non.
Szakadt, felső részén hiányos és foltos papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent országos lt., Acta
anni 1426-12. (DF 221648.) – A hátlapon keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Thakos-i Tamás
királyi ember András frater jelenlétében suo modo in Zathmar vizsgálatot tartott; datum sab. p. Martini (nov.
16.).
1260

Okt. 27. (dom. p. Demetrii) A csázmai káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Garyghmelleky-i Rovaz (dictus) György fia: Pál fia: György – soror-a:
Ilona (nob.) hajadon terhét is magára véve – egyfelől, másfelől pedig Antal fia: Imre – aki
a mondott Rovaz (dictus) György leányától: Katalintól (nob.) származik –, majd György
a következő bevallást tette: a Garyghmelleky, Pavlekouch és Zeweryna birtokokban
lévő részeinek felét minden tartozékukkal és haszonvételükkel ob amorem fraternalis
dilectionis Antal fia: Imrének és utódainak adományozza örök birtoklásra. A káptalan az
oklevélről egy éven belüli visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri.
Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. Vas megyei lt. 722. (DF 262242.)

1261

Okt. 28. (in villa Olcha, in Sym. et Iud.) Zs. emlékezetül adja, hogy korábban
castrum nostrum Thatha vocatum simulcum utrisque oppidis Thatha necnon villis
et possessionibus utrisque Banhyda, Galya, Somolya, Gerebech, Saraas, Tharyan,
Bykche, Chapol, Zenthlazlo in Komaroniensi et Iauriensi necnon Dynesmed et Pathka
in Albensi comitatibus existentibus minden haszonvételükkel és tartozékukkal ötezer
aranyforintért másik oklevelével elzálogosította idősebb Rozgon-i István temesi
ispánnak (magn.) és feleségének: Cecilie de Frangapanys, most iterum quadam simili vel
maiori necessitate, expeditione scilicet predicti regni nostri Bohemie ingruente további
háromezer aranyforint kölcsönt vesz fel tőlük, és a várat immár pro septem(!) milibus
florenis auri zálogosítja el nekik, in verbo nostro regio kötelezve magát és utódait, hogy
a felsorolt várat és birtokokat mindaddig biztosítja számukra, amíg a pénzt vissza nem
kapják. – A szöveg élén: Ad relationem domine regine.
Vízjellel1 ellátott papíron, a szöveg alatt papírfelzetes titkospecséttel: DL 87995. (Esterházy cs. hercegi
lt., Rep. 40-F-100.) – A hátlapon alul: Stephani de Rozgon litera super Thata. – Az oklevél egyértelműen
hamis, lásd Engel: Királyi hatalom 161. – Az ott felsorolt érveken kívül megemlítendő még, hogy 1) Rozgonyi
felesége nem Frangepán, hanem Szentgyörgyi Cecília volt (a tévedés a mindkét családban szokásos grófi
cím hibás azonosításából származhatott, lásd Engel: Genealógia, Básztély nem 2. tábla: Rozgonyi (Miklós

416

1426. október 28. – október 29.

ága). 2) A papír vízjele (lásd alább). 3) A kancelláriai jegyzetet a kötelező gyakorlattól eltérően látszólag
ugyanazzal a kézzel, de biztosan ugyanazzal a tintával írták, mint magát az oklevelet. 4) Zs. ekkor nem
csehországi, hanem havasalföldi hadjáratra indult. 5) Az in verbo nostro regio formula egyáltalán nem, és
az in szó nélkül is csak más összefüggésben volt használatos. 6) A felsorolt birtokok egyike sem feküdt Győr
megyében.
1
A vízjel ábrája: ökörfej kígyós kereszttel, amelyet 1504-től Lengyelországban gyártottak, száma a
Magyar Vízjel Adatbankban: 12174. (http://www.belyegmuzeum.hu/MAPAVIT-DMVA/12174.html)
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Okt. 28. (in villa Olcha, in Sim. et Iud.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte
Gathal-i Balázs fia: László Dregnew-i Magnus Pál leányainak (nob.): Anasztáziának – aki
László uterinus testvérének: Jakabnak a felesége – és Annának a nevében, és felmutatta
a leleszi konvent júl. 21-én kelt privilégiumát (867), majd a nevezett leányok nevében
kérte az abban foglaltak átírás formájában való királyi megerősítését. Zs. a kérelemhez
egyrészt László neki és a királyságának tett szolgálataiért, másrészt mert a szóban forgó
birtokrész fele a kérelmező tájékoztatása szerint csupán hét vagy nyolc telekből áll,
regium benivolum consensum pariter et assensum adja és a konvent oklevelét szóról
szóra átírja. – A szöveg élén és a pecsét alatt: Relatio magistri Ladislai de Chap alias
vicecancellarii regie maiestatis.
Hártyán, szöveg alatt a titkospecsét töredékeivel. DL 84384. (Lónyay cs.) – Átírta Mátyás király 1468.
szept. 27-i privilégiumában. DL 84523. (Uo.)

1263

Okt. 29. (in villa Olcha, 2. die Sim. et Iud.) Zs. az egri káptalanhoz. Elmondták neki
Deregnyew-i néhai Magnus Pál leányai: Anasztázia és Anna (nob.) nevében, hogy ők
atyjuk Zemplén megyei Dregnyew és a Borsod megyei Bogach birtokban lévő részeinek
fele részébe, amely őket vigore quarundam litterarum fassionalium dicti Petri(!) et
nostrarum super eo consensualium illeti, be akarnak kerülni. Ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike a szomszédok és a határosok összehívása után vezesse be Anasztáziát
és Annát azokba, majd iktassa azokat részükre az említett jogon minden tartozékukkal
és haszonvételükkel örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum
competentem a királyi különös jelenléte elé, a káptalan pedig a királyi személyes1 jelenlét
elé tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Iohannes, Stephanus de Gathal, Iacobus de
Chychir, Alexius de Thwsa, Frank de Bwdka.
Átírta az egri káptalan 1426. dec. 29-i, csak egykorú másolatban fennmaradt, talán oklevélhamisítás
céljából készült oklevelében: 1496. DL 84386. (Lónyay cs.) – Átírta Mátyás király 1468. szept. 27-i
privilégiumában. DL 84523. (Uo.)
1
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Az átírásban helyesen: a királyi különös jelenlét elé.

Okt. 29. (Bude, in crast. Sym. et Iud.) Zs. Nyitra megye hatóságához. Elpanaszolta neki
Rechen-i Péter fia: János – a maga és carnalis testvérei: Ipolitus és Miklós nevében –,
hogy az elmúlt Mihály-nap (szept. 29.) körül Galgolch-i néhai László bán fia: István
Galgoch-i officiálisai: Kelechen-i, másként Zela-i Kis (parvus) István és Kyssagh-i
István fia: László Rechen birtokon lakó jobbágyuk: Péter meg fiai: Miklós és Imre
szőlőit – az egyiket in promontorio predicte possessionis Kelechen, aliam vero in
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promontorio predicti oppidi Galgoch – elfoglalták, leszüretelték és onnan nyolc hordó
bort elvittek potentia mediante. Mivel nem akarja, hogy a panaszosokat kár érje, ezért
megparancsolja nekik, hogy az ügyben tartsanak vizsgálatot, és amennyiben a panasz
igaznak bizonyul, úgy szolgáltassanak igazságot és elégtételt, hogy azok ne legyenek
kénytelenek panaszukkal pro abnegata iustitia ismét őhozzá fordulni. Máshogy tenni ne
merjenek, a levelét elolvasása után adják vissza a felmutatójának.
Átírta Nyitra megye 1) nov. 8-i oklevelében: 1297, amely szerint a parancs secreto suo sigillo volt
megerősítve: DL 75633. (Sándor-Metternich cs.) és 2) nov. 21-i jelentésében: 1404. DL 75634. (Uo.)
1265 Okt. 29. A fehérvári káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. okt. 5-i parancsa (1180) értelmében (Vámosi)
Jakab fia: Tamás királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Péter karbeli presbitert, akik visszatérve
elmondták, hogy ők Gál-nap előtti kedden (okt. 15.) kimentek a parancsban megnevezett hét jobbágytelekre,
majd a szomszédok és határosok jelenlétében ellentmondás nélkül bevezették azokba (Fajszi) Mihályt és
Imrét, és iktatták azokat részükre vásárlás címén, az előírt napokat a helyszínen töltve. Privilégiumukat
nagyobb autentikus pecsétjük felfüggesztésével erősítették meg. Méltóságsor: Benedek prépost, Szerémi
Imre éneklő-, Dénes őrkanonok, Engi Lénárd és Vasvári György dékánok. – HO III. 351. (DL 72250. –
Ányos cs.)
1266

Okt. 31. (15. die f. V. a. Luce) Az aradi káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. szept. 13-i
parancsa (1108) értelmében Nemespyl-i Iwan fia: Benedek királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Andrást, egyházuk presbiterét és alőrét, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Lukács-nap előtti csütörtökön (okt. 17.) kimentek a parancsban szereplő
(Erdőhegy birtokon lévő) részre, ahol a királyi ember a szomszédok és határosok
jelenlétében ellentmondás nélkül bevezette abba (Maróti) János bánt és fiát: Lászlót,
és iktatta részükre zálog jogán örök birtoklásra. Privilégiumukat függépecsétjükkel
erősítették meg. Datum per manus discreti viri magistri Iohannis lectoris, concanonici
nostri. Méltóságsor: Pál őrkanonok, Ágoston, Nowak-i Tamás, Kowazy-i Benedek és
Jakab mesterkanonokok.
Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 11852. (NRA 1520-21.) – A hátlapon: Erdeuhegh in comitatu
Zarand.

1267

Okt. 31. (6. die sab. a. Symonis et Iude) A pozsonyi káptalan emlékezetül adja, hogy
Zs. okt. 17-i, titkospecsétjével megerősített parancsa (1227) értelmében a királyi
udvarból külön e célra kirendelt Bogath-i András udvari familiárissal kiküldték
tanúbizonyságukat: Illés kanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Simon és
Júdás apostolok ünnepe előtti szombaton (okt. 26.) kimentek Sempte vár és Zereth
oppidum, valamint Zely más néven Zenthlewryncz, Farkashyda, Kereszthwr,
Naghchwr, Waraschwr, Waltaschwr, Mached és Zenthabran birtokok területére, majd
a királyi ember a szomszédok és határosok jelenlétében ellentmondás nélkül bevezette
azokba Pálóci György esztergomi érseket, Mátyus országbírót és Imrét, majd iktatta
azokat részükre zálog címén. A privilégiumukat autentikus pecsétjük ráfüggesztésével
erősítették meg.
Hártyán, amelynek függőpecsétje a pergamenlap alsó egyharmad részének közepével együtt hiányzik.
DL 86790. (Esterházy cs. tatai lt., Sempte 1-3.) – Mellette 1794. márc. 11-én készült hiteles másolata.
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Okt. 31. (in vig. omn. sanct.) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Chepa (dictus) Balázs fia: János deák, alias civis civitatis Castriferrei
regalis, továbbá Ewr-i Lőrinc fia: Mihály szabó és felesége: Anasztázia (prov.) – aki
az említett Chepa (dictus) Balázs leánya –, majd a következő bevallást tették: hogy
ők nehézségeik miatt quoddam molendinum ipsorum in fluvio Churnuch alio nomine
Makwawyze vocato infra nostrum molendinum intra limites possessionis nostre
Sydofelde vocate situm, alias per dictum Blasium Chepa a condam Iohanne Rufo
filio Iacobi Rufi, civi civitatis Castriferrei regalis predicte vigore aliarum litterarum
nostrarum pretio emptitum et comparatum, simulcum terris extirpatis ac feneto
aliisque utilitatibus quibusvis, prout ipsi hactenus possident, eladják Hollos-i Miklós
mester vasvári kanonoknak pro quatraginta marcis promptorum denariorum, marcam
quamlibet decem pensis computando, iure perpetuo et irrevocabiliter possidendam,
utendam, tenendam et habendam oly módon, hogy Miklós kanonok és örökösei a vasvári
egyháznak mindenkor fidelitatis opera ferventer exhibere et facere ac quibusvis vigiliis
festi nativitatis Domini (dec. 24.) unam libram piperis nobis et nostris successoribus
dare litterasque nostras super ipsa solutione expeditionales habere teneatur. Oklevelüket
függőpecséttel és chirographum-mal erősítették meg. Méltóságsor: Balázs prépost,
Miklós mester éneklő-, István mester őrkanonok, a dékánság üresedésben.1
Hártyán, díszített kezdő kiemelt N betűvel, csonka függőpecséttel, felül ABC chirographum-mal. DL
92703. (Festetics cs., Vas 174.)
1
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Vö. 379.

Nov. 1. (in Zeech, in omn. sanct.) Pálóci Mátyus országbíró Zemplén megye hatóságához.
Elmondta neki Strithe-i Domokos a maga meg fiai: László és János nevében, hogy Strithe-i
Jakab fiai: János és László meg Fülöp fia: Dénes a mai napon ipsis exponentibus in ecclesia
ipsorum parochiali in oppido Zeech constructa, in auditione missarum sollempnitatibus
constituentibus két familiárisukat, Andrást és Jánost a panaszosok ottani házához
küldték, és az istálló ajtáját betörve egy 50 újforintot érő lovukat elkötötték, a házból
elvitték familiárisaik ott található fegyvereit és egy ellenük szóló, az országbíró pecsétje
alatt a megyéhez címzett vizsgálati oklevelet. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék
ki egy vagy két emberüket, és tudják meg az igazságot, majd azt írják meg a királynak.
Átírta Zemplén megye 1426. dec. 3-i jelentésében: 1440. DL 54553. (Kállay cs.)

1270 Nov. 1. (in omn. sanct.) A kolozsmonostori konvent emlékezetül adja, hogy megjelentek előttük Almakeréki
Apa fia: Miklós és Szamosfalvi Gyerő fia: László, majd bemutatták Zs. júl. 1-jei, az erdélyi nemességhez
szóló levelét (804), petentes nos debita cum instantia, ut tenorem earundem sine diminutione et augmento
prorsus aliquali transcribi et transummi ipsorum pro cautela faceremus transcriptumque earundem nostro
sub sigillo expedire et concedere vellemus, quarum quidem tenor talis est: itt következik Zs. levele (804). –
Nos … prescriptas literas dicti serenissimi domini nostri regis rite emanatas omnique vitio carentes de verbo
ad verbum sine diminutione et augmento prorsus aliquali presentibus literis nostris patentibus transcribi
transcriptasque sigilli nostri appressione muniri fecimus easdemque iisdem petentibus iura(!) pro cautela
duximus extradandas. – Kemény: Dipl. App. V. 26a–e. – Az átíró-, csakúgy mint az átírt levél hamis, vö. a
júl. 1-jei levélnél írtakkal, illetve a konvent átíró oklevelének szokatlan, fentebb idézett szókapcsolataival;
lásd még a konvent 1427. évi oklevelét: DL 62802.1

1426. november 1. – november 4.

419

A levél, illetve ennek kapcsán a vlachok tizedfizetésének részletes elemzését lásd Hegyi: Decima
Volahorum.
1

1271

Nov. 1. (in omn. sanct.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Kysrozwagh-i György fia: Nemes János Checher-i Ormos
Pál fiai: Domokos, Jób és Pál, ezen Ormos Pál fia: András fiai: István és Sandrinus, e
Domokos fia: Mihály, Oroz János fiai: Jakab és Tamás, Ormos István fiai: György,
Péter és János nevében és tiltakozott az ellen, hogy condam magnificus Emericus de
Peren proximis iam transactis disturbiorum temporibus frater-üket, Checher-i Ferencet
magához hívatta Terebes oppidum-ába és a Zemplén megyei Frankfalva, más néven
Naghalaz nevű birtokukra vonatkozó valamennyi oklevelét elvette tőle, végül a mondott
Frankfalva, más néven Naghalaz birtokot a királytól primo nomine deffectus seminis et
secundo nomine note infidelitatis tacita veritate a maga részére felkérte, és noha ők az
iktatáskor ellentmondottak és pert indítottak, a néhai Imre non expectata decisione et finali
terminatione huiusmodi litis a panaszosokat indebite et sine lege, ymmo potentialiter a
birtokból kizárta és azt a maga részére elfoglalta; a birtokot Imre fiai: János és István a mai
napig elfoglalva tartják potentia mediante az ő igen nagy kárukra. A tiltakozás után a királyt
az eladományozástól, néhai Imrét és fiait pedig az elfoglalástól és minden más, a birtokkal
kapcsolatos cselekményektől eltiltotta, és egyúttal ellent is mondott mindezeknek.
Papíron, a hátlapján pecsét töredékeivel és lenyomatával. DL 31434. (Csicseri cs.)

1272 Nov. 2. A somogyi konvent Zs.-hoz. Okt. 1-jei parancsa (1166) értelmében Gellyei Demes Pál királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: János frater papot, akinek a jelenlétében a királyi ember okt. 19-én Györöki
Tamást és Vityai Kis Lászlót bevezette a Somogy megyei Fiad birtokon lévő részbe, majd iktatta azt részükre
vásárlás jogán. – SMM 23. (2002) 20/842. sz. (Pálffy cs. senioratusi lt. 27-272. – DF 254715.) – Átírta és
megerősítette Zs. 1430. jún. 8-i privilégiumában. DL 88051. (Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 45-B-33.)
1273

Nov. 3. (15. die dom. p. Luce) A kolozsmonostori konvent emlékezetül adja, hogy Zs. aug.
28-i parancsa (1040) értelmében Aran-i Lukáccsal, a király által külön e célra kirendelt
királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Balázs fratert, szerzetestársukat, akik
visszatérve elmondták, hogy ők Lukács-nap utáni vasárnap (okt. 20.) kimentek Petele
birtokra, majd a szomszédok és határosok összehívása után ellentmondás nélkül
bevezették abba Losoncz-i Dénest és iktatták azt részére zálog címén. Az oklevelüket
autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
Hártyán, selyemzsinóron függő pecséttel. Erdődy lt. D 9562a. (98-9-1.)

1274

Nov. 4. (in Lippa, f. II. a. Emerici) Zs. Garai Miklós nádorhoz és bírói helyetteseihez.
Mivel Ruzka-i Dobo (dictus) István unacum Emerico de Palocz in certis nostris servitiis
partibus in istis unacum nostra maiestate ad presens existit occupatus, ezért a Lezthemer-i
János fia: Márton mint felperes és Dobo István mint alperes között megvívandó párbajt,
amelyre bírói intézkedése értelmében a jelen Mihály-napi (szept. 29.) nyolcadon kellett
volna sort keríteni, bírság nélkül halasszák el vízkereszt nyolcadának 62. napjára
(1427. márc. 15.). Máshogy tenni ne merjenek, a levelét elolvasása után adják vissza a
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felmutatójának. – A szöveg élén jobbról: Relatio Henrici filii wayvode magistri ianitorum
regalium.
Szakadozott papíron, a szöveg alatt a titkospecsét darabjaival. DL 69795. (Kende cs.)
1275

Nov. 4.–13. között.1 (in civitate Lyppa, in festo Beati […]) Zs. oklevele, amely szerint
civibus eiusdem civitatis Lyppa vocate munera seu donaria strennualia ipsi domino regi
et fisco suo regio ex parte eorundem pro novo anno singulis annis provenire debentia
integraliter et2 in perpetuum remisit et relaxavit ipsosque a solutione huiusmodi munerum
et donorum strennualium successivis temporibus exoneravit, exemit, supportavit et
liberavit etc.
Másolat Cocavianus Mátyás formuláriumában. Lőcse város lt., Cocavianus Matthias formulariuma
(Lőcsei formularium) (DF 286487.) p. 58. – Fejér X/6. 791. (Kamarai lt. alapján.)
1

1276

Zs. ekkor tartózkodott Lippán (Itineraria 121.).

2

Fejér kiadásában utána: plenarie.

Nov. 4. (Bude, f. II. p. omn. sanct.) Zs. a győri / pozsonyi káptalanhoz. Elmondták neki
Warkon-i Amadé fia: István fia: Mihály, Nyek-i Pál fia:1 István és Jakab fia: Pál nevében,
hogy Doborgaz-i Erdeg István, Baar-i Péter fia: János és Regencze/Regenche (dictus)
Péter, Chatheyed/Chaththeyed-i Antal fia: László meg a mondott Baar-i Péter fia: János
gener-je: János Mihály-nap előtti szombaton (szept. 28.) Mihály két Wyhid/Vyhyd
birtokon lakó jobbágyát Samaria oppidum-ból hazatérőben megverték, a panaszosokat
ugyanakkor meg akarták ölni, Pált meg is sebesítették, továbbá iudex et iurati de dicto
oppido Samaria mindhármukat önkényesen bebörtönözték, és akaratuk szerinti ideig
tartották fogva őket potentia mediante. Ezért a király megparancsolja nekik, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot / majd, ha a panasz helytálló, idézzék őket ad teminum competentem
a királyi jelenlét elé, közötük függő per nem lévén akadály.2 Kijelölt királyi emberek:
Laurentius3 f. Iohannes, Ladislaus f. Michaelis de Pethen, Egidius Magnus de Nogyabon/
Nogabony, Petrus f. Emerici de Kysabon/Sykabony.
Átírta 1) a győri káptalan 1426. dec. 20-i jelentésében: 1478. DL 48625. (Üchtritz-Amadé cs.) – 2)
A pozsonyi káptalan 1426. nov. 29-i jelentésében: 1428. DL 48444. (Uo.) – A / jel után ennek változatai állnak.

3

1277

1
A pozsonyi káptalan példányában a szó tollban maradt.
A név a pozsonyi káptalan példányából kiszakadt.

2

Idéznie a pozsonyi káptalannak kellett.

Nov. 4. (3. die sab. p. omn. sanct.) Péter jászói prépost és a konvent Zs.-hoz. Pálóci
Mátyus országbíró okt. 24-i parancsa (1248) értelmében Horka-i Tamás királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: György presbitert, akik visszatérve elmondták, hogy
ők mindenszentek ünnepe utáni szombaton (nov. 2.) kimentek Ung megyébe, ahol
vizsgálódva megtudták, hogy Homonna-i Drugeth (dictus) Miklós fiainak: Zsigmondnak
és Istvánnak a Salamon birtokon állított officiálisai és tributarius-ai valóban elkövették a
Miklós leleszi prépost és a konvent panaszában elmondottakat.
Felül hiányos papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi prépostság mlt. 1400-106. (DF 234166.)

1426. november 4. – november 6.
1278
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Nov. 4. (f. II. p. omn. sanct.) László sági prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Jakab frater garamszentbenedeki szerzetes a konvent nevében, és
kérte négy oklevél átírását: 1) a nyitrai káptalan 1331. febr. 23-án (Anjou oklt. XV. 67.
sz.) – 2) Magyar Pál gimesi várnagy 1335. szept. 21-án (Anjou oklt. XIX. 573. sz.) és
3) (1335.) aug. 10-én (uo. 494. sz.) – 4) a nyitrai káptalan 1335. szept. 9-én (uo. 550. sz.)
kiadott okleveleit, amelyeket saját oklevelükbe foglaltan át is írtak részére.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Esztergomi székeskápt. mlt., Acta radicalia 40-5-3. (DF 237109.) –
Átírta a sági konvent 1493. júl. 25-i oklevelében. DL 71236. (Kapuváry cs.)

1279 Nov. 4. Pozsony. Rozgonyi István pozsonyi ispán és a szolgabírák Zs.-hoz. Tudja meg, hogy Sós László
pozsonyi prépost és a káptalan részére szóló éves megbízása alapján Écsi László fia: Miklós szolgabíró
elvégezte a vizsgálatot, és megtudta, hogy Szentgyörgyi László gróf nyárasdi és lukényi – felsorolt –
jobbágyai uruk parancsára és familiárisai: Magyari György, Kismagyari Mihály és Szászi Jakab ösztönzésére
lehalászták a prépost és a káptalan Kürt, más néven Vásárút és Nyárasd birtokokon lévő halászóhelyeit. –
Pannonhalmi konv. II. 375. (Pozsonyi kápt. mlt. E-6-177. – DF 227965.)
1280 Nov. 5. Lippa. Zs. Geréb Jánoshoz, Jakab szebeni polgármesterhez, az ottani bíróhoz, továbbá a Dán
havasalföldi vajdánál lévő csapatok többi kapitányához. A vajda logofetjének azaz kancellárjának közlése
szerint, aki követségben járt nála, urának védelmére 600 oláh lovas és gyalogos elegendő, ő azonban Ozorai
Pipo tanácsára 100 lovas és 900 gyalogos küldését határozta el. A követ szerint napi egy perpera egy lovas,
illetve három oláh gyalogos zsoldja. Tudják meg a vajdától, hogy ez így van-e, mert ez esetben ugyanezért az
összegért nagyobb sereget is lehet küldeni. Meghagyja egyúttal Jakab polgármesternek, hogy mivel Erdélybe
történő megérkezése után tanácskozást akar tartani, személyesen jelenjen meg a szászok kapitányaival,
nemesek és a brassóiak tanácsával felvértezve, de Geréb Jánost és András szebeni városbírót ne hozza
magával, mivel őket a szászok seregének vezetőivé tette. Felszólítja továbbá azokat, akik még nem küldték el
katonáikat a seregbe, hogy ezt tegyék meg azonnal. Dán vajda megsegítésére a mellé rendelt 100 lovas és 900
gyalogos zsoldjára küldi a szebeni polgárok által a pénzt és azt, amíg szükséges, minden hónapban küldeni
fogja. Egyéb utasításokat is küld Dán vajda és Havasalföld védelmével kapcsolatban. – A szöveg élén jobbról:
Commissio propria domini regis. – Hadtört. Közl. 1888. 165., magyar fordításban is. (DL 11863. – NRA
1530-13.) – Z–W. IV. 259. (Uo.) – Székely Oklt. III. 40. (Uo.)
1281 Nov. 5. A győri káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy Sós László pozsonyi prépost és a káptalan részére szóló
éves megbízása alapján [..]ul-i János fia: Antal királyi ember kiküldött tanúbizonyságuk: Domokos karbeli
klerikus jelenlétében elvégezte a vizsgálatot és megtudta, hogy Szentgyörgyi László gróf nyárasdi és lukényi
– felsorolt – jobbágyai uruk parancsára és familiárisai: Magyari György, Kismagyari Mihály és Szászi
Jakab ösztönzésére lehalászták a prépost és a káptalan Kürt, más néven Vásárút és Nyárasd birtokokon lévő
halászóhelyeit. – Pannonhalmi konv. II. 377. (Pozsonyi kápt. orsz. lt. 28-3-82. – DF 227151.)
1282 Nov. 5. A titeli káptalan Zs.-hoz. Szept. 8-i parancsa (1092) értelmében Székási Lőrinc királyi ember
kiküldött tanúbizonyságuk: Bertalan karbeli klerikus jelenlétében mindenszentek ünnepén (nov. 1.) Krassó
megyében elvégezte a vizsgálatot, amely igazolta a panaszt. – Ortvay: Temes 596. (DL 54536. – Kállay cs.)
1283

Nov. 6. (Bude, 32. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy Kapy-i
András deák fia: János (proc. Péter deák szepesi káptalani levéllel) a jelen Mihálynapi nyolcadon 31 napon keresztül várakozott Porozlo-i Hanchyko fia: Jánosra az ő
perhalasztólevele értelmében, az ő kikiáltó- és az egri káptalan válaszlevelében leírt
ügyben jelenléte előtt. Hanchyko fia: János azonban nem jött és nem is küldött maga
helyett senkit, valamint a neki és a másik félnek járó 9 márka bírságot sem fizette meg,
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ezért, hacsak rationabiliter ki nem menti magát, a távolmaradásáért a szokásos, a nem
fizetéséért pedig az eddigi bírságok kétszeresében elmarasztalja. – A hátlapján alul:
Hewes (a megyei bírságjegyzéknek), alatta: Chemp (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 64238. (Kapy cs.)
1284

Nov. 6. (15. die f. IV. p. XI mil. virg.) A csázmai káptalan emlékezetül adja, hogy Cillei
Hermann zagorjei gróf és szlavón bán szept. 21-i parancsa (1127) értelmében Polyana-i
Barnabás fia: Fábián báni emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Balázs papot, karbeli
javadalmast, akik visszatérve elmondták, hogy ők a tizenegy ezer szűz ünnepe utáni
szerdán (okt. 23.) kimentek az Ozudyo birtokon lévő két jobbágytelekre, ahol a báni
ember ellentmondás nélkül bevezette azokba (Ozugyói) Pétert, Györgyöt és Imrét, majd
iktatta azokat részükre valamennyi haszonvételükkel és tartozékukkal örök birtoklásra,
a birtokon az ország szokása szerinti ideig maradva. Pivilégiumukat chirographum-mal
látták el és autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
Hiányos hártyán, felül ABC chirographum-mal, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 100441. (Batthyány
cs. lt., Acta antiqua, Ozugyo 4-5-34.)

1285 Nov. 6. A győri káptalan János győri aléneklő kérésére átírja a fehérvári káptalannak Vág birtok (Sopron
m.) felosztásáról szóló, 1381. júl. 20-án kelt oklevelét. Méltóságsor: Egyed prépost, Miklós olvasókanonok,
Tamás éneklőkanonok, Mátyás őrkanonok. – Sopron vm. II. 33., 1416. nov. 4-i kelettel. (DL 48851. – ÜchtritzAmadé cs.) – ZsO V. 2396. sz.1
1
Hibás keltű oklevél, a dátumban a „decimo” szó utólagos javítás eredménye. Az 1426-os év mellett
szólnak a méltóságsorban szereplők nevei is: Csázmai Egyed prépost 1420 és 1429 között (C. Tóth: Préposti
arch. 44.), Garammelléki Miklós olvasókanonok 1420 és 1437 között (ZsO VII. 1760. sz., DF 207823.),
Bossányi Mátyás őrkanonok pedig 1421 és 1430 között (ZsO VIII. 1039. sz., DF 278141.) adatolható.

1286 Nov. 6. A pannonhalmi konvent Zs.-hoz. Tudja meg, hogy Sós László pozsonyi prépost és a káptalan részére
szóló éves megbízása alapján Alistáli Csamaz Mihály királyi ember kiküldött tanúbizonyságuk: Miklós
pap jelenlétében elvégezte a vizsgálatot, és megtudta, hogy Szentgyörgyi László gróf nyárasdi és lukényi
– felsorolt – jobbágyai uruk parancsára és familiárisai: Magyari György, Kismagyari Mihály és Szászi
Jakab ösztönzésére lehalászták a prépost és a káptalan Kürt, más néven Vásárút és Nyárasd birtokokon lévő
halászóhelyeit. – Pannonhalmi konv. II. 199. (Pozsonyi kápt. mlt. E-9-176. – DF 227964.)
1287 Nov. 7. Lippa. Zs. Cillei Hermann zagorjei grófhoz és szlavón bánhoz, valamint bírói helyetteseihez.
Halasszák el aulicus-ai: Bátmonostori Töttös János és László, valamint blinai officiálisaik: Csipcsi Pál
és Zsidei Mihály pereit, mert a végek védelmére vele együtt Erdélybe vonulnak. – A szöveg élén jobbról:
Commissio propria domini regis. – Zichy VIII. 306. (DL 80069. – Zichy cs., zsélyi 213-2053.)
1288 Nov. 7. Buda. Zs. a turóci konventhez. Elmondták neki Cseremnai Tamás fia: János, valamint ennek fiai:
Tamás, György, Bálint, István és András nevében, hogy György-nap táján ismeretlenek cseremnai házukat
éjjel felgyújtották, így abban ingóságaik, valamint a Liptó megyei Cseremna és Okolicsnó, illetve a Turóc
megyei Babonik nevű birtokaikra vonatkozó okleveleik elpusztultak. Továbbá IV. László királynak az őket
(ti. felmenőiket) Okolicsnó birtokban megnemesítő okleveleit1 Cseremnai Péter fia: András, János fia: Mihály
meg Majos tartják a kezükben, és azokat többszöri kérésükre sem hajlandók visszaadni. Ezért megparancsolja
a konventnek, hogy hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
tartson vizsgálatot, a konvent pedig tegyen neki erről jelentést. Kijelölt királyi emberek: Veresházai Miklós
fia: András, Szentannai Mező2 János és Péter, Malatini Péter fia: Miklós, Sztosházai Tamás fia: Miklós,
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Kispalugyai Márton fia: Gáspár. – Húščava 98. (Átírta a turóci konvent 1426. dec. 21-i jelentésében: 1480 –
Okolicsányi cs. liptószentmiklósi lt.)
1

Reg. Arp. 3648. sz.

2

Az oklevélben: Mele.

1289 Nov. 7. Buda. Zs. a szepesi káptalanhoz. Elmondták neki Cseremnai Tamás fia: János, valamint ennek fiai:
Tamás, György, Bálint, István és András nevében, hogy be akarnak kerülni az őket minden jogon megillető
Liptó megyei Cseremna és Okolicsnó, illetve a Turóc megyei Babonik nevű birtokaikba. Ezért meghagyja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike menjen
ki a birtokokhoz, ahol a szomszédok és határosok összehívása után vezesse be azokba a nevezetteket, majd
iktassa azokat részükre minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt örök birtoklásra, az esetleges
ellentmondókat pedig ad terminum competentem idézze meg jelenléte elé, majd minderről tegyenek neki
jelentést. Kijelölt királyi emberek: Veresházai Miklós fia: András, Szentannai Mező1 Péter és János, Malatini
Péter fia: Miklós, Sztosházai Tamás fia: Miklós, Kispalugyai Márton fia: Gáspár. – Húščava 99. (Átírta a
szepesi káptalan 1426. dec. 31-i jelentésében: 1510. – Okolicsányi cs. liptószentmiklósi lt.)
1290 Nov. 7. Buda. Garai Miklós nádor a Bátmonostori Töttös János részére szóló királyi írásbeli parancsra
elhalasztja a fehérvári káptalan által János, Báthidai Illés és Bálint ellen folytatott pert vízkereszt (1427. jan.
6.) nyolcadára. – Zichy VIII. 295., reg. (DL 80068. – Zichy cs., zsélyi 213-2052.) – A hátlapján: Chp (kézjegy),
solvisset.
1291

Nov. 7. Stiborius de Stiborcziz alias Bolondoch universis et singulis, quibus interest,
notificamus, quod Benedictus de Lytass, familiaris nobilis Emerici de Symoni,
presentium exhibitor nobis tribus mensibus integre, prout debuit, fideliter servivit et
satis honori sue fecit. Igitur nos ipsum liberum redimus(!) et pronunctiamus coram
universis, ut sine omni impedimento versus propria domicilia valeat proficisci. In cuius
rei testimonio sigillum nostrum proprium presentibus est appensum. Datum Galicz,
feria quinta ante festum Sancti Martini, anno Domini millesimo quadringentesimo
vicesimo sexto.
Papíron, a szöveg alatt zöld viaszba nyomott gyűrűspecsét darabjaival. DL 72628. (Simonyi cs.)

1292

Nov. 7. (f. V. a. Martini) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük személyesen néhai Nempthy-i Zochyk (dictus) Jakab leánya: Borbála
(nob.) – aki Kysdobron-i Ratholth János fia: Gergely deák özvegye – a maga meg néhai
Gergelytől született leánya: Fruzsina (nob.) – aki de partibus Polonorum származó
Lengel János felesége –, valamint nepos-ai, azaz Fruzsina fiai: Miklós, Imre és Illés
nevében szavatossággal és a következő bevallást tette: anyagi nehézségei miatt a Bereg
megyei Kysdobron birtokon lévő valamennyi birtokrészét és jogait, bármilyen néven és
címen tartozzanak is hozzá – excepta solum et exclusa quadam portione possessionaria
per prefatum Gregorium litteratum, maritum, patrem et avum eorum Stephano et
Ladislao dictis Dobo de Ruzka pro redemptione sui capitis perhempnaliter data et collata
salva remanente – minden általánosságban felsorolt haszonvételükkel és tartozékukkal,
simulcum portione iuris patronatus ecclesie lignee in honore Sancti Nicolai confessoris
in dicta Kysdobron fondate(!), továbbá valamennyi, a mondott birtokrészekre és
-jogokra vonatkozó oklevéllel együtt Chaap-i vagy Ezen-i Imre fiainak: László volt
királyi alkancellárnak, Istvánnak és Ákosnak meg ezen István fiának: Jánosnak,
valamint örököseiknek és utódaiknak pro sexingentis florenis puri auri örökre és
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visszavonhatatlanul eladja és teljes joggal átadja, abban maguknak semmilyen jogot fent
nem tartva. Privilégiumukat chirographum-mal látták el és autentikus függőpecsétjükkel
erősítették meg.
Hártyán, díszes kezdő O betűvel, felül ABC chirographum-mal, függőpecsét selyemzsinórjával. Leleszi
konvent orsz. lt., Acta anni 1426-2. (DF 221638.)
1293

Nov. 8. (Bude, 34. die oct. Michaelis) Zs. azt a pert, amelyet Sebes-i Synka fia: Imre
(proc. Tamás deák szepesi káptalani levelével) folytat Sovar-i Soos (dicti) László
pozsonyi prépost, Péter és Miklós (proc. Teriekfalva-i Domokos szintén szepesivel)
ellenében perhalasztólevele értelmében, a mondott káptalan felszólító- és idézőlevelében
leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon a királyi különös jelenlét előtt, az ügyvédek
akaratából György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztja. Presentes autem propter
absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum
sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem
fecimus consignari. – A hátlapon alul: GS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 57584. (Soós cs.)

1294

Nov. 8. (Bude, 34. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
György esztergomi érsek (proc. Hydaga-i Bálint érseki levéllel) folytat Symoni-i
György és János, Zsigmond, Miklós és Imre (proc. János a maga meg a többiek nevében
is garamszentbenedeki konventi levéllel), továbbá Kysthewrne és Nagtherne birtokon
élő népeik ellenében az ő idéző- és a garamszentbenedeki konvent válaszlevelében leírt
ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, a felek1 akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára halasztja. – A hátlapon alul: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 72629. (Simonyi cs.)
1

1295

Az ügyvédek szó kihúzva.

Nov. 8. (Bude, 34. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Symony-i István fiai: György, János és Zsigmond, Miklós és Imre (proc. János a
maga meg a többiek nevében is garamszentbenedeki konventi levéllel) folytatnak
György esztergomi érsek és Bathor-i Barnabás (proc. Hydaga-i Bálint érseki levéllel)
ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a garamszentbenedeki konvent vizsgálati
és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, a felek1 akaratából
vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon alul: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 72630. (Simonyi cs.) – Újkori másolata: DL 72626. (Uo.)
1

1296

Az ügyvédek szó kihúzva.

Nov. 8. (Bude, 34. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Ben-i
László és Demeter folytat Szaniszló bozóki prépost (proc. Daras-i Péter sági konventi
levéllel) ellenében az ő idéző- és a sági konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen
Mihály-napi nyolcadon előtte, de regio litteratorio mandato pro parte dicti Demetrii
actoris, eo quod idem unacum magnifico Iohanne de Gara, domino suo in regio exercitu
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versus partes Transalphinas moto1 foret occupatus, nobis allato, vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára halasztja. – A hátlapon alul: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. Seilern cs. lt. 161. (DF 249210.)
1

1297

A sor felett beszúrva.

Nov. 8. (Nitrie, 2. die f. V. a. Martini) Emeke-i Jakab fia: Zobonya János nyitrai alispán
és a szolgabírák emlékezetül adják, hogy nobis feria quinta proxima ante festum Beati
Martini confessoris (nov. 7.) unacum nonnullis eiusdem comitatus ac aliis nobilibus
nostris pro faciendo moderativo iudicio causantibus coram nobis in sede nostra iudiciaria
sedentibus megjelent előttük Rechen-i Péter fia: János a maga meg frater-ei: Ipolit és
Miklós nevében, majd bemutatta Zs. okt. 29-i oklevelét (1264), és kérdésükre a határos
és szomszédos, valamint a megyebeli nemesek tanúsították, hogy az abban leírtak
megtörténtek.
Papíron, hátlapján négy gyűrűspecsét darabjaival. DL 75633. (Sándor-Metternich cs.)

1298 Nov. 9. Csapod. Kanizsai István volt ajtónállómester, most soproni ispán és fia: László a saját, valamint néhai
István zágrábi püspök és János esztergomi érsek lelki üdvéért a kismartoni Szent János evangélista ferences
kolostornak adják az Oszlop vára melletti Magyartelek vagy Magyargellyes és Böszkefölde prédiumokat,
Szentgyörgyön egy jobbágytelket és rétet, a höflányi, szontói és kőpordányi földek bérletét, a höflányi
hegyvámot, a szarvkői vár vámjából 30 kősót, a kismartoni cenzusból 13 bécsi dénárfontot, a szentgyörgyi
mészárszékek jövedelméből pedig 30 font faggyút. – Házi I/2. 324. (Sopron város lt. D 717. – DF 202351.)
1299

Nov. 9. (in Kyskapos, sab. a. Martini) Iske-i László ungi alispán és a szolgabírák azt
a pert, amelyet a személyesen jelen lévő Strithe-n lakó Byro Pál folytat az ugyanott
lakó Kyral János ellenében előttük, ratione prioritatis termini a jelen oklevél keltétől
számított 15. napra halasztják el.
Papíron, záró gyűrűspecsét töredékével. DL 54537. (Kállay cs.)

1300 Nov. 9. Sopron. Schneider Gábor soproni polgár végrendelete. – Házi II/1. 35. (Sopron város lt., Városi könyv
D 2988. – DF 204421., 72.)
1301 Nov. 10. Lippa. Zs. megbízza Haym landshuti zsidót, aki most Konstanzban lakik, hogy a nevében
három mestert állítson a német birodalmi zsidók élére, akiknek pedig meghagyja, hogy mindenben
engedelmeskedjenek elöljáróiknak. – Magyar-zsidó oklt. V/1. 35. (OSZK Quart. Lat. 2345., 4261. Wenzel
Gusztáv oklevélmásolatai.) – Altmann II. 6799. sz., reg. (HHStA, RRB vol. H, fol. 134.) – Zeitschrift für die
1302 Geschichte der Juden in Deutschland V. 158. (Uo.)

*.

Nov. 10. Buda. Zs. a főpapok és bárók távolléte miatt Vraticsnai Ferencnek Lévai Cseh Péter macsói bán és
társai ellen a királyi különös jelenléten folyó perét a következő vízkereszti nyolcadra halasztja. – DL 11864.
(NRA 1699-241.) – Az oklevél szövegének vége az évi kelettel a papír szakadása miatt hiányos; helyes kelte:
1428. nov. 10. Ezt alátámasztja az alperes macsói báni tisztsége, a perhalasztás oka, a pecsételési záradék,
valamint a szöveg alatt és a hátlapra nyomott pecsét alatt található jegyzet: Lecta per magistrum Iacobum.

1303

Nov. 10. (Bude, 36. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy
Therezthyen-i István fia: János Chythnek-i1 László, a felhévízi keresztesek mestere, frater-
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ei: Miklós és János, valamint Miklós fia: György nevében nádori levéllel a jelen Mihálynapi nyolcadon 36 napon át várakozott jelenléte előtt Hanwa-i Sandrinus fiára: Lászlóra
a jászói konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben, mivel azonban László nem jött
és nem is küldött maga helyett senkit, ezért, hacsak rationabiliter ki nem menti magát,
bírságban elmarasztalja. – A hátlapon: non adhuc, Gemer (a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11865. (NRA 1549-87.)
1

1304

A hátlapi címzésből.

Nov. 10. (Bude, 36. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Selesthe-i
István fia: Thybold (proc. Koltha-i Bereck nádori levéllel) folytat Thorosthenfalwa-i
Domokos fia: Lukács és Olad-i Miklós felesége: Orsolya (nob.) (proc. Wlche-i István
vasvári káptalani levéllel) ellenében az ő idéző- és a vasvári káptalan válaszlevelében
leírt ügyben jelenléte előtt, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
azzal halasztja el, hogy András-nap 9. napján (dec. 8.) in civitate Castriferrei nyolc fogott
bíró döntsön az általa felkért vasvári káptalan tanúbizonyságának jelenlétében. Ha ez
eredménytelen marad, a pert vízkereszt nyolcadáról semmiféle parancslevéllel nem
engedi elhalasztani.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 43675. (Múz. törzsanyag.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés,
amely szerint a felperest Koltha-i Bereck képviselte; Lukács elhunyt, ezért a per testvérére: Domokos fiára:
Illésre szállt, non utra.

1305

Nov. 10. (Bude, 36. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kallo-i
Lewkes fia: Miklós (proc. Samchhaza[!]-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat
Megyes-i István fia: Zsigmond (proc. Kerch-i Mátyás szintén leleszivel) ellenében az
ő perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és a leleszi konvent válaszlevelében leírt
ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon jelenléte előtt, az ügyvédek akaratából Györgynap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapján: Chp (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 54538. (Kállay cs.)

1306

Nov. 10. (Bude, 36. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a bizonyítékbemutatást,
amelyet Gymes-i Forgach (dicti) Péternek és Jánosnak (János helyett ügyvédje: Sember-i
Balázs nyitrai káptalani levéllel jelent meg) kellett volna teljesítenie Chythnek-i Miklós
és János (proc. Terezthene-i János fia: István nádori levéllel) ellenében az ő közbenső
bírói intézkedése értelmében az abban leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon
jelenléte előtt, amikor is idem Iohannes iudicia sexaginta trium marcarum duplatum
cum duplo duplato, preterea medietatem alterius iudicii trium marcarum similiter cum
duplo nobis et parti adverse persolvere tenebatur, Forgach Péter távolmaradása miatt,
akinek a jelenléte nélkül a per nem eldönthető, vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
halasztja, meghagyva másik levelével Péter megidézését. Mivel Forgach János bírságait
nem fizette meg, ezért megkétszerezi azokat. – A hátlapon: solvit hl XXIIIIor.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 59097. (Forgách cs.)
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Nov. 10. (Bude, dom. a. Martini) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy megjelent
előtte Zenthgywrgh-i Bálint mester Kerezthwr-i Jakab fia: János nevében nádori levéllel
egyfelől, másfelől Thegzes Domokos Sowar-i Sos Miklós, Péter és László prépost
nevében királyi levéllel, majd a következő bevallást tették: Miklós, Péter és László
prépost tartozásuk fejében kifizettek 15 újforintot Bálintnak, amelynek átadásáról Jakab
fia: János ügyvédje nyugtatja őket.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 57585. (Soós cs.)

1308

Nov. 10. (Bude, 36. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
György esztergomi érsek (proc. Bálint deák érseki levéllel) folytat Simoni-i György, János,
Zsigmond, Miklós és Imre (János a maga meg a többiek nevében garamszentbenedeki
konventi levéllel), valamint jobbágyaik ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a
garamszentbenedeki konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Mihálynapi nyolcadon jelenléte előtt, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 72631. (Simonyi cs.)

1309 Nov. 10. István turóci prépost és a konvent Necpáli György és fiai kérésére átírja IV. László király 1274. aug.
24-i oklevelét (Reg. Arp. 2542. sz.). – Justh 111. sz. (DL 63131. – Justh cs.)
1310 Nov. 10. István turóci prépost és a konvent Necpáli György és fiai kérésére átírja Zs. 1421. márc. 15-i, a
Necpáli és az Iktári Betlen család részére szóló adománylevelét (ZsO VIII. 290. sz.). – Fejér X/6. 396. és
822. (A Justh család levéltárából.) – Haan II. 48. (Fejér után.) – Az oklevél eredetije, hártyán, díszes kezdő U
betűvel, függőpecsét selyemzsinórjával (az oklevelet kétféle jelzettel regisztrálták): Bethlen cs. iktári lt. 20.
és 144. – DF 255019. és 255144.)
1311 Nov. 11. Lippa. Zs. az aradi káptalanhoz. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike idézze meg Csépi Andrást és fiait, akik négy évvel ezelőtt elfoglalták Remetei Imrétől és
feleségétől: Gyertyánosi Annától gyertyánosi és nyéki részüket, valamint Gyertyánosi Paskát és társait, akik
pedig Gyetyánoshoz tartozó szántóföldeket tartanak elfoglalva. Kijelölt királyi emberek: Egresi Péter fia:
Mihály, Székási Lőrinc, Keresztesi Mihály fia: János, Belotinci Bertalan. – Ortvay: Temes 599. (Az aradi
káptalan 1426. dec. 2-i jelentéséből: 1437. DL 54552. – Kállay cs.) – Juhász: Aradi regeszták 25/234. sz.
1312

Nov. 11. (Bude, in Martini) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Kallo-i Szaniszló
fia: János nevében, hogy jóllehet Kallo-i Lewkes fiával: Miklóssal és István fiával:
Zsigmonddal nyolc fogott bíró közvetítésével a leleszi konvent tanúbizonysága
jelenlétében egyezséget kötött arról, hogy osztályrészt kap tőlük bizonyos szántóföldekből,
rétekből és legelőkből, továbbá Kozmathelek és Myklosthelek prédiumokból, az őket
illető, de jelenleg idegen kézen lévő Belthewk/Belthek birtok visszaszerzésére pedig
együtt indítanak pert, de a másik fél sem az osztályt nem tette meg, sem a pert nem
kezdte el. Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike szólítsa fel őket verbo nostre maiestatis, hogy
kötelezettségüknek tegyenek eleget, vonakodásuk esetén pedig tiltsa el őket a két
prédium további használatától; majd a konvent tegyen neki jelentést. Kijelölt királyi
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emberek: Anthonius de Senew, Clemens de Kech(!), Georgius de Arthanhaza, Ladislaus
f. Luce de Pazon, Nicolaus de eadem, Mathias de Gegen, Dyonisius de eadem.
Papíron, zárópecsét darabjaival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-4. (DF 221640.) – A hátlapján
keresztben feljegyzés az eljárásról és a konventi jelentés fogalmazványa. – Átírta a leleszi konvent 1426. dec.
16-i jelentésében: 1469, ennek szövegváltozata a / jel után. DL 54555. (Kállay cs.)
1313

Nov. 11. (Bude, in Martini) Zs. a szepesi káptalanhoz. Elmondták neki Kasmerfalva-i
Mathius fia: Mihály fia: László meg felesége: Erzsébet (nob.) és leánya: Anna, továbbá
Michalfalva-i András leányai: Margit, Anna, Katalin és Julianna, Péter deák felesége:
Margit és leánya: Dorottya nevében, hogy ők a teljes Szepes megyei Michalfalva
birtokba, amely őket örökség jogán illeti meg, törvényesen be akarnak kerülni. Ezért
megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után vezesse be őket
abba, majd iktassa azt részükre valamennyi haszonvételével és tartozékával az őket illető
jogon örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a
királyi jelenlét elé; a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek:
Philippus f. Iacobi, Georgius Zeres de Petroch, Stephanus f. Petri de Polyank, Mathias
f. Petri de Grancz.
Átírta a szepesi káptalan 1426. dec. 29-i privilégiumában: 1497. DL 11867. (NRA 452-2.)

1314

Nov. 11. (Bude, 37. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor a jászói konventhez.1 Tudják
meg, hogy 1423. jún. 7-én Gwmwr falu mellett Gömör és Torna megyék nemessége
részére tartott bírói közgyűlésén Chethnek-i Miklós mester és János a többiek közül
felkelvén a maguk meg frater-ük: László esztergom-szentgyörgyi prépost nevében
előadták, hogy Gymes-i Forgach (dictus) Péter és Forgach Miklós fia: János a Sayo folyón,
Lekenye birtok területén működő malmot egy Urbantheleke nevű prédiummal együtt,
amelyek őket teljes joggal megilletik, jogtalanul elfoglalták és használják. A panaszosok
a közgyűlésen a szokásos ideig vártak Péterre és Jánosra, de azok nem jöttek és nem is
küldtek maguk helyett senkit, ezért megbírságolta őket és megidéztette őket Jakab-nap
nyolcadára jelenléte elé (vö. ZsO X. 822. sz.). Arról a nyolcadról többszöri halasztással
és idézésekkel (ennek leírását lásd ZsO XI. 1274. sz.) az ez évi Jakab-napi nyolcadra
került, ahonnan de generali regio edicto a jelen Mihály-napi nyolcadra halasztotta pert.
Az időpont elérkezvén a felperesek ügyvédje: Terezthenye-i János fia: István hiába várt
Forgach Péterre – akinek személyes jelenléte nélkül a per nem eldönthető –, ő nem jött
és nem is küldött maga helyett senkit, ezért a pert vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
halasztja azzal, hogy Pétert újból meg kell idézni. Ezért meghagyja a konventnek, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike idézze
meg Forgach János mellé Forgach Pétert bizonyítékainak bemutatására és de iudiciis
centum et viginti trium marcarum dupplatis cum dupplo dupplati nobis et parti adverse
megfizetésére vízkereszt nyolcadára jelenléte elé; a konvent pedig ugyanoda tegyen
jelentést. A dátum után írva: mivel Forgach Péter iudicia sexaginta trium marcarum
dupplata cum dupplo, preterea medietatem iudicii trium marcarum pro sua non
responsione nunc nobis et parti adverse persolvere debens non persolvit, ideo octavis
in eisdem cum dupplato persolvere teneatur. Kijelölt nádori emberek: Frank de Heren,
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Emericus de eadem, Stephanus f. Petri de Tybahaza,2 Ladislaus Gubach de Malah,
Iohannes Soos de Ezeren, Georgius de eadem, Mathias de Wal, Ladislaus de eadem,
Laurentius3 Chatho de eadem, Georgius4 de Kalna. – A hátlapon: Lecta per magistrum
Sebastianum notarium.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11866. (NRA 1549-88.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés:
in Legene, alatta a következő nyolcadon kijelölt nádori emberek nevei: Martinus f. Iohannus de Mellethe,
Iacobus f. Nicolai de eadem, alter Martinus f. Dominici de Gabishaza, Georgius, Iohannes filii Ladislai de
Therezthenye, Petrus f. Luce de […].
1
Többszörös javítással, az áthúzott sági konvent fölé írva. 2 A dőlten szedett neveket utólag kihúzták.
Az áthúzott Ladislaus de eadem után álló, szintén áthúzott Ladislaus fölé írva. 4 Az áthúzott Fabianus
fölé írva.
3
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Nov. 11. (Bude, 37. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a bizonyítékbemutatást,
amelyet Damonya-i Miklós fiának: Istvánnak (proc. Almas-i Péter vasvári káptalani
levéllel) kellett volna teljesítenie Nemepzelezthe(!)-i István fia: Tiboldus (proc. Koltha-i
Bereck nádori levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a néhai Nánai
Kompolt István országbíró bírói intézkedésében leírt ügyben a jelen Mihály-napi
nyolcadon a királyi jelenlét előtt, amikor is duabus partibus iudicium trium marcarum
duplatis nobis et tertia parte sine duplo parti adverse1 kellett volna megfizetni, az
ügyvédek akaratából György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztja simulcum iudicio
partis adverse portionem nostram iudici(ari)am duplantes. – A hátlapján: Non, Thapan
(kézjegy).
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 50428. (Horváth Tibor Antal gyűjt.)
1
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A dőlten szedett részek utólag a sor felett betoldva.

Nov. 11. Item vero anno Domini millesimo etc. XXVI nostram veniens ad presentiam
discretus Georgius Schultetus de villa Menhardi et proposuit nobis litteram unam regie
serenitatis, quam petivit transscribi nostrum ad librum civitatis propter memoriam
diutiorem, cuius littere tenor est: itt következik Zs. Kassán, 1419. máj. 25-én (Casschovie,
in ascens.) kelt oklevele,1 amely szerint személyesen megjelent előtte Olnod-i Zwdar
Benedek és egregium Andream de Lyptho ratione et pretextu cuiusdam fideiussorie
cautionis Georgii alias iobagionis sui, nunc vero in possessione prefati Andree Menhart
vocata commorantis nyugtatta oly módon, hogy Zwdar Benedek officiálisai és jobbágyai,
a mondott György kezesei, többé sohasem zaklathatják a kezesség ügyében Györgyöt. –
Hec sunt in scripta anno, quo supra, in die Beati Martini.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 20a., 2. bejegyzés.
1
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Az oklevél, mivel a DL–DF-adatbázisban nem volt regisztrálva, kimaradt a ZsO vonatkozó kötetéből.

Nov. 11. (in Sclabonya, in Martini) Kekkw-i Balázs fia: Miklós emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előtte a Gyarmath-on lakó jobbágya: Pál fia: Sceleny (dictus)
Benedek feleségével: Ilonával együtt, majd a következő bevallást tették: a Kowar-on
lakó Mihály fiának: Jánosnak 98 újforinttal tartoznak, amelyet azonban nem tudnak
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megfizetni, ezért quandam domum ipsarum(!) in eadem Gyarmath existentem cum terris
arabilibus et omnibus suis aliis utilitatibus ad ipsam domum pertinentibus, preterea sex
iugera terrarum arabilium suarum extirpatarum in Henhfelde, in facie dicte possessionis
Gyarmath, a parte meridiei inter Nicolai Benyk, a parte autem orientis Iohannis dicti
Zalados terras extirpatas situatarum, item tria prata eorum similiter extirpata, quorum
unum Thothreth vocaretur, duo autem in Nadasd ultra fluvium Ipol haberentur, pro
dictis florenis novis eidem Iohanni et filiis suis eorumque heredibus perpetuassent et
tradidissent eo modo, quod quamdiu ipse, scilicet Benedictus tantummodo, excepta
ipsa domina Elena, vita frueretur mundiali, ipse et eadem domina in eadem domo
pacifice habitarent ipsasque terras arabiles ad eandem domum pertinentes plenarie
insuperque medietates dictarum terrarum et pratorum extirpatorum uterentur(!), aliam
vero medietatem earundem terrarum et pratorum extirpatorum ipse Iohannes filius
Michaelis et filii sui ac eorum posteri possiderent et uterentur. Ipso autem, scilicet
Benedicto decedente confestim predicte domus necnon terre et prata extirpata omnino
Iohanni et filiis suis eorumque posteris pro dicta pecunia in perpetuum remanerent
contradictione ipsius domine Elene non obstante. In quarum dominium pacifice intrare
easque sine omni lite pro se occuppare liberam haberent facultatem, ymo ipsi Benedictus
et domina dederunt, perpetuaverunt coram nobis, huiusmodique fassioni eorundem
Benedicti et domine Elene nos uti dominus terrestris nostrum benivolum consensum
prebemus pariter et assensum, eo modo, ut dum dicta domus cum dictis utilitatibus
post obitum annotati Benedicti ad ipsos Iohannem filium Michaelis filiosque suos ac
eorum heredes devolverentur et pre manibus eorum pacifice fierent, tunc iidem nobis
et filiis nostris in heredum heredes datias, munera ac alia servitia ad instar eorundem
Benedicti et domine Elene exinde provenientes plenarie dare et solvere sint asstricti
harum nostrarum testimonio litterarum.
Átírta Garai Miklós nádor 1427. jan. 23-i privilégiumában, amely szerint litteras patentes … magistri
Nicolai filii Blasii sub eius proprio sigillo in cera alba ab intra consignatas. KEML, Esztergomi
székesfőkáptalan orsz. lt. 18-2-11. (DF 208780.)
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Nov. 12. (Bude, f. III. p. Martini) Zs. a garamszentbenedeki konventhez. Elmondták
neki Symoni-i néhai Imre fiai: Imre és Miklós nevében, hogy ők in dominium cuiusdam
fortalitii seu castelli lapidei in facie dicte possessionis eorum Symoni in comitatu
Borsiensi existentis et habiti, amely őket örökség jogán megilleti, be akarnak kerülni.
Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása
után vezesse be őket abba, majd iktassa azt részükre valamennyi haszonvételével
és tartozékával az őket illető jogon örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat
idézze ad terminum competentem a királyi jelenlét elé; a konvent pedig ugyanoda
tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Gwla de Kysthapolchan, Andreas Rasan
de Kysfalu.
Átírta a garamszentbenedeki konvent 1426. dec. 19-i jelentésében: 1476, amely szerint mediocri sigillo
volt megerősítve. DL 43680. (Múz. törzsanyag, 1904-69.) – Ennek 18. századi másolata: DL 87997. (Esterházy
cs. hercegi ágának lt., Rep. 23-M-1210.)
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Nov. 12. (Bude, f. III. p. Martini) Zs. a garamszentbenedeki konventhez. Elmondta neki
Kysheche-i Tamás fia: Mihály, hogy jóllehet ő Kyshereschen-i Kathos (dictus) György
megölése ügyében huszonöt nemes társával letette az esküt előttük, mégis erről – sokszori
kérése ellenére – a felmentő oklevelet vonakodnak kiadni neki. Ezért megparancsolja
nekik, hogy a mondott oklevelet állítsák ki részére, és máshogy tenni ne merjenek.
Átírta a garamszentbenedeki konvent 1426. nov. 19-i oklevelében: 1389. DL 59103. (Forgách cs.)
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Nov. 12. (Bude, 38. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor a jászói konventhez.
Tudják meg, hogy Chitnik-i János mester (proc. Rosas János királyi levéllel) a
garamszentbenedeki konvent felszólító- és idézőlevele értelmében múlt év Györgynap (1425. ápr. 24.) nyolcadán megjelent jelenléte előtt Salona-i Lóránt fia: István
fiai: László, János és Pál ellenében, és bemutatta jászói konvent királyi megbízásra
kibocsátott válaszlevelét: ennek tartalma szerint Chithnik-i János nevében elmondták
a királynak, hogy Salona-i néhai Lóránt Abaúj és Torna1 megyei Salona, Marthoni,
Messes, Jacabthelke, Precuppa, Dobodel, Warbocz, Zyn, Petri, Ilswafw, Borswa,
Zylicze, Korothnokardo, Kwtta, Felzethesyd, Kyraly, Reczke és Sadan nevű birtokai
Lóránt fia: István fiainak kezén vannak, akiket ius femineum concernerent, litteralia
vero instrumenta, quibus mediantibus ipse id comprobare posset, aput eosdem filios
Stephani filii Lorandi haberentur, quare ipse prescriptas litteras et litteralia instrumenta
pro dandis paribus eorundem per eosdem filios Stephani in iudicio exhiberi sicque de
dictis possessionibus portionem congruentem ipsum concernentem rehabere vellet ab
eisdem; ezért a király megparancsolta a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi ember szólítsa fel a mondottakat arra, hogy az oklevelekről
valamelyik hiteleshellyel átíratot készítsenek, illetve János mesternek a neki járó részt
adják ki a birtokokból; amennyiben ezt nem tennék meg, a királyi ember idézze őket a
nádori jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály. A konvent jelentése szerint
Kalno-i Fábián fia: György királyi ember Péter frater pap jelenlétében húsvét utáni
szerdán (1425. ápr. 11.) kimenve Salona birtokra felszólította őket a királyi parancsban
leírtak végrehajtására, de mivel ezt visszautasították, megidézte őket György-nap
nyolcadára a nádori jelenlét elé. – A mondott nyolcadon a felperes ügyvédje hiába
várt a megidézettekre, azok nem jöttek, ezért a nádor megbírságolta, és egyúttal ismét
megidéztette őket Mihály-nap (1425. szept. 29.) nyolcadára jelenléte elé. A mondott
nyolcadról a pert vízkereszt (1426. jan. 6.) nyolcadára halasztotta, amikor is Chithnik-i
János mester nevében Theresthene-i István fia: János nádori levéllel jelent meg és
bemutatta a jászói konvent jelentését, amely szerint Kalno-i György nádori ember János
frater subdyaconus jelenlétében 1425. Egyed-nap utáni hétfőn (szept. 3.) megidézte őket
Mihály-nap nyolcadára. – Az 1426. vízkereszti nyolcadon, mivel Lóránt fia: István fia:
Pál nem jelent meg és nélküle a per nem volt eldönthető, ezért ismét megbírságolta és
megidéztette őt és társait a jászói konventtel György-nap (1426. ápr. 24.) nyolcadára
jelenléte elé. – E nyolcadon megjelent előtte a felperes ügyvédje: Therestene-i István fia:
János nádori levéllel, és bemutatta a konvent válaszlevelét, amely szerint Thresthene-i
László fia: György nádori ember Mátyás frater dyaconus jelenlétében húsvét utáni
csütörtökön (ápr. 4.) megidézte Salona-i István fiát: Pált György-nap nyolcadára jelenléte
elé válaszadásra és bírságai megfizetésére. A György-napi nyolcadról, mivel ezúttal
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Salona-i István fia: János nem jelent meg és nélküle a per nem volt eldönthető, Jakab-nap
(1426. júl. 25.) nyolcadára halasztotta pert, egyúttal megbírságolva Jánost és meghagyva
a jászói konventnek János ismételt, illetve István fia: László fia: István – akire a per
atyja halálával szállt – megidézését válaszadásra és a hat márka bírsága megfizetésére a
mondott nyolcadra. A Jakab-napi nyolcadról de generali regio edicto a jelen Mihály-napi
nyolcadra halasztotta a pert. – E jelen nyolcadon megjelent előtte a felperes ügyvédje:
Therestene-i István fia: János nádori levéllel, és bemutatta a jászói konvent válaszlevelét,
amely szerint Kalno-i Fábián nádori ember György frater pap jelenlétében sarlós
Boldogasszony ünnepe utáni pénteken (júl. 5.) megidézte István fiát: Jánost Dobodel-i
birtokrészén Jakab-nap nyolcadára. Mivel ezúttal István fia: László fia: István nem jelent
meg, aki nélkül a per nem eldönthető, ezért a pert vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
halasztja, és meghagyja a jászói konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg Istvánt válaszadásra és a hat márka
bírság megfizetésére a mondott nyolcadra jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen
jelentést. Mivel István fia: Pál a hat márka kétszerését, István fia: János pedig szintén
a hat márka bírságot nem fizette meg, ezért a következő nyolcadon ennek kétszeresét
kell megfizetniük. Kijelölt nádori emberek: Fabianus de Kalno, Georgius f. eiusdem,
Iohannes, Georgius filii Ladislai de Therestene, Frank, Emericus de Heren, Stephanus f.
Petri de Tybahaza, Laurentius Chatho de Wal. – A hátlapon: nobis; lecta per magistrum
Sebastianum notarium.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 11868. (NRA 1549-89.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés
(felette in Borswa), amely szerint a pert György-napra (1427. ápr. 24.) halasztották és a felsorolt nádori
emberek (Petrus f. Luce de Tyba, Martinus f. Dominici de Gobishaza, alter Martinus f. Iohannes de Mellethe,
Iacobus Abach de eadem) egyikének Zalona-i István fiát: Jánost kellett megidéznie; solvit CX.
1
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A felsorolt helységek egy része Borsod megyében feküdt.

Nov. 12. (Bude, 38. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor a jászói konventhez. Tudják
meg, hogy a jelen Mihály-napi nyolcadon megjelent előtte Terezthene-i István fia: János
Chethnek-i László, a felhévízi keresztesek gubernator-a, meg frater-ei: Miklós és János,
valamint e Miklós fia: György nevében az ő és jászói konvent leveleivel Hanwa-i Sandrinus
fia: László ellenében, a konvent vizsgálati és idézőlevele értelmében, amelyet egyúttal
az ügyvéd bemutatott neki. A konvent oklevelében átírt (aug. 8-i) királyi parancslevél
(vö. 946) szerint Chethnek-i László, Miklós, János és György elpanaszolták, hogy
Hanwa-i Sandrinus fia: László Pelseuch-i Bwbek János volt tárnokmester fiai: Miklós és
István Craznahorka-i várnagya1 urai megbízására nemrégiben a panaszosok Felsewsayo
birtokán lakó bizonyos ártatlan jobbágyait in fine seu territorio eiusdem possessionis
cum curribus et animalibus eorum via in libera procedentes reperiendo kirabolta, és
elvette tőlük minden javukat és holmijukat, különösen hét lovukat, amelyek közül hatot
váltságdíjért visszaadott, a hetediket pedig megtartotta magának potentia mediante.
A király ezért megparancsolta a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike vizsgálja ki a panaszt, és ha igaznak találja, idézze
meg őt a nádori jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig
ugyanoda tegyen jelentést. A konvent (aug. 26-i) jelentése (vö. 1025) szerint Kalno-i
Fábián királyi ember János frater dyaconus jelenlétében Bertalan-napon (aug. 24.)
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Gömör megyében vizsgálatot tartott, majd Lászlót megidézte Mihály-nap nyolcadára.2
– A jelen nyolcadon a felperesek ügyvédje hiába várt Lászlóra, ő nem jött és nem is
küldött maga helyett senkit, ezért másik levelével a szokásos bírságban elmarasztalta.
Megparancsolja tehát a jászói konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg másodszor is Lászlót vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára a jelenléte elé; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt
nádori emberek: Fabianus de Kalno, Georgius f. eiusdem, Georgius, Iohannes filii
Stephani, Iohannes, Georgius filii Ladislai de Terezthene, Frank, Emericus de Heren,
Stephanus f. Petri de Tybahaza, Laurentius Chatho de Val. – A hátlapon: nobis; lecta per
magistrum Sebastianum [notarium].
Több helyen leragaszott hátú papíron, zárópecsét darabjaival. DL 11869. (NRA 1549-91.)
1
Az aug. 8-i királyi parancslevélben panaszosként Csetneki János fiai: Péter és András, hatalmaskodóként
pedig Sztárnafalvi László krasznahorkai másik várnagy is fel van tüntetve. 2 E szerint Pelsőci Miklóst és
Istvánt, illetve mindkét várnagyot megidézték.
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Nov. 12. (Bude, 38. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor a jászói konventhez. Tudják
meg, hogy a jelen Mihály-napi nyolcadon megjelent előtte Terezthene-i István fia: János
Chethnek-i László, a felhévízi keresztesek gubernator-a, meg frater-ei: Miklós és János,
valamint e Miklós fia: György nevében az ő és a jászói konvent leveleivel Chakan-i
Miklós és Sayonempty-i Pelbárt ellenében, a konvent vizsgálati és idézőlevele értelmében,
amelyet egyúttal az ügyvéd bemutatott neki. A konvent oklevelében átírt (aug. 8-i)1
királyi parancslevél szerint Chethnek-i László, Miklós, János és György elpanaszolták,
hogy hogy Hanwa-i Sandrinus fia: László Pelseuch-i Bwbek János volt tárnokmester
fiai: Miklós és István Craznahorka-i várnagya, továbbá familiárisaik: Chakan-i Miklós
és Sayonempty-i Pelbárt meg a többiek uraik megbízására silvas, terras, prata et alias
utilitates possessionum Petermanhaza, Kwthchwrew és Gechelfalwa vocatarum populis
et iobagionibus in eisdem commorantibus iuxta cursus metarum antiquarum, prout
alias possedissent, possidere et tenere non permitterent, sed eosdem in ipsis utilitatibus
sepius spoliassent et spoliarent potentia mediante. A király ezért megparancsolta
a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vizsgálja ki a panaszt, és a ha igaznak találja, idézze meg őket a nádori
jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig ugyanoda tegyen
jelentést. A konvent (aug. 26-i)2 jelentése szerint Kalno-i Fábián királyi ember János
frater dyaconus jelenlétében Bertalan-napon (aug. 24.) Gömör megyében vizsgálatot
tartott, majd Lászlót in Craznahorka, Miklóst és Pelbártot pedig officiolátusukban in
Gench megidézte Mihály-nap nyolcadára. – A jelen nyolcadon a felperesek ügyvédje
hiába várt rájuk, ők nem jöttek és nem is küldtek maguk helyett senkit, ezért, miután
másik levelével a szokásos bírságban elmarasztalta őket, megparancsolja a jászói
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek
egyike idézze meg másodszor is Lászlót, Miklóst és Pelbártot vízkereszt (1427. jan.
6.) nyolcadára jelenléte elé; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt nádori
emberek: Fabianus de Kalno, Georgius f. eiusdem, Georgius, Iohannes filii Stephani,
Iohannes, Georgius filii Ladislai de Terezthene, Frank, Emericus de Heren, Stephanus f.
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Petri de Tybahaza, Laurentius Chatho de Val. – A hátlapon: nobis; lecta per m[agistrum
Sebastinum notari]um.
Több helyen leragaszott hátú papíron, zárópecsét darabjaival. DL 38574. (NRA 1549-90.) – A hátlapon
keresztben: eadem in Haskwth.
1
E parancslevél és a konventi jelentés nem maradt fenn, de a 944–948. számú, hasonló tárgyú királyi
parancslevelek kelte alapján ennek kelte szintén e napra tehető. 2 E konventi jelentés nem maradt fenn, de
a hasonló tárgyú 1023. számú jelentés alapján e napra keltezhető.

1323

Nov. 12. (Bude, 38. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor a jászói konventhez.
Tudják meg, hogy a jelen Mihály-napi nyolcadon megjelent előtte Therezthene-i
István fia: János Chithnik-i László, a felhévízi keresztesek gubernator-a, meg fraterei: Miklós és János, valamint e Miklós fia: György nevében az ő és jászói konvent
leveleivel Hanwa-i Sandrinus fia: László ellenében, a konvent vizsgálati és idézőlevele
értelmében, amelyet egyúttal az ügyvéd bemutatott neki. A konvent oklevelében átírt
(aug. 8-i) királyi parancslevél (vö. 945) szerint Chithnik-i László, Miklós, János és
György elpanaszolták, hogy amikor ők felkeresték Hanwa-i Sandrinus fiát: Lászlót –
Pelsewczew-i Magnus János volt tárnokmester fiai: Miklós és István Crassnahorka-i
várnagyát – azon hét lovuk és szekereik visszakövetelése céljából, amelyeket az urai
megbízására nemrégiben a panaszosok jobbágyaitól in via libera prope possessionem
Felsessayo elvett és potentialiter elrabolt, akkor a mondott László ismételten urai
megbízására furibunde retulisset, quod bene foret, quomodo ipse dictos equos ab
eisdem iobagionibus recepisse, ymo eosdem exponentes de dominio possessionis eorum
Dopssina vocato(!) et omni montanarum ac ferrifodinarum ad eandem pertinentium
excludere vellet, per hoc provocans eosdem, ut si premissa dolere possent et vollent,
secure et audacter condolerent, potentia mediante. A király ezért megparancsolta
a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vizsgálja ki a panaszt, és ha azt igaznak találja, idézze meg őt a
nádori jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig ugyanoda
tegyen jelentést. A konvent (aug. 26-i) jelentése (vö. 1024) szerint Kalno-i Fábián
királyi ember János frater dyaconus jelenlétében Bertalan-napon (aug. 24.) Gömör
megyében vizsgálatot tartott, majd Lászlót officiolátusában in dicta Carasnahorka
megidézte Mihály-nap nyolcadára.1 – A jelen nyolcadon a felperesek ügyvédje hiába
várt Lászlóra, ő nem jött és nem is küldött maga helyett senkit, ezért, miután másik
levelével a szokásos bírságban elmarasztalta, megparancsolja a jászói konventnek, hogy
küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike idézze
meg másodszor is Lászlót vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára jelenléte elé; a konvent
pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt nádori emberek: Fabianus de Calno, Georgius
f. eiusdem, Iohannes, Georgius filii Stephani, Iohannes, Georgius filii Ladislai de
Theresthene, Frank, Emericus de Heren, Stephanus f. Petri de Thibahaza, Laurentius
Czetho de Wall. – A hátlapon: nobis; lecta per magistrum Sebastinum notarium.
Papíron, zárópecsét darabjaival. Dobsina város lt., Dobsina város tanácsa, Oklevelek 19. (DF 258976.)
1

Az eredeti konveti jelentés szerint a birtokos Pelsőci Miklóst és Istvánt is megidézték.
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Nov. 12. Item anno Domini 14261 feria tertia proxima post Martini nostram accedens
presentiam discreta domina ..2, relicta condam Arnoldi et spospondit(!) et promisit bona
fide ad festum nativitatis proxime affuturum (dec. 25.) se componere, ymmo satisfacere
vellet honeste domine ..2 Rwdelin pro I½C sindonibus veri debiti ita, ut3 nulla interveniente
amoveatur iuris sententia.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 20a., 3. bejegyzés.
1

1325

Így, arab számmal.

2

A név helye üresen hagyva, két ponttal kipontozva.

3

A szó a sor fölött beszúrva.

Nov. 12. (indictione IV., die vero 12. mensis Novembris, hora primarum vel quasi,
pontificatus … Martini pape V. anno eius decimo/!/1, in kathedrali ecclesia Agriensis ante
altare Beate Marie virginis, in quo singulis diebus missa ad honorem intemerate Virginis
sollempniter cantari consuevit) Rozgonyi Péter egri püspök, astantibus sibi venerabili in
Christo patre domino Iohanne Tripolitanensi episcopo et suffraganeo Agriensi, Georgio
cantore, Blasio custode et aliis honorabilibus viris, dominis dignitates et beneficia in dicta
ecclesia Agriensi obtinentes egregium virum magistrum Iohannem Stok de Glogovia
maiori, clericum Wratislaviensis dyocesis, doctorem in medicinis personaliter ad se fecit
accersiri, quem presentibus dominis supradictis ad dignitatem lectoratus et canonicatus,
que post mortem condam Pangracz, veri, ultimi et immediati possessoris earundem de
iure vacabat, similiter in rectoratum altaris duodecim apostolorum in prefata ecclesie
Agriensi siti et fundati, quod post exitum Petri clerici, alias eiusdem altaris duodecim
apostolorum rectoris et possessoris de iure vacabat et ad manus sue paternitatis more
resignationis devenerat, auctoritatibus sui iurispatronatus et ordinaria paternaliter per
birreti sui suo capiti impositionem confirmavit, super quaquidem confirmationi coram
eisdem dominis prelatis et canonicis per eundem magistrum Iohannem Stok ego notarius
infrascriptus arra2 persoluta primo fui requisitus, presentibus ibidem dominis Dominico
de Pankotha et Laurentio de Borsod, dominorum archidiaconorum presbitris et capellanis
aliisque quampluribus testibus etc. Deinde paulo plus statim prefatus magister Iohannes
Stok in dominium lectoratus, canonicatus ac rectoratus altaris duodecim apostolorum
per eosdem dominos de capitulo nullo penitus contradictione est receptus et in fratrem
ac consocium eorundem assumptus. Recepto tamen prius ab eodem magistro Iohanne
Stok de observandis statutis et consuetudinibus ecclesie Agriensis more solito et consueto
tacto signo crucifixi supra codicem3 plenarie corporali iuramento, quod domino nostro
prelato moderno et suis successoribus canonice intrantibus obediens erit et quod secreta
capituli nulli panderit, in cuius receptionis et maioris rei evidentiam per quemlibet
prelatorum et canonicorum predictorum in capella Sancti Michaelis archangeli tunc
existentium antedictus magister Iohannes Stok more solito osculo pacis fovebatur, ubi
ego notarius insfrascriptus per eundem magistrum Iohannem Stok recepta arra secundo
fui requisitus, presentibus Ladislao domini archidiaconi de Borswa capellano et Nicolao
rectore altaris Beatorum Brictii et Dominici confessorum in prefata ecclesia Agriensi
siti. Demum de mandato et commissione prelatorum et canonicorum predictorum per
discretum virum dominum Michaelem succentorem prefatus magister Iohannes Stok
in capite chori partis sinister penes kathedram pontificalem superpellicio indutus in
loco lectoratus fuit instellatus(!) et modo similo ego notarius habita arra requisitus,
presentibus ibidem Alberto rectore altaris Sancti Mathei, Stephano presbitero magistri
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Petri baccalaureati capellano. Postremo secundo die ipsius instellationis(!) idem magister
Iohannes tamquam verus prelatus et canonicus in dicta ecclesia Agriensi nullo penitus
contradicente emolimenta et signanter sigillares percepit, de quibus similiter recepta arra
habuit me annotatus magister Iohannes Stok lector et canonicus requisitum, presentibus
ibidem testibus predictis, qui tempore instellationis(!) fuerunt presentes. Ultimo tamen,
videlicet tertio die instellationis(!) predicte idem magister Iohannes Stok lector et
canonicus ecclesie Agriensis prescripte ab ecclesia kathedrali Agriensi descendendo
de mandato prefati domini Petri de Rozgon episcopi Agriensis ad dotem predicti altaris
duodecim apostolorum cum honorabili viro domino Iohanne cantore et canonico ecclesie
Vesprimiensis ac iudice curie episcopatus Agriensis, tamquam vero in causa executore
transeuntes, receptis clavibus ipsius dotis et foribus eiusdem apertis prefatus dominus
Iohannes cantor Vesprimiensis annotatum magistrum Iohannem Stok lectorem et
canonicum ecclesie Agriensis predicte, veluti verum et legitimum ipsius altaris duodecim
apostolorum rectorem nullo penitus contradictore apparente ad habitacula ipsius domus
honorifice introduxit, ubi clenodia pauca eidem ostendendo et claves ipsius dotis ad manus
ipsius domini Iohannis Stok lectoris et canonici ac rectoris altaris plenarie assignando.
Super quibus omnibus et singulis premissis annotatus dominus Iohannes Stok lector,
canonicus et rector altaris predicti habuit me notarium requisitum, ut super premissis
omnibus unum vel plura conficerem instrumentum seu instrumenta, quod et feci officio
mei thabellionatus requirente. Acta sunt hec et facta anno, indictione, die, mense, hora,
loco et pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem testibus superius nominatim
specificatis et aliis quampluribus testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Hártyán, a szöveg alatt Győri Antal (fia:) Márton clericus coniugatus4 császári közjegyző záradéka és
jelvénye (képét lásd 501. oldalon). Szepesi káptalan mlt. 11-3-46. (DF 272769.)
1
V. Márton pápát 1417. nov. 11-én választották, majd nov. 21-én koronázták meg. Az uralkodási év csak
az előbbi időpontot véve megfelelő. 2 előleg, fizetség (jelentésére vö. LLMAeH I. 244. arrha b). 3 ti.
evangeliorum, azaz a Szentírás (jelentésére vö. LLMAeH II. 161. codex 2 b). 4 nős (jelentésére vö.
LLMAeH Suppl. I. 160. coniugatus A 2).

1326 Nov. 12. Bereguardo. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele Brunoro della Scala veronai és vicenzai
birodalmi vikáriushoz. Magyarországon nagy számban vannak sólymok. Kéri, hogy saját küldöncével
továbbítsa az ő mellékelt levelét a Zs. udvarában tartózkodó követei, Federico Pezzi (ha még ott van), illetve
Lodovico Sabini hercegi familiárisok számára. – A nevezett követeknek ugyanezen a napon kelt levelében
meghagyja, hogy szerezzenek neki sólymokat, amelyeket alkalmas emberekkel küldjenek el neki. – Carteggio
II. 24/167–168. sz. (Milánói lt.)
1327 Nov. 13. Lippa. Zs. a pannonhalmi konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a
királyi emberek egyike vezesse be Némai Jeromost másképp Kolost meg fiát: Lászlót a Komárom megyei
Némalőrincülése és Kövesgyolcs prédiumok birtokába, majd iktassa azokat részükre királyi adomány
címén. Az esetleges ellentmondókat idézzék ad terminum competentem a királyi jelenlét elé. Kijelölt királyi
emberek: Ronkai Gergely, Verestői László, Csóka Mihály, Márk és Jakab, Ekli András és Ivacson fia: János.
– Pannonhalmi konv. II. 203. (Átírta a pannonhalmi konvent 1426. dec. 21-i jelentésében: 1479. DL 43681. –
Múz. törzsanyag, Wégh-gyűjt.)
1328

Nov. 13. (Bude, 39. die oct. Michaelis) Zs. annak a pernek a tárgyalását, amelyet Gerse-i
Pethew fia: János fia: László mester felperes folytat Egervar-i Mihály fia: Balázs alperes
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ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a vasvári káptalan oklevelében leírtak
szerint birtokfoglalás és ingóságok elvitele tárgyában a jelen Mihály-napi nyolcadon
a királyi különös jelenlét előtt, mivel Berend-i Gál szerint a felperes post nostram
maiestatem versus partes Transsilvanas készül menni, ezért vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára halasztja. Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie
Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum
nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem1 fecimus consignari. – A hátlapon: GS
(kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét töredékeivel és lenyomatával. DL 92704. (Festetics cs. lt., Misc. 370.)
1

1329

A szó tollban maradt.

Nov. 13. (Bude, f. IV. p. Martini) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondták neki Jakab
fia: Miklós Sarfew-i hospes nevében, hogy ő a néhai Fintha fia: Mihály Pozsony megyei
Mood birtokon lévő fél telkének (in dominium medietatis sessionis) meg a hozzá tartozó
szántóföldek, rétek és erdők birtokába, amelyek őt jogosan megilletik, be akar kerülni.
Ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike vezesse be őt abba, majd iktassa azt részére valamennyi
haszonvételével és tartozékával együtt az őt megillető jogon örök birtoklásra, az
esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi különös jelenlét
elé; a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Stephanus f.
Iacobi de Zaz, Michael f. Nicolai de eadem, Colomanus de Magyar, Michael f. Stephani
de Kysmagyar. – A hátlapon: Ld (kézjegy).
Szakadt, hiányos papíron, zárópecsét darabjával. Pozsonyi kápt. orsz. lt. 3-10-1. (DF 225883.) –
A hátlapján káptalani feljegyzés, amely szerint Alzaz-i István fia: Jakab(!) királyi ember a Magyar-i plébános
jelenlétében Mária fogantatásának ünnepe utáni hétfőn (dec. 9.) ellentmondás nélkül elvégezte a feladatot.

1330

Nov. 13. (Bude, 39. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a bizonyítékbemutatást,
amelyet Egervar-i Tamás fiának: Kelemennek és Mihály fiának: Balázsnak (pro quo
quidem Blasio dempto pro Clemente megjelent Ollar-i Luka Mihály kapornaki konventi
levéllel) kellett volna teljesítenie István vasvári őrkanonok (aki a vasvári káptalan levelével
jelent meg) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a Vas megyei Eghazasozko birtok
iktatásakor tett ellentmondás ügyében a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, amikor is
idem Clemens iudicium trium marcarum nobis ac parti adverse persolvere tenebatur,
mivel Kelemen, akinek a jelenléte nélkül a per nem eldönthető, távol maradt, ezért,
miután másik levelével megbírságolta, kikiáltó levelével ismét megidézteti vízkereszt
(1427. jan. 6.) nyolcadára azzal, hogy Kelemen, mivel bírságait most nem fizette meg,
akkor annak kétszeresét lesz köteles megfizetni. – A hátlapon: Shp (kézjegy), solvisset
XXIIIIor.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11870. (NRA 18-79.)

1331

Nov. 13. (Bude, 39. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kwsal-i
Jakch János folytat Kallo-i Lewkes fia: Miklós ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében, az ő idéző- és a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-
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napi nyolcadon jelenléte előtt, de regio litteratorio mandato pro ipsis partibus nobis
allato vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: per me Laurentium;
Shp (kézjegy), solvisset; Sz.
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 54539. (Kállay cs.)
1332

Nov. 13. (Bude, 39. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kwsal-i
Jakch János meg Jakch fia: István fiai: Mihály és László folytatnak Kallo-i Lewkes fia:
Miklós, Oroz-i Fábián fia: Pál és Imre fia: Fülöp, valamint Kallo-i István fiai: Zsigmond
és László ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a jelen Mihály-nap nyolcadon
jelenléte előtt, mivel az utóbbiak ellentmondtak Borswa-i Fülöp és György részeinek
iktatásakor az Ugocsa megyei Orozy és az Ung(!) megyei Helmech birtokokban, de
regio litteratorio mandato pro ipsis ambabus partibus nobis allato vízkereszt (1427. jan.
6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: per me Laurentium; Shp (kézjegy) solvisset; Sz.
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 54540. (Kállay cs.)

1333

Nov. 13. (f. IV. p. Martini) Péter jászói prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
megjelent előttük Scempse-i János fia: István özvegye: Krisztina (nob.) familiárisa:
Nog (dictus) Simon az asszony nevében, és tiltakozva elmondta, hogy Scempse-i
mondott János fiai: Frank és László a mostani Imre-napon (nov. 5.), szürkületkor
familiárisaikkal fegyveresen furiose Krisztina asszony Cheb birtokon lévő házára törve
Istvántól született hajadon leányát: Katalint (nob.) vi ac potentialiter levassent et in equo
deduxissent et abinde terribiles furiositates exercentes quasdam puellas eiusdem domine
Cristine in fugam terruissent, adeo puta, ut eedem puelle post biduum ac triduum ex
convicineis possessionibus reducte extitissent, valamint az özvegy valamennyi birtokát
és birtokjogát, javait és holmiját, amelyek Istvánról szálltak rá, teljesen elfoglalták és
maguknál tartják a mai napig potentia mediante. Minderről az asszony kérésére a jelen
oklevelet állították ki communi iustitia requirente.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 11871. (NRA 31-39.)

1334 Nov. 13. Róma. Vidrisius fárói (lesinai) és brazzai zsupán kéri a pápát, hogy erősítse meg (IV.) Béla király
(1242. máj. 10-i) statútumát, hogy Faro (Lesina) és Brazza szigetek zsupáni tisztsége mindig a Ginich/Tinich
nemzetség leszármazottjainak jusson (Reg. Arp. 718. sz.). – Acta Martini 956. (Reg. suppl. vol. 217, fol. 172b.) –
V. Márton a kérvénynek megfelelően a király privilégiumát megerősíti. – Uo. 957. (Reg. Lat. vol. 268, fol. 161.)
1335

Nov. 14. (Bude, 40. die oct. Michaelis) Zs. emlékezetül adja, hogy Zarka Tamás Segwar-i
néhai Ferenc fia: Pál nevében veszprémi káptalani levéllel Chehkwth-i János fiaira:
Lászlóra és Gergelyre a veszprémi káptalan vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben
a jelen Mihály-napi nyolcadon 39 napon keresztül várakozott a királyi különös jelenlét
előtt, de a mondottak távol maradtak és a három márka bírságot sem fizették meg neki
és a másik félnek, ezért őket távolmaradásukért a szokásos, nem fizetésükért pedig az
eddigiek kétszeresében, hacsak rationabiliter ki nem mentik magukat, elmarasztalja.
Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule
nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum
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habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari. – A hátlapon: GS (kézjegy), solvisset;
Vesprimiensis (a megyei bírságjegyzéknek).
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 43676. (Múz. törzsanyag, Véghely-gyűjt.)
1336

Nov. 14. (Bude, f. V. p. Martini) Zs. a veszprémi káptalanhoz. Quia cause ecclesiarum
per morosas evocationes plerumque periclitari contingunt, megparancsolja nekik, hogy
amikor és ahányszor Benedek, a székesfehérvári Szűz Mária-egyház prépostja vagy
embere, avagy familiárisa felszólítja őket ad inquisitiones, evocationes, prohibitiones
aliarumque litterarum nostrarum exhibitiones et possessionum propriarum apud
manus ipsius habitarum reambulationes et metarum erectiones necnon ad omnia alia,
que talibus in processibus iuxta regni nostri consuetudinem de iure fieri consueverunt,
facienda, küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
végezze el feladatot ordine iuris observato, ők pedig more solito neki vagy a nádornak
tegyenek jelentést. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus, Ladislaus, Laurentius, Anthonius
de Wassan, Michael litteratus de Chala, Benedictus Anda, Valentinus Fabiani, alter
Valentinus, Georgius de Aba, Petrus Vincze de Chigler, Iacobus Sas de Thobayd,
Stephanus Parvus et Mathias filii Ladislai de Nadasd.
Papíron, hátlapján a középpecsét töredékével. DL 70020. (Sibrik cs.) – A hátlapján alul: capitulo ecclesie
Wesprimiensis.

1337

Nov. 14. (Bude, f. V. p. Martini) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Hothka-i néhai
Miklós fia: Lukács nevében, hogy anyja: Zsuzsanna (nob.) és annak új férje: a Chapohaza-n
lakó Miklós a panaszos soror-át az ország szokásjoga ellenére maguknál tartják és
birtokjogait használják, holott mind a soror, mind pedig birtokjogainak megőrzése inkább
őt illetnék. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike szólítsa fel verbo nostro regio az asszonyt Lukács
soror-ának és az őt illető birtokjogoknak az átadására, amit ha nem tenne meg, akkor
tiltsa el mindettől őket, majd idézze meg az asszonyt és férjét ad terminum competentem
a királyi jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig ugyanoda
tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Iacobus de Kerechen, Andreas, Symon de
eadem, Gregorius de Zalok, Thomas, Sebastianus de Hoghka.
Szakadt, javításokkal és foltokkal teli papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta
anni (DF 221661.) – A hátlapján a konvent 1426. dec. 15-i jelentéséhez készült feljegyzés és fogalmazvány
szövege, amely szerint Hoghka-i Tamás királyi ember a konvent tanúbizonysága: Mátyás frater jelenlétében
Luca-nap utáni szombaton (dec. 14.) kiment Chapohaza faluba, és felszólította a mondottakat a parancsban
leírtakra, de mivel az asszony visszautasította azt, ezért megidézte őt és új férjét: Miklóst vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára a királyi jelenlét elé.

1338

Nov. 14. (Bude, 40. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Chasloch-i
Péter fia: Mihály (proc. Monyoros-i László leleszi konventi levéllel) folytat Rosal-i Kwn
(dictus) Lukács fia: Jakab ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és
a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon jelenléte
előtt, amikor is az alperes a feleletadás elmulasztásáért három márka bírságot lett
volna köteles fizetni neki és a másik félnek, ad amicabilem petitionem Ladislai de
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Chak de Kerezzegh, eo quod idem sub banderio suo exercituantium more versus partes
Transalpinas foret profecturus, a bírsággal együtt vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: per me Laurentium; Shp (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 54543. (Kállay cs.) – A hátlapján keresztben más kézzel: Sgh (kézjegy).
1339

Nov. 14. (Bude, 40. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor az egri káptalanhoz. Tudják
meg, hogy a jelen Mihály-napi nyolcadon megjelent előtte Kapy-i András fia: János
nevében ügyvédje: Péter deák és elmondta (a per előzményeit lásd ZsO XI. 178. sz., 269),
illetve bemutatta Porozlo-i Hanchyko fia: János ellenében az egri káptalan (1426. júl.
13-i) három vásáros kikiáltással történt idézésről szóló levelét (839), az alperes azonban
nem jelent meg, ezért az ügyvéd megbízója számára per nos in premissis iuris medelam
postulavit impertiri. Verum, quia prefatus Iohannes filius Hanchykonis pro perpetratione
premissi facti potentialis et virtute sui proprii obligaminis in presentia prefati comitis
Frank in facto potentie ex eoque in sententia capitali ac amissione universorum suorum
iurium possessionariorum necnon rerum et bonorum convictus, postmodum autem idem
Iohannes ad satisfaciendum de premisso onere facti potentialis nostram in presentiam
evocatus extitisse, legitimus etiam procurator ipsius Iohannis eundem super premissis
literas expeditorias habere et exhibere posse assumpsisse, adhibendasque easdem idem
Iohannes filius Hanchykonis primo evocatus et tandem contumacia sua exigente in
tribus foris comprovincialibus proclamtus fuisse ad nullumque eorundem terminorum
sibi iuridice assignatorum nostram veluti sui iudicis ordinarii in presentiam venire vel
mittere curasse, sed se semper oneribus iudiciorum convinci permisisse, ex premissis
clare adinveniebatur, ob hocque nolentes ipsius Iohannis filii Hanchykonis huiusmodi
actus potentiarios per ipsum patratos simpliciter et de plano pertranssire, ne alii ab ipso
exemplari ad similia perpetranda se apponere presumpmant, quin potius eius penalis
contritio aliis transseat in exemplum, eundem Iohannem in ipso facto potentie ex eoque
in sententia capitali ac amissione omnium iurium possessionariorum necnon rerum et
bonorum suorum intra ambitum huius regni ubivis existentium ipsum solum proprie et
precise concernentium in duabus partibus nostris iudiciariis, in tertia vero parte dicti
Iohannis filii Andree, partis scilicet adverse manibus devolvendorum et redundandorum
auctoritate nostra iudiciaria mediante convictum et aggravatum extitisse decernentes
atque committentes; ezért kéri őket, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi kúriából külön kirendelt királyi emberek – Chor-i András vagy
Zalantha-i Miklós vagy Koltha-i Péter – egyike menjen ki az elmarasztalt Hanchyko fia:
János bárhol fekvő valamennyi birtokára és birtokjogára, amelyek ipsum solum proprie
et precise illetik, majd a szomszédok és határosok, a fiai és atyafiai meg az osztályos
testvérei jelenlétében occupet eadem in duabus partibus nostris, in tertia vero parte dicte
partis adverse manibus deputet et asignet per nos et ipsam partem adversam tamdiu
possidenda et habenda, quousque per hos, quorum redemptioni magis competunt, a nobis
et ipsa parte adversa redimantur, res etiam et bona ipsius Iohannis convicti proprias, si
quas et que reperire valuerit, auferat et easdem similiter in duabus partibus nostris, in
tertia vero parte dicte partis adverse manibus det et assignet. Nichilominus ibidem ipsa
iura possessionaria occupata visis et intuitis quibuslibet utilitatibus earundem lege regni
requirente estimet. Ha valaki a mondott birtokjogokat magához akarja váltani, annak
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ad assumpmendum terminum redemptionis earundem jelölje ki György-nap (1427. ápr.
24.) nyolcadát az előtte történő megjelenésre, celatores autem seu o(c)cultantes dictorum
rerum et bonorum si qui fuerint, eosdem ad dictas octavas contra prefatum Iohannem
filium Andree literati nostram evocet in presentiam rationem de premissis reddituros.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 64239. (Kapy cs.)
1340

Nov. 14. (Bude, 40. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet György
szepesi prépost és a káptalan (proc. Liberche-i Jakab a levelükkel) folytat Ezdege-i
Pál bán és Horwath (dictus) György Torna-i várnagy ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében, a jászói konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Mihálynapi nyolcadon jelenléte előtt, de regio litteratorio mandato, eo quod idem Paulus banus
in legationibus domini nostri regis ad regem Boznensem sue maiestatis in proximo foret
profecturus, nobis allato, vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon:
per me Laurentium; Shp (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. Szepesi káptalan mlt. 1-5-94. (DF 272223.)

1341 Nov. 14. Buda. Garai Miklós nádor a Perényi néhai Péter fia: János (proc. Papi Imre jászói konventi levéllel)
és Ónodi Cudar Benedek fia: János (proc. Nábrádi János királyi levéllel) között folyó pert az ügyvédek
akaratából György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztja a felsorolt bírságokkal együtt. – Perényi 399. sz.
(DL 70841. – Perényi cs.)
1342 Nov. 14. Buda. Garai Miklós nádor a sági konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a nádori emberek egyike idézze meg újból Palásti Ermolaus fiát: Benedeket Nényei Dacsó Demeter és
Lóránt ellenében vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára jelenléte elé. Kijelölt nádori emberek: Siroki Márton
és Lukács, Csehi Sebestyén, Salgónényei Sulyok Demeter, Hrastniki János. – Palásthy I. 289. (Palásthy cs. lt.
1-2-92. – DF 281885.) – Tóth: Palásthy 210. sz. (Uo.)
1343

Nov. 14. (Bude, 40. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
Janosy-i Kanthor (dictus) Péter fia: Imre megidéztette Miklós nádor elé Chazlouch-i
Imre fia: László fia: Péter fiát: Mihályt azon a címen, hogy az ő anyja Orsolya (nob.),
e László leányának: Annának volt a leánya és így Lászlónak Chazlouch, Geyewch,
Valkoya, Zawoda, Serthes és Berkazow nevű birtokaiból, amelyek ius femineum veluti
masculinum concernerent és most Mihály kezén vannak, portionem congruentem,
László egyéb, öröklött jogaiból pedig ius quartalitium pecuniaria solutione mediante
kell kapnia. Az alperest a nádor okleveleinek bemutatására kötelezte, majd a per átkerült
a királyi különös jelenlét elé, és halasztások után végül de speciali regio litteratorio
edicto a jelen Mihály-napi nyolcadra jutott. – A jelen nyolcadon a felperes ügyvédjének:
Nabrad-i Jánosnak (a leleszi konvent levelével) kívánságára az alperes bemutatta Zs.nak 1406. ápr. 18-án, új, nagyobb kettős függőpecsétje alatt kiállított privilégiumát,
amelyben átírta 1399. márc. 27-i privilégiumát, amelyben megerősítette 1) saját, 1397.
okt. 18. Temesváron kelt adománylevelét (ZsO I. 5017. sz.) és 2) a váradi káptalan
oklevelét arról, hogy Zs. parancsára kiküldték tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi ember úrnapja utáni hétfőn (1398. jún. 10.) ellentmondás nélkül bevezette
Chazlouch-i László fia: János fia: László hevesi főesperest és egri kanonokot, valamint e
László fia: Miklós fia: Jánost, Mihály váradi nagyprépostot, továbbá e László fiát: Pétert
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Chazlowch, Geywch, Valkoya, Zawoda és Serthes Ung, Barkazow Bereg és a néptelen
Kwed Nyr(!) megyei birtokokba, majd iktatta részükre azokat. – Miután a bemutatott
oklevélből nobis et regni proceribus nobiscum in examine ipsius cause consedentibus
világosan kitűnt, hogy a vitás birtokok non ius femineum, sed hereditarium illetik és
ezért a felperesnek belőlük nulla portio cum possessione, sed solum ius quartalitium
pecuniaria solutione mediante jár, ezért eorundem regni procerum inducti consilio
prematuro úgy dönt, hogy a felperesnek csupán ez a pénzben fizetendő leánynegyed
jár, a birtokokat in perpetuum az alperesnek és örököseinek ítéli oda, és azokat
valamennyi haszonvételükkel és tartozékukkal meghagyja kezükön in sempiternum
birtoklásra auctoritate nostra iudiciaria mediante. Az oklevelet autentikus pecsétjének
ráfüggesztésével erősítette meg.
Hártyán, selyemzsinóron függő pecséttel. DL 54541. (Kállay cs.) – Tartalmilag átírta Mátyás király 1480.
máj. 21-i oklevelében. DL 56101. (Uo.)
1344

Nov. 14. (Bude, 40. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja,
hogy Péter deák Kallo-i Zsigmond nevében a leleszi konvent levelével Karol-i László
fiaira: Jakabra és Jánosra meg Mihály fiára: Bertalanra jelenléte előtt Balázs erdélyi
püspök tasnádi vikáriusa: Miklós főesperes levele értelmében a jelen Mihály-napi
nyolcadon 39 napon keresztül várakozott, a mondottak azonban nem jöttek és nem is
küldtek maguk helyett senkit, ezért őket bírságban, hacsak rationabiliter ki nem mentik
magukat, elmarasztalja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset; Zathmar (a megyei
bírságjegyzéknek).
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 54542. (Kállay cs.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely
szerint a leleszi konvent kapott parancsot, a kijelölt királyi emberek Blasius, Iohannes, Andreas, Stephanus,
Franciscus de Jarmi voltak, és vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára kellett idézni.

1345

Nov. 14. (f. V. p. Martini) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előttük Uzfalwa-i Pál fia: Miklós deák és bemutatta a káptalan 1383. jún.
13-i pátens oklevelét, amely szerint Tamasfalva-i Gergely fia: Bertalan meg uterinus
testvérei: Gergely csázmai olvasókanonok és János, valamint Miklós fia: István, továbbá
Uzfalva-i János fia: Jakab és Pankotha-i Péter fia: János tiltakozva eltiltották Gergellaka-i
Sándor fiát: Sándort, fiát: Miklóst és frater-ét: Mártont, Péter fiát: Pétert és fiát: Jánost,
hogy megjárassák a Gergellaka meg Tamasfalva és Pankotha birtokok közötti határt;
majd kérte annak átírását. – Az oklevél bemutatása és átíratása után Miklós a maga meg
carnalis frater-ei: György, László és András, valamint Uzfalva-i néhai Jakab mester fiai:
János szepesi és Márton váradi kanonokok, továbbá Tamasfalva-i János fia: András meg
fiai: János és Miklós nevében tiltakozva eltiltotta Gergellaka-i Sándor fia: Sándor és Péter
fia: Péter utódait ab indebita et minus iusta reambulatione metarum dicte possessionis
Gergellaka metarum erectione, occupatione terrarum arabilium cultarum et incultarum,
rubetorum, pratorum et pascuorum seu quaslibet utilitatum prefatarum possessionum
ipsorum Tamasfalva et Pankota vocatarum atque pertinentiarum detentione, sibi ipsis
applicatione, statui factione, perpetuatione, fructuum et utilitatum perceptione, premisso
seu quovis alio modo se de eisdem intromissione in preiudicium ipsorum facta vel fienda.
Az oklevelet pecsétjük rányomásával erősítették meg.
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Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Úsz cs. úszfalvi lt. 93-3. (DF 268372.) – Átírta a szepesi káptalan
1747. márc. 26-i oklevelében harmincötödikként. Uo. 180., 53v–54a. (DF 268443.)
1346

Nov. 14. (Iaurini, 7. die oct. omn. sanct.) Domokos rábaközi főesperes, győri kanonok
és vikárius emlékezetül adja, hogy korábbi perhalasztólevele értelmében Pog-i Mihály
fiainak Istvánnak és Mihálynak mindenszentek nyolcadán meg kellett jelennie előtte
Kysfalud-i Antal deák ellenében. A mondott időpont elérkezvén István és Mihály
nevében ügyvédjük, Pog-i Péter fia: Mihály, Antal nevében pedig Gyarmat-i Imre
(mindketten az ő vikáriusi ügyvédvalló levelével) jelent meg, majd az utóbbi megbízója
nevében elmondta, hogy nagyanyja: Pog-i Károly fia: néhai István leánya: Dominika
(nob.) leánynegyedét és dédanyja: Dominika anyja hitbérét és jegyajándékát, amelyek
Pog-i Károly fiának: Istvánnak jelenleg István és Mihály kezén lévő birtokrészéből őt
az ország szokásjoga szerint megilletik, vissza akarja kapni iure mediante. A mondottak
ügyvédje: Imre terminum respondendi ad premissa postulavit, ezért a vikárius a pert
András-nap (nov. 30.) nyolcadára halasztja.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 61411. (Kisfaludy cs.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés,
amely szerint a felperes személyesen, az alperesek ügyvédjük útján jelentek meg, aki azt válaszolta, hogy
a leánynegyed, a hitbér és jegyajándék kiadásáról nyugtával rendelkeznek, amelyet egy másik időpontban
hajlandóak bemutatni, ezért a pert a vikárius gyertyaszentelő Boldogasszony 15. napjára (1427. febr. 17.)
halasztotta. – Bónis: Szentszéki reg. 267/2265. sz.

1347 Nov. 15. Buda. Zs. emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előtte Zombori Lőrinc Óbudai Jakab deák
nevében budai káptalani levéllel egyfelől, másfelől Péter deák Kapi néhai András deák fia: János nevében
szepesi káptalani levéllel, majd elmondták, hogy az ő perhalasztólevele értelmében a királyi személyes
jelenlét előtt folyó perüket a jelen Mihály-napi nyolcadról az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára halasztják a jelen levele által. – BTOE III. 899. sz. (DL 64240. – Kapy cs.)
1348 Nov. 15. Buda. Pálóci Mátyus országbíró a leleszi konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg Károlyi László fiait: Jakabot és Jánost meg Mihály fiát:
Bertalant Kállói Zsigmond ellenében a királyi jelenlét elé vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára. Kijelölt
királyi emberek: Jármi Balázs, János, András, István, Ferenc. – A hátlapján: LS (kézjegy), solvisset flor. –
Zichy VIII. 307. (DL 80072. – Zichy cs., zsélyi 36-31.) – A hátlapján keresztben a konvent 1426. dec. 17-i
jelentéséhez készült feljegyzés, amely szerint Jármi András királyi ember Jakab frater jelenlétében Luca-nap
utáni hétfőn (dec. 16.) in Olchwa idézett; datum 2. die.
1349

Nov. 15. (Zagrabie, 8. die oct. omn. sanct.) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán
azt a pert, amelyet Zumzedwar-i Miklós fia: Toth László (proc. Adamouch-i Miklós
fia: Lodomér báni levéllel) folytat a személyesen jelen lévő Pribych-i Baxa Miklós fiai:
Pál és György ellenében az ő idéző- és a zágrábi káptalan válaszlevelében leírt ügyben
mindenszentek nyolcadán jelenléte előtt, propter paucitatem nobilium vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztja. Presentes autem sigillo Mathey filii Iohannis de Machew
comitis nostri Zagrabiensis fecimus consignari.
Papíron, zárópecsét töredékével. HDA Oršić cs. lt. 18-21. (DF 276833.)

1350

Nov. 15. (f. VI. p. Martini) Benedek, a székesfehérvári Szűz Mária-egyház prépostja,
szentszéki protonotárius és a káptalan emlékezetül adja, hogy nos universa dona atque
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bona ac etiam dotationes per magnificum virum dominum Piponem de Ozora, comitem
Themesiensem, magnificamque dominam Barbaram, consortem eiusdem de Ozora
predicta, pari voto et unanimi consensu pro augmento divini cultus huiusmodi ecclesie
et pro servitiis capelle per eum constructe et suis sumptibus fabricate ac in honorem et
titulum Sanctorum Philippi et Iacobi apostolorum et Sancti regis Ladislai consecrate
in eiusdem domini comitis binis litteris, quarum tenores in subscriptis hiis inserte
habentur, expressatis et punctatim declaratis ad honorem omnipotentis Dei et genetricis
sue benedicte ob salutemque suarum et omni progenitorum suorum animarum dicte
nostre ecclesie per easdem binas privilegiales suas litteras suo autentico signatas sigillo
collata, donata et factas; következnek Ozorai Pipo temesi ispán 1425. júl. 8-i (ZsO XII.
866. sz.) és 1426. szept. 8-i (1094) oklevelei. – Matura super premissis inter nos habita
deliberatione benivole acceptantes ratihabemus et grata tenemus, ad ea quoque omnia
et singula servitia et onera, que in dictis prefati domini comitis Piponis litteris sunt
expressata et declarata ac suo ordine quo supra specificata, sub eisdem condicionibus,
clausulis et obligaminibus in eisdem contentis nos obligamus ipsaque per omniam nos
facturos approbamus et promittimus nosque et quoslibet nostros successores ad eorum
omni et singulorum premissorum observationem obligatos esse volumus in sempiternum.
Presentes nostras privilegiales litteras nostris autenticis et maioribus sigillis consignatas
perpetua pro memoria prefatis domino comite Piponi et sue consorti generose duximus
concedendas. Arenga.
Hártyán, a kiemelt kezdő B betű helye üresen hagyva, két darab, selyemzsinóron függő pecséttel. DL
87996. (Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 35-B-30.) – Tört. Tár 1884. 437., eml.
1351

Nov. 15. Item anno Domini Mo CCCCo XXVI nostram venientes in presentiam discreti
Georgius Könstil,1 Paul Gerstner et2 Nicolaus Dittil parte ab una, videlicet Parvi
Stanislai, item Nicolaus de Czirla et Nicolaus Schönweser parte ab altera, videlicet pueri
dicti Parvi Stanislai privigne et fassi sunt, quomodo talem fecissent concordiam inter
Parvum Stanislaum, qui duxit Katherinam, que fuit condam uxor Clos Pauli et eadem
Katherina de marito priori habuit unum puerum ancillulam, ita fecerunt dicti arbitri
pactum et componum, quod antefatus Parvus Stanislaus debet pro portione paterna
hereditaria solvere IC et XXXV florenos numeri Cassoviensis dicte ancillule, ita tamen,
quod prenominatus Stanislaus antedictam pecuniam in reposito suo servare debet, donec
puer perveniret ad annos discretionis. Hec fassa feria sexta ante Elyzabeth.3
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 20b., 1. bejegyzés.
1
A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.
kihúzva és alápontozva: Stanislai.
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2

Az áthúzott und után írva.

3

Előtte

Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Zs. azt a pert, amelyet Gerse-i Petheu fia: János
fiai: László, Dénes és Petheu (proc. Berend-i Gál vasvári káptalani levéllel) folytatnak
Nadasd-i Gáspár (proc. Cheztregh-i Lukács deák szintén vasvárival), valamint 70
előállítandó jobbágya ellenében Pálóci Mátyus országbíró perátküldőlevele értelmében,
a vasvári káptalan vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi
nyolcadon a királyi különös jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427. jan.
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6.) nyolcadára halasztja. Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie
Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum
nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari. – A hátlapon: GS
(kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 92705. (Festetics cs. lt., Miscellanea 373.)
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Nov. 16. (Bude, sab. p. Brictii) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Chasloch-i
Péter fia: Mihály nevében, hogy Pynkoch-i Bytho Márton quedam facta potentiaria et
nocumenta eidem intulisset, amelyet három vizsgálati levéllel bizonyítani tud. Ezért
megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a
királyi emberek egyike idézze meg Mártont ad terminum competentem a királyi jelenlét
elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig ugyanoda tegyen neki
jelentést. Kijelölt királyi emberek: Iohannes de Zelemech, Stanizlaus de eadem, Andreas
de Baranya, Iohannes f. eiusdem, Ladislaus de eadem, Thomas Kyral de Zerethwa,
Stephanus de Harazth.
Átírta a leleszi konvent 1427. jan. 3-i jelentésében. DL 54558. (Kállay cs.)
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Nov. 16. (Bude, sab. p. Brictii) Zs. a jászói konventhez. Elmondták neki Chapy-i Miklós
fiai: [Pál], András, László és Péter (discr. vir) asszonypatakai plébános nevében, hogy
őket a mondott Péternek bizonyos Thyba birtokon és tartozékain lévő részeibe Zerethwa-i
Jakab fia: János királyi ember a leleszi konvent tanúbizonysága jelenlétében bevezette és
iktatta részükre, mégis Miklós leleszi prépost és a konvent többszöri kérésük ellenére
sem hajlandó erről számukra az oklevelet kiállítani. Ezért megparancsolja a jászói
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike menjen el a leleszi konventhez és szólítsa fel őket verbo nostre maiestatis az oklevél
kiadására, amelyet ha nem tennének meg, akkor idézze meg őket és a királyi embert ad
terminum competentem a királyi jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály;
minderről a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Thomas de
Strythe, Stephanus, Petrus Baglyas de Hegalya, Iohannes, Ladislaus filii Pauli de Kazmer.
Átírta a jászói konvent 1426. dec. 27-i jelentésében: 1489. Leleszi prépostság mlt. 1400-108. (DF 234169.)
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor a jászói konventhez. Tudják
meg, hogy György-nap (ápr. 24.) nyolcadán megjelent előtte Rosas János Chethnek-i
János mester nevében királyi levéllel Zalona-i Lóránt fia: István fiai: János, László
és Pál ellenében, és bemutatta a konvent felszólító- és idézőlevelét, amelyben átírták
a király parancslevelét: e szerint Chethnek-i János mester elmondta a királynak, hogy
a néhai Zalona-i Lóránt Gömör, Abaúj és Torna1 megyékben fekvő Zalona, Martony,
Mezes, Jakabthelke, Precopa, Dobodel, Varboch, Zeen, Petry, Ilswafw, Borzva, Zyliche,
Korothnokardo, Kuthya, Fekethefwz, Kyraly, Rechke és Sadan birtokai a mondott
Lóránt fia: István fiai kezén vannak, jóllehet azok ius femineum őt is megilletik, mindezt
oklevelekkel is tudja bizonyítani, amelyek azonban a mondottaknál vannak, ezért az
oklevelek bemutatását kéri István fiaitól, hogy azok alapján osztozhassanak a felsorolt
birtokok felett. A király ezért megparancsolta a jászói konventnek, hogy küldje ki
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tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike verbo regio szólítsa fel
Jánost, Lászlót és Pált a mondott oklevelek par-jának bemutatására, és azok alapján a
női joghoz tartozó birtokból adják ki János részét; ha ezt nem tennék meg, idézze őket a
nádori jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály. A konvent válaszlevele szerint
Kalno-i Fábián fia: György királyi ember Péter frater pap jelenlétében húsvét utáni
szerdán (ápr. 3.) kimenve Zalona birtokra felszólította a mondottak távollétében ottani
jobbágyaikat a királyi parancsban leírtak teljesítésére, majd megidézte Jánost, Lászlót
és Pált György-nap nyolcadára a nádori jelenlét elé. – György-nap nyolcadáról tovább
halasztotta a pert, mivel a felperes ügyvédje: Terezthene-i László fia: János hiába várt az
alperesekre, azok távol maradtak, ezért a nádor megbírságolta, majd a jászói konventtel
megidéztette őket; ennek jelentése szerint Kalno-i György nádori ember János frater
subdiaconus jelenlétében Egyed-nap utáni hétfőn (szept. 2.) ismét megidézte Jánost,
Lászlót és Pált Mihály-nap nyolcadára jelenléte elé. – A jelen nyolcadon2 Pál – akinek
a jelenléte nélkül a per nem eldönthető – távol maradt, ezért a nádor megbírságolta őt,
és meghagyja a jászói konventnek, hogy – mivel Pált újból meg kell idézni – küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike idézze meg Pált és a
többieket György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára jelenléte elé válaszadásra és a hat márka
bírság neki meg a másik félnek való megfizetésére. Kijelölt nádori emberek: Benedictus
f. Iohannis, Georgius f. Stephani, Iohannes, Georgius filii Ladislai de Terezthene,
Fabianus de Kalno, Georgius f. eiusdem, Iohannes f. Michaelis de dicta Terezthene,
Bernardus de Lazo. – A hátlapon: nobis.
Több helyen papírcsíkokkal megerősített papíron, zárópecséttel és konventi pecsétfő darabjával. DL
11872. (NRA 1549-69.) – A hátlapján keresztben bírósági feljegyzés, amely szerint a felperest Terezthenye-i
István fia: János jászói konventi levéllel, az alperesek közül Jánost Bachka-i János szintén jászóival képviselte,
ismét a jászói konventnek kellett idéznie Jakab-nap (1427. júl. 25.) nyolcadára; alatta: Iohannes filius Lorandi
non, ut deberet evocari ad I.
A felsorolt helységek egy része Borsod megyében feküdt.
vízkeresztet írt.
1
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2

Az oklevél írója a Mihály-nap helyett

Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Gellse-i
Pethew fia: János fia: László, Bede-i Benedek, Telekws-i Magnus Bálint és fia: Balázs,
György fia: István, László fia: Péter, András fia: János, Myley-i János fia: György, Petry-i
Péter, Telekus-i Bedech fia: Miklós és Berend-i István (proc. Berend-i Gál vasvári
káptalani levéllel) folytat Zantho-i Bothka fia: Péter, Bothka (dictus) János özvegye
(nob.), Hegfalwa-i Antal, Benedek és Mihály, Bodogazzonfalwa-i György és Tamás
(proc. Terpen-i Domokos szintén vasvárival), valamint Bycay és Apathy birtokon lakó
nyolc előállítandó jobbágyuk ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a kapornaki
konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon
jelenléte előtt, az ügyvédek akaratából György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztja.
– A hátlapon: per me Laurentium; […] Stephanus filius Petri habet.
Alul hiányos papíron, zárópecsét darabjával. DL 92706. (Festetics cs. lt., Miscellanea 372.)
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor annak a három vásáros
kikiáltásról szóló oklevélnek a megvitatását, amelyre Gellse-i Pethew fia: János fia:
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László (proc. Berend-i Gál vasvári káptalani levéllel) egyfelől, másfelől Lyndwa-i
Hercheg Péter mester és felesége: Sara asszony (nob.) (proc. Koltha-i Bereck kapornaki
konventi levéllel) között az ő perhalasztólevele értelmében, a király kikiáltó- és a vasvári
káptalan válaszlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon kellett volna sor
kerüljön, amikor is az alperesek duas partes iudiciorum decem et octo marcarum duplatas
cum duplo duplato et sub pena dupli duplati et iterum cum duplo nobis et tertiam partem
eorundem sine duplo parti adverse persolvere tenebantur, az ügyvédek akaratából
György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztja simulcum dictis iudiciis partis adverse,
portionem nostram duplantes. – A hátlapon: per me Laurentium; Stephanus filius Petri
habet.1
Alul hiányos papíron, zárópecsét darabjával. DL 92707. (Festetics cs. lt., Miscellanea 371.)
1

1358

Alatta a Petrus filius Stephani habet kihúzva.

Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Gelse-i
Pethew fia: János fiai: László, Pethew és Dénes (proc. Berend-i Gál vasvári levéllel)
folytat Apathy-i Kopaz Péter fia: Miklós, Egerwar-i Mihály mester fia: Balázs, Zantho-i
Benedek fia: Péter, Bothka (dictus) János fia: Péter, anyja: Klára és Erzsébet (nob.) – akik
Kaza (dictus) Péter leányai –, Apathy-i Miklós fia: András, Lőrinc fiai: István, Ágoston
és Péter, István fia: Imre, Tamás fiai: György és Imre, Miklós fia: István, Lukács fia:
Péter felesége (nob.), Tamás felesége: Dorottya (nob.). Bereck fiai: András és Antal, ezen
András fiai: Balázs és György, Benedek leánya: Annus (nob.), Péter fia: Antal, Balázs
fia: Péter, Mihály fia: Domokos, e Mihály fia: Illés és leánya: Borbála (nob.), Mihály fiai:
János és György, László fia: Bereck és felesége: Julianna (nob.), Mihály fia: Gergely,
Thyman (dictus) János leánya: Orsolya (nob.) és fia: Dénes, Antal leánya: Katalin (nob.),
Chak (dictus) Miklós fia: András, Gyepw-i Kaza János, Tamás fia: Vitalis és uterinus
frater-e: Tamás, Pál fia: Ozsvát, Domokos fia: Balázs, János fia: Illés, Kondakwr-i
Simon fia: Domokos (proc. Kopaz Miklós a maga meg a többiek nevében kapornaki
konventi levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a néhai Apathy-i Ormann
(dictus) György Zala megyei Apathy birtokon lévő birtokrészeinek iktatásakor történt
ellentmondás ügyében a jelen Mihály-napi nyolcadon jelenléte előtt, az ügyvédek
akaratából György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: Ghp (kézjegy),
solvisset; per me Laurentium.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 92708. (Festetics cs. lt., Zala 92.) – A hátlapján keresztben bírósági
feljegyzés, amely szerint a felpereseket Berend-i Gál vasvári káptalani (cum Vasvar), az alpereseket
Apati-i Miklós deák képviselte, és a pert az ügyvédek akaratából Mihály-nap (1427. szept. 29.) nyolcadára
halasztották; due.
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt pert, amelyet Imre
Chykador-i apát és a konvent (proc. Beseneu-i Fülöp saját levelükkel) folytat Korogh-i
Philpes és István (proc. Antal deák boszniai káptalani levéllel), valamint Lepeth,
Ofalu, Zamarus és Zelkuth birtokaikon lakó 45 előállítandó jobbágyuk ellenében az
ő perhalasztólevele értelmében, a szekszárdi konvent levelében leírt ügyben a jelen
Mihály-napi nyolcadon a királyi jelenlét előtt, amikor is az alpereseknek duas partes
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iudicii trium marcarum duplatas cum duplo duplato nobis et tertia partis eiusdem sine
duplo parti adverse persolvere tenebantur, az ügyvédek akaratából György-nap (1427.
ápr. 24.) nyolcadára halasztja simulcum tertia parte dicti iudicii, portionem nostram
iudicii duplantes. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11873. (Acta eccl. 31-21.) – Békefi: Czikádor 111.
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Kallow-i Lewkes fia: Miklós (proc. Samelhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat
Orozy-i Imre fia: Fülöp meg László és Imre, Borswa-i Fábián fia: Pál meg fiai: László
és Miklós (proc. Komlos-i János szintén leleszivel) ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében, a leleszi konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Mihálynapi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54544. (Kállay cs.)
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Kallo-i Lewkes fia: Miklós (proc. Samelhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat
Harabor-i Danch (dicti) Pál és András (proc. Komlos-i János szintén leleszivel) ellenében
az ő perhalasztólevele értelmében, a leleszi konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt
ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54545. (Kállay cs.)
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
György esztergomi érsek (proc. Hydaga-i Tamás érseki levéllel) folytat Gymes-i Forgach
(dicti) Miklós özvegye (nob.) (proc. Kap-i Pál nyitrai káptalani levéllel) ellenében az
ő perhalasztólevele értelmében, a garamszentbenedeki konvent idézőlevelében leírt
ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 59098. (Forgách cs.)
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
György esztergomi érsek (proc. Hydaga-i Tamás érseki levéllel) folytat Gymes-i
Forgach (dicti) Miklós özvegye (nob.) meg fiai: János, István és Imre (proc. Kap-i Pál
nyitrai káptalani levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a zobori konvent
vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, amikor
is az alperesek duas partes iudicii trium marcarum duplatas et tertiam partem eiusdem
sine duplo parti adverse persolvere tenebantur, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztja, simulcum dictis iudiciis, portionem nostram iudiciariam
dupplantes. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 59099. (Forgách cs.)
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
György esztergomi érsek (proc. Hydaga-i Tamás érseki levéllel) folytat Gymes-i Forgach
(dicti) Miklós özvegye (nob.) (proc. Kap-i Pál zobori konventi levéllel) ellenében az ő
perhalasztólevele értelmében, a zobori konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben
a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 59100. (Forgách cs.)
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Gargo-i Péter felesége: Klára (nob.) (proc. Sadan-i Péter szepesi káptalani levéllel) folytat
Kelemen Korus-i bíró felesége: Anna (nob.) (proc. Delne-i András szintén szepesivel)
ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a szepesi káptalan idézőlevelében leírt
ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából György-nap (1427.
ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 83638. (Bárczay cs.)

1366 Nov. 16. Buda. Pálóci Mátyus országbíró a Várdai Mihály és Pelbárt által Daróci Tamás fiai: Gergely és
Márton, László fia: Lőrinc fiai: Tamás és Gergely (proc. Perkedi Simon királyi levéllel) ellenében folytatott
pert királyi írásbeli parancsra, mivel Várdai Pelbárt a királyi sereggel Havasalföldre indul, vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztja a bírságokkal együtt. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset. – Zichy VIII. 307.
(DL 80070. – Zichy cs., zsélyi 2-975.)
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Nov. 16. (Bude, 42. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Warada-i Mihály, Miklós és Pelbárt folytat Daroch-i Bertalan, Lőrinc és Miklós meg
másik Miklós (proc. Perked-i Simon királyi levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében, a néhai Nánai Kompolt István országbíró idéző- és a leleszi konvent
válaszlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon a királyi jelenlét előtt, de
regio litteratorio mandato, eo quod idem Nicolaus de Varada unacum magnifico Pipo
de Ozora in regium exercitum foret profecturus, vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 80071. (Zichy cs., zsélyi 2-976.) – Zichy VIII. 58., reg.
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Nov. 17. (in oppido Dewa, dom. a. Elizabeth) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte
Kerezthwr-i néhai Bochka (dictus) János fia: Miklós (egr.) a maga meg felesége: Martha
(nob.) és fia: László, továbbá mostohafiai (privignorum): János és Vid nevében, majd
bemutatta a fehérvári káptalan 1418. ápr. 24-i privilegiális oklevelét (ZsO VI. 1807. sz.),
kérve annak átírását és megerősítését. A király átírva azt, annak tartalmához regium
consensum benivolum … pariter et assensum salvo iure alieno adta. – A szöveg élén
jobbról és a pecsét alatt: Relatio magistro Ladislai de Chap alias vicecancellarii regie
maiestatis.
Papíron, kezdő nagy N betűvel, szöveg alatt a titkospecsét darabjaival. DL 94161. (Festetics cs. lt., Sallér
cs.) – Átírta Zs. 1429. ápr. 26-i privilégiumában. Erdődy cs. vépi/monyorókeréki lt. 74-3436. (DF 261912.)
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Nov. 17. (Bude, 43. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró a zobori konventhez.
Tudják meg, hogy néhai Nánai Kompolt István országbíró előtt 1424. György-nap
nyolcadán megjelent Kapy-i Pál Elefanth-i András fia: Mátyás és László fia: Gáspár
nevében zobori konventi levéllel Apon-i Tamás özvegye: Hedvig (nob.) – aki (Vychap-i)
Sándor felesége –, e Sándor meg az asszony hajadon leánya: Anko (nob.) és gyermekei:
János és Péter ellenében, majd bemutatta a zobori konvent válaszlevelét, amelyben
átírták a király parancslevelét: e szerint Elefanth-i András fia: Mátyás meg fiai: Pál és
András, János fiai: Miklós, István, Simon és Mihály, István fiai: Simon és János, László
fia: Gáspár, Felsemer-i Lukács fia: István fiai: Márton és Lukács elmondták a királynak,
hogy Apon-i Tamás özvegye: Hedvig (nob.), mostani férje: Sándor meg az asszony
gyermekei akkoriban meatum aque Nytra de vero et antiquo cursu de quibusdam duabus
meatis, videlicet Corythya et Hayoser vocatis excipiendo et fodiendo de molendino
eorundem nobilium per alium novum meatum meare et fluere fecissent, így a malmukat
elpusztították és ezzel 1000 újdénáros forintnyi kárt okoztak nekik potentia mediante;
ezért a király megparancsolta a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike vizsgálja ki, majd idézze meg őket a nádori
jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály. A zobori konvent válaszlevele szerint
Apon-i István nádori(!) ember Mátyás frater jelenlétében Erzsébet-napon (1423. nov. 19.)
megidézte a mondottakat András-nap (1423. nov. 30.) nyolcadára a nádori jelenlét elé. –
Miután az ügyvéd az előbbi oklevelet bemutatta, mivel az alperesek távol maradtak, ezért
megbírságolta őket, és ismét meghagyta a zobori konventnek a mondottak megidézését
a királyi jelenlét elé 1424. Jakab-nap nyolcadára. – A per a Jakab-napi nyolcadról
először Kompolt István országbíró levele értelmében, végül – comite Stephano ab hac
luce decesso et ipso honore iudicatus curie regie per regiam clementia nobis dato – az
ő levele értelmében különböző módokon a jelen Mihály-napi nyolcadra jutott, ahol is
Kaph-i Pál a felperesek nevében bemutatta a zobori konvent oklevelét, amely szerint
Apon-i Márton királyi ember Precopius subdiaconus, konventi kiküldött jelenlétében
sarlós Boldogasszony ünnepe utáni hétfőn (1424. júl. 3.) megidézte az alpereseket
Jakab-nap nyolcadára a királyi jelenlét elé. A felperesek ügyvédje azonban hiába várt
az alperesekre, azok nem jöttek és nem is küldtek maguk helyett senkit, valamint
bírságaikat sem fizették meg, ezért per nos in premissis iuris equitatem impertiri. Ezért
az országbíró meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg az alpereseket a királyi jelenlét elé
vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára válaszadásra, és a bírságokból neki meg a másik
félnek járó 12 márka megfizetésére; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt
királyi emberek: Dominicus de Chehy, Gregorius de Kakofalva, Martinus de Apon,
Fabianus de eadem, Petrus de eadem. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset flor.
Papíron, zárópecsét nyomával és konventi pecsétfő darabjával. DL 11504. (Acta Paul., Elefánt 3-1-B.) –
A hátlapján keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Apon-i Márton királyi ember noster frater (helye
üresen hagyva) jelenlétében Ince-napon (dec. 28.) in possessione Apathy idézett.
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Nov. 17. (Bude, 43. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Bator-i Szaniszló fia: István (proc. Perked-i Simon leleszi konventi levéllel) folytat
Kallo-i Lewkes fia: Miklós (proc. Samelhaza-i Balázs szintén leleszivel) ellenében az
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ő perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és a leleszi konvent válaszlevelében leírt
ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 54546. (Kállay cs.)
1371

Nov. 17. (Bude, 43. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
Kallo-i Lewkes fia: Miklós (proc. Samelhaza-i Balázs leleszi konventi levéllel) folytat
Panyola-i Frank (proc. Perked-i Simon szintén leleszivel) ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében, a leleszi konvent felszólító- és válaszlevelében leírt ügyben a jelen Mihálynapi nyolcadon előtte, az ügyvédek akaratából György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54547. (Kállay cs.)
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Nov. 17. (Bude, 43. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
György esztergomi érsek (proc. Hydaga-i Tamás érseki levéllel) folytat Gymes-i Forgach
(dicti) Miklós özvegye (nob.) meg fiai: János, Péter, István, Imre és László (proc. Kap-i
Pál nyitrai káptalani levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a zobori
konvent oklevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte, az ügyvédek
akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy),
solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 59101. (Forgách cs.)
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Nov. 17. (Bude, 43. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet
György esztergomi érsek (proc. Hydaga-i Tamás érseki levéllel) folytat Gymes-i néhai
Forgach (dicti) Miklós fiai: János, István, Imre, László és György (proc. Kap-i Pál nyitrai
káptalani levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a garamszentbenedeki
konvent vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon előtte,
az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS
(kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 59102. (Forgách cs.)

1374

Nov. 17. (dom. p. Martini) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Pálóci Mátyus
országbíró okt. 23-i levele (1244) értelmében Strythe-i Tamás királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: András fratert, akik visszatérve elmondták, hogy ők kimenve
Zemplén megyébe mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon vizsgálódva
megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 54548. (Kállay cs.)

1375

Nov. 18. (Bude, 44. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Chapy-i
András és felesége: Katalin (proc. András deák fehérvári keresztes konventi levéllel)
folytat Peren-i Pál özvegye: Dorottya (nob.) (proc. Monyaros-i László leleszi konventi
levéllel) ellenében az ő bírói intézkedése értelmében, az abban leírt ügyben a jelen
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Mihály-napi nyolcadon jelenléte előtt, amikor is idem Andreas iudicium decem et octo
marcarum dupplata et preterea eadem domina Katherina iudicium quindecim marcarum
similiter dupplata, item aliud iudicium trium marcarum pro non responsione similiter
nobis et parti adverse persolvere tenebantur, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427.
jan. 6.) nyolcadára halasztja a neki járó bírságokat megkétszerezve. – A hátlapon: Shp
(kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 102032. (Batthyány cs. lt., Miscellanea.)
1376

Nov. 18. (Bude, 44. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Kamonia-i
Bálint fia: Miklós és Barthai-i Mihály (proc. Monyoros-i László leleszi konventi
levéllel) folytat Miklós leleszi prépost (proc. Helmech-i András levelükkel) ellenében
az ő perhalasztólevele értelmében, az Ung megyei Bartha birtok határjárásakor tett
ellentmondás ügyében a jelen Mihály-napi nyolcadon jelenléte előtt, az ügyvédek
akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: Shp (kézjegy),
solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi prépostság mlt. 1400-107. (DF 234167.)

1377

Nov. 18. (Bude, 8. die Martini) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előtte Oztraluka-i Myko fia: Lóránt fia: János nondum coniugatus egyfelől,
másfelől Dénes fia: László de eadem ac nobili domina Elyzabeth filia Michaelis filii
Zyma propagatus, majd a következő bevallást tették: jóllehet az Oztroluka birtokon
lévő birtokrészeik nincsenek elhatárolva egymástól, mégis a közöttük lévő barátságot
fenntartandó a mondott birtokrészeiket, bármely címen is illessék őket, közös
birtokukban hagyják, ezenfelül kölcsönösen osztályos testvérül fogadják egymást
azzal, ut amodo inposterum una et equalis recta medietas ipsarum portionum earum
possessionariarum iam in unum per eos connexarum ipsi Iohanni, reliqua vero annotato
Ladislao eorumque heredibus in forma fraternalis divisionis cederent et devenirent in
portiones cum cunctis earundem utilitatibus perpetuo possidendas, és ha bármelyik
félnek fiágon magva szakadna, részét a másik fél örökli. Hoc declarato, ut quilibet eorum
pleno et pacifico dominio sue proprie sessionis irrevocabiliter potiretur. Privilégiumukat
autentikus függőpecsétjével erősítette meg.1
Két példányban: 1) hártyán, a nagy kezdő N betű helye üresen hagyva, függőpecsételés nyomával.
Osztroluczky cs. osztrolukai lt. 16. (DF 254183.) – 2) Hártyán, hátoldalán pecsét darabjaival. Uo. 15. (DF
254182.)
1
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A pecsételési záradék csak a DF 254183. számú példányban szerepel.

Nov. 18. (in Gumur, f. II. a. Elyzabeth) Zenthelsebeth-i Gáspár fia: Imre gömöri alispán
és a szolgabírák emlékezetül adják, hogy Chythneky-i László felhévízi keresztes
kormányzó kérésére kiküldték maguk közül embereiket: Tybahaza-i Istvánt, Lukács
fiát: Jánost és Wal-i Ember (dictus) Mihályt mediantibus sigillis nostris vizsgálat
végzésre, akik visszatérve elmondták, hogy ők a megyében mindenkitől, akitől kell és
illik, nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták az igazságot: Pelsewch-i Magnus János
fia: Miklós a napokban a panaszos egy Gychehfalva birtokán lakó jobbágyának lovát

1426. november 19.

453

Felsewsayo birtokon familiárisa: Toth (dictus) György által elvetette potentia mediante,
és amikor László a mondott lovat Miklóstól visszakérte, akkor Miklós azt felelte, ut
quicumque preiudicia facere posset, eidem domino Ladislao facere et inferre vellet.
Papíron, hátlapján három gyűrűspecsét darabjaival. DL 11874. (NRA 1549-92.)
1379

Nov. 19. (in Dewa, in Elizabeth) Zs. a kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki
Novay-i Fülöp fia: János és soror-a: Margit (nob.) nevében, hogy bizonyos Küküllő megyei
Zeplak birtokon fekvő részt, amely őket minden jogon megilleti, legittima recaptivatione
szeretnék maguknak visszaiktattatni. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok
és határosok összehívása után foglalja vissza a birtokot nomine iuris prefatorum, majd
különítse el mások birtokaitól és hagyja meg kezükön az őket megillető jogon örök
birtoklásra, az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem az erdélyi
vajda jelenléte elé; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek:
Myske de Mochy, Nicolaus f. Sandrini de eadem, Ladislaus de Galaz, Philippus de
Novay. – A hátlapon: nobis solvit nomine.
Papíron, záró titkospecsét nyomával. DL 27639. (KKOL, Cista comitatuum, Küküllő N-1.) – A hátlapján
keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Noway-i Fülöp királyi ember Miklós presbiter konventi
kiküldött jelenlétében újév ünnepe utáni pénteken (1427. jan. 3.) el akarta végezni a feladatot, tunc iobbagiones
et populi Istvandorum de Megyes in Zeplak commorantes in persona eiusdem domini ellentmondtak, ezért
vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára megidézte őket; alatta más kézzel: solvit in dietas scribantur, due littere,
una citatoria ad tale signum [csigavonal], solvit de scriptura, ego habeo S.
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Nov. 19. (Bude, in Elizabeth) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Chahol-i János
és László nevében, hogy bizonyos Wassan birtokon lévő birtokrész Mada-i Lászlónál
van zálog címén, amely azonban határosság és szomszédság, valamint rokonság címén
őket illeti, és ők azt pénzfizetés útján magukhoz akarják váltani. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike szólítsa fel verbo nostre maiestatis Lászlót, hogy a mondott pénzösszegért
adja át a birtokrészt Jánosnak és Lászlónak, ha nem tenné, idézze meg ad terminum
competentem a királyi jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent
pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Bartholomeus, Andreas de
Thwnyogh, Iohannes de Saralyan, Symon de Rohod, Ladislaus de Thykod, Petrus,
Ladislaus de Jarmy.
Átírta a leleszi konvent 1427. jan. 1-jei jelentésében. DL 43685. (Múz. törzsanyag, 1910-55.)
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Nov. 19. (Bude, in Elizabeth) Zs. a leleszi konventhez / váradi káptalanhoz. Elmondták
neki Mada-i Miklós fia: László meg fiai: Lőrinc, István és Miklós, továbbá Marky-i
Jakab fiai: Antal és Gellért, Buthka-i Kezegh (dictus) Péter és László fia: János, valamint
Malcha-i László nevében, hogy Chahol-i István fiai: János és László nemrégiben Mada-i
László és fiai bizonyos Bagyzegh nevű földjét a Thizye/Thicie folyón túl fekvő Marothva
nevű halastóval együtt familiárisuk: Hodas-i Kiscantor (dictus) László által elfoglaltatták
és a mai napig használják; ezenkívül a Nagvassan/Naghwassan birtokukhoz tartozó
Nagthow/Naghto nevű halastavukat, művelt és nem művelt szántóföldjeiket meg erdejüket,
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továbbá két, Ilk és Bocho nevű prédiumukat, amelyek jogosan illetik meg őket, a mondott
Kiscantor László által jogtalanul elfoglaltatták és Kysvassan/Kyswassan-i jobbágyaikkal
használtatják; mindezeken felül a panaszosok rengeteg saját birtokaikon lakó jobbágyát
János és László csatlósaikkal megverik, megsebesítik és kirabolják, disznóikat, ökreiket
elhajtják, és tetszésük szerint tesznek velük potentia mediante. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek
egyike tudja meg az igazságot, majd idézze meg őket ad terminum competentem a nádori
jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig ugyanoda tegyen
jelentést. / Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, a káptalan pedig
írja azt meg neki. Kijelölt királyi emberek: Michael Cantor, Andreas f. Mathie, Michael
dictus Therek, alter Michael f. Andree, Valentinus, Benedictus, Stephanus, Demetrius
de Rohod, Nicolaus, Stanizlaus filii Sebastiani de Papos, Bartholomeus de Thwnyogh,
Gregorius, Sigismundus, Petrus de Wythka, Barla, Bartholomeus, Stephanus de Iklod,
Valentinus, Dominicus de Janosy, Ladislaus, Iohannes, Mathyas de Bagh.1 – A leleszi
példány hátlapján: [Lecta] per Ladislaum de Geresgal.
Papíron, zárópecsét darabjával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-41. (DF 221677.) – A hátlapján
keresztben az 1426. dec. 15. után kelt jelentéséhez készült konventi feljegyzés és fogalmazvány, amely szerint
Papus-i Miklós királyi ember Ferenc pap konventi kiküldött jelenlétében Luca-nap utáni vasárnapon (dec.
15.) in comitatibus Zathmar et Beregh vizsgálatot tartott, amely a panaszt igazolta, Jánost és Lászlót Wassan/
Kysvassan birtokon, Kyskanthor Lászlót pedig ottani officiolátusában megidézte vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára; datum d[… …]o die. – Átírta a váradi káptalan 1426. dec. 7. utáni jelentésében: 1454. DL 54554.
(Kállay cs.), a / jel után ennek névváltozatai állnak, illetve annak hiányait a leleszi példányból egészítettük ki.
1
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A dőlten szedett nevek csak a váradi példányban szerepelnek.

Nov. 19. (Bude, in Elizabeth) Zs. a nyitrai káptalanhoz / zobori konventhez. Elmondták
neki Gymes-i néhai Forgach Miklós özvegye: Márta (nob.) meg fiai: János, István, Imre,
László, Péter és György nevében, hogy Spacha-i István, Bolondocz-i Stibor Suran-i
várnagya frater-eivel: Mátyással és Lénárddal, valamint Suran birtokon lakó Tehen/
Thehen Miklós, Imre, Mezes Miklós, János sartor, Elefanth-i Janko, Tola Mihály, Centhe
Jakab, Pechen/Pethew Mihály, Zorard/Zorad Tamás, Kelemen, János, Márton, Dezső,
Kothlabay/Kothlobay Péter, Andas Miklós, Chako Márton, Mychek János, Zorard/Zorad
és testvére: Benthok/Barthok, Zorard/Zorad János, Machus/Mathos sartor, Zomad-i
Márk és Lukács nevű jobbágyaival uruk külön parancsára nemrégiben az éj csendjében
a panaszosok Komyathy nevű birtokon lakó Thehen István nevű jobbágyukat deposito
ac aliis suis debitis minime persolutis minden javával és holmijával – salibus, frugibus,
mensa, vinis dictorum exponentium tunc in domo eiusdem Stephani existentibus ad
valorem sexingentorum florenorum novorum se extendentibus – a mondott Suran
birtokra vitték potentia mediante. Ezért megparancsolja a káptalannak / konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
tudja meg az igazságot, majd idézze meg őket ad terminum competentem a királyi
jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály;1 káptalan / konvent pedig ugyanoda
tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Mathias, Nicolaus de Koros, Ladislaus de
Sabokrek, Paulus de Raychan, Nicolaus f. Belez/Beles de dicta Koros, Ladislaus Gepes
de Kyheresthyen, Stephanus, Nicolaus de Hyndi.2
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Átírta 1) a nyitrai káptalan 1426. dec. 30-i jelentésében: 1500. DL 59105. (Forgách cs.) és 2) a zobori
konvent 1426. dec. 19-i jelentésében: 1477. DL 59104. (Uo.) – A / jel után ennek változatai állnak.
1
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Idéznie a nyitrai káptalannak kellett.

2

A dőlten szedett nevek csak a káptalani példányban szerepelnek.

Nov. 19. (Bude, in Elizabeth) Zs. a pozsonyi káptalanhoz. Elmondták neki Bozen-i Péter
gróf nevében, hogy Ilka-i András fia: György 26 forinttal, amelyet Péter néhai Ilka-i
Peteu fia: János özvegyének, György soror-ának adott kölcsön, tartozik neki, és ezt ő
iure admittente vissza akarja kapni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike idézze meg
Györgyöt, akire a néhai özvegy birtokjogai és javai szálltak, ad terminum competentem
a királyi különös jelenléte elé, közöttük függő per nem lévén akadály; a káptalan pedig
ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Paulus f. Ladislai de Hydegheth,
Nicolaus f. Gasparis de Gomba, Andreas de Gyurgyjokay, Andreas f. Nicolai de Vathay,
Ladislaus f. Peteu de Borsay.
Papíron, zárópecsét nyomával. Pozsonyi káptalan orsz. lt. (DF 227149.) – A hátlapján keresztben káptalani
feljegyzés, amely szerint Gomba-i Gáspár fia: Miklós királyi ember Márton klerikus jelenlétében Tamás-nap
előtti csütörtökön (dec. 19.) Ilka-n megidézte vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára Györgyöt; alatta: tenetur
fide(digno) et scriptis.

1384 Nov. 19. Buda. Zs. a zalai konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vizsgálja ki Boldogasszonyfalvi Tompa László fia: Boldizsár és felesége: Sára panaszát
– amely szerint Domonyai Benedek felesége: Anna familiárisa Ventei Györgyöt régebben hat forinttal, új
pénzben, becsapta, majd Kerecsényi Gergelyt, Lőrincet és Benedeket, továbbá Nagy Tamás és Zalman Bálint
familiárisait a panaszosok Szentmihály nevű birtokára küldte, ahol Jakab nevű familiárisukat nyíllövéssel
súlyosan megsebesítették; azonkívül az elmúlt Mihály-napon (szept. 29.) az említett Nagy Tamást Benedek
szentmihályi villicus, az ő jobbágyuk házához küldték, ahol nem kevés jobbágyukat megverték és
megsebesítették, Boldizsár testvérét: Tamás deákot és Nagy Péter nevű familiárisukat pedig a panaszosok
házáig kergették –, majd idézze meg a királyi jelenlét elé. Kijelölt királyi emberek: Szentpáli Demeter fiai:
György és János, Mátyás, Lőrinc fia: Miklós és Nagy Antal, Boldogasszonyfalvi Lóránt fia: István. – SMM
14 (1983) 34/62. sz. (Átírta a zalai konvent 1426. dec. 26-i jelentésében: 1488. SML Mohács előtti oklevelek
gyűjt. 29, Bosnyák cs. – DF 268207.)
1385 Nov. 19. Buda. Pálóci Mátyus országbíró a pozsonyi káptalanhoz. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a
jelenlétében a királyi emberek egyike vezesse be Bazini Miklós grófot és fiát: Györgyöt a Sopron megyei
Cél másképp Ruszt birtok felébe, majd iktassa azt részükre minden jogon örök birtoklásra. Kijelölt királyi
emberek: Hofi Farkas, Herényi Gáspár, Hirmi Herényi István, Gátafalvi Gróf Péter, Pongarti Weitraher
Márton, Schyed-i Márton. – Sopron vm. II. 110. (Átírta a pozsonyi káptalan 1426. dec. 7-i jelentésében: 1453.
DL 11875. – NRA 323-19.)
1386

Nov. 19. (Bude, 45. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Pethenehaza-i
Pethene fiai: Barnabás, Márton és Balázs, továbbá László fia: Miklós, Jakab fia: Benedek
és Péter fia: Gál (proc. Pazon-i Mátyás leleszi konventi levéllel) folytat Chahol-i László
felesége (nob.) és az asszony szavatosa: Kallo-i Leukes fia: Miklós (proc. Mykola-i János
szintén leleszivel) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, az ő idéző- és a leleszi
konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon jelenléte előtt, az
ügyvédek akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: per me
Laurentium; Shp (kézjegy), solvisset.
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Papíron, zárópecsét nyomával. DL 54549. (Kállay cs.)
1387

Nov. 19. (Bude, 45. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor bizonyítja, hogy Perked-i
Simon Panyola-i János fia: Frank nevében leleszi konventi levéllel a jelen Mihály-napi
nyolcadon jelenléte előtt 44 napon keresztül várakozott Karolh-i Marhard fia: András
leányára: Erzsébet hajadonra (nob.), akivel az ő perhalasztólevele értelmében, az ő
idéző- és a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben bizonyos birtokok határjárását
kellett volna megvitatni, de Erzsébet nem jött és nem is küldött maga helyett senkit, sem
pedig duas partes iudicii trium marcarum dupplatas cum dupplo dupplato et sub pena
duppli dupplati cum dupplo dupplato et sub pena duppli nobis et tertiam partem eiusdem
sine dupplo parti adverse nem fizette meg, ezért távolmaradása miatt a szokásos, nem
fizetése miatt pedig az eddigi bírságok kétszeresében, hacsak rationabiliter ki nem
menti magát, elmarasztalja. – A hátlapon: Shp (kézjegy), solvisset; Zathmar (a megyei
bírságjegyzéknek).
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 54550. (Kállay cs.)

1388

Nov. 19. (Bude, 45. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró annak az ügynek a
megvitatását, amely egyfelől Kalo-i Zsigmond (proc. Kench/!/-i Mátyás leleszi konventi
levéllel) felperes, másfelől Karul-i Mihály fia: László alperes között Miklós torontáli
főesperes, erdélyi(!) vikárius perátküldőlevele értelmében, az abban leírt ügyben a jelen
Mihály-napi nyolcadon folyik a királyi jelenlét előtt, quia Ladislaus litteratus eundem
Ladislaum de Karul in presenti regio exercitu asseritur fore constitutum, ezért vízkereszt
(1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 80073. (Zichy cs., zsélyi 36-32.)

1389

Nov. 19. (in Elyzabeth) A garamszentbenedeki konvent Zs. nov. 12-i parancsa (1319)
értelmében emlékezetül adja, hogy jóllehet Kysheche-i Tamás fia: Mihály 1408-ban vel
circa, ut nobis occurit, Mihály-nap nyolcadán tunc iuxta iudiciariam commissionem 25
nemes társával letette Kathos (dictus) György megölésével kapcsolatban az ártatlanságát
bizonyító esküt, a felmentő levelet azonban többszöri kérésére nem adhatta ki neki pro
eo, quod literas adiudicatorias, quibus mediantibus sacramentum prestitit, reinvenire
seu rehabere minime poteramus.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 59103. (Forgách cs.)

1390

Nov. 19. (in Elizabet) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen
megjelent előtte Ternye-i Stras (dictus) István leánya: Klára (nob.), Czerveles-i Zuga
(dictus) Márton özvegye egyfelől, másfelől Asguth-i Mathius fia: Miklós, majd Klára
a következő bevallást tette: nehézségei miatt Telky birtokon fekvő teljes birtokrészét,
amely őt jogosan illeti, valamennyi haszonvételével és tartozékával 25 újforintért, amely
összeget már megkapott tőle, Miklósnak szavatossággal elzálogosítja.
Átírta Szepes megye 1447. júl. 27-i oklevelében. DL 39844. (Balpataky cs.)
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Nov. 20. (Bude, f. V. a. Katherine) Zs. a kalocsai káptalanhoz. Elmondták neki
Lewa-i Cheh Péter (magn.) volt lovászmester és felesége: Katalin, valamint Borbála
hajadon (nob.) – mindketten néhai Newna-i Trewtwl Miklós leányai – nevében, hogy
Zenthmyhal-i Bartok, Balázs és Demeter egybizonyos Nagka nevű birtokot, amely
teljes joggal megilleti őket, a minap a királyi és a káptalani ember által jogtalanul és
potentialiter maguknak iktattatva elfoglalták, és az ott lakó jobbágyaikat mérhetetlen
adókkal és élelembehajtással terhelve potentia mediante elűzték. Ezért megparancsolja
a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike idézze meg őket ad terminum competentem a királyi különös jelenlét
elé, köztük függő per nem lévén akadály; a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést.
Kijelölt királyi emberek: Petrus f. Martini de Kechkemegh, Mathyas Chorna, Ambrosius
de Cherthewhaza, Emericus de Mykla, Petrus de Polkach.
Átírta a kalocsai káptalan 1427. jan. 1-jei jelentésében. DL 11877. (NRA 35-28.)

1392 Nov. 20. Buda. Zs. a pannonhalmi konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a
királyi emberek egyike idézze meg Ölvedi János veszprémi olvasókanonokot, Miklós veszprémi aléneklőt
és kanonokot, valamint Vámosi Ányost és Gergelyt Mihály béli apát ellenében vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára a királyi különös jelenlét elé, mivel a jelen Mihály-napi nyolcadon távol maradtak. Presentes autem
propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre cancellarii et sigillorum nostrorum
erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem fecimus consignari. Kijelölt királyi emberek: Gici György és Domokos,
Némai Balázs és Tamás, Gecsei Kelemen, Jutasi Miklós, Nagyécsi Jakab. – Pannonhalmi konv. II. 201. (PBFL
853, Konventi lt., Capsarium 56-S. – DF 207663.) – A másik példánya: Uo. 311, Konventi lt. 55. (DF 274146.)
1393

Nov. 20. (Bude, 46. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet Bodogazonfalva-i Boldizsár és felesége: Sára (nob.) – aki néhai Zenthmyhal-i Sapol(! dictus)
Miklós leánya –, Sokorod-i György és István, Radolz-i Tamás és Mátyás (proc. Halastho-i
Mátyás zalai konventi levéllel) folytat Korlathfalus-i Peres (dictus) Miklós és fia: János
(proc. Koltha-i Bereck vasvári káptalani levéllel) ellenében az ő perhalasztólevele
értelmében, a vasvári káptalan vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben a jelen Mihálynapi nyolcadon a királyi jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából György-nap (1427. ápr.
24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 67769. (Tallián cs.)

1394

Nov. 20. (Bude, 46. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró annak a három vásáros
kikiáltásnak a tárgyalását, amelyet Meggyes-i István fia: Zsigmond mint felperes (proc.
Kerenc/!/-i Mátyás leleszi konventi levéllel) egyfelől, másfelől Chornavada-i Miklós fiai:
Jakab és György, István fia: Péter, György fia: Grisogonus pap mint alperesek (proc.
Chakan György szintén leleszivel) között kellett volna az ő kikiáltó- és a leleszi konvent
válaszlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon a királyi jelenlét előtt
megtartani, amikor is az alpereseknek 36 márkát kellett volna neki és a másik félnek
megfizetnie, propter paucitatem prelatorum et barronum nobiscum iudicare debentium
vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 80074. (Zichy cs., zsélyi 214-B-81.) – Zichy VIII. 289., reg.
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Nov. 20. (Bude, 46. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
Sempse-i Jakab fia: János nevében megjelent Monyaros-i László kalocsai káptalani
ügyvédvalló levéllel Bodfalva-i Dacho Miklós és Buchlo-i Varyw (dictus) Péter ellenében,
az ő perhalasztólevele értelmében a jelen Mihály-napi nyolcadon a királyi jelenlét előtt
és előadta, hogy jóllehet a király egykor az Ung megyei Ewr birtokot ratione infidelitatis
Iohannis filii Chyre de eadem Ewr nove sue donationis titulo neki adta, és őt a királyi
adománylevél értelmében az ország szokása szerint abba bevezették és iktatták részére,
majd sokáig annak birtokában is volt, mégis Bodfalva-i Dacho Miklós és Buchlo-i Varyw
Péter őt potentialiter kizárta abból és többszöri jogos eltiltásai ellenére használják azt,
ezért az ügyben igazságot akar kapni. – Ezt hallván a mondottak képviselője, Pape-i Imre
leleszi konventi levéllel a többiek közül felkelvén azt válaszolta, hogy Miklós és Péter
a mondott Ewr birtokot nem potentialiter foglalta el és zárta ki abból Jánost, hanem az
vigore instrumentali illeti őket, amely azonban nincsen náluk, hanem Pazdych-i Mátyás
özvegye (nob.) kezén van, és azt a következő alkalomra visszaszerzik és akkor készek
bemutatni. Ezért az országbíró úgy döntött, hogy a mondott oklevelet az asszonytól
per modum iudicium vel alium, ahogy tudják, szerezzék vissza és a következő Mihálynap (1427. szept. 29.) nyolcadán mutassák be neki, amikor majd a felek között igazságot
szolgáltat és ítéletet hoz. A dátum után írva: quia autem prefatus Petrus iudicia triginta
sex marcarum parti adverse ac iidem Petrus et Nicolaus unam marcam similiter parti
adverse in processu presentis litis in ipsam acumulatam nem fizette meg, ezért a következő
alkalommal fizessék meg. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset XXor.
Foltos papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-53. (DF 221690.)

1396 Nov. 20. Siri. Ozorai Pipo temesi ispán kápolnai officiálisához: Bolgár Istvánhoz. Tegye jóvá a kápolnai
vajdák, kenézek és népeik ellen elkövetett hatalmaskodásait. – Ortvay: Temes 601. (DL 74023. – Teleki cs.,
marosvásárhelyi.) – Teleki I. 486. (Jelzet nélkül.)
1397 Nov. 20. A csázmai káptalan emlékezetül adja, hogy Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón bán okt. 11-i
parancsa (1208) értelmében Beketinci Tamás fia: János báni emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Mátyás
papot, egyházuk javadalmasát, akik visszatérve elmondták, hogy a báni ember Imre-nap utáni szerdán (nov.
6.) a garigi pálosokat bevezette két, Palachna birtokon lévő jobbágytelekbe, majd iktatta nekik zálog címén.
– Levt. Közl. 10. (1932) 281., reg. (DL 35512. – Acta Paul., Garig 5-30.)
1398

Nov. 20. (10. die Martini) A nyitrai káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy az elefánti
Keresztelő Szent János pálos kolostor perjele: Balázs és többi szerzetes részére
kibocsátott éves megbízása értelmében az abban megnevezett Ozlyan-i Lázár fia: Péter
királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: István karbeli klerikust, akik visszatérve
elmondták, hogy ők Márton-napon (nov. 11.) kimentek Bars és Nyitra megyékbe,
különösen a pálosok Bars megyei Welykapolya birtokának szomszédságába vizsgálatot
tartani, ahol megtudták, hogy Pelsewch-i néhai Magnus János fia: Miklós Hrusow
várbeli várnagyainak: Was (dictus) Péternek és Jánosnak a familiárisai: Mosgo (dictus)
Nogh Péter, János és Bertalan meg mások mindenszentek ünnepe utáni szombaton (nov.
2.) fegyveresen rátörtek a kolostor Welkapolya nevű birtokára, egy ottani jobbágyot
megöltek, többet súlyosan megsebesítettek, ezenfelül négy lovat és egyéb javakat
Hrusow várba vittek, továbbá János fia: Miklós és várnagyai meg familiárisai a mondott
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falu jobbágyait halállal, kéz- és lábcsonkítással fenyegették meg, és ezért az ott lakók
félelmükben nagyrészt eltávoztak, rejtőzködnek és elkóboroltak.
Vízjeles papíron, hátlapján pecsét darabjaival. DL 11876. (Acta Paul., Elefánt 11-17.)
1399 Nov. 20. Sopron. Sopron város tanácsa előtt Achtsnicht György két gyermeke javára lemond két rész szőlőről.
– Házi II/1. 36. (Sopron város lt., Városi könyv D 2988. – DF 204421., 52.)
1400 Nov. 20. Sopron. Sopron város tanácsa előtt Schentl Péter, Taschner András és Greyner Mihály felmentik
Wasner Pétert Kürschner Kunz meggyilkolása miatti keresetük alól. – Házi II/1. 36. (Sopron város lt., Városi
könyv D 2988. – DF 204421., 53.)
1401 Nov. 21. Buda. Zs. Szatmár megye hatóságához. Küldjék ki egy vagy két emberüket, aki királyi szóval
szólítsa fel Madai Lászlót, hogy Vajai Miklós fiainak: Ábrahámnak és Istvánnak adjon elégtételt a lovai által
okozott károkért. – Szatmár 348. sz. (Átírta Szatmár megye 1427. jan. 22-i jelentésében. DL 97053. – Vay
cs., berkeszi.)
1402

Nov. 21. (Bude, 47. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a tárgyalást,
amelyet Dregnye-i János fia: Demeter mint felperes (proc. Monyaras-i László leleszi
konventi levéllel) egyfelől, másfelől Raska-i Vid fiai: János és László meg Lukács fia:
Lóránt mint alperesek (proc. Kamony-i Balázs szintén leleszivel) között kellett volna
az ő perhalasztólevele értelmében, néhai Perényi Péter országbíró bírói intézkedése és
a leleszi konvent válaszlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon a királyi
jelenlét előtt megtartani, az ügyvédek akaratából György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 84385. (Lónyay cs.)

1403

Nov. 21. (16. die trans. Adalberti) A pozsonyi káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. okt.
16-i parancsa (1225) értelmében Zaaz-i Miklós fia: Lőrinc királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Budai (Budensis) Jakab kanonokot, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Adalbert vértanú translatio-ja napján (nov. 6.) kimentek a Pozsony megyei
Cheklez várhoz és birtokra, Zempcz birtokra és Beeke faluba, továbbá Wereswar birtok
felére, ahol a királyi ember a szomszédok és határosok jelenlétében ellentmondás nélkül
bevezette Rozgon-i István és György pozsonyi ispánokat meg carnalis testvérüket: Simon
dömösi prépostot azok birtokába, majd iktatta részükre valamennyi tartozékukkal és
haszonvételükkel zálog címén.
Hártyán, selymezsinóron függő pecséttel. DL 11860. (NRA 570-14.)

1404

Nov. 21. (Nitrie, 15. die f. V. a. Martini) Emeke-i Jakab fia: Zobonya fia: János nyitrai
alispán és a szolgabírák Zs.-hoz. Okt. 29-i parancsa (1264) értelmében kiküldték maguk
közül Thorozmel-i Demeter szolgabírót, aki visszatérve elmondta, hogy ő Márton-nap
előtti csütörtökön (nov. 7.) kimenve Nyitra megyébe, mindenkitől, akitől kell és illik,
nyíltan és titkon vizsgálódva megtudta, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, négy záró gyűrűspecséttel (kettő darabjaival és kettő majdnem teljesen ép). DL 75634. (SándorMetternich cs.)

460
1405

1426. november 22.

Nov. 22. (Bude, in Cecilie) Zs. a zalai konventhez. Elmondták neki Zenthmihal-i
Bagol (dictus) Miklós leánya: Sára (nob.) – aki Bodogazonfalva-i Boldizsár felesége
– nevében, hogy ipsa de dote et rebus paraffernalibus nobilis domine Anna vocate,
relicte Sigismundi de eadem Zenthmihal eidem de possessionariis iuribus dicti condam
Sigismundi mariti sui nunc in eandem dominam Saram devolutis provenire debentibus
satisfacere vellet lege regni requirente. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike verbo nostro regio
szólítsa fel Anna asszonyt de dictis dote et rebus paraffernalibus ab eadem domina Anna
satisfactionem recipere et dicta iura possessionaria ipsius condam Sigismundi in eandem
dominam Sara(m) devoluta eidem remittere debeat, amelyet ha visszautasít, tiltsa el azok
további használatától és idézze meg Annát ad terminum competentem a királyi különös
jelenlét elé Sára ellenében, közöttük függő per nem lévén akadály; a konvent pedig
ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Iohannes f. Demetrii de Zenthpal,
Mathias de eadem, Michael Kayor de Esthwanfelde, Georgius de Venthe.
Átírta a zalai konvent 1426. dec. 30-i jelentésében: 1502. DL 67771. (Tallián cs.)

1406

Nov. 22. (Bude, 48. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor annak a három vásáros
kikiáltásnak a megtárgyalását, amelyet Bathor-i István mint felperes (proc. Nabrad-i
János leleszi konventi levéllel) egyfelől, másfelől Berwe-i Miklós fia: István, Lóránt fiai:
Jakab és Miklós, Vid fiai: László és János, (Butkai1) Kezegh (dicti) Péter, Domokos
és Zsigmond mint alperesek (proc. Bachkay-i Péter szintén leleszivel) között az ő
perhalasztólevele értelmében, Pálóci Mátyus országbíró kikiáltó- és a leleszi konvent
válaszlevelében leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon jelenléte előtt kellett volna
megtartani, amikor is az alpereseknek 64 márka bírságot kellett volna megfizetniük a
másik félnek; mivel az alperesek ügyvédje sem választ nem adott, sem a bírságokat
nem fizette meg, hanem kérte a per elhalasztását a szokásos bírsággal egy következő
időpontra, ezért a nádor vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja azzal, hogy akkor
az alperesek kötelesek három márka bírságot fizetni a válaszadásért, illetve az eddigi
bírságaikat megkétszerezi. – A hátlapon: d solvisset gh.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11878. (NRA 1699-240.)
1

1407

A helynév tollban maradt (vö. Engel: Genealógia, Gútkeled nem 5. Sárvármonostori ág 3. tábla: Butkai).

Nov. 22. (Bude, 48. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró bizonyos birtok
határainak megmutatásáról, megerősítéséről, iktatásáról, becsléséről és megújításáról
szóló oklevélnek a megvitatását, amelyet egyrészről Zwthor-i Nemes (dictus) Tamás,
másrészről a győri káptalan, valamint harmadrészről az Antal csornai prépost és
a konvent meg Kanisa-i István mester között az országbíró bírói intézkedése és a
pannonhalmi konvent levelei értelmében, az azokban leírt ügyben kellett volna a jelen
Mihály-napi nyolcadon a királyi jelenlét előtt megtartani, propter absentiam prelatorum
et baronum nobiscum adiudicare debentium vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
halasztja. – A hátlapon: LS (kézjegy), solvisset.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 11879. (NRA 1699-237.)

1426. november 22.
1408
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Nov. 22. (Bude, 48. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró emlékezetül adja, hogy
vízkereszt (1426. jan. 6.) nyolcadán személyesen megjelent Zs. előtt Nabrad-i János fia:
János, majd Waya-i Ábrahám és István ellenében előadta, hogy midőn Borswa-i György
fia: László özvegye: Krisztina (nob.) négy évvel ezelőtt elhunyt abban a Waya-i házban,
amely a birtok felével együtt testvéréről, a néhai Waya-i Lászlóról szállt reá, ellenfelei az
ott talált ingóságokat és okleveleket elvitték onnan, holott az asszonynak ő volt az örököse;
e panaszát a leleszi konvent, az egri káptalan és Szatmár megye vizsgálati okleveleivel
igazolta. Ezt hallván Ábrahám – a maga meg testvére: István nevében országbírói
levéllel – azt válaszolta, hogy ők teljesen ártatlanok az ügyben és hajlandóak eskü alatti
tanúvallatásnak alávetni magukat. Ezt a felperes elfogadta, ezért a király úgy ítélt, hogy
a vizsgálatot a királyi ember a leleszi konvent tanúbizonysága jelenlétében György-nap
8. napján (1426. máj. 1.) Varasdobus birtokon tartsa meg és erről arra a nyolcadra tegyen
neki jelentést. – A mondott nyolcadról a per a jelen Mihály-napi nyolcadra halasztódott,
amikor a felperes ügyvédje: Nabrad-i János deák leleszi konventi levéllel az alperesek
ügyvédje: Mykla-i János (országbírói levéllel) jelenlétében bemutatta a leleszi konvent
jelentését, amelyből kitűnt, hogy sokkal több szomszéd, határos és megyebeli nemes
tanúskodott excepta receptione dictorum litteralium instrumentorum a felperes, mint
ellenfelei mellett. Ezért regni nobilibus nobiscum in iudicio existentibus úgy ítél, hogy a
felperes vízkereszt 8. napján (1427. jan. 13.) a leleszi konvent előtt centesimo se nobilibus,
ad cuiuslibet scilicet caput eorundem quinquagesimo se, tegyen esküt ellenfelei fejére
arról, hogy a reá szállt ingóságokat az elhunyt asszony házából elvitték; az esküről szóló
konventi oklevelet vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadán mutassa be előtte.
Papíron, hátlapján pecséttel. DL 97049. (Vay cs., berkeszi.)

1409

Nov. 22. (4. die Elyzabeth) A győri káptalan Zs.-hoz. Tudja meg, hogy Soos László
pozsonyi prépost és a káptalan részére középpecsétje alatt kibocsátott éves megbízása
értelmében az abban megnevezett Alistal-i Chamaz (dictus) Mihály királyi emberrel
kiküldték tanúbizonyságukat: Lőrinc karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Erzsébet-napon (nov. 19.) kimentek Pozsony megyébe, ahol mindenkitől,
akitől kell és illik, nemesektől, nem nemesektől és más bármilyen helyzetű és állapotú
emberektől, különösen a prépost és a káptalan Kwrth, más néven Wasaruth, és Nyarasd
birtokainak szomszédai és határosai körében nyíltan és titkon vizsgálódva megtudták,
hogy ez év Mihály-nap (szept. 29.) táján Zenthgywrg-i László gróf Nyarasd birtokán
lakó jobbágyai: Wyczola (dictus) Miklós fia: Domokos és Karachon (dictus) János fia:
György uruk megbízására és parancsára, továbbá László gróf familiárisai: Kysmagyar-i
István fia: Mihály, Ethy-i Péter fia: Jakab, Magyar-i Zomnyo (dictus) György és Zaaz-i
István fia: Jakab vezetésével és sürgetésével a prépost és a káptalan mondott birtokainak
határán belül fekvő quandam arborem magnam populeam vulgariter Nyarffa vocatam
…, in qua nonnulle apes nidificare et prolificare solebant, succidissent, de qua arbore
succisa apes cum melle et favo plusquam centum florenos novos valentes excepissent és
azt akaratuk szerint elvitték potentia mediante.
Papíron, zárópecsét nyomával. Pozsonyi káptalan mlt. E-2-44. (DF 227867.)
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1410 Nov. 22. Róma. A székesfehérvári Szűz Mária-egyház káptalanjának és kanonokjainak okt. 21-i kérvényét
(1239) újból regisztrálják. V. Márton pápa a kérvényt „Fiat post annum” megszorítással hagyja jóvá. –
Lukcsics I. 895. sz. (Reg. suppl. vol. 205, fol. 21b.) – Acta Martini 912., eml. (Uo., „Fiat post annuum”
szöveggel.)
1411 Nov. 22. Róma. V. Márton pápa az esztergomi érseknek a fehérvári Szűz Mária-egyház káptalanjának
kiváltságai ügyében adott vizsgálati felhatalmazását visszavonva XXIII. János ellenpápa rendelkezését
megsemmisíti, és a káptalant korábbi jogaiba visszahelyezi. – A bullát 1427. ápr. 30-án állították ki. – Acta
Martini 914. (Reg. Lat. vol. 276, fol. 104b.) – Lukcsics I. 895. sz. (Uo.)
1412

Nov. 23. (Bude, sab. a. Katherine) Zs. a jászói konventhez. Elmondták neki Genyw-i
Péter fia: Miklós meg fiai: Miklós és Dénes nevében, hogy Chan-i Tamás fia: Péter, másik
Tamás fia: Bálint, Domokos fia: Kelemen és Jakab fia: András nemrégiben egy bizonyos,
Genyw birtokuk határain belül fekvő cserjést kiirtottak és ott rétet alakítottak ki potentia
mediante. Ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd idézze meg
őket ad terminum competentem a királyi jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén
akadály; a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Symon de
Alsowbelsey, Franciscus, Iohannes, Mathias de eadem, Nicolaus Peres de Mendzenth,
Benedictus de Baxa, Petrus de Alsowgenyw.
Átírta a jászói konvent 1427. jan. 16-i jelentésében. DL 60672. (Máriássy cs. lt., Vegyes iratok 530.) –
Csőre 296., reg.

1413 Nov. 23. Buda. Zs. a szekszárdi konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi
emberek egyike vizsgálja ki Bátmonostori Töttös László fiai: János, László, Miklós és György panaszát,
amely szerint (Maróti) János bán szentgyörgyi és lengyeli officiálisa: Bakonyai László familiárisaival a
panaszosok Patala birtokára törve különféle hatalmaskodásokat hajtott végre; a konvent minderről tegyen
neki jelentést. Presentes autem propter absentiam … Iohannis episcopi ecclesie Zagrabiensis, aule nostre
et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem
fecimus consignari. Kijelölt királyi emberek: Bánki Máté fiai: András, Ferenc, Máté és Gergely, Szentlászlói
Lőrinc, Tárnoki Bolgár László. – Zichy VIII. 308. (DL 80075. – Zichy cs., zsélyi 213-2054.)
1414

Nov. 23. (Bude, 49. die [oct. Michaelis])1 [Pálóci Mátyus] országbíró azt a pert, amelyet
György [esztergomi] érsek (proc. […] érseki levéllel) folytat Gymes-i Forkach/
Forgach [Miklós] özvegye (nob.)1 meg fiai: János, István és Imre (proc. Raychan-i
Dénes […]) ellenében az ő perhalasztólevele értelmében, a zobori konvent vizsgálati
és idézőlevelében leírt ügyben [a jelen Mihály-napi] nyolcadon jelenléte előtt, mivel
[három sor olvashatatlanul csonka], György-nap2 nyolcadára halasztja. – A hátlapján:
TK (kézjegy), […].
Hiányos, szakadt papíron, amelynek bal oldali harmada hiányzik. DL 59106. (Forgách cs.)
1
A hátlapi címzésből. 2 A nyolcad nevének pótlása az alapján történt, hogy a Mihály-napi nyolcadon
több pert is elhalasztottak a következő év György-napjának nyolcadára.

1415

Nov. 23. (Bude, 49. die oct. Michaelis) Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet a
személyesen jelen lévő Zalok-i Demeter deák folytat Péter egri püspök és a káptalan meg
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Porozlo-i Hanchyko fia: János és Jakab fia: János özvegyei (nob.) meg Zadan-i Tamás
deák (proc. Merchee László egri káptalani levéllel) ellenében a budai káptalan idézőlevele
értelmében – amely szerint az utóbbiak ellentmondtak a Heves megyei Porozlo birtok és
az ottani rév felének, valamint a birtokon lévő Palotha, Egerthev, Zarthos és Nyaragfoka
halastavak és Rabatheleke és Mohartw prédiumok felének iktatásakor – a jelen Mihálynapi nyolcadon a királyi jelenlét előtt, az ügyvédek akaratából vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára halasztja.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 97050. (Vay cs., berkeszi.)
1416

Nov. 23. u. ([… die] sab., in Clementis)1 (A leleszi konvent Zs.-hoz. Tudja meg,) hogy
megkapván Ung2 megye hatósága részére szóló ad propriam commissionem kiállított
parancsát, annak értelmében kiküldték tanúbizonyságukat: Jakab frater presbitert, aki
visszatérve elmondta, hogy Kelemen-napon, szombaton (nov. 23.) kiment ad possessionem
Kapus vocatam, locum sedis iudiciarie predicte comitatus de Wngh, ahol Iske-i László
alispán, Fekeshaza-i László, Harazth-i Péter, Helmech-i Péter és Tharnoch-i Kelemen
szolgabírák jelenlétében Nynay birtok szomszédai és határosai, meg más megyebeli
nemesek, akiket per modum proclamate congregationis illic convocatos et congregatos,
valamint Nynay-i Miklós fia: Mihály mint felperes meg Nynay-i Kozma fiai: Balázs
és Kelemen mint alperesek jelenlétében, illetve Bartha-i János távollétében eskü alatti
tanúvallatást tartottak, a tanúskodók nevei pedig a következők: …3
Fogalmazvány a leleszi konvent 1426. szept. 22-i oklevelének (1134) hátlapján. Leleszi konvent orsz. lt.,
Acta anni 1426-19. (DF 221655.)
Kelemen-nap az 1424 és 1427 közötti időszakban, amikor Iskei László volt az ungi alispán (vö. Arch.
1301–1457. I. 220.), csak 1426-ban esett szombatra. 2 Az áthúzott Zemplén után írva. 3 A fogalmazvány
itt megszakad.
1

1417

Nov. 24. (Bude, 50. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amely a
személyesen jelen lévő Kyskalna-i Gergely fia: Pál mint felperes egyfelől, másfelől a
szintén személyesen jelen lévő Leva-i Cheh Péter volt lovászmester mint alperes között
az ő idéző- és a garamszentbenedeki konvent válaszlevele értelmében és az azokban
leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon folyik jelenléte előtt, amikor is Pál hat márka
bírságot lett volna köteles neki és a másik félnek megfizetni, propter arduitatem ipsius
cause ac paucitatem prelatorum et baronum vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára halasztja
a mondott bírságokkal ad interessentiam eorundem prelatorum et baronum.
Papíron, zárópecsét töredékével. DL 11880. (NRA 795-42.)

1418

Nov. 24. (Bude, 50. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Chudafalva-i
Chuda Antal (proc. Delne-i András egri káptalani levéllel) folytat Sowar-i Soos László pozsonyi prépost, Péter és Miklós (proc. Tegzes Domokos szepesi káptalani levéllel) ellenében
az ő perhalasztólevele értelmében, az abban leírt ügyben a jelen Mihály-napi nyolcadon
jelenléte előtt, az ügyvédek akaratából György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztja.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 57586. (Soós cs.)
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1426. november 24. – november 25.

Nov. 24. (in ecclesia parochiali Beate Marie virg. de Streza, indictione IV., 24. die Novembris,
pontificatus Martini pape V. anno nono) Morowch-i János (fia:) Péter zágrábi egyházmegyei
császári közjegyző írásba foglalja, hogy személyesen megjelent előtte a veszprémi
egyházmegyei néhai Zerdahel-i Márton bán özvegye: Anna (magn.) meg fia: Péter, majd
minden peres ügyükben, folytassák azt világi vagy egyházi bíróság előtt, ügyvédjeikül
vallották discretum virum dominum Iohannem plebanum ecclesie Sancti Crucis de
Welike, Mathiam de Hegen, Petrum de Gudowcz, Stephanum de Cherstvecz, Georgium de
Roycha, Fabianum de Streza, Nicolaum de Omaak, Stephanum de Rupol et Iohannem de
Apathy plebanos, Cosmam de Fyred presbitrum, Brictium de Bolar, Lorandum litteratum
de Martinowcz, Kylianum de Wrbowcz, Thomam litteratum de Monchowcz, Georgium
litteratum de Kamarcza, Blasium de Egri, Dyonisium de Kokynes, Petrum Wgron dictum
de Zabaas, Georgium dictum Kalowcz de Peterd, Thomam Bathy dictum de Sancto Blasio,
Andream de Fekethytho, Egidium de Egri, Nicolaum de Elyewolgh, Valentinum litteratum
de Thardas et Ladislaum similiter litteratum de Dyushida, a zágrábi, pécsi, váci és veszprémi
egyházmegyékből. Tanúk, mindannyian a zágrábi egyházmegyéből valók: discretis viris
dominis Anthonio dicti Kolar de Susicza, Georgio Gregorii de Konzka presbitris ac Petro
similiter presbitro capellanis de Streza et aliis quampluribus.
Hártyán, a szöveg alatt Moróci János (fia:) Péter császári közjegyző jelvénye (képét lásd 501. oldalon). DL
11881. (NRA 520-14.)

1420

Nov. 25. (Posonii, 8. die f. II. a. Elizabeth) Rozgon-i István pozsonyi ispán és a
szolgabírák Zs.-hoz. Tudja meg, hogy Soos László pozsonyi prépost és a káptalan részére
középpecsétje alatt kibocsátott éves megbízása értelmében kiküldték maguk közül Ety-i
László fiát: Miklóst, aki visszatérve elmondta, hogy ő Erzsébet-nap előtti hétfőn (nov.
18.) kiment Pozsony megyébe, ahol mindenkitől, akitől kell és illik, nemesektől, nem
nemesektől és más bármilyen helyzetű és állapotú emberektől, különösen a prépost és a
káptalan Kywrth, más néven Wasarwth, és Nyarasd birtokainak szomszédjai és határosai
körében nyíltan és titkon vizsgálódva megtudta, hogy ez év Mihály-nap (szept. 29.)
táján Zentgyerg-i László gróf Nyarasd birtokán lakó jobbágyai: Vyczola (dictus) Miklós
fia: Domokos és Karaczon (dictus) János fia: György uruk megbízására és parancsára,
továbbá László gróf familiárisai: Kysmagyar-i István fia: Mihály, Ety-i Péter fia: Jakab,
Magyar-i Zomnyo (dictus) György és Zaz-i István fia: Jakab vezetésével és sürgetésével a
prépost és a káptalan mondott birtokainak határán belül fekvő quandam arborem magnam
populeam vulgariter Nyarfa vocatam …, in qua nonnulle apes nidificare et prolificare
solebant, succidissent, de qua arbore succisa apes cum melle et favo plusquam centum
florenos novos valentes excepissent, és azt akaratuk szerint elvitték potentia mediante.
Papíron, zárópecsét nyomával. Pozsonyi káptalan mlt. E-6-175. (DF 227963.)

1421

Nov. 25. (in Velpreth, f. II. p. Elizabet) Cantor Bálint és [János fia]1 Jakab hevesi alispánok
és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy Zayli-i Bertalan coram quatuor iudicibus
nobilium asumpsit fide sua mediante feria secunda hic, in Velpreth, in sede post festum
Beati Georgii martiris celebrata (ápr. 29.), hogy a Saar birtokról szóló nála lévő oklevél
par-ját a mondott ünnep nyolcadán a királyi kúriában átadja Farkasd(-i) Andrásnak.

1426. november 26. – november 28.
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A György-napi nyolcad már befejeződött, de Bertalan nem teljesítette ígéretét. Ezért
most András tiltakozását jelentette be előttük.
Szakadozott, hiányos papíron, a szöveg alatt hat gyűrűspecsét nyomával. DL 26593. (KKOL, Cista
comitatuum, Heves 16.)
1

1422

Keresztúri János fia: Jakab alispán (vö. Arch. 1301–1457. I. 135.).

Nov. 26. (Bude, 52. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet a
személyesen jelen lévő Bodogazonfalwa-i Thompa (dictus) László fia: Boldizsár folytat
Sokorod-i Bertalan és György (proc. Kysbuda-i Mátyás kapornaki konventi levéllel)
ellenében az ő perhalasztólevele értelmében a Somogy megye idézőlevelében leírtak
ügyében a jelen Mihály-napi nyolcadon jelenléte előtt, a felek akaratából György-nap
(1427. ápr. 24.) nyolcadára halasztja. – A hátlapon: B Chayagh habet.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 67770. (Tallián cs.)

1423 Nov. 26. A pécsváradi konvent előtt Keményfalvi János fiai: Lukács és Tamás meg leánya: Borbála –
Keményfalvi Márk felesége – egyfelől, másfelől Keményfalvi Mihály fiai: Bálint és György, anyjuk: Katalin,
valamint soror-uk leányai fogott bírák döntése alapján minden ingó és ingatlan javukat, többek között két
szőlőjüket – kivéve a szántóföldeket, mezőket, erdőket – két egyenlő részre osztják. – Zichy VIII. 309. (DL
80076. – Zichy cs. zsélyi 218-B-153.) – Kőfalvi: Pécsvárad 318/636. sz. (Uo.)
1424

Nov. 27. Item anno Domini 14261 feria quarta post Katherine discreti Tylmannus Bruch
de Cracovia et Balasius Könstil2 nostram accedentes presentiam pro discutiendis factis
inter dictum Tylmannum et Balasium, et cetera Tilmannus dedit Balasio terminum
ad carnisprivium (1427. márc. 4.) medietatem debiti solvendam, secundariam vero
medietatem post ad festum Stanislai in Mayo (1427. máj. 8.) venturum.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 20a., 4. bejegyzés.
1

Így, arab számmal.

2

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

1425 Nov. 27. Róma. Oddo de Varris, az anagni püspökség adminisztrátora, pápai kincstartó emlékezetül adja,
hogy az esztergomi káptalan és kanonokjai a veszprémi egyházmegyei apostolilag egyesített örsi és sasadi
egyházak egy évi jövedelmének annata-ja avagy fele címén 50 kamarai aranyforintot befizettek, amelyről
nyugtatja őket. – BTOE III. 900. sz. (Esztergomi székesfőkáptalan mlt., Acta radicalia 44-3-14. – DF 237320.)
– Az ügyre lásd C. Tóth: Sasadi tizedper.
1426

Nov. 28. (16. die f. IV. p. Martini) A zalai konvent emlékezetül adja, hogy Zs. szept.
27-i parancsa (1153) értelmében Szent Margitha-i András királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Dénes fratert, akik visszatérve elmondták, hogy ők Márton-nap
utáni szerdán (nov. 13.) kimentek a mondott birtokokra, majd a szomszédok és határosok
jelenlétében a királyi ember ellentmondás nélkül bevezette (Bereköz) birtokba (Rátki)
Jánost és feleségét: Katalint (nob.), majd iktatta azt részükre királyi adomány címén örök
birtoklásra. Privilégiumukat autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
1694-ben készült hitelesített másolat. DL 24514. (NRA 390-21.)

466
1427

1426. november 29. – november 30.

Nov. 29. Barbara Dei gratia Romanorum ac Hungarie etc. regina
Circumspectis et providis viris iudici1 universisque civibus civitatis nostre
Posoniensis, fidelibus nobis dilectis.2
Vestre universitatis firmiter et districte precipiendo mandamus, quatenus visis
presentibus munera strennalia ad novum annum proxime affuturum ex parti vestri
nobis provenire debentia ad manus fidelis nostri devoti, dilecti, honorabilis viri, domini
Ladislai magistri cruciferorum de Calidis Aquis Budensis superioribus, tempore eiusdem
novi anni occurente dare et administrare debeatis factaque huiusmodi expeditioni
strennalium litteras expeditorias eiusdem domini Ladislai superinde ab eodem pro vobis
recepturi. Datum in Torda, in vigilia Beati Andree apostoli, anno Domini millesimo
CCCCmo vigesimo sexto. – A szöveg élén jobbról: Commissio propria domine regine.
Papíron, papírfelzetes zárópecséttel. Pozsony város lt. 839. (DF 239466.) – Bratislava 999. sz.
1

1428

Utána még egyszer: iudici.

2

A címzés a hátlapról.

Nov. 29. (6. die dom. a. Katherine) A pozsonyi káptalan Zs.-hoz. Nov. 4-i parancsa (1276)
értelmében Sykabony-i Imre fia: Péter királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat,
Gál Zenthmihal[wr]-i plébánost, akik visszatérve elmondták, hogy ők Katalin-nap előtti
vasárnapon (nov. 24.) kimentek Pozsony megyébe, ahol vizsgálatot tartva megtudták,
hogy minden a panasz szerint történt.1
Szakadozott, hiányos papíron, zárópecsét darabjaival. DL 48444. (Üchtritz-Amadé cs.)
1

A parancsban leírtak ellenére a káptalan nem idézett.

1429 Nov. 30. A kapornaki konvent előtt Aranyáni Mihály fia: István a maga meg valamennyi atyafia nevében
elmondta, hogy annak a 3000, százdénáros forintnak – amelyből 650-et aranyforintban, a maradékot pedig
kicsi, új és mostani dénárban (parvos, novos et modernos denarios) adta – a fejében, amelyet Felsőlindvai
Herceg Péter és felesége: Margit kölcsönöztek Zs. írásbeli kérésére neki, és amelyért a király kötelezte magát,
hogy böjtközép 8. napjáig (1427. ápr. 2.) visszafizeti azt, nemfizetése esetére pedig a Heves megyei Decs és
a Pest megyei Káposztásmegyer birtokokat adja nekik zálogba; ha azonban ezt nem tudná megtenni, akkor
István kezességet vállalva Zagyvafő nevű várát fogja tartozékaival együtt Herceg Péternek és feleségének
átadni. – Fejér X/6. 842. (Jankovich-gyűjt.) – Bártfai Szabó: Pest 616. sz. (Fejér alapján.) – BTOE III. 902.
sz. – Foltos, hiányos eredetije: DL 43677. (Múz. törzsanyag, Jankovich-gyűjt.)
1430

Nov. 30. (in Andree) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg, hogy
Pálóci Mátyus országbíró okt. 26-i levele (1257) értelmében Synew-i Balázs királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Pál frater papot, akik visszatérve elmondták,
hogy ők kimenve Szabolcs megyébe, mindenkitől, akitől kell és illik, nyíltan és titkon
vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 54551. (Kállay cs.)

1431

Nov. 30. (in Andree) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Herman-i János fia: Baranch (dictus) Pál – a maga meg fiai: Miklós és Benedek nevében,
terhükkel és szavatossággal –, majd a következő bevallást tette: a Herman birtok
határain belül a Kohnya erdő felé eső részen fekvő 15 holdnyi szántóföldjét valamennyi

1426. november 30.
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haszonvételével és tartozékával elzálogosítja Herman-i István fiának: Péternek meg
feleségének: Katalinnak (nob.) és fiainak: Lászlónak és Bálintnak pro una marca
denariorum decem pensis computando szavatossággal, illetve biztosítja őket, hogy azt
bármikor a mondott összegért visszaválthatják.
Szakadozott papíron, zárópecsét darabjaival. DL 58069. (Békássy cs.)
1432

Nov. 30. (indictione IV., die vero ultimo mensis Novembris, pontificatus … Martini pape
V. anno nono(!)1, regnante … principe Sigismundo … Acta sunt hec et facta Waradyni, in
domo habitationis episcopali) Peern-i István (fia:) Tamás erdélyi egyházmegyei clericus
coniugatus császári közjegyző írásba foglalja, hogy a személyesen jelen lévő dominus
Philippus condam Stephani de Scolaribus de Florentia temesi ispán (magn. et illustris
miles) – presentibus ibidem reverendis in Christo patribus dominis Iohanne de Bonde(l)
montibus de Florentia archiepsicopo Colochensi, altero Iohanne de Mediolanensibus
de Florentia episcopo Waradiensi, Conrado de Cardinis de Florentia preposito et
canonico ecclesie Waradiensis, Laurentio de Sorardi de Bonde(l)montibus de Florentia
et Francisco olim Viery de Sodamis de Florentia et aliis quampluribus testibus – a
következő két bevallást tette: 1) carnalis testvérének: strennui militis, domini Mathei
dicti condam Stephani de Scolaribus de Florentia a végrendeletét mint örökös elfogadta,
a testamentum azon pontjával együtt, amely szerint Matheus relinquit in suo palatio
Florentino egy részt, amelyben özvegye a leányaival lakik, csak úgy hagyományoz
Filippóra, hogy a leányai férjhezmenetelükig, megözvegyülésük esetén vagy más
szükséges esetben ott lakhassanak, és az özvegye pedig élete tartamára lakhatási joggal
bírjon. Ezért ő az özvegynek és lányainak a mai naptól kezdve a végrendelet feltételeinek
megfelelően a palotában unam habitationem competentem adományoz. – 2) ex mera
libertate, pure, mere, simpliciter et irrevocabiliter ac intuitu optimi et fidelis servitii
atque consanguineitatis inter vivos ac taliter et ita, quod prius donatio non possit nec
valeat modo aliquo revocari, salvis tamen infrascriptis omni modo, via et iure, quo et
quibus magis et melius potuit, valamennyi Firenze városában vagy Itália más részei
fekvő ingó és ingatlan javait, amelyeket korábban is birtokolt, illetve azokat is, amelyek
vigore testamentorum condam dominorum reverendi in Christo patris et domini,
domini Andree Philippi de Scolaribus de Florentia episcopi Waradiensis et Mathei dicti
condam Stephani de Scolaribus de Florentia, strennui militis, fratris predicti domini
Philippi comitis szálltak reá, nobili viro Philippo condam Raynerii Lipi de Scolaribus
de Florentia presente et acceptante pro se vice et nomine Iohannis et Laurentii fratrum
eiusdem Philippi et filiorum dicti condam Raynerii de Scolaribus de Florentia adja és
titulo donationis hagyományozza.
Hártyán, helyenként elhalványult írással, két egymás alá írt részben, a szövegek alatt Perényi István
(fia:) Tamás császári közjegyző jelvénye (a képét lásd 501. oldalon) és Melanesi János váradi püspök 1426.
dec. 4-i megerősítő záradéka (1442) és gyűrűspecsétjének a nyoma. Archivio di Stato di Firenze, Archivio
diplomatico, Prov. Badia Fiorentina 1. (DF 288335.) – Átírta (az 1. számút csak említve, a 2. számút teljes
szöveggel) Guido (fia:) Antal apostoli és császári közjegyző 1426. dec. 23-i iratában: 1483. Uo. 2. (DF
288336.) – Az iratok (hiányosan lefényképezett) átírásait és másolatait lásd Archivio di Stato di Firenze,
Corporazione religiose, Convento 78. Badia Fiorentina 15, 278–279. (DF 289058.) és 319. (DF 289074.) – Vö.
még Zs. 1426. dec. 31-i oklevelével (1503).
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1426. december 1.

V. Márton pápát 1417. nov. 11-én választották, és nov. 21-én koronázták meg, tehát ekkor már a 10.
uralkodási éve volt. A közjegyző megszokásból írhatott kisebb számot.
1

1433

Dec. 1. (in partibus nostris Transsilvanensibus, in civitate nostra Torda, 2. die Andree)
Zs. Pálóci Mátyus országbíróhoz vagy bírói helyetteséhez. Elmondta neki Zolath-i
Péter a maga meg András fia: Mihály nevében, hogy Bether-i (dictus) Jakab fia: György
bizonyos, a mondott Bether, Chykod és Devecher, Turol, Mezewturol és Wyzesturol
nevű Bács megyei birtokokat, amelyek őket örökség jogán illetik meg, nequitiose nomine
iuris sui Garai Miklós nádornak eladta és elörökítette, a mondott Miklós nádor pedig
jogtalanul és potentia mediante a mai napig birtokolja az ő kárukra; ezért Péter a maga
meg Mihály nevében kérte őt, hogy szolgáltasson nekik igazságot. Ezért meghagyja az
országbírónak, hogy a királyi ember és a bácsi káptalan tanúbizonysága által idéztesse a
nádort vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára in curiam nostram regiam, vestram scilicet in
presentiam, majd a felek állításait meghallgatva és okleveleiket megtekintve mindenféle
késlekedés nélkül szolgáltasson igazságot; máshogy tenni ne merészeljen. Az oklevelet
adják vissza a felmutatójának. – A szöveg élén jobbról1 és a pecsét alatt: Commissio
propria domini regis.
Szakadozott szélű papíron, szöveg alatt a titkospecsét nyomával. DL 29235. (GYKOL, Cista comitatuum,
Bihar 4-39.) – Bács-Bodrog vm. évk. 1895. 45., reg.
1

1434

A papír hiánya miatt csak a kancelláriai jegyzet kezdete látszik.

Dec. 1. (in dicta Zelesthe, 2. die Andree) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előtte Themerd-i Miklós fia: Gáspár – aki Zelesthe-i Iwan fia:
Jakab felesége: Erzsébet leánya: Ilona leányától: Klárától (nob.) született –, és a következő
bevallást tette: mivel Zelesthe-i Iwan fia: Jakab fia: István fiai: Thiboldus és György a
Vas megyei Wyfalu, Egerzegh és Thapazfalva birtokokból a számára nagyanyja: Ilona
után járó leánynegyedet és hitbért, valamint ükanyja: Erzsébet után járó jegyajándékot
az ország szokása szerint kiadták, ezért jelen oklevél által nyugtatja őket erről.
Papíron, hátlapján a nádor bírói gyűrűspecsétjével. VAML 46., Szelestey cs. (DF 261567.) – 1781. évi
másolata: DL 69650. (Szily cs.) és újkori másolata: VAML 1223., Lymbus 6. (Szegedy cs.) (DF 288598.)

1435

Dec. 1. (Crisii, 7. die f. II. p. oct. Martini) Cillei Hermann zagorjei gróf és szlavón
bán emlékezetül adja, hogy Márton-nap nyolcada utáni hétfőn (nov. 25.) megjelent
jelenléte előtt Myletynch-i István szabó Alsolyndwa-i bán fia: István özvegye: Klára
(nob.) és fia: László nevében nádori levéllel Zerdahel-i néhai Márton bán özvegye
(nob.) ellenében az ő idézőlevele értelmében, a csázmai káptalan válaszlevelében leírt
ügyben, és hat napon át várt a másik fél válaszadására; ők azonban nem jöttek és
a bírságokat sem fizették meg, ezért bírságban, hacsak rationabiliter ki nem mentik
magukat, elmarasztalja őket. Presentes sigillo vicebanorum et comitum nostrorum
Crisiensium fecimus consignari.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 11882. (NRA 1549-60.)

1426. december 1. – december 3.
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1436 Dec. 1. A váradi káptalan emlékezetül adja, hogy ők Nadányi néhai Miklós leánya: Margit – aki Vadászi
Péter fia: László özvegye – öregsége miatti kérésére kiküldött Bozjási László kanonoktársuk vallomását
írásba foglalják. E szerint László kanonok András-nap előtti csütörtökön (nov. 28.) kiment az özvegy Vásári
nevű birtokon lévő lakhelyére, ahol az özvegy elmondta, hogy a férje után az ország szokása szerint járó
valamennyi Bihar és Békés megyei birtokát és birtokrészét, leánynegyedét, hitbérét és jegyajándékát, a
halastavakkal, erdőkkel, rétekkel és más egyéb haszonvételekkel együtt, amelyek most Nadányi Miklós fia:
László és fia: Márk kezén van, valamint néhai férjének, Péter fiának: Lászlónak a Püspöki hegyen lévő
szőlőit; továbbá Székelyszegi Miklós fia: Tamás leányának: Lucának hitbérét és jegyajándékát; valamint
azt a 200 újforintot, amely Maróti János és fia: László kezén van bizonyos leánynegyed és jegyajándék
címén, Nadányi László fia: János leányának: Annának, aki Szepesi Imre özvegye, meg fiainak: Jánosnak és
Mihálynak, továbbá hajadon leányának: Zsófiának adja és adományozza örök joggal és visszavonhatatlanul
azzal, hogy amíg él, a mondott Anna meg fiai és leányai kötelesek őt ellátni. A privilégiumukat autentikus
függőpecsétjükkel erősítették meg. Méltóságsor: Konrád prépost, Péter olvasó-, Miklós éneklő-, Bálint
őrkanonok. – SzSzBoklt. 96. (SzSzBML Mohács előtti oklevelek 17, Nyírbátor város lt. – DF 281296.)
1437 Dec. 2. Az aradi káptalan Zs.-hoz. Nov. 11-i parancsa (1311) értelmében Egresi Péter fia: Mihály királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: György karbeli aléneklőt, akinek a jelenlétében a királyi ember
András-nap előtti pénteken (nov. 29.) megidézte (Csépi) Andrást és társait Gyertyános birtokon lévő részükön
György-nap (1427. ápr. 24.) nyolcadára a királyi különös jelenlét elé. – Ortvay: Temes 599. (DL 54552. –
Kállay cs.) – Juhász: Aradi regeszták 25/235. sz. (Ortvay alapján.)

*.
1438

Dec. 2. A pozsonyi káptalan Zs.-hoz. – Sopron vm. II. 109. – Helyes kelte: dec. 7. Lásd 1453.

Dec. 3. (in Torda, f. III. a. Barbare) Zs. az erdélyi káptalanhoz. Elmondta neki Gerend-i
László fia: János a maga meg uterinus testvére: Péter nevében, hogy egy bizonyos Torda
megyei Ewrke birtokon lévő részt, amely őket jogosan megilleti, legittima recaptivatione
szeretnék maguknak visszaiktattatni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok
és határosok összehívása után foglalja vissza a birtokot nomine iuris prefatorum, majd
különítse el mások birtokaitól és hagyja meg kezükön az őket megillető jogon örök
birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem az erdélyi
vajda jelenléte elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek:
Demetrius de Chwch, Nicolaus Kwlchar dictus de eadem, Iohannes de Maray, Stephanus
de Egres, Ladislaus de Chekelaky.
Szakadozott, hiányos papíron, zárópecsét darabjaival. DL 30162. (GYKOL, Cista comitatuum, Torda
2-43.) – A hátlapján keresztben káptalani feljegyzés, amely szerint Chywch-i Demeter királyi ember Balázs
deák káptalani kiküldött jelenlétében Pál fordulása ünnepe előtti pénteken (1427. jan. 24.) iktatott volna, de
Ewrke-i Zaz István Bogath-i Imre és fia: Péter nevében ellentmondott, ezért megidézte őket gyertyaszentelő
Boldogasszony (1427. febr. 2.) nyolcadára.

1439

Dec. 3. (in Bonchyda, f. III. a. Nicolai) Kege Miklós dobokai alispán, Nyres-i István
és Olnok-i Barnabás fia: István szolgabírák emlékezetül adják, hogy személyesen
megjelent előttük Menyhért fia: János, majd Doboka-i néhai Magnus János fiait: Miklóst
és Mihályt familiárisaikkal meg Lewkws fiát: Miklós de eadem – akiket bizonyos, az
ő idézőlevelükben leírt ügyben eléjük idézett, és amely különböző halasztások révén
előttük folyt – felmentette a keresete alól. – A hátlapján: non solvit.
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1426. december 3. – december 4.

Papíron, hátlapján három gyűrűspecsét nyomával, illetve töredékeivel. DL 28193. (KKOL, Vegyes
iratok.)
1440

Dec. 3. (in Therebes, f. III. p. Andree) Chele-i Péter fia: János zempléni alispán és a
szolgabírák Zs.-hoz. Pálóci Mátyus országbíró nov. 1-jei levele (1269) értelmében
kiküldték maguk közül Ronva-i Illés fia: András szolgabírót, aki visszatérve elmondta,
hogy ő mindenkitől, akitől kell és illik, vizsgálódva megtudta az igazságot, amely a
panaszt igazolta.
Papíron, egy nagyobb és két kisebb gyűrűspecsét nyomával, illetve töredékeivel. DL 54553. (Kállay cs.)

1441

Dec. 4. (in Torda, f. IV. p. Andree) Zs. a kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki
Rewd-i Cheh (dictus) néhai Imre fia: Miklós nevében, hogy a Kolozs megyei Gerghfalwa
és Patha nevű birtokait, amelyek jelenleg idegenek kezén vannak occupative, legittima
recaptivatione szeretné magának visszaiktattatni. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike a
szomszédok és határosok összehívása után foglalja vissza a birtokokat nomine iuris
prefati, majd különítse el mások birtokaitól és hagyja meg kezén az őt megillető jogon
örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem az
erdélyi vajda jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi
emberek: Stephanus dictus Thompa de Zenthmihaltelek, Petrus dictus Panchel de Cheh,
Nicolaus filius Thome de Zywlkerek, Georgius de Zomordok, Blasius de eadem.
Szakadozott, alul hiányos papíron, zárópecsét nyomával. DL 26771. (KKOL, Cista comitatuum, Kolozs
C-29.) – A hátlapján keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Zylkerek-i Tamás fia: Miklós királyi
ember Ferenc frater pap konventi tanúbizonyság jelenlétében Luca-nap utáni hétfőn (dec. 16.) elvégezte
volna a feladatot, de Gywrfalva-i Péter és Imre – Gyurfalva-i Henke (dictus) László fiai: Domokos, Balázs,
István és János meg a mondott Péter fiai: Miklós és Péter, valamint Domokos fia: Péter fia: János nevében –
ellentmondtak, ezért megidézte őket vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára.

1442

Dec. 4. (die quarta Dec.) Iohannes de Mediolanensibus de Florencia váradi püspök
hozzájárulását és beleegyezését adja Ozorai Pipónak a nevében is tett, és Perényi István
(fia:) Tamás császári közjegyző 1426. nov. 30-i közjegyzői iratában (1432) írásba foglalt
adományához.
Hitelesítő záradék Perényi István (fia:) Tamás császári közjegyző 1426. nov. 30-i közjegyzői iratának alsó
részén, gyűrűspecsét nyomával. Archivio di Stato di Firenze, Archivio diplomatico, Prov. Badia Fiorentina 1.
(DF 288335.) – Átírta Guido (fia:) Antal apostoli és császári közjegyző 1426. dec. 23-i iratában: 1483. (Uo. 2.
– DF 288336.) – Az iratok (hiányosan lefényképezett) átírásait és másolatait lásd Archivio di Stato di Firenze,
Corporazione religiose: Convento 78. Badia Fiorentina 15. 278-279. (DF 289058.) és 319. (DF 289074.)

1443 Dec. 4. Csenger. Fancsikai Lázár szatmári alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy a Károlyiak
kérésére kiküldték embereiket: Mándi Pétert és Zsarolyáni Gergelyt, akik megtudták, hogy Ónodi
Cudar János szamosszegi officiálisa: Keszi Nagy Albert a panaszosok olcsvári molnárát megölte, majd a
szamosszegi, pályi és őri jobbágyokkal Olcsva birtokra törve egy ottani jobbágyukat elhurcolta. – Károlyi II.
102. (DL 98875. – Károlyi cs. nemzetségi lt., Károlyi cs.) – Szatmár 349. sz. (Uo.)

1426. december 5.
1444
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Dec. 5. (in Torda, f. V. a. Nicolai) Zs. az erdélyi káptalanhoz. Elmondta neki Ponor-i
néhai Leel fia: István a maga meg uterinus testvére: Barb nevében, hogy ők a Hunyad
megyei Dobroviczapataka nevű birtokba, amely őket minden jogon megilleti, be akarnak
kerülni. Ezért megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után
vezesse be őket abba, majd iktassa azt részükre az őket illető jogon örök birtoklásra; az
esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem az erdélyi vajda jelenléte
elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Stephanus de
Strelye, Juga de Ganchaga, Nano f. Barbol de Zalaspathaka, Bukur f. eiusdem, Barbol de
Puly, Stephanus f. Demetrii de eadem, Gwla f. Mychaelis de Chwla.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 29461. (GYKOL, Cista comitatuum, Hunyad 1-7-20.) – A hátlapján
keresztben a káptalan feljegyzése, amely szerint Puly-i Bolar fia: Barbol királyi ember János deák káptalani
kiküldött jelenlétében Tamás apostol ünnepe előtti kedden (dec. 17.) ellentmondás nélkül elvégezte a
feladatot. – Kiadása és román fordítása: Ţara Haţegului 75., a káptalani fogalmazvány: 76., reg.

1445

Dec. 5. (in Torda, in crast. Barbare) Zs. az erdélyi káptalanhoz. Elmondták neki
Torozka-i Miklós fia: László, Somberek-i Miklós felesége: Zsófia (nob.), valamint
Gerend-i László fia: János, továbbá e János frater-e: Péter nevében, hogy a Doboka
megyei Chege, Zentheged, Pwlyon, Zenthywan, Zenthgothard, Zylvas, Nyres és Mohal
birtokokon lévő, őket minden jogon megillető részeket, amelyek jelenleg idegenek kezén
vannak occupative, legittima recaptivatione szeretnék maguknak visszaiktattatni. Ezért
megparancsolja a káptalannak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után foglalja vissza a
birtokokat nomine iuris prefatorum, majd különítse el mások birtokaitól és hagyja meg
kezükön az őket megillető jogon örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad
terminum competentem az erdélyi vajda jelenléte elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen
jelentést. Kijelölt királyi emberek: Stephanus de Egres, Iohannes f. Stephani de Maro,
Demetrius f. Pauli de Chywch, Franciscus de Zenthmiklos.
Foltos papíron, zárópecsét nyomával. Gyulafehérvári káptalan mlt., Erdélyi káptalan lt. 2-92. (293.) (Beke
2-258.) (DF 277466.) – Tört. Tár 1890. 137/258. sz. – A hátlapján keresztben káptalani feljegyzés, amely
szerint Chywch-i Demeter királyi ember Balázs deák káptalani kiküldött jelenlétében Vince-napon (1427.
jan. 22.) elvégezte volna a feladatot, de Chege-i Lewkes fia: Antal a maga meg fiai: Tamás, Rufus Péter és
Zsigmond nevében ellentmondott, ezért megidézte őket gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének (1427.
febr. 2.) nyolcadára.

1446

Dec. 5. (f. V. p. Barbare) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előtte Ruzka-i Dobo Jakab fia: István a maga meg fiai: János és
Bereck, valamint Dobo (dictus) László fia: Domokos, továbbá Balázs Petherwarodya-i
apát nevében és tiltakozott az ellen, hogy Kysdobron-i Gergely deák özvegye: Borbála
(nob.) néhai férje összes, a Bereg megyei Kysdobron birtokon lévő részeit, ipsis per
eundem condam Gregorii litteratum pro redemptione sui capitis datas et collatas Ezen-i
Imre fiainak: László mesternek, Istvánnak és Akus-nak és ez István fiának: Jánosnak
juttatta és adta el az ő igen nagy kárukra és sérelmükre; egyúttal eltiltja mind az özvegyet,
mind pedig az Ezen-i nemeseket a birtokrészekkel kapcsolatos bármilyen cselekedettől.
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1426. december 6.

Papíron, a hátlap közepén pecsét darabjaival. DL 11883. (NRA 747-48.)
1447

Dec. 6. (in Torda, in Nicolai) Zs. Balázs erdélyi püspökhöz. Elpanaszolták neki Antal
kolozsmonostori apát és a konvent nevében, hogy familiárisai és officiálisai az apátság
és a konvent oláhjainak (Volahorum) 80 juhát Baach nevű birtokukról mindenféle
bűnük nélkül elhajtották és a megyebeli szolgabíró többszöri kérésére sem adták vissza,
hanem tetszésük szerint cselekedtek velük; továbbá ügyanők szintén bűntelen népeik és
jobbágyaik ökreit, valamint saját ökörcsordáikat szintén háromszor potentia mediante
elhajtották, a csordából tíz ökröt és két hízott tehenet levágtak és saját hasznukra
fordítottak; ezenkívül egyik jobbágyuk fiatal fiát a püspök engedélyével bűntelenül
elverték és megsebesítették, majd fogságba hurcolták és tetszésük szerinti ideig ott
tartották potentia mediante, és csak a szolgabíró kezességvállalása mellett engedték el;
továbbá oláhjai a panaszosok egy, a szőlőt őrző jobbágyát ártatlanul az éj csendjében
megölték, és officiálisuk az elégtételadást is megtagadta; továbbá familiárisai és
officiálisai a panaszosok különböző birtokain lakó rengeteg jobbágyát elfogták és
kínozták, tetszésük szerinti ideig fogságban tartották és csak a szolgabíró kérésére sok
pénz ellenében engedték el őket, és mindezekért kéréseik ellenére semmilyen elégtételt
sem adtak; mindezeken felül még rengeteg sérelmet és jogtalanságot okoztak nekik és
jobbágyaiknak, amelyeket felsorolni is hosszú lenne. Az apát és a konvent mindezek
orvoslását a királytól kérte. Mivel a király nem szeretné, ha a püspök familiárisainak és
officiálisainak cselekedetei másoknak is példaként szolgálnának, ezért megparancsolja a
püspöknek firmissimo nostro regio … sub edicto, hogy a familiárisai és officiálisai által
elkövetett különféle hatalmaskodásokért a váradi káptalan tanúbizonysága jelenlétében
– akinek kiküldését ezúton megparancsolja – egy, az általa kijelölt időpontban adasson
elégtételt, máshogy tenni ne merészeljen. A káptalan tegyen neki jelentést, az oklevelet
pedig elolvasása után adják vissza a felmutatójának.
Egykorú másolat. Gyulafehérvári káptalan lt., Kolozsmonostori konvent, Oklevelek 84. (Com. Kolos
A-1.) (DF 275244.) – Átírta a váradi káptalan 1427. jan. 10-i jelentésében. Uo. 83. (Com. Kolos A-71.) (DF
275243.) – Katona: Hist. Crit. XII. 472., említés, hibás szöveggel. – Fejér X/6. 790., reg. (Katona után.)

1448

Dec. 6. (in Torda, in Nicolai) Zs. a kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki
Peterd-i Péter fia: László nevében, hogy a Torda megyei Jara, Felyara, Banya, Kysaklos,
Naghaklos, Iwanfalwa, Zerdwg, Remethe, Berkes, Czynd, Chaan, Boldoch és Zenthiakab
birtokokon lévő bizonyos részeket, amelyek őt minden jogon megilletik és jelenleg idegen
kézen occupative vannak, és amelyek néhai Jara-i Mihály fia: Mihályé, ahogy mondják,
nagyapjáé voltak, legittima recaptivatione szeretné magának visszaiktattatni. Ezért
megparancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után foglalja vissza
a birtokrészeket nomine iuris prefati, majd különítse el mások birtokaitól, és hagyja
meg kezén az őt megillető jogon örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad
terminum competentem az erdélyi vajda jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen
jelentést. Kijelölt királyi emberek: Nicolaus de Komyadzeg, Tompa de eadem, Michael
de Indal, Georgius de Zomordok.

1426. december 6.
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Foltos papíron, zárópecsét nyomával. DL 28371. (KKOL, Cista comitatuum, Torda P-17.) – A hátlapján
keresztben konventi feljegyzés (kétszer, részben egyformán leírva), amely szerint Zomordok-i György
királyi ember Ferenc frater konventi kiküldött jelenlétében vízkereszt ünnepe utáni kedden (1427. jan. 7.)
végre akarta hajtani a feladatot, de Zarkad-i Miklós/László fia: László a maga meg Zarkad-i Benedek fia:
László, Tamás fiai: Miklós és Dénes, Francyas (dictus) János fia: László fiai: János, Tamás és László, a
mondott Tamás fia: Dénes fiai: János és Péter, Miklós fia: Péter ellentmondott, ezért ad congregationem
megidézte őket gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének (1427. febr. 2.) nyolcadára; alatta: solvit II dietas
et de scriptura.
1449

Dec. 6. (in Thorda, in Nicolai) Zs. a kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki
Walko-i Miklós fia: László fiai: György, Benedek és Miklós, Zenthmihaltelke-i
Mihály fia: István, Walko-i Tamás fia: Miklós és István fia: János, Farnas-i Ruffus
Dénes, továbbá Thamasfalwa-i Gergely fiai: György, Tamás és Imre nevében, hogy a
Kolozs megyei Walko birtokuk nélkülözi a törvényes határjárást, és arra különösen
Gerewmonostra birtok felől lenne szükség. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike
a szomszédok és határosok jelenlétében járja meg a birtok határait, majd hagyja meg
azt kezükön az őket illető jogon örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze
ad terminum competentem az erdélyi vajda jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda
tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Thomas de Saard, Emericus Jaray de Nadas,
Gregorius Magnus de Andrashaza, Petrus, Andreas de eadem Saard, Joannes Wayda de
Myregyo, Laczko f. Bothos de eadem.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1427. jan. 8-i, Csáki László erdélyi vajdához szóló jelentésében (ennek
csonka másolata: DL 30428. – GYKOL, Centuriae EE-6.), amelyet átírtak ugyanők 1) 1542. júl. 7-én (DL
28797. – KKOL, Metales G-8., ennek csonka másolata: Bánffy cs. nemzetségi lt., Oklevelek 370. – DF
260922.) és 2) 1548. jan. 26-án (DL 28798. – KKOL, Metales V-7.).

1450 Dec. 6. Jelovik vár. Frangepán Miklós dalmát-horvát bán a zenggi székesegyházban mondandó misékre évi
60 aranyforintos alapítvány tesz. – Frangepán I. 209. – Farlati: Illyr. sacr. IV. 125. – Katona: Hist. Crit. XII.
467., Fejér X/6. 847. (mindkettő Farlati után).
1451

Dec. 6. (in Thorda, in Nicolai) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda a kolozsmonostori
konventhez. Elmondta neki Papfalva-i László, hogy bizonyos, a Kolozs megyei
Zenthandreas birtokán lévő földdarabot, amely a birtokon átfolyó Kwrth folyótól
Harazthus és Wyfalu birtokok felé esik, és jelenleg idegen kézen van occupative, legittima
recaptivatione szeretné magának visszaiktattatni. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében az alvajdai emberek egyike
a szomszédok és határosok összehívása után foglalja vissza a birtokrészt nomine sui
iuris, majd különítse el mások birtokaitól és hagyja meg kezén az őt megillető jogon
birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem jelenléte elé,
a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt alvajdai emberek: Andreas dictus
[Ha]mar, Gregorius Parvus de Wybuda, Thomas Roka de eadem, Petrus dictus Choronk
de dicta Papfalva, Ladislaus de Boch.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1426. dec. 30-i jelentésében: 1498. Jósika cs. hitbizományi lt., Oklevelek
17. (DF 257567.)
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1426. december 7. – december 8.

Dec. 7. (8. die Andree) A garamszentbenedeki konvent Garai Miklós nádorhoz. Tudja
meg, hogy Zs.-nak László sági prépost és a konvent részére szóló éves megbízása
értelmében, az abban megnevezett Daras-i István királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Pál frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők András-napon
(nov. 30.) kimentek Hont megyébe, ahol mindenkitől, akitől kell és illik, megtudták az
igazságot: e szerint Magnus János esztergomi várnagy, officialis videlicet seu protector
possessionis capitularis vel prepositalis Gerek vocate ex consilio et inductione eiusdem
capituli Strigoniensis bizonyos földből készült határjeleket, amelyek László sági prépost
és a konvent Saagh birtoka és Kysthwr-i Mihály deák birtoka között jogosan álltak,
és amelyek a birtokokat egymástól angulariter választják el, a várnagy alofficiálisa:
György deák, továbbá Gerek birtokon lakó – név szerint Georgius dictus Appa, Iohannes
f. Benedicti, Michael dictus Crassy, Matheus f. Laurentii, Petrus Barthal, Iacobus
Pychoro, Georgius Parvus, Anthonius dictus Salomon, Gregorius Andoch, Albertus
Farkas, Stephanus Jacabcha, Thwrchyk, Andreas Zwgi, Nicolaus Buday, Benedictus f.
Demetrii, Demeterius Strabo, Egidius Lachky, Ladislaus Magnus, Stephanus Baytha,
Thomas Molnar, Michael carnifex, Blasius Bood, Petrus similiter Bood, Benedictus f.
Luce, Paulus f. eiusdem, Nicolaus Michke, Thomas Syle, Laurentius f. Ladislai Magni,
Silvester, Tomas Syle, Nicolaus Texes, Benedictus Kwthy, Symon Barthal, Stephanus
Zobnor, Iacobus f. Luce, Paulus f. Bachos, Dionisius, Mathias Bozo, Paulus Pethke,
Andreas f. Ladislai et Iacobus Fanchero nevű – jobbágyaival és népeivel in saccis
sportisque et capisteriis teljesen elhordatta és elpusztíttatta potentia mediante.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 11884. (Acta Jesuitica, Neosol. 13-18.)

1453 Dec. 7. A pozsonyi káptalan Zs.-hoz. Pálóci Mátyus országbíró nov. 19-i levele (1385) értelmében kiküldték
tanúbizonyságukat: Budai Jakab kanonokot, akinek a jelenlétében Hofi Volfgang királyi ember András-nap
utáni hétfőn (dec. 2.) be akarta vezetni Bazini Miklós grófot és fiát: Györgyöt a Sopron megyei Cél másképp
Ruszt birtok felébe, de akkor Hédervári Imre özvegye: Dorottya ellentmondott, ezért megidézte a királyi
jelenlét elé. – Sopron vm. II. 109., dec. 2-i kelettel. (DL 11875. – NRA 323-19.) – Héderváry I. 169. és II. 358.,
reg. (Uo.)

*.

Dec. 7. V. Márton pápa meghagyja az erdélyi püspöknek, hogy engedélyezze az obszerváns ferenceseknek az
erdélyi Szászrégen melletti Felfaluban egy kolostor alapítását. – Bullarium Franciscanum VII. 666. – A bulla
helyes kelte: 1427. dec. 7.

1454

Dec. 7. u. ([… die] sab. a. concept. Marie) A váradi káptalan Zs.-hoz. Nov. 19-i parancsára
(1381) Papos-i Sebestyén fia: Miklós királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Gergely karbeli klerikust, akik visszatérve elmondták, hogy ők Mária fogantatásának
ünnepe előtti szombaton (dec. 7.) vizsgálatot tartottak [… …].
Szakadt, hiányos, alsó részén hiányzó papíron, hátlapján pecsét darabjaival. DL 54554. (Kállay cs.)

1455

Dec. 8. (in Harazth, in concept. Marie) Garai Miklós nádor a csornai konventhez.
Elmondták neki Mihali-i Ugrin fiai: István és János, Walth-i István fia: Miklós, valamint
Gywro-i Zere János özvegye: Luca (nob.) és Lak-i Garazda Miklós felesége: Katalin (nob.)
nevében, hogy ők a Sopron megyei Gywro birtokba, amely őket minden jogon megilleti,
be akarnak kerülni. Ezért meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat,
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akinek a jelenlétében a nádori emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása
után vezesse be őket abba, majd iktassa azt részükre az őket megillető jogon örök
birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a nádori
jelenlét elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt nádori emberek: Jeklin
de Nichk, Ladislaus, Anthonius de Pynne, Petrus de Linkohath, Stephanus de Ladon,
Iohannes Gerezd, Petrus de eadem.
Átírta a csornai konvent 1426. dec. 28-i jelentésében: 1492. DL 43682. (Múz. törzsanyag, Wenzel-gyűjt.)
– Újkori egyszerű másolata: DL 61413. (Kisfaludy cs.)
1456 Dec. 8. A garamszentbenedeki konvent előtt Palásti Paska, Középtúri László, Dereszlényi István és
László, Szilvaközi Mihály, Podhorcsányi Erdős Miklós (proc. Piri Ágoston) perbe fogták Ebedeci Lázár
gyermekeit: Anna asszonyt és Lászlót a nádori jelenléten a leányágat is illető Bars megyei Ebedec, Gödörfüs
és Pusztavalkáz birtokok kétharmada miatt, és a perben Lázár gyermekeit megbírságolták, most azonban
fogott bírák közbenjárására úgy egyeznek meg, hogy a pert megszüntetve és a bírságot elengedve az ebedeci
részt Lázár gyermekei, a másik két birtokon lévő részeket pedig Paska és társai kapják, a birtokrészekre
pedig kölcsönösen szavatosságot vállalnak. – Palásthy I. 286. (A garamszentbendeki konvent 1481. aug. 22-i
okleveléből. Garamszentbenedeki konvent orsz. lt. 2727., Prot. A – DF 206796. – fol. 139v.) – Eredetije:
hiányos papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 43678. (Múz. törzsanyag, 1893-19.)
1457

Dec. 9. (f. II. concept. Marie) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
személyesen megjelent előttük Bwthka-i Kezegh (dictus) János fia: Péter és bemutatta
IV. László király 1283.1 évi privilégiumát (Reg. Arp. 3234. sz.) kérve annak átírását.
Hártyán, pecsét befüggesztésének helyével. DL 66880. (Dessewffy cs., margonyai.) – Átírták ugyanők
1561. szept. 2-i oklevelükben. DL 105261. (Klobusiczky cs.)
1
Az átírásban az oklevél éve 1278, ami ellentétben áll az alkancellár nevével és a király uralkodási évével,
vö. a Reg. Arp. regesztájánál leírtakkal.

1458 Dec. 11. Kazimierz. A Krakkó külvárosában, Kazimierzben álló Szent Katalin-templomban alapított oltár
helyének leírásakor említik néhai Stibor kápolnáját. – Wenzel: Stibor 163.
1459 Dec. 12. Medgyes. Zs. Bihar megye hatóságához. Mivel Petlendi Barnabás fiát: Miklóst és feleségét:
Margitot királyi különös védelmébe vette, ezért megparancsolja nekik, hogy védjék meg őket birtokaikban
és birtokjogaikban. – Csáky I. 343. (DL 71467. – Csáky cs., központi.)
1460 Dec. 12. Medgyes. Csáki László erdélyi vajda az erdélyi káptalanhoz. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében a vajdai emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után egyike vezesse be
Bolyai Sándor fia: János feleségét: Dorottyát a Szentpál, Ugra, Lackod, Széplak és Balázsfalva Küküllő,
Tür, Csufud, Véza és Kapud Fehér megyei birtokokon lévő, őt jogosan megillető részek birtokába, majd
iktassa részére; az esetleges ellentmondókat idézze Lépes Lóránt erdélyi alvajda jelenléte elé. Kijelölt vajdai
emberek: Mohai György, Ravaszi György, Kapudi Miklós és János. – Z–W. IV. 261. (DL 30163. – GYKOL,
Cista div. com. 1-3-41.) – A hátlapján keresztben káptalani feljegyzés, amely szerint Ravaszi György vajdai
ember László pap jelenlétében István protomártír ünnepének nyolcadán, pénteken (1427. jan. 2.) iktatott
volna, de az asszony fiai: Pál és János, valamint leánya nevében Herbarth ellentmondott; datum in octava
Beati Iohannis ewangeliste (1427. jan. 3.).
1461 Dec. 12. Raguza. Raguza városa Zs.-hoz. Jelenti a ciprusi, rodoszi és a török hajóhad kifutásáról szóló
híreket. – Gelcich 320. (Lettere di Levante vol. 10, fol. 1r. – DF 290402.)

476
*.
1462

1426. december 13. – december 15.

Dec. 13. e. A pozsonyi káptalan oklevele. – Olgyay oklt. 94. sz. (DL 37514. – Olgyay cs.) – Lásd 1522.

Dec. 13. (in Kyzmarton, in Lucie) Kaniza-i István soproni ispán emlékezetül adja, hogy
korábban M[iha]li-i Ugrinnak 60 forintot – forintját 100 dénárral számítva – adott kölcsön,
amiként azt a vasvári káptalan oklevele tartalmazza; mivel Ugrin a mondott összeget
visszafizette, ezért nyugtatja erről és a káptalan oklevelét is specietenus átadja neki.
Hiányos papíron, a szöveg alatt zöld viaszba nyomott gyűrűspecséttel. DL 61412. (Kisfaludy cs.)

1463 Dec. 13. Pozsony. Pozsony város adóslevele 400 aranyforintról József hintbergi zsidó részére. – MagyarZsidó oklt. IV. 78. (Pozsony város lt. 3404. – DF 241482.) – Bratislava 1000. sz. (Uo.)

*.

Dec. 13. Pozsony. Zsófia özvegy cseh királyné levele fivéréhez, Ernő bajor herceghez. Érkezzen meg hozzá,
mielőtt Zs. nem utazik el Itáliába. – DRTA X. 52., 4. jegyz. (München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv,
Geheimes Hausarchiv, Akt. 543., tom. I. fol. 80.) – A levél helyes kelte: 1427. dec. 13. Lásd Kopičková:
Mnichovský fascikl 134/39., reg. Lásd még: 1474.

1464 Dec. 13. Róma. János kalocsai érsek a commune és minutum servitium-ából – a Medici testvérek által – 250
kamarai forintot megfizetett, a fennmaradó rész kifizetésére pedig 8 hónap haladékot kapott. – Cameralia I.
627a sz. (Camera Apostolica, Obligationes et solutiones vol. 63, fol. 69.)

*.

Dec. 14. Magyarbród. Zs. levele Pelsőci Péter székelyispánhoz. – Brassói Evang. Egyházközség Lt.,
Diplomatarii Josephi Franz Trausch 76–64. (DF 286705.) – Hibás keltezésű másolat, helyes kelte: 1425. dec.
15. Lásd ZsO XII. 1301. sz.

1465

Dec. 14. (3. die f. V. p. concept. Marie) Péter jászói prépost és a konvent Garai Miklós
nádorhoz. Tudja meg, hogy Chethnek-i János mester részére Zalona-i István fia: László
fia: István ellenében szóló bírói intézkedése értelmében az abban megnevezett Tybahaza-i
Péter fia: István nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Mihály frater papot, akik
visszatérve elmondták, hogy ők Mária fogantatásának ünnepét követő csütörtökön (dec.
12.) megidézték a mondott Istvánt válaszadásra és a hat márka bírság megfizetésére
Borswa birtokon lévő részén János mester ellenében vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára
jelenléte elé.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 11885. (NRA 1549-93.)

1466

Dec. 15. (in Dumbro, dom. p. Lucie) János zágrábi püspök, római és magyar királyi,
valamint királynéi főkancellár emlékezetül adja, hogy Burst Henrik fia: Menyhért hűséges
szolgálatai fejében, quibus idem nobis et ecclesie nostre ab annis puerilibus gratum studuit
se reddere et acceptum et in posterum indefessius anhelat exhibere, pro quibus a nobis
magno premiorum antedoto merito esset remunerandus, in aliqualem tamen dictorum
servitiorum suorum recompensam et ut ipsis nostris iussionibus ferventius incalescat,
az Iwanych provinciában fekvő Korithna és Nowak nevű prédiumokat, amelyek néhai
vak Bertalan fia: Imre örökös nélküli halálával jogosan és törvényesen háramlottak
vissza kezére, valamennyi haszonvételével és általánosságban felsorolt tartozékával a
mondott Menyhértnek és örököseinek adományozza örök joggal és visszavonhatatlan
birtoklásra ad instar aliorum predialium nostrorum, salvis dumtaxat iuribus alienis
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azzal, hogy hűtlensége esetén a birtokokat elveszti. Az oklevelet autentikus püspöki
függőpecsétjével erősítette meg.
Átírta uő. 1427. jan. 13-i privilégiumában. A. HAZU D-IX-49. (DF 231074.) – Ezt átírta Gúti Ország
Mihály nádor 1481. jan. 17-én. Zágrábi érsekség lt., Donationalia 162. (DF 268057.) – Lukinović VI. 224. –
Isprave 365/1720., reg.
1467

Dec. 15. (dom. p. Lucie) A vasvári káptalan emlékezetül adja, hogy megjelent előttük
Thewthus-i Miklós fia: Mihály deák a maga meg carnalis testvérei: Pál és Balázs
terhével és szavatossággal, majd a következő bevallást tette: Geregye-i Bálint fiát: Pált
mindenféle hatalmaskodása alól, amelyet ezidáig elkövetett ellenük, felmenti, és az
ügyekben keletkezett valamennyi oklevelet érvényteleníti a jelen levelük ereje által.
Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. DL 12848. (NRA 1699-238.)

1468

Dec. 16. (3. die sab. p. Lucie) Péter jászói prépost és a konvent Garai Miklós nádorhoz.
Tudja meg, hogy a Chethnek-i László felhévízi keresztes rektor meg frater-ei: Miklós és
János, valamint e Miklós fia: György részére Hanwa-i Sandrinus fia: László, Chakan-i
Miklós és Sayonempthy-i Pelbárt ellenében szóló bírói intézkedése értelmében az abban
megnevezett Tybahaza-i Péter fia: István nádori emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Mihály frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Luca-nap utáni szombaton
(dec. 14.) a mondottakat Haskwth-on lévő officiolátusukban megidézték vízkereszt
(1427. jan. 6.) nyolcadára jelenléte elé.
Két példányban, mindkettő papíron, azonos kéz írásával, zárópecsét nyomával: 1) DL 11886. (NRA
1549-94.) mint Csetneki László példánya és 2) Andrássy cs. krasznahorkai lt. 15-29. (DF 265277.), ennek a
hátlapjáról nem készült fényképfelvétel.

1469

Dec. 16. (f. II. a. Thome ap.) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg, hogy
nov. 11-i parancsára (1312) Synew-i Antal királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Fábián mestert, subnotarius-t, akik visszatérve elmondták, hogy ők Mária fogantatásának
ünnepe előtti szombaton (dec. 7.) kimentek Sempyen faluba, Lewkes fia: Miklós lakhelyére,
ahol személyesen őt magát és általa a távol lévő Megges-i István fiát: Zsigmondot
felszólították verbo vestre maiestatis a parancsban leírtakra, de Miklós úgy nyilatkozott,
hogy Kozmatheleke és Myklostheleke prédiumokat a fogott bírák ítélete szerint már
megosztották, további osztályt tenni nem áll szándékában, a pert pedig jelenleg nem
kívánja megindítani, ezért őket a két prédium további használatától eltiltották.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 54555. (Kállay cs.)

1470

Dec. 16. (Pozonii, f. II. p. Lucie) Korythnig-i Lengen Péter terre Scepusiensis nyugtatja
Pozsony város hatóságát, hogy ura, Brezewicza-i Henrik fia: Péter (magn.) tárnokmester
parancsára neki a következő év újévi ajándéka fejében járó 12 száz újdénáros forintot
átvette tőlük.
Papíron, a szöveg alatt zöld viaszba nyomott gyűrűspecséttel. DL 43679. (Múz. törzsanyag, Nagy Istvángyűjt.)
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1426. december 17. – december 19.

1471 Dec. 17. A váradi káptalan előtt Dersi Kántor Benedek fia: László – a maga meg fia: Miklós, továbbá rokonai:
Fülpösi Lőrinc fia: László leányai: Ilona asszony meg Margit és Katalin hajadonok, e Lőrinc fia: Miklós fiai:
Tamás és László, továbbá e Lőrinc fia: János leányai: Ilona asszony meg Veronika és Erzsébet hajadonok
nevében – eltiltotta Fülpösi Lőrinc fiait: Lászlót és Miklóst, valamint a mondott Fülpösi Lőrinc fia: János
fiait: Andrást, Mihályt, Lőrincet és Györgyöt a Szatmár megyei Ravaszd és Fülesd prédiumok elcserélésétől,
Kölcsei Jakab fiát: Dénest, István fiát: Mihályt és másik István fiait: Lászlót és Jakabot, továbbá a többi kölcsei
és istvándi nemest pedig azok birtokbavételétől. – Levt. Közl. 9. (1931) 75., reg. (DL 39515. – Petróczy cs.)
1472 Dec. 17. Sopron. Laistel János elszámolása. – Házi II/1. 163. (Sopron város lt.,Városi könyv D 2989. – DF
204422., p. 77.)
1473 Dec. 18. Agárdi Tőke Péter liptói alispán és a négy szolgabíró Zs.-hoz. Megkapták parancslevelét,1 hogy
vizsgálják ki Cseremnai Tamás fia: János és fiai: Tamás, György, Bálint, István és András panaszát arról,
hogy György-nap táján ismeretlenek cseremnai házukat éjjel felgyújtották, így abban ingóságaik, valamint
a Liptó megyei Cseremna és Okolicsnó, illetve a Turóc megyei Babonik birtokaikra vonatkozó okleveleik
elpusztultak. Továbbá IV. László királynak az őket (ti. felmenőiket) Okolicsnó birtokban megnemesítő
okleveleit Cseremnai Péter fia: András, János fia: Mihály tartják a kezükben, és azokat többszöri kérésükre
sem hajlandók visszaadni. A vizsgálatra két embert küldtek ki, akik visszatérve jelentették, hogy Tamás
apostol ünnepe előtti kedden (dec. 17.) mindenkitől, akitől lehet és illik, jelesül Cseremna és Okolicsnó
birtokok szomszédjaitól és határosaitól tudakozódva megtudták az igazságot, amely a panaszt mindenben
igazolta. – Húščava 100. (Okolicsányi cs. liptószentmiklósi lt.)
1
Az oklevél eredetije nem maradt fenn, de Zs.-nak a turóci konventhez, illetve a szepesi káptalanhoz
intézett, ugyanezen tárgyban egyaránt nov. 7-én kelt parancslevelei alapján szintén ugyanekkorra keltezhető.

1474 Dec. 18. Milánó. Filippo Maria Visconti milánói herceg Zs.-hoz. Örömmel értesült leveléből azon
szándékáról, hogy Itáliába kíván jönni és csapatokat is kíván küldeni, mert így nem hagyja őt cserben.
Köszöni fáradozását, és kéri, hogy siessen, amilyen gyorsan csak lehet, mert ezt nemcsak az ő helyzete,
hanem a birodalom itáliai tekintélyének helyreállítása is megkívánja. Zs. legutóbbi levelében érkezésére
konkrét időpont nem szerepelt, ezek szerint az utolsó előtti értesítéséhez1 kell tartania magát, amely szerint
a csapatok 1427. januárban, vagy Zs. személyesen februárban érkezne. Jöjjön mihamarább, de maga előtt
4000, vagy legalább 3000 lovast is küldjön előre. Beleegyezése nélkül addig egyáltalán nem akar senkivel
sem nem békét, fegyverszünetet vagy bármilyen más megállapodást kötni; ezután is csak a szükség vinné
rá, bár nagyon kétséges, hogy egymagában ki tud-e tartani februárig. Most tél lévén, nem tud csapataival
sem kivonulni, sem táborozni, de februárban már várhatók az újabb támadások. – Osio II. 278. (Milánói lt.,
Potenze estere, Germania, 1426, kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio 24/169. sz., nem zárva ki az 1427.
évre történő keltezést, mivel a római számmal írt évi dátum vége sérült. (Uo.) – DRTA X. 52., kiv. (Uo.)
1

1475

Zs.-nak a milánói herceghez intézett ezen két levele nem maradt fenn. Lásd DRTA X. 52. 4–5. jegyz.

Dec. 19. (f. V. a. Thome ap.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja, hogy
Iohanne [filio Stanizlai de Kallo] pro se personaliter ac pro Vallentino, Stephano, Iohanni
et Dominico filiis suis, terhüket magára véve szavatossággal ab una, parte vero ab alia
Vallentino filio Iohannis filii Petri, Gregorio filio Iacobi filii Stephani, [Petro filio Ladislai
filii] Vincentii et Philippo prefati Iacobi filii Stephani de Apagh pro se personaliter ac
pro Iohanne, Andrea, Ambrosio et Mathya filiis necnon Iohanne et Gregorio filiis
dicti Ioha[nnis, … … frat]ribus suis, prefato Vallentino filio eiusdem Iohannis filii
Petri, item Georgio, Stephano et Clemente fratribus uterinis suis, annotato Petro filio
Ladislai filii Vincentii, preterea [… … …] suis iamfato Philippo filio Iacobi, terhükkel és
szavatossággal, coram nobis constitutis, per eosdem Iohannem filium Stanizlai de Kallo,
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Vallentinum filium Iohannis filii Petri, Gregorium filium Iacobi filii Stephani, Petrum
filium Ladislai filii [Vincentii, Philipum] filium prefati Iacobi filii Stephani de Apagh
in suorum et dictorum filiorum, fratrum et nepotum eorum nominibus et in personis
cum dictis oneribus in se receptis viva voce spontaneaque eorum voluntate confess[os
… …] pariter et relaturos, quod quamquam inter eos occasione et pretextu quarundam
particularum terrarum inter possessionem Apagh predictarum eorundem nobilium de
eadem et predium Zelews nunccupatum annotati Iohannis fi[lii Stanizlai de] Kallo et
filiorum suorum, in comitatu de Zaboch habitam et existens diverse lites, contentiones
et controversie ac litium, contentionum et controversiarum materie orte et suscitate ac
diutius ventilate et protracte extiterunt. Tamen [… …] bonum pacis ac tranquili et pacifici
status ipsorum commodi et unionem ordinantibusque, disponentibus et componentibus
plurimis probis nobilibusque viris, notanter vero magnifico Stephano filio Iohannis filii
Petri de Bathor, [dapiferorum] regalium magistro, Ladislao filio Petri filii Chyre de Almos,
Barnabe filio Iohannis filii dicti Petri filii Chyre de eadem, Andrea de Ibran, Michaele
filio Iohannis de Kemeche, Mathya et Gregorio filiis Dyonisii de Pazon et [Mat]hyus1
de Magh, pacis videlicet amatoribus ac de pace partium gratulantibus partesque suas
interponentibus et sollicite roborantibus taliter inter se concordassent et concordarunt
coram nobis, quod pretactas possessionem Apagh et predium Zel[ews m]etis et cursibus
metalibus infrascriptis ab invicem hoc modo et ordine separassent, sequestrassent
et distinguissent, quod prima meta inciperet in quodam monte eminenti Chereshegh
nunccupato, ubi essent tres mete ter[ree] antique, quarum una a parte orientali Apagh,
altera a plaga meridionali Zelews antedictis, tertia vero a parte septemtrionali Synew
possessionibus metaliter separarent; deinde tenderet ad dictam plagam orientalem penes
pratum Thesar vocatum, ubi penes idem pratum a plaga occidentali eiusdem secus dumos
viminosum(!) due mete terree capitales de novo forent elevate, quarum una Apagh et
altera Zelews possessionibus separarent; abinde tenderet secus et penes dictum pratum
Thesar versus predictam plagam meridionalem penes quasdam terras arabiles transeundo,
ubi inter dictum pratum et terras arabiles foret nova meta terrea cursualis esset(!) erecta;
abhinc ad eandem plagam meridionalem directe tendendo penes quoddam pratum seu
locum vulgariter Bydesser vocatum similiter nova meta terrea cursualis esset agregata;
deinceps ad eandem plagam eundo attigissent viam de predicta possessione Apagh ad
villam Napkor ducentem, ubi due mete terree capitales de novo forent sublevate, quarum
una Apagh et altera Napkor predictis separarent; dehinc per modicum spatium penes
dictum pratum Thesar esset nova meta terrea capitalis noviter agregata; abindeque
sepedictam plagam meridionalem continuando in fine sepedicti prati Thesar meta terrea
cursualis esset agregata; inde dicta plaga meridionali servata quibusdam terris arabilibus
pertransitis foret meta terrea cursilis; abinde autem ad eandem plagam transeundo iungeret
monticulum penes quoddam lignum Bedewfaya vulgariter appellatum, ubi in dicto
monticulo esset meta terrea capitalis noviter elevata; deinceps ad eandem plagam tendendo
attingeret montem Pechkeshege dictum, ubi forent due mete terree similiter capitales
de novo cumulate, quarum una Apagh, altera vero Napkor possessionibus supradictis
separarent; adhuc ad eandem plagam procedendo veniret ad quendam monticulum,
ubi foret meta terrea cursilis; deinde autem penes viam de dicta possessione Apagh ad
predictum oppidum Kallo ducentem girando in medio tremmularum vulgariter Nyaras
esset meta cursilis; postremoque et ultimo sepedicta plaga meridionali servata per bonum
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spatium procedendo veniret ad montem Peczkesfew nominatum, ubi forent tres mete
terree antique angulares, quarum una possessionibus Apagh, altera Napkor sepedictis,
tertia vero predio Thewth nominato abinvicem distinguerent et separarent ibique mete
possessionis Apagh et predium Zelews terminarentur. – Mindezeken felül a felek az
általuk eddig egymással és jobbágyaikkal szemben, illetve a jobbágyaik által elkövetett
különféle károkozásokat, sérelmeket, hatalmaskodásokat, stb., semmisnek nyilvánítják,
valamint az ezekben kibocsátott valamennyi peres oklevelüket érvénytelenítik, és
kölcsönösen nyugtatják egymást erről.
Felül hiányos, foltos, elhalványult írású papíron, hátlapján pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt.,
Metales, Szabolcs 1. (DF 209560.)
1

1476

A kiegészítésre lásd C. Tóth: Szabolcs megye 196.

Dec. 19. (20. die Andree) A garamszentbenedeki konvent emlékezetül adja, hogy
Zs. nov. 12-i parancsára (1318) Kysfalud-i Rasan András királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: János frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Andrásnapon (nov. 30.) kimentek (Simonyi) birtokra, ahol a királyi ember a határosok és
szomszédok összehívása után ellentmondás nélkül bevezette (Simonyi) Imrét és Miklóst
az ottani fortalicium seu castellum birtokába, majd iktatta azt részükre az őket megillető
jogon örök birtoklásra a törvényes ideig a helyszínen maradva.
Hártyán, kezdő díszített C betűvel, selyemzsinóron függőpecséttel. DL 43680. (Múz. törzsanyag,
1904-69.) – Ennek 18. századi másolata: DL 87997. (Esterházy cs. hercegi ágának lt., Rep. 23-M-1210.)

1477

Dec. 19. (4. die f. II. p. Lucie) A zobori konvent Zs.-hoz. Nov. 19-i parancsára (1382)
Rachan-i Pál királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: János frater papot, akik
visszatérve elmondták, hogy ők Luca-nap utáni hétfőn (dec. 16.) kimentek Nyitra
megyébe, ahol vizsgálatot tartva megtudták, hogy minden a panasz szerint történt.
Papíron, kerek zárópecsét töredékeivel. DL 59104. (Forgách cs.)

1478

Dec. 20. (6. die dom. p. Lucie) A győri káptalan Zs.-hoz. Nov. 4-i parancsára (1276)
Nogyabon-i Magnus Egyed királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Mihály
karbeli papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Luca-nap utáni vasárnapon (dec. 15.)
kimentek Pozsony megyébe, ahol vizsgálatot tartva megtudták, hogy minden a panasz
szerint történt.
Hiányos papíron, kerek zárópecsét darabjaival. DL 48625. (Üchtritz-Amadé cs.)

1479 Dec. 21. A pannonhalmi konvent Zs.-hoz. Nov. 13-i parancsára (1327) kiküldték tanúbizonyságukat: Benedek
frater papot, akinek a jelenlétében Verestői László királyi ember dec. 6-án ellentmondás nélkül bevezette Némai
Jeromost másképp Kolost és fiát: Lászlót Némalőrincülése és Kövesgyolcs prédiumok birtokába és iktatta
részükre királyi adomány címén. – Pannonhalmi konv. II. 202. (DL 43681. – Múz. törzsanyag, Wégh-gyűjt.)
1480 Dec. 21. István turóci prépost és a konvent Zs.-hoz. Nov. 7-i parancsára (1288) Veresházai Miklós fia: András
királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Pál frater papot, akik visszatérve jelentették, hogy Tamás
apostol ünnepe előtti kedden (dec. 17.) kimenve Liptó megyébe mindenkitől, akitől kell és illik, jelesül
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Cseremna és Okolicsnó birtokok szomszédjaitól és határosaitól megtudták az igazságot, amely a panaszt
mindenben igazolta. – Húščava 101. (Okolicsányi cs. liptószentmiklósi lt.)
1481

Dec. 22. (in Zenthemrech, dom. p. Thome ap.) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda
a kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki Pelsewlch-i nádor fia: Péter (magn.)
székelyispán nevében, hogy a Kolozs megyei Zylwas birtokot és Kallyan-i Mihálynak
a Septheer birtokon lévő részét, amelyek jelenleg idegen kézen vannak occupative,
legittima recaptivatione szeretné magának visszaiktattatni. Ezért megparancsolja a
konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében az alvajdai
emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után foglalja vissza a birtokrészt
nomine iuris domini comitis, majd különítse el mások birtokaitól és hagyja meg kezén
az őt megillető jogon birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum
competentem jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt alvajdai
emberek: Vyd dictus Vas, Gregorius, Stephanus dicti Pozd[.., … …], Matheus, Franciscus
de [A]aronzenthmiclos, Nicolaus, David [de Sombor, Petrus] de Mykay, alter Petrus […]
de Fornas, Michael de Valkow, [… … Andreas] dictus Hamar de Wybuda, Iohannes de
Kwzeplak, Miske de Mo[ch, Stephanus] de Nyres.
Lyukas, foltos papíron, zárópecsét nyomával. DL 27008. (KKOL, Cista comitatuum, Kolozs P-44.) –
A hátlapján keresztben javításokkal és kihagyásokkal teli konventi feljegyzés, amely szerint Sombor-i Dávid
alvajdai ember Balázs frater jelenlétében újév ünnepe utáni hétfőn (1427. jan. 6.) elvégezte volna a feladatot,
de az Orozfaya-n lakó Sos (dictus) Mátyás Bolgar (dictus) Miklós fia: István nevében, Septer-i Simon a
maga meg fia: Benedek nevében, Septer-i Porklab (dictus) László felesége: Veronika, Fodor Mátyás Thusan-i
Bolgar István nevében ellentmondott, ezért megidézte őket vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára; de relatoria
et de illa littera solverent ducentos denarios, scilicet dominus Blasius de via solveret etc., de scriptura non
solvit; alatta: solvit pro scriptura.

1482 Dec. 22. Abbiategrasso. Filippo Maria Visconti milánói herceg levele János veszprémi püspökhöz és Brunoro
della Scala birodalmi vikáriushoz, amelyben kéri őket, hogy szavojai követségük után hazatértükben jöjjenek
hozzá Milánóba. – Osio II. 280. (Milánói lt., kancelláriai fogalmazvány.) – Carteggio II. 24/170. sz. (Uo.) –
Óváry 102/346. sz. (Uo.)
1483

Dec. 23. (Brasschovie, Transsilvanensis diocesis, in domo residentie tunc temporis
prefate regie maiestatis, in introitu ipsius domus, hora tertiarum vel quasi, indictione
quarta, die vero Lune, 23. mensis Decembris, pontificatus … Martini pape V. anno
nono/!/1, regnante … principe … Sigismundo Romanorum rege … ac Hungarie,
Boemie, Dalmatie, Croatie etc. rege) Guido (fia:) Antal avignoni egyházmegyei
klerikus, apostoli és császári közjegyző a személyesen megjelent nobilis vir Laurentius
condam Raynerii Lipi de Scolaribus de Florentia kérésére írásba foglalja Preen-i István
(fia:) Tamás császári közjegyző 1426. nov. 30-i közjegyzői iratát (1432) és Iohannes
de Mediolanensibus de Florentia váradi püspök megerősítő záradékát (1442). Tanúk:
Bartholomeus de Pisis (spect. et egr.) decretorum doctor, consiliarius advocatusque et
procurator prefate imperialis maiestatis, Iohannes Andree de Lambertestis de Florentia,
Ricoldus ser(!) Pauli Ricoldi de Luco de Florentia, Philippus Emerici de Freschobaldis
consimiliter de Florentia, Iacobus Antonii alias Bolonignus de la Commote de Bononia
(nob.).
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Hártyán, a szöveg alatt Guido (fia:) Antal apostoli és császári közjegyző jelvénye (képét lásd a ZsO VIII.
392. oldalán). Archivio di Stato di Firenze, Archivio diplomatico, Prov. Badia Fiorentina 2. (DF 288336.)
– Az irat (hiányosan lefényképezett) átírásait és másolatait lásd Uo., Corporazione religiose: Convento 78.
Badia Fiorentina 15. 278-279. (DF 289058.) és 319. (DF 289074.)
1
V. Márton pápát 1417. nov. 11-én választották, majd nov. 21-én koronázták meg, tehát már a 10. uralkodási
évét kellett volna feltüntetni.

1484 Dec. 24. Brassó. Zs. a Segesvár szász székhez tartozó Henndorf más néven Hégen királyi birtok lakosainak
keddi napra vásár tartását engedélyezi. – A szöveg élén jobbról: Commissio propria domini regis. – Z–W. IV.
262. (Szász Nemzeti Lt., Hégen község lt. 1. – DF 292144.)
1485

Dec. 24. (4. die Thome ap.) Miklós leleszi prépost és a konvent Zs.-hoz. Tudja meg,
hogy a királyi különös jelenléten Nabrad-i János deák és János fia: János részére
kibocsátott idézőlevele értelmében az abban megnevezett Philpes-i György királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: András fratert, akik visszatérve elmondták,
hogy ők Tamás apostol ünnepén (dec. 21.) Kallo-i Lewkes fiát: Miklóst Keer birtokon
lévő részén megidézték válaszadásra, valamint a bírónak és a másik félnek járó 12
márka bírság megfizetésére vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára a királyi különös
jelenlét elé.
Papíron, zárópecsét darabjával. DL 54556. (Kállay cs.)

1486 Dec. 26. Brassó. Zs. emlékezetül adja, hogy megjelentek előtte (venientes nostra majestatis in praesentiam)
Magyar János kenéz és Czako fia: Radul Bereckfalváról, és elmondták (declararunt), hogy a székelyek
földjének Moldva felé eső részén fekvő oláh falu, Bereckfalva (quadam villa Valachalis Bereczkfalva vocata)
elnéptelenedett, ha azonban a király szabadságolja őket, akkor emberek sokaságával betelepítik azt (quam si
certis libertatibus libertaremus, ipsa populorum multitudine decoraretur), és ezáltal az ott lakók még inkább
készek lesznek a király iránti szolgálatra a moldvai határvidéken (et homines in ea habitantes ad nostra
majestatis servitia in illis confinibus Moldaviae essent promptiores). A király miután minderről Pelsőci
Péter székelyispán kiváltságleveléből, amelyben a mondott falunak bíráskodási kiváltságokat adományozott,
meggyőződött (pro notitia hujus consideracione visis etiam quibusdam literis fidelis nostri magnifici Petri
de Pelserőtcz, comitis Siculorum nostrorum praefata villa super hujusmodi libertatibus graciose concessis),
az említett János kenéz és Czako fia: Radul, valamint Nyújtódi Péter fia: György és Lemhényi Mátyás fia:
Gergely székelyek kérésére azt a szabadságot adja nekik, hogy senki a királybírák és a székbírák közül
ne merészeljen felettük ítélkezni, vagy őket eléjük idézni, egyedül a kenéz a falu parasztjaival, maga
mellé véve néhány előkelő székelyt hozzon ítéletet és szolgáltasson igazságot (pro talibus libertatibus
habendis humiliter porrectis dictae villae et quibuslibet in ea habitantibus seu habitare volentibus gratiose
concessimus libertates, quod nullus omnino iudicum regalium vel terrestrium ipsos judicare, seu ipsorum
judicio adstare compellere aut compelli facere debeat vel praesummat, nisi ipsemet kenesius cum praefatae
villae villanis coassumptis sibi Siculis potioribus, quos maluerint, cunctis hominibus querulantibus iudicium
et iustitiam valeant administrare atque possint), továbbá megengedi, hogy bárki szabadon költözhessen a
faluba Moldvából és Havasalföldről, ugyanakkor a kenéz, a falu lakóival együtt köteles továbbra is őrizni
a határokat és Moldvában kémkedni (et in futurum dicti kenesius et villani de saepe dicta Bereczkfalva ad
faciendam custodiam in illis confinibus et explorationem in partibus Moldaviae obligati sint et adstricti). –
Átírta I. Lipót király 1701. jún. 28-i privilégiumában. DL 36626. (GYKOL, Cista comitatuum, Kraszna 3-27.)
– Székely Oklt. I. 120. (I. Lipót király – a kiadás szerint – tartalmi átírásából.) – Benkő: Milkovia II. 117.
(Az átírásból, Zs. uralkodási éveinek kihagyásával.) – Katona: Hist. Crit. XII. 470., Fejér X/6. 796. (mindkettő
Benkő után). – Hurmuzaki I/2. 535. – Doc. Rom. Hist. D, I. 246. (román fordításban is). – Másolata: Kemény:
Dipl. Trans. XI. 194. – Az oklevél fordítását és hitelességének vizsgálatát lásd Hermann: Az eltérített
múlt 49–51., ahol a szerző az oklevelet – felsorolva a korábbi álláspontokat, Jakó Zsigmond észrevételei
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alapján is – hamisnak minősítette. – Az oklevél több okból is hamisnak tekintendő: 1) az oklevélnek 1701.
évi átírásakor csak egyszerű, fideliter készült másolatát mutatták be; 2) Zs. oklevele egy szót sem idéz
Pelsőci Péter székelyispán kiváltságleveléből; ez nem lehet véletlen, mivel 3) a székelyispánok sohasem
adományoztak ilyen kiváltságokat; 4) az I. Lipót király által átírt, az időrendben következő I. János király,
valamint a többi oklevélben nem a Zs. által, hanem per quondam divos reges adott bíráskodási szabadságokra
hivatkoznak, nem mellesleg ezekben teljesen más kiváltságokat erősítettek meg: világi ügyekben valóban
a saját elöljárójuk előtt pereskedhettek, de egyházi ügyekben a fórumuk a barcasági dékán volt (ami már
önmagában is problémás, mivel a falu az erdélyi püspökség területén feküdt, vö. Hegyi: Az egyházszervezet
kialakulása 385.); 5) meglehetősen szokatlan, hogy Zs. nem saját kegyéből adományozza a kiváltságokat,
hanem az előtte megjelentek (nincsen kitéve a personaliter szó) annak fejében ajánlják fel szolgálataikat
(lásd fentebb a regesztában); 6) az oláh kenéz mellékneve Magyar; 7) szokatlan és egyedülálló a bíráskodási
kiváltság is (lásd fentebb a regesztában): a székelyek és más egyéb, a területen élő népek felett ugyanis
ekkor nem a királybíró, hanem a székelyispán bíráskodott, ugyancsak korai a iudex terrestris említése is;
8) hiányzik az oklevél végéről a pecsételési záradék (valószínűleg a korábbi kiadások emiatt is minősítették
tartalmi átíratnak Zs. oklevelét), illetve a római királyi cím éve tévesen szerepel (hét van tizenhét helyett);
valamint 9) szokatlan az oklevél latinsága és Pelsőci Péter vezetéknevének alakja is.
1487

Dec. 26. (in Bonchyda, in Steph. protomart.) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda
a kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki Swk-i Péter nevében, hogy Bogath-i
Imre mester Zovath birtokának Arankwth birtok felőli határait ottani jobbágyaival
elszántatta és elpusztíttatta potentia mediante. Ezért kéri a konventet, hogy küldjék
ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében az alvajdai emberek egyike tudja meg az
igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt alvajdai emberek: Georgius de Korpad,
Miske de Moch, Nicolaus f. Sandrinus de eadem.
Papíron, zárópecsét darabjaival. Suky cs. felsőmagyarzsuki lt., Oklevelek 2. (DF 255260.) – Petrichevich
I/2. 354., reg.

1488 Dec. 26. A zalai konvent Zs.-hoz. Nov. 19-i parancsára (1384) Szentpáli György királyi ember kiküldött
tanúbizonyságuk: Imre deák, aljegyző jelenlétében Tamás apostol ünnepe előtti csütörtökön (dec. 19.) Zala
megyében vizsgálatot tartott, amely a panaszt igazolta, ezért Domonyai Benedeket és feleségét: Annát
szentmiklósi, Kerecsényi Gergelyt, Lőrincet és Benedeket pedig ottani birtokrészükön megidézte vízkereszt
(1427. jan. 6.) nyolcadára Boldogasszonyfalvi Tompa László fia: Boldizsár és felesége: Sára ellenében a
királyi jelenlét elé, meghagyva nekik jobbágyaik előállítását is. – SMM 14 (1983) 34/63. sz. (SML Mohács
előtti oklevelek gyűjt. 29, Bosnyák cs. – DF 268207.)
1489

Dec. 27. (4. die sequenti die f. II. p. Thome ap.) Péter jászói prépost és a konvent Zs.hoz. Nov. 16-i parancsára (1354) Kazmer-i Pál fia: [László] királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Mátyás frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Tamás
apostol ünnepe utáni hétfőn (dec. 23.) elmentek ad predictum oppidum Lelez, locum
scilicet conventualem, ahol felszólították verbo vestre maiestatis a személyesen jelen
lévő Miklós leleszi prépostot és a konventet az iktatólevél kiadására (Csapi) Pál, András,
László és Péter plébános részére, amelyet ők visszautasítottak, ezért a királyi ember
azon a napon őket, a következő napon (dec. 24.) pedig Zerethwa-i Jakab fiát: Jánost
megidézte Chemernye birtokon lévő részén vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára a királyi
jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály.
Szakadozott, foltos papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi prépostság mlt. 1400-108. (DF 234169.)
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1426. december 28.

Dec. 28. (in castro Kikullew, in Innocent.) Csáki László erdélyi vajda és szolnoki
ispán az erdélyi káptalanhoz. Elmondták neki Forro-i Imre nevében, hogy bizonyos,
Fehér megyei Syleh, Medwes, Gald és Bogod1 nevű birtokokon lévő részeket, amelyek
őt vásárlás címén illetik, és jelenleg idegenek kezén vannak occupative, legittima
recaptivatione szeretné magának visszaiktattatni. Ezért meghagyja a káptalannak,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a vajdai emberek egyike a
szomszédok és határosok összehívása után foglalja vissza a birtokokat nomine iuris
prefati, majd különítse el mások birtokaitól és hagyja meg kezén az őt megillető
jogon örök birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem
jelenléte elé, a káptalan pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt vajdai emberek: Sykod
de Elekes, Nicolaus de Swgod, Clemens f. Jak de Myhalczfalwa, Ladislaus f. Iacobi de
Gald, Petrus Magnus de Galthew, Georgius, Nicolaus de Thaatha.
Foltos papíron, zárópecsét nyomával. DL 29236. (GYKOL, Cista comitatuum, Alba 3-4-43.) – A hátlapján
keresztben az 1427. jan. 3-i jelentéshez készült káptalani feljegyzés, amely szerint Tatha-i Miklós vajdai
ember Lőrinc káptalani tanúbizonyság jelenlétében újévkor (1427. jan. 1.) végre akarta hajtani a feladatot, de
Sileu-i Gergely a maga, Péter fia: Pál, Antal, Lukács és Miklós ellentmondtak, ezért vízkereszt (1427. jan. 6.)
nyolcadára megidézte őket; datum in oct. Ioh. ewang.
1

1491

Utólag áthúzva.

Dec. 28. (Albe, in Innocent.) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda a kolozsmonostori
konventhez. Elmondták neki az erdélyi káptalan nevében, hogy bizonyos, a Fehér megyei
Fahyd és Sile birtokokon lévő részeket, amelyeket néhai Byasius miles özvegye: néhai
Erzsébet (nob.) – aki néhai Gald-i Herbardus leánya – zálogosított el nekik és őket zálog
címén illetik meg, legittima recaptivatione szeretnék maguknak visszaiktattatni. Ezért
meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében az
alvajdai emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása után foglalja vissza a
birtokokat nomine iuris predicti capituli, majd iktassa részükre az őket megillető jogon
birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem jelenléte
elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt alvajdai emberek: Georgius,
Sigismudus filii Mychaelis de Chwngwa, Georgius, Martinus, Clemens de Mihalczfalwa,
Martinus de Bago, Stephanus de Zenthgewrg, Iohannes de Hosdad.
Átírta az erdélyi káptalan 1427. jan. 5-i jelentésében. Gyulafehérvári káptalan mlt., Erdélyi káptalan lt.
2-94. (295.) (Beke 2-259. és 2-260.) (DF 277468.) – Tört. Tár 1890. 137/259. sz.

1492

Dec. 28. (16. die Lucie) A csornai konvent emlékezetül adja, hogy Garai Miklós
nádor dec. 8-i levele (1455) értelmében Ladon-i István nádori emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Imre frater papot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Luca napján
(dec. 13.) kimentek Gywro birtokra, ahol a nádori ember a szomszédok és határosok
jelenlétében ellentmondás nélkül bevezette abba Mihal-i Ugrin fiait: István és Jánost,
Walth-i István fiát: Miklóst, Gywro-i Zere János özvegyét: Lucát (nob.) és Lak-i Garazda
Miklós feleségét: Katalint (nob.), majd iktatta azt részükre valamennyi haszonvételével
és tartozékával az őket illető jogon örök birtoklásra. A privilégiumukat autentikus
függőpecsétjükkel erősítették meg.
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Hártyán, selyemzsinóron függő pecséttel. DL 43682. (Múz. törzsanyag, Wenzel-gyűjt.) – Újkori egyszerű
másolata: DL 61413. (Kisfaludy cs.)
1493

Dec. 28. (in Innocent.) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük Péter bártfai bíró és Czauczer János esküdt a maguk meg a város nevében, és
miután bemutatták, kérésükre átírják 1) Zs. 1424. júl. 5-i privilégiumát (ZsO XI. 792.
sz.) – amelyben átírta saját 1392. márc. 10-i privilégiumát (ZsO I. 2425. sz.), amellyel
megerősítette Lajos király 1376. márc. 7-i – és 2) szintén Zs. 1426. febr. 11-i oklevelét
(122). Az oklevelet pecsétjük ráfüggesztésével erősítették meg.
Hártyán, függőpecsételés nyomával. Bártfa város lt. 165. (DF 212845.) – Iványi: Bártfa 29/166. sz.

1494

Dec. 28. (Brasschovie, Transsilvanensis diocesis, in domo residentie tunc temporis
prefate regie maiestatis, in introitu ipsius domus, hora sextarum vel quasi, indictione
quarta, die Sabati, 28. mensis Decembris, pontificatus … Martini pape V. anno nono/!/1,
regnante … principe … Sigismundo Romanorum rege … ac Hungarie, Bohemie,
Dalmatie, Croatie etc. rege) Guido (fia:) Antal avignoni egyházmegyei klerikus, apostoli
és császári közjegyző előtt Laurentius Raynerii Lippi de Scolaribus de Florentia itáliai
ügyeiben ügyvédül vallja nobilem virum Iohannem filium olim dicti Raynerii Lippi
de Scolaribus et fratrem consanguineum ipsius. Tanúk: Bartholomeus de Pisis (spect.
et egr.) decretorum doctor, consiliarius advocatusque et procurator fiscalis iamfate
imperialis maiestatis, Iacobus Anthonii alias Bolonignus de la Commote de Bononia
(nob.) ac Phi(li)ppus Emerici de Fresschobaldis de Florentia (nob.).
Hártyán, a szöveg alatt Guido (fia:) Antal apostoli és császári közjegyző jelvénye (a képét lásd ZsO VIII.
392. oldalán). Archivio di Stato di Firenze, Archivio diplomatico, Prov. Badia Fiorentina 3. (DF 288337.)
1
V. Márton pápát 1417. nov. 11-én választották, majd nov. 21-én koronázták meg, tehát már a 10. uralkodási
évét kellett volna feltüntetni.

1495 Dec. 29. Brassó. Zs. a kolozsmonostori konventhez. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében
a királyi emberek egyike foglalja vissza Cegei Lőkös fiának: Antalnak a Pulyon és Szentgotthárd Doboka
meg Kesző Kolozs megyei birtokokon lévő, őt jogosan megillető, jelenleg idegen kézen lévő részeit, majd
iktassa vissza részére. Kijelölt királyi emberek: Szavai Tamás, Göci György és Ozsvát, Devecseri Gergely,
Nyíresi István. – Wass oklt. 374. sz. (Átírta a kolozsmonostori konvent 1427. jan. 18-i jelentésében. Wass cs.
lt. 10-32. – DF 253010.)
1496

Dec. 29. (16. die 8. die sab. p. Barbare) Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy Zs. okt.
29-i parancsára (1263) Gathal-i István királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat:
Bapb-i Kálmán kanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy ők Borbála-nap utáni
szombaton (dec. 8.) kimentek Deregnye, a 8. napon (dec. 15.) pedig Bogach birtokon
(néhai) Deregnyew-i (Pál fia:) Péter részeire, majd a szomszédok és határosok, valamint
osztályosai Deregnyew-i Besenyew Demeter fiai: János és László, továbbá Bwdka-i
Frank és Sandrinus meg Zerethwa-i Ramocza Mihály jelenlétében ellentmondás nélkül
bevezették azokba (Deregnyői Pál leányait:) Anasztáziát és Annát, majd iktatták azokat
részükre valamennyi haszonvételével és tartozékával az őket illető jogon örök birtoklásra,
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salvis tamen et illesis nostris portionibus in dicta Bogach habitis. A privilégiumukat
alphabetho intercisas autentikus függőpecsétjükkel erősítették meg.
Egykorú, talán oklevélhamisítás céljából készült példány. DL 84386. (Lónyay cs.) – Átírta Mátyás király
1468. szept. 27-i privilégiumában. DL 84523. (Uo.) – Az oklevél hitelessége ellen szól, hogy sem Zs. parancslevele, sem az egri káptalan privilégiuma nincsen meg, holott a Lónyayak levéltára ilyen szempontból teljesnek mondható, továbbá szokatlan a káptalani privilégium keltezése és az iktatásnál jelenlévők felsorolása is.
1497

Dec. 29. (15. die dom. p. concept. Marie) A szepesi káptalan emlékezetül adja, hogy
Zs. nov. 11-i parancsára (1313) Grancz-i Péter fia: Mátyás királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat: Gáspár karbeli káplánt, akik visszatérve elmondták, hogy ők Mária
fogantatásának ünnepét követő vasárnapon (dec. 15.) kimentek Michalfalva, más néven
Jazarmegy és tartozékai: Ponchfeldehegy, Velczepataka, Hennengpataka és Buchtahege
területére, majd a királyi ember a határosok és szomszédok jelenlétében ellentmondás
nélkül bevezette (Kázmérfalvi László feleségét:) Erzsébetet és társait abba, majd iktatta
azt részükre valamennyi haszonvételével és tartozékával az őket megillető jogon örök
birtoklásra. Az oklevelet chirographum-mal látták el és autentikus függőpecsétjükkel
erősítették meg.
Hártyán, alul ABC chirographum-mal, selyemzsinóron függő pecséttel. DL 11867. (NRA 452-2.)

1498

Dec. 30. (3. die Innocent.) A kolozsmonostori konvent Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi
alvajdához. Dec. 6-i levele (1451) értelmében Papfalva-i Chornok (dictus) Péter alvajdai
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Ferenc papot, akik visszatérve elmondták, hogy
ők Ince-napon (dec. 28.) kimentek a birtokra, ahol a szomszédok és határosok összehívása
után az alvajdai ember végre akarta hajtani a feladatot, de egy bizonyos Harazthus
birtokon lakó kenéz (kenesius) az ura: Frank László vajda nevében ellentmondott, ezért
vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára megidézték jelenléte elé.
Hiányos papíron, zárópecsét darabjaival. Jósika cs. hitbizományi lt., Oklevelek 17. (DF 257567.)

1499

Dec. 30. (f. II. p. Thome mart.) Miklós leleszi prépost és a konvent emlékezetül adja,
hogy megjelent előttük Ramochahaza-i Fekethw (dictus) János fia: György Kallo-i
Lewkes fia: Miklós meg fiai: János és Lőrinc nevében, és tiltakozva elmondta, hogy
hallomása szerint generációs és osztályos testvére: Kallo-i István fia: Zsigmond némely
birtokait királyi hozzájárulással el akarja idegeníteni, holott ezeknek az ő magszakadása
folytán iure successorio rájuk kellene szállniuk; ezért eltiltja a királyt a hozzájárulás
megadásától, Kallo-i Zsigmondot pedig a birtokok bárminemű elidegenítésétől.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával DL 54557. (Kállay cs.)

1500

Dec. 30. (2. die Thome mart.) A nyitrai káptalan Zs.-hoz. Nov. 19-i parancsára (1382)
Sabokrek-i László királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: István karbeli klerikust,
akik visszatérve elmondták, hogy ők Tamás vértanú püspök ünnepén, vasárnapon (dec.
29.) kimentek Nyitra megyébe és vizsgálódva megtudták, hogy minden a panasz szerint
történt, ezért a királyi ember Stibort Suran birtokon, Spacha-i Tamás várnagyot pedig

1426. december 30.

487

ottani officiolátusában megidézte vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára a királyi jelenlét
elé, meghagyva nekik jobbágyaik előállítását is.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 59105. (Forgách cs.)
1501

Dec. 30. (f. II. a. Silvestri) A zágrábi káptalan Cillei Hermann zagorjei grófhoz, szlavón
bánhoz. Tudja meg, hogy megkapták Chanouch-i Ádám fia: Dénes és Dochlina-i Gál
felesége: Katalin (nob.) részére Anthalouch-i Gergely fia: Miklós fia: Gergely ellenében
kibocsátott sigillo vicebanorum et comitum vestrorum megpecsételt bírói intézkedését
– amelyet pecsétfőjükkel megpecsételve visszaküldenek neki –, az abban megnevezett
Chakouch-i Mátyás báni emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Maroucha-i Mihály
karbeli prebendáriust, akik visszatérve elmondták, hogy a báni ember a szomszédok
és határosok jelenlétében Tamás apostol ünnepén (dec. 21.) az alábbi módon megfelezte
Antholovch, Brezthouch, Gulynch és Drasimerch nevű birtokokat: quod primo in
predicta possessione Drasimerch quinque sessiones iobagionales, in quarum una relicta
Mathey, in secunda Thomas sutor, in tertia relicta Gregorii pro presenti residerent,
due vero habitatoribus pronunc forent destitute, in quarum una Stephanus, in secunda
Fabianus alias commorassent, predictis Dyonisio et domine Katherine; item in eadem
possessione Drasimerch sex sessiones iobagionales, quatuor populosas et duas desertas
annotato Gregorio in causam attracto; in prefata autem possessione Antholovch quatuor
sessiones iobagionales, in quarum una Georgius, in secunda Sthefk, in tertia Stephanus
sartor iobagiones pronunc habitarent, quarta(m) autem inter fudundum(!) predicti Georgii
et Sthefk existentem pronunc inhabitatoribus carentem ipsis actoribus; et in eadem
possessione Antholouch tres sessiones iobagionales, unam populosam et duas desertas
necnon propriam curiam predicto Gregorio in causam attracto reliquisset. Annotatam
autem possessionem Brezthouch taliter divisisset, quod primo unam sessionem
iobagionalem in eadem Breztouch habitam, in qua nunc Mathey filius Thomech iobagio
residet, pro propria curia ipsis actoribus loco proprie curie ipsius Gregorii in dicta
Antholouch habite et insuper octo sessiones iobagionales in eadem Brezthouch habitas,
in quarum una Gallus, in secunda Puchka, in tertia Symon, in quarta alter Gallus, in
quinta Petrus filius Iohannis, in sexta Fabianus iobagiones pronunc commorarentur,
septima vero penes curiam seu fundum predicti filii Thomech habita, que habitatoribus
esset destituta, in octava autem Mathyas Stankouich alias perseverasset prenominatis
actoribus; et in eadem possessione similiter octo sessiones iobagionales, quinque
populosas et tres desertas prelibato Gregorio asignasset. Item in eadem possessione
Brezthouch unam sessionem desertam ante portam Petri et Gregorii iobagionum a parte
occidentali habitam in duas rectas partes dividendo unam medietatem dictis actoribus,
aliam dicto in causam attracto reliquisset. Item unam silvam permissoriam, que est
supra propriam curiam ipsius Gregorii, in dicta Antholouch habitam, ad ipsam curiam
dicti Gregorii, et unam aliam silvam similiter permissoriam Zelcha vocatam penes
silvam Martini dicti Bexa a parte australi habitam pro propria curia ipsorum actorum
asignasset, sed quia predicta silva ad dictam curiam ipsius Gregorii pertinens ipsis multo
maior predicte silve Zelcha vocate videbatur, ideo unum parvum fenile ad predictam
sessionem dictorum actorum in prefata Brezthouch habitam ipsis pro propria curia
asignatam pertinens ad predictam silvam Zelcha vocatam ipsis actoribus adiunxisset,
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míg a többi erdőt e kettő kivételével a felek közös birtokában hagyta. Item unam vineam
ad dictam curiam ipsius Gregorii pertinentem in duas equales partes dividendo unam
medietatem a parte orientali usque vineam plebani de Capella ipsi Gregorio, aliam
medietatem a parte occidentali usque vineam filiorum Viteez ipsis actoribus; item unum
fenile penes fluvium Plaunicha vocatum habitum ad dictam curiam ipsius Gregorii
spectantem1 similiter in duas rectas partes dividendo unam a parte septemtrionali ipsi
Gregorio, aliam a parte meridionali ipsis actoribus; aliud vero fenile subtus curiam
ipsius Gregorii habitum similiter in duas partes dividendo, unam medietatem a parte
meridionali dicto Gregorio, a plaga autem septemtrionali prelibatis actoribus; item
unum locum molendini edificiis destitutum in fluvio Plaunicha de subtus currentis dicto
Gregorio relinquendo, alium locum molendini similiter edificiis destitutum in fluvio
Breztouch desuper currentis ipsis actoribus asignasset. Item universas terras arabiles
in predictis possessionibus Drasimerch, Antholowch et Breztouch habitas ad propriam
curiam ipsius Gregorii ubivis habitas et pertinentes, singulaque terragia ac munera
de singulis vineis in prefatis possessionibus habitis et plantatis, tam a iobagionibus in
prefatis possessionibus pro tempore residentibus, quam etiam ab aliis cuiusvis status et
condicionis2 extraneis hominibus in dictis possessionibus liberas vineas possidentibus
provenientia per medium inter ipsas partes dividenda reliquisset. – Ezek után a báni
ember a birtokrészeket valamennyi tartozékukkal és haszonvételükkel iktatta a felek
részére örök birtoklásra, figyelmen kívül hagyva mind Gergely, mind pedig mások
ellentmondását, eo quod in processu presentis cause nemo se causam in eandem
intromisisset. Végül Gergely fenti birtokrészeit dempta propria curia sua lefoglalta
ama 261 márka bírság fejében, amelyben a bírói intézkedés szerint elmarasztalták és
kétharmad részben a bán mint bíró, egyharmad részben pedig a felperesek részére iktatta
mindaddig, amíg kiváltásuk meg nem történik. Azoknak, akiket a birtokrészek kiváltása
megillet, vízkereszt nyolcada utáni hétfőre (1427. jan. 20.) in sede Crisiensi coram vobis
tűzött ki határidőt a megjelenésre. Gulynch birtok felosztását és iktatását Prodauyz-i
néhai Vrdugh (dictus) István fia: Miklós nem engedte meg.
Papíron, zárópecsét nyomával. DL 100442. (Batthyány cs. lt., Acta antiqua, Csanyovc 5-3-274.) –
Az előlapon alul fejjel lefelé: domine domnus noster.
1

1502

A szó előtt egy, talán áthúzott pro rövidítés.

2

Az eredetiben condicionibus áll.

Dec. 30. (12. die f. V. a. Thome ap.) A zalai konvent Zs.-hoz. Tudja meg, hogy nov. 22-i
parancsára (1405) Zenthpal-i János királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Mory
(dictus) Imre deákot, konventjük subnotarius-át, akik visszatérve elmondták, hogy ők
Tamás apostol napja előtti csütörtökön (dec. 19.) kimentek Anna asszonyhoz (nob.), majd
felszólították őt verbo vestre maiestatis, ut ipsa de dictis dote et rebus parafernalibus
ab eadem domina Sara satisfactionem recipere et dicta iura possessionaria ipsius
condam Sigismundi in eandem dominam Saram devoluta eidem remittere debeat et
teneatur, quiquidem prefata domina Anna vocata, quia sibi cum sex marcis denariorum
novorum satisfactionem memorata domina Sara impendere voluisset, ob hoc eandam
satisfactionem recipere recusasset, ob quam quidem recusationem a királyi és konventi
ember a további használattól eltiltotta Anna asszonyt és Zenthmiklos birtokon
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megidézték a királyi különös jelenlét elé vízkereszt (1427. jan. 6.) nyolcadára, közöttük
függő per nem lévén akadály.
Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 67771. (Tallián cs.)
1503 Dec. 31. Brassó. Zs. a fi renzei Scolari Lippi Raynerius fia: Lőrinc kérésére római királyi hatalmánál fogva
általánosságban megerősíti Perényi István fia: Tamás közjegyzőnek Melanesi János váradi püspök megerősítő
záradékával (vö. 1426. dec. 4.: 1442) és pecsétjével ellátott oklevelét (vö. 1426. nov. 30.: 1432), amelyben a
néhai Ozorai Pipo temesi ispán bizonyos Firenzében fekvő javakat hagyott Lőrincre és testvéreire. – Ortvay:
Temes 605., napi kelet nélkül. (HHStA, RRB vol. H, fol. 138b–139. alapján.) – Altmann II. 6808. sz. (Uo.)
– Eredetije: Hártyán, függőpecsételés helyével. Archivio di Stato di Firenze, Archivio diplomatico, Prov.
Badia Fiorentina 4. (DF 288338.) – A plica-n: Ad mandatum domini regis Michael prepositus Boleslaviensis;
a hátlapján: R(egestra)ta. – Másolata: Archivio di Stato di Firenze, Corporazione religiose: Convento 78.
Badia Fiorentina 15. 280-281. (DF 289059.)
1504 Dec. 31. Brassó. Zs. a firenzei Scolari Lőrinc és testvérei kérésére római királyi hatalmánál fogva általánosságban
megerősíti Scolari András váradi püspök (vö. 42) és Máté (vö. 35) végrendeleteit, amelyekben Lőrincre és
testvéreire bizonyos Firenzében fekvő javakat hagynak. – Ortvay: Temes 602., 1427. évvel. (HHStA, RRB
vol. H, fol. 138.) – Altmann II. 6807. sz. (Uo., fol. 139. jelzettel.) – Wenzel: Ozorai 270. (részletek). – Eredetije:
Hártyán, függőpecséttel. Archivio di Stato di Firenze, Archivio diplomatico, Prov. Badia Fiorentina 5. (DF
288339.) – A plica-n: Ad mandatum domini regis Michael prepositus Boleslaviensis; a hátlapján: R(egestrata);
keresztben: Convalidatio testamentorum domini Mattei et domini Andree facta per imperatorem.
1505 Dec. 31. Küküllő vár. Csáki László erdélyi vajda és szolnoki ispán az erdélyi káptalanhoz. Küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a vajdai emberek egyike foglalja vissza Farkastelki Miklós leányai:
Anna és Orsolya részére a Véza, Tür, Csufud Fehér és Balázsfalva Küküllő megyei birtokokon lévő, őket
jogosan megillető, jelenleg idegen kézen lévő részeiket, majd iktassa azokat vissza részükre. Kijelölt vajdai
emberek: Ravaszi György és Dávid, Kapudi János és Miklós, Hosszútelki István, Ravaszi Péter, Apoldi
Miklós, Körösi Miklós, Szancsali Őz Benedek, Sárdi László. – Z–W. IV. 264. (DL 30164. – GYKOL, Cista
div. com. 1-2-16.) – A hátlapján káptalani feljegyzés, amely szerint Ravaszi György vajdai ember Lőrinc deák
káptalani kiküldött jelenlétében Ince-nap 8. napján (1427. jan. 4.) el akarta végezni a feladatot, de Csufudi
Miklós familiárisa: Lőrinc ura, meg frater-ei, valamint Miklós fiai: Pál és Ozsvát, Herbardus fiai: Pál, Mihály
és János nevében ellentmondott; alatta: solvit XXI denarios.
1506

Dec. 31. (in Bonchyda, in Silvestri) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda a
kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki Kecheth-i István felesége: Márta (nob.)
nevében, hogy bizonyos birtokrészeit, amelyek Thwsson-i Tamás fia: András, Mátyás
fia: Bálint, Ilona (nob.) fia: János és Naznan hajadon leánya: Dorottya (nob.) Mehes,
Velkeer és Kysnywlas Kolozs, meg Nema Torda megyei birtokaik ötödrészét jelentik és
a mondottak kezén vannak occupative, legittima recaptivatione szeretné visszaiktattatni
magának. Ezért meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek
a jelenlétében az alvajdai emberek egyike a szomszédok és határosok összehívása
után foglalja vissza a birtokrészeket nomine iuris dicte domine, majd iktassa részére
az őt megillető jogon birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum
competentem jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt alvajdai
emberek: Stephanus, Iohannes de Zylwas, Michael, Anthonius de Zylkerek, Anthonius
de Gyrolth, alter Anthonius f. Iohannis, Martinus de Gyrolth.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1427. jan. 21-i oklevelében. DL 27009. (KKOL, Cista comitatuum,
Kolozs K-59.)
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Dec. 31. (in Bonchyda, in Silvestri) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda a
kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki Pelseuch-i nádor fia: Péter székelyispán
nevében, hogy a kezén lévő Doboka megyei Gorbo és Welch birtokok és tartozékaik
nélkülözik a törvényes határjárást. Ezért meghagyja nekik, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében az alvajdai emberek egyike a szomszédok
és határosok összehívása után járja meg a birtokok határait, a régi határjeleket erősítse
meg, ahol szükséges, emeljen újakat; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum
competentem jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt alvajdai
emberek: Michael de Valka, Petrus de B[…, … …]kan, David, Nicolaus de Sombor.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1427. jan. 5-i jelentésében. DL 28799. (KKOL, Metales G-1.)

1508

Dec. 31. (in Bonchyda, in Silvestri) Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajda a
kolozsmonostori konventhez. Elmondták neki Manyk-i Albert fia: István, valamint
Illés és László nevében, hogy a kezükön lévő Doboka megyei Manyk és Stantelke
birtokaik nélkülözik a törvényes határjárást. Ezért meghagyja nekik, hogy küldjék ki
tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében az alvajdai emberek egyike a szomszédok
és határosok összehívása után járja meg a birtokok határait, a régi határjeleket erősítse
meg, ahol szükséges, emeljen újakat; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum
competentem jelenléte elé, a konvent pedig ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt alvajdai
emberek: Petrus f. Iohannis de Dewecher, Gregorius de eadem, Osvaldus, Andreas filii
Ladislai de Zentheged, Martinus de Kyde.
Átírta a kolozsmonostori konvent 1427. jan. 8-i jelentésében. Bethlen cs. iktári lt. 24. (DF 255022.)

1509

Dec. 31. (in Silvestri) A győri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük Wagh-i Benedek fia: István nunc hospes noster Iauriensis – minden frater-e és
rokona nevében terhükkel és szavatossággal –, és a következő bevallást tette: Loos-i néhai
Belyd mester fia: Gáspár a neki néhai nagyanyjának: Erzsébetnek (nob.), Wycha-i János
fia: Tamás feleségének az ország szokása szerint járó hitbére és jegyajándéka fejében –
mivel e Tamás birtokrészeit a kezén tartja – kifizette neki azt a 18 dénármárkát, marcam
quamlibet cum octo pensis et sedecim denariis computando, amelyben korábban már
Erzsébet leányával: Katalin asszonnyal megállapodott, valamint elengedi Gáspárnak
mindazon bírságokat, amelyekben vele szemben Belyd mestert és örököseit korábban
elmarasztalták.
Hártyán, hátlapján pecsét nyomával. DL 90959. (Héderváry cs.)

1510 Dec. 31. A szepesi káptalan Zs.-hoz. Nov. 7-i parancsa (1289) értelmében Malatini Péter fia: Miklós királyi
emberrel kiküldték tanúbizonyságukat: Tamás deák karbeli klerikust, akik visszatérve jelentették, hogy
Luca-nap utáni kedden (dec. 17.) és más napokon kimenve a Liptó megyei Okolicsnó és Cseremna, valamint a
Turóc megyei Babonik birtokokhoz, a szomszédok és határosok jelenlétében ellentmondás nélkül bevezették
a nevezetteket azokba, majd iktatták részükre minden tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt örök
birtoklásra. – Húščava 103. (Okolicsányi cs. liptószentmiklósi lt.)
1511

(Bude, f. IV. […]) Zs. oklevele. Mivel nagy része hiányzik, a szokásos módon kivonat
nem volt készíthető, ezért csak a kivehető elemeket tüntetjük fel: bevallás; […] leánya:
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Anna és fia: László; garamszentbenedeki konvent; Pasca (férfinév); Annát és Lászlót 50
márkában elmarasztalták Pasca ellenében; kötelezettséget vállaltak; a hátlapon az alsó
szélen: super Ebedecz.
Papíron, amelynek szélességéből kb. kétharmada, magasságából kb. a fele maradhatott meg, pecsételés
nyoma nélkül. DL 90521. (Dőry Ferenc hagyatéka.)
1512

(Bude, […]) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Sovar-i Sos (dicti) László pozsonyi
prépost és Péter meg […] fia: György nevében, hogy a napokban Sceplak-i […], Pres[…]-i
István, Delne-i […] és Miklós felsorolt jobbágyaikkal a panaszosok Balázs és Péter nevű
jobbágyait ártatlanul megverték potentia mediante. Ezért megparancsolja a konventnek,
hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi emberek egyike tudja
meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt királyi emberek: Blasius de […],
Iohannes dictus […], Iacobus de Azgwth, Stephanus de Delne, […] de Kendy, David […
…], Anthonius f. Georgii, Stanizlaus […].
Foltos, hiányos papíron, zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni 1426-36. (DF 221672.)
– A hátlapján keresztben konventi feljegyzés, amely szerint Ásgúti Jakab királyi ember Ferenc frater
jelenlétében suo modo in comitatu de Sarws elvégezte a feladatot; datum f. IV. a. Sancte crucis (máj. 1. vagy
szept. 11.).

1513 Zs. levele II. Ulászló lengyel királyhoz. Levelére válaszolva közli vele, hogy seregének vezetésére két nemest
küldött, akik minden bizonnyal in Magna Valachia vannak és várják seregét, hogy elvezessék Dan vajdához
és hogy tájékoztassák őket Zs. hollétéről. – Mon. Pol. VI. 735. (Formuláskönyvből.) – Feneşan: Cavalerii
Teutoni în Banatul Severinului 116., román fordításban is.
1514 Zs. Rozgonyi István győri ispán, az egri1 püspökség kormányzója kérésére megerősíti és átírja saját 1406.
febr. 6-i oklevelét, amellyel az egri Almagyari utcában pénteki napra vásártartási engedélyt adott (ZsO II.
4444. sz.). – Fejér X/6. 817. (Kamarai lt.) – A Fejér tartalmi kivonatában szereplő adatok az 1426-os évre
semmiképpen sem állnak: az egri püspökséget még 1425-ben elfoglalta Rozgonyi Péter (áthelyezése: 1425.
máj. 23.: ZsO XII. 550. sz.), Rozgonyi István 1425. okt. 14-én már a veszprémi püspökség kormányzója volt
(ZsO XII. 1126. sz.), összefüggésben Rozgonyi Péter egri kinevezésével, aki éppen Veszprémből került Egerbe.
A lehetséges megoldást az jelentheti, hogy az oklevél tartalmi kivonatolója Zs. 1424. dec. 14-i oklevelének
dátumát rosszul olvasta el, tartalmát pedig némileg félreértve hetipiac-adomány megerősítésének vélte (ZsO
XI. 1482. sz.), nem mellesleg ez az egyetlen adatunk Rozgonyi István győri ispán egri kormányzóságára!
1

1515

A regesztában így, a kivonatban győri.

Zs. parancslevele a nádorhoz, az országbíróhoz és helyetteseikhez. Az oklevélről,
annak hiányai és foltossága miatt kivonat nem készíthető (az oklevélről ma már csak
fényképmásolat áll rendelkezésre).
Szakadt, hiányos, foltos, olvashatatlan írású papíron, pecsételés nyoma nélkül. DL 95006. (Bittó cs.)

*.

Zs. a Hermáni nemeseknek nyolc jobbágytelket adományoz. – Fejér X/8. 606., eml. – Az oklevél kelte: febr.
6. Lásd 107.

*.

Zs. átírja Kapler Péter özvegye részére saját, 1426. febr. 5-i és a pozsonyi káptalan febr. 20-i okleveleit. –
Fejér X/6. 802., napi kelet nélkül. – Az oklevél kelte: márc. 1. Lásd 234.
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*.

Tata. Zs. megállapodása István rác despotával. – Fejér X/6. 809., napi kelet nélkül; Horváth Jenő: Mo.
államszerződéseinek jegyzéke 973–1526. 15/163. sz., reg. – Az oklevél valószínű kelte: máj. 6.–jún. 6. Lásd 533.

*.

Zs. védelmébe veszi a Biter fiakat. – Fejér X/8. 607. eml. – Az oklevél kelte: máj. 13. Lásd 571.

*.

Zs. Lindvai Herceg Annának birtokot adományoz. – Századok 1875. 521., eml. (Jeszenák cs. lt.) – Az oklevél
kelte: máj. 19. Lásd 595.

*.

Zs. rendelete Ilsvai György zólyomi ispánhoz. – Tagányi I. 25., kiv. (Besztercebánya város lt.) – Az oklevél
kelte: aug. 5. Lásd 927.

*.

Zs. Alcsebi Miklós váci püspöknek birtokokat adományoz. – Fejér X/6. 798., Róka: Noct. Attic. IV. 14., eml.,
Katona: Hist. Crit. XII. 472. (Róka után.) – Az oklevél kelte: aug. 24. Lásd 1008.

*.

Zs. Váraskeszi Lépes Lóránt erdélyi alvajdához. – Fejér X/6. 791. (Szereday: Cap. Trans. 79. után.) –
Az oklevél helyes kelte: okt. 11. Lásd 1207.

*.

Zs. elengedi a lippaiaknak az újévi ajándékot. – Fejér X/6. 791. – Az oklevél valószínű kelte: nov. 4–13.
között. Lásd 1275.

*.

Zs. előtt a nyulakszigeti apácák a jenői révet bérbeadják. – Fejér X/8. 606., eml. – Az oklevél helyes kelte:
1425. nov. 28. Lásd ZsO XII. 1266. sz.

1516

([…], 47. die [oct. …] Pálóci Mátyus országbíró azt a pert, amelyet […-i …] fia: Bálint
(proc. […] fia: Antal veszprémi káptalani levéllel) folytat […] ellenében [a királyi jelenlét
előtt], amikor is az alperes […] bírságot tartozott volna megfizetni, a felek ügyvédjeinek
kérésére [… nyolcadára] halasztja a bírságok megkétszerezésével.1
Szakadt, vízfoltos papíron, olvashatatlan állapotban, zárópecsét töredékével. DL 103511. (Batthyány cs.
lt., Jelzet nélküli oklevelek.)
1

A kivonat a DL–DF-adatbázisban szereplő regeszta alapján készült.

*.

Pálóci Mátyus országbíró peráttevő levele Sziszek birtok ügyében. – Arhivski Vjesnik 11–12. (1968–1969)
279/67. sz. (Zágrábi káptalan lt., Acta antiqua 31-54. – DF 256615.) – Az oklevél kelte: febr. 21. Lásd 181.

*.

Albeni János zágrábi püspök utasítása Péter korbáviai püspök részére. – Lukinović VI. 226. – Az oklevél
kelte: jan. 31. Lásd 91.

*.

Az aradi káptalan Mikeszászai Tamás leányait bevezeti különböző birtokokba. – Juhász: Aradi reg. 25/236.
sz. – Az oklevél kelte: szept. 8. Lásd 1096.

1517 (A csázmai káptalan)1 emlékezetül adja, hogy Raven-i Mihályt a Körös megyei Vecherinfede birtokába
bevezette és részére azt iktatta. – Isprave 365/1721. sz., reg. (A. HAZU Jelačić cs. lt., 11. elenchus, nr. 138.,
évi kelettel)
1

A kiadóra az egyházi intézmény területi illetékessége alapján következtettünk.
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(f. VI. a. […]) A csornai konvent emlékezetül adja, hogy [személyesen] megjelentek
előttük Thakachy-i Miklós fia: […], Kelemen fia: Balázs és György fia: István minden,
bármilyen bíróság előtt indítandó vagy folyó ügyükben ügyvédnek vallják kölcsönösen
egymást, továbbá Iohannem [… de] dicta Thakachy, Clementem de Geche, Stephanum
de Dereske, Iohannem dictum Che[.. …], Blasium dictum Buken, Lucam Parvum de
Salomon, Ladislaum dictum Abran de Me[…], Petew de Chegle, dominum Ladislaum
archydiaconum Iauriensem et Ladislaum litteratum de Paz[tor].
Papíron, amelynek jobb oldali széle hiányzik, hátlapján pecsét darabjaival. DL 43684. (Múz. törzsanyag.)

1519

(Júl. 15. u.) (A leleszi konvent emlékezetül adja), hogy megjelent előttük
Kysandreasfalwa-i Zeles Jakab Orsolya (nob.) özvegyasszony – aki néhai Orozy Lóránt
leánya – meg fiai: Albert és János, továbbá (leányai:) Ágota – a mondott Jakab felesége
– és Katalin – Thyvadarfalwa-i Rufus Benedek felesége –, Farkasfalwa-i Farkas György
felesége: Erzsébet és Saralyan-i Tamás felesége: Ilona (nob.) – akik néhai Bwken-i
Antal leányai –, valamint Bwken-i János fia: Mihály meg frater-ei: Tamás és Gergely,
továbbá Farkasfalwa-i László fia: Péter nevében, és eltiltotta Imrét meg fiát: Fülöpöt,
Domokos fiát: Lászlót, Fábián fiait: Lászlót, Pált, Mihályt, Tamást és Dénest de dicta
Orozy az Ugocsa megyei Orozy és a Bereg megyei Kymusay, Borswa, Hegh és Helmech
birtokokon lévő részeik és jogaik eladásától, elzálogosításától, mindenki mást, különösen
Nogmyhal-i Wngy Albertet (magn.) meg fiait: Györgyöt és a többieket azok meg- vagy
zálogba vételétől.
Zs. 1426. júl. 15-i parancslevelének (846) hátlapjára írt fogalmazvány. Leleszi konvent orsz. lt., Acta anni
1426-13. (DF 221649.)

1520 (1426.?) (A leleszi konvent előtt) Karácsonyfalvi Szaniszló leányági leszármazottai elismerik, hogy
Karácsonyfalvi Pentelétől és Gergelytől a Máramaros megyei Karácsonyfalva birtokból járó leánynegyed
címén megkapták Szaniszló kúriáját és két jobbágytelkét. – Mihályi: Máramaros 266. (Keltezetlen másolat
periratból, Máramaros vm. lt. III. 1783/53. „Megvan a leleszi conventnél is [Actorum I. k. No 218) innen lett
az év pótolva.”)1
1

*.

Az oklevél akár évtizedekkel későbbi is lehet.

A leleszi konvent vizsgálata a Tarnócaiak panasza ügyében. – Fejér X/6. 841., reg. – A vizsgálatra utasító
parancslevél kelte: febr. 17. Lásd 144.

1521 A nyitrai káptalan Zs.-hoz. Parancsára Gyepes László felsőcseri birtokának határát megjárták. – Fejér X/6.
841. (Jelzet nélkül.)
1522 A pozsonyi káptalan előtt Előtejedi Pál fia: Miklós nyugtatja Olgyai Csúnya András fiát: Pétert arról, hogy
azt a nyolc olgyai jobbágytelket, amelyeket még néhány évvel korábban Péter atyja zálogosított el neki 28
fontért1 – fontját 240 denárral számolva – az összeget teljesen megfizetve visszaváltotta. – Olgyay oklt. 94. sz.
(DL 37514. – Olgyay cs.) – Az oklevél sérülése miatt a nap megnevezése hiányzik, csak az ünnepnév (Lucie)
és az év olvasható, ezért dec. 13. utánra keltezhető.
Zs. zálogba történő iktatási parancsát (1421. febr. 24.) lásd ZsO VIII. 216. sz., a pozsonyi káptalan
jelentését (1421. ápr. 15.) lásd uo. 419. sz. – Olgyay oklt. 88. sz.
1
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1523 A sági konvent előtt Palásti János eltiltja Bagonya fiát: Miklóst a Hont megyei Drenó, Palást, Rakonca és
Zsember birtokokon lévő részeinek elidegenítésétől. – Palásthy I. 285., reg. (Valószínűleg elenchus után,
Palásthy-Nedeczky cs. lt.)
1524

([…]) István turóci prépost és a konvent [emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent
előttük] Mezehaza-i alias de Sancta [Anna] Meze (dictus) Márton fia: Péter és a következő
bevallást tette: mivel […-i] Mihály fia: Gergely kifizette a neki Mezehaza-i Halada […
…] asszony (nob.) hitbérét és jegyajándékát, ezért nyugtatja erről.
Foltos papíron, amelynek jobb oldali harmada hiányzik, hátlapján pecsét nyomával. Meze cs. lt. 30521. (I
158.) (DF 266914.)

1525

([…]) A zobori konvent Zs.-hoz. Megkapták […]-i parancsát – amely szerint elmondták
neki Kysfalud-i György fia: Miklós nevében, hogy [Helven-i Márton és Dávid], valamint
László fiai: Tamás és Leusták [elfoglalták] az őket közösen megillető […], ezért a király
megparancsolta, hogy a tanúbizonyságuk jelenlétében a királyi ember verbo nostro regio
[szólítsa fel őket, hogy …; kijelölt királyi emberek: …], Martinus de Gechy, Michael de
Hind [… …] – ennek értelmében Falus-i Bereck fia: Imre királyi emberrel kiküldték
tanúbizonyságukat, [… …, akik visszatérve elmondták …, hogy …].
Papíron, amelynek mindössze a középső része maradt meg. Garamszentbenedeki konvent hh. lt. 2718.
(DF 206787.)

1526

[…] (in Garatna, die prenotato) Gecze-i Péter fia: László abaúji alispán és a négy
szolgabírák emlékezetül adják, hogy személyesen megjelent Molay(!)-i Pál fia: Tamás
Monay-i Gergely fiai: Zsigmond és Miklós ellenében, akiket Monay-i László megyei
ember idézett meg, de az utóbbiak nem jöttek és nem is küldtek maguk helyett senkit, ezért
őket, hacsak rationabiliter ki nem mentik magukat, a szokásos bírságban elmarasztalják.
Papíron, három zárópecsét nyomával. DL 43683. (Múz. törzsanyag, Vétel 1870.)

1527

Anno Domini etc. XXVIo1 Nicolaus de Kunstil iuratus solvit Iacobo Burneysen pro
Petro Hampusch XXXIII marcas grossorum mediorum.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 14b., 1. bejegyzés.
1

1528

A bejegyzést közrefogó tételek február 15. és 21. napjára keltezhetők.

Item anno Domini millesimo quandringentesimo XXVIo facta altercata inter discretum
Michaelem dictum Mews et de Warano et Stephanum Mawlfrank de Bartpha prorogantur
ad octavas Beati Stanizlai (máj. 15.) ita, quod si antefatus Stephanus se non composuit
cum prenominato Michaele1 infra terminum prefixum, extunc idem Michael Meus
habeat presentem iudicium2, sicuti proxima feria sexta post Georgii (ápr. 26.) habuisse,
ut dum et quum sepefatus Michael conparuit nostro coram iudicio et Stephanus non, in
super omnia, que dictus Michael contra predictum Stephanum proposuit.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15b., 1. bejegyzés.
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1

1529

Utána kihúzva: extunc.

2

Alatta kihúzva: altercata facta et causas suas sicuti feria de novo.

Item anno Domini millesimo CCCCo XXVI venit Niclos Schindeler coram nostro
consilio cum quatuor arbitriis, videlicet Lang Michael, Jorg Könstil,1 Paul Gerstner
et Pan Nickil, qui Niclas Schindler conquestus est similiter Mewes Grotker et super
Iodocum et Andream filios predicti Mewis Grotker, quod idem Mewis Grotker cum filiis
concordiam fraternam pristinam non servaret, nec servasse ad terminos sibi assignatos
et hec fassi sunt prenominati quatuor arbitrii ea de causa sepefatus Schindeler petivit
ius sibi impendi, inter cetera idem Schindeler indulsit octo dies predicto Mewis cum
filiis, ut in his octo diebus debet venire et se personaliter componere secundum presens
concordata, secus prenominatus Schindeler his elapsis octo diebus ius suum queret.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 15b., 4. bejegyzés.
1

1530

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

Item anno Domini Mo CCCCo XXVIo nostram accendentes presentiam discreti iurati,
videlicet Augustinus Longus et Paulus Weys et fassi sunt coram nobis, quod discreta
et honesta domina Margareta, consors Cristanni Goldomöcz1 in agone fecit, disponit et
assignat coram dictis iuratis omnia bona ipsius, que habuit et que ad ipsum videbantur
pertinere, dicto Cristanno, qui ipsius legitimus fuit maritus, ita etiam, quod nullus, sive
amicus, sive externus2 aliquid de dictis bonis datur(!) etiam sine impetitione equali.
Bejegyzés a bártfai városi könyvből. Bártfa város lt. 77. (DF 250507.) fol. 20b., 3. bejegyzés.
A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.
miatt bizonytalan olvasat.
1

2

A rövidítés és a szó végi javítás

1531 Félbeszakadt bejegyzés Igló városkönyvében, ismeretlen ügyben. A bejegyzésben megnevezett méltóságviselők: Ambrus városbíró, Arnold, Mattis Rab, Hannus Refig, Capicz esküdt polgárok. – Zipser Neudorf
106/148. sz. (Igló város lt., 1. számú városi könyv – DF 279554. – p. 46.)
1532 Bejegyzés Igló városkönyvében. A bíró és az (esküdt) polgárok előtt megjelent Iürg Clöbilhewer1 és felesége:
Anna, és kölcsönösen lekötötték egymásnak vagyonuk egyharmadát. – Zipser Neudorf 108/153. sz. (Igló
város lt. 1. sz. városi könyv – DF 279554. – p. 47.)
1

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o és u betűket ö-nek és ü-nek írtuk át.

1533 Bejegyzés Igló városkönyvében. Az 1426. év új oldalon kezdődő első bejegyzéseként felsorolja a tanács
tagjait: Ambrus városbíró, Petrus Messersmit, Oswaldus Lindener, Iacobus Dicke, Hannus Götzel1, Hannus
Smit, Mattis Rab, Refig, Haberman, Bartlum, Niclos, Bertolt Kappicz, Arnoldus esküdtek. – Zipser Neudorf
108/154. sz. (Igló város lt. 1. sz. városi könyv – DF 279554. – p. 47.)
1

A szövegben előforduló kis e betűvel álló o betűket ö-nek írtuk át.

1534 Bejegyzés Igló városkönyvében. A tanács előtt megjelent Hencz Willisch és felesége: Anna, és kölcsönösen
lekötötték egymásnak vagyonuk egyharmadát. – Zipser Neudorf 108/154. sz. (Igló város lt. 1. sz. városi
könyv – DF 279554. – p. 47.)
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1535 Bejegyzés Igló városkönyvében. A tanács előtt megjelent Merteyn Modler és felesége: Erzsébet, és
kölcsönösen lekötötték egymásnak vagyonuk egyharmadát. – Zipser Neudorf 108/155. sz. (Igló város lt. 1.
sz. városi könyv – DF 279554. – p. 47.)
1536 Bejegyzés Igló városkönyvében. Az esküdt polgárok tanúsították a tanács előtt, hogy Merteyn Modler
megegyezést kötött a fiával: Niclos-szal. Ennek értelmében Merteyn a fiának adott VIII½ ekealjnyi
földet (ertag), hét aranyforintot, meg egy egy aranyforint értékű kaszálót, amely a Lewtschebach-dűlőn,
Stockindorff irányában, az anyja birtokrészén fekszik, és mindezek összértékét a bíróságon kétszáz forintra
becsülték. – Zipser Neudorf 109/156. sz. (Igló város lt. 1. sz. városi könyv – DF 279554. – p. 48.)
1537 Bejegyzés Igló városkönyvében. A tanács előtt megjelent Mattis Rab, Niclos Kürfner1 és Hannus Smit,
majd azt a bevallást tették, hogy megegyezést hoztak létre Oswalt Lindener és fia: Bálint között, amelynek
értelmében Oswalt a fiának nyolcszáz magyar forintot ( florenos lantczal) köteles adni, amely mindaddig az
anyjánál marad letétben, amíg Bálint nagykorú nem lesz. – Zipser Neudorf 109/157. sz. (Igló város lt. 1. sz.
városi könyv – DF 279554. – p. 48.)
1

A szövegben előforduló kis e betűvel álló u betűket ü-nek írtuk át.

1538 Bejegyzés Igló városkönyvében. A tanács előtt megjelent Halpschuch és felesége, és kölcsönösen lekötötték
egymásnak vagyonuk egyharmadát. – Zipser Neudorf 109/158. sz. (Igló város lt. 1. sz. városi könyv – DF
279554. – p. 48.)
1539 Bejegyzés Igló városkönyvében. A tanács előtt megjelent Merteyn Schewspir, és azt a bevallást tette, hogy
fiának: Merteyn-nak az örökségéből háromszáznyolc kassai forinttal tartozik. A bevalláskor a bíróság tagjai
(Richtlewte): Haman Clinger és Kunczman Ernst, és jelen volt még Hanns Smit városi esküdt. – Zipser
Neudorf 109/159. sz. (Igló város lt. 1. sz. városi könyv – DF 279554. – p. 48.)
1540 Bejegyzés Igló városkönyvében. A tanács előtt megjelent Hamman Clinger, Kunczmann Ernist és az ő
nővére: Peter Smid felesége, és megegyeztek Katherina Clinger hagyatéka (Anfall) tárgyában: Hanman(!)
Clinger Kunczman Ernist-nak és nővérének hatszáz kassai forintot köteles adni. Ha pedig egy éven belül
valaki jelentkezne, akinek a hagyaték felosztásához (Teylung) több joga van, akkor az előbb nevezettek a
pénzt annak kötelesek átadni, akihez az jog szerint tartozik. – Zipser Neudorf 109/160. sz. (Igló város lt. 1.
sz. városi könyv – DF 279554. – p. 48.)
1541 (1426 e.) Pozsony város jogkönyve. – Király: Pozsony joga 16., 373. (Pozsony város lt., Király szerint „ad lad.
4.” jelzeten) – Kolosvári–Óvári IV/2. 9., 15. századi dátummal. (Uo.).
1542 A soproni tanács és a polgárság ellentétének története az 1426. esztendőben, Laystel János polgármestersége
és Tschekan Pál városbírósága idejében. A viták részben különböző elszámolások, részben Nicki Benedek
kivégzése és az azt követő büntetések, részben pedig a zsidóadósságok körül zajlottak. – Házi II/1. 164–169.
(Sopron város lt., Városi könyv 2989. – DF 204422., p. 85.) – Nicki Benedek ügyét és a kivégzését követő
eseményeket bővebben lásd még: 82 és 90. – A zsidókra vonatkozó rész megjelent még: Magyar–zsidó oklt.
XIII. 49. (Házi után).
1543 Feljegyzés a soproni polgárok adójáról és a városnak nyújtott kölcsöneikről. – Házi II/2. 339. (Sopron város
lt. D 3279. – DF 204615.)
1544 Feljegyzés a Sopron városa által kimérésre vásárolt borokról. – Házi II/2. 345. (Sopron város lt. D 3280. – DF
204616.)
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1545 Sopron első fertályának adójegyzéke. – Házi II/2. 348. (Sopron város lt. D 3281. – DF 204617.)
1546 A soproni polgárok bordézsma-jegyzéke. – Házi II/2. 349. (Sopron város lt. D 3282. – DF 204618.)
1547 Újhely város hatósága: Szarvas Jakab bíró, Hosos Péter és Balázs fia: István esküdtek előtt az ottani Szent
Egyed-kolostor pálosai elmondták, hogy egy végrendeletileg rájuk hagyott, a Magas-hegyen fekvő szőlőt
– a szomszédok megnevezésével azonosítva fekvését – eladták Szaniszló fia: Bertalan újhelyi polgárnak és
feleségének 150 forintért azzal, hogy haláluk, illetve gyermekeik halála után visszaszáll a kolostorra. – BLÉ
5. (1985) 704/51. sz. (DL 11888. – Acta Paul., Újhely 3-17.)
1548 A zágrábi káptalan által a gréchegyi polgárok ellen 1426-ban Appardus fia: Antal városbíró hivatalviselése
idején elkövetett jogtalanságok leírása: a zágrábi kanonok tartományi bírája, Gergely urai engedélyével a
városban álló toronyban lévő mindkét nembeli embereket lemészárolt, a halottakat pedig ismeretlen helyen
a városfalon kívül temette el, és amikor a polgárok elégtételt kértek a kanonokoktól, azok visszautasították
azt; továbbá e Gergely a káptalan familiárisaival és csatlósaival néhai Kassai Miklós fia, Cristannus – János
zágrábi püspök szolgájának – javait elvette, valamint egy mészárszéket kiraboltak; továbbá e Gergely urai
engedélyével rengeteg embert kirabolt, lefogatott és a toronyban fogságban tartott, illetve megöletett;
mindezeket a város szabadságai ellenében tette. Továbbá gyertaszentelő Boldogasszony ünnepe (febr. 2.)
táján, amikor János zágrábi püspök nem volt otthon, János zágrábi éneklőkanonok emberei által a város
lakosai közül többeket a város területén és az ahhoz tartozó mezőn ártatlanul elfogtak és miközben őket az
utakon vitték, akkor a foglyok segítségért kiabáltak, és a közelben földet művelők kiszabadították őket, majd
a foglyul ejtők fegyvereit elvették. – Tkalčić II. 55. (Zágrábi káptalan lt., Acta antiqua 10-16.) – Lukinović
VI. 225. (Uo.)
1549

Dem erbigen und weysen richter und dem ganczem ratt zw Prespurch sol der brieff etc.1
Mein dinst. Wizzt all zeit richter und der gancz ratt, ich hab ewr verschreiben wol
vernumen und walt gern nochstt zw ew hin auf reytten, so irret mich mein grozzen
unkrafft, da von ir wand2 zw mir chomt, so siech ich ewch all zeit gern alz mein lieb
nachtpawrn. Geben zw Oberstorff, anno domini 26.
Graff Lasla zw sand Jorgen
ewr trewer nachtpawr etc.
Papíron, zárópecsét nyomával. Pozsony város lt. 5022. (DF 243090.)
1

*.

A címzés a hátlapon.

2

A szó a sor elején beszúrva.

Kálnai Mihály kötelezvénye. – Fejér XI. 489., reg. – Az oklevél kelte: máj. 8. Lásd 549.

1550 Ivánci János perli Ivánci Pétert ivánci, himföldi és újsági birtokrészek meg egy a Rába folyón lévő malom
ügyében. – Fejér X/6. 841. (Gyurikovics-gyűjt.)
1551

Item nota, quod in anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo sexto, quia, ut
dicit Beatus Augustinus, tempus fluit tamquam aqua currens et sic breviter: vita homine
abreviatur; cogitans se nobilis vir dominus Symon de Zalmatorch organo vive vocis fecit
talem te[stame]ntum, quod primo et principaliter possessionem sibi pignoratam per alium
nobilem …1 [ter]tiam partem illius pignoris sive pecunie, que deberent evenire de tali
pignore, antedictam partem pecunie sive2 pignoris vive vocis oraculo resignavi uxori mee.
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Item equatia, que habens pro mea parte, que deberent evenire, illam portionem meam
de equatiis totalem annu[…] mee.
Item de aliis rebus me[is ..] in argenteo piccario vel etiam inter coclearia argentea
pars mea debet [dari uxori mee].
Item debentis animalibus [de] bobus, vaccis et de pecoribus, videlicet porcis omnia,
que deberent michi provenire pro [me]a parte, propria voluntate mea dimisi3 uxori mee.
Item ecclesie de Saag [triginta] florenos nove monete dimisi3, tertiam partem istius
sumpme, videlicet decem florenorum nove [monete de]misi Vallentino plebano de Saag.
Dominus Symon de Zalmatorch fecit istud testamentum.
Hiányos, szakadozott papíron, pecsételés nyoma nélkül. DL 28194. (KKOL, Vegyes iratok.)
1

1552

A név helye üresen hagyva.

2

Felette nazális rövidítésjel.

3

dimissi alakban leírva.

Incipit registrum super taxam impositam ad iobagiones de Rozgon anno Domini Mmo
CCCCmo XXVIto
Item Vallentinus sartos tenetur L den.
Item Paulus Rewht tenetur IIIC den.
Item Anthonius Zayahc tenetur IIC den.
Item Peterman tenetur XIIC den.
Item Blasius Conyhc tenetur VIC den.
Item Michael Batho tenetur IIII½C den.
Item Stephanus Pergy tenetur VIII½C den.
Item relicta Matheyk tenetur VC den.
Item Georgius Batho tenetur III½C den.
Item Matheus Ungi tenetur III½C den.
Item Matheus sartor tenetur IIC den.
Item Petrus Schoht tenetur XIIIIC den.
Item Franciscus Nohan tenetur IIII½C den.
Item Nicho tenetur IIII½C den.
Item Petho de Gilves tenetur XIIC den.
Item Zakola
Item Thomas villicus tenetur VIIIIC den.
Item Michael carpentarius tenetur VIII½C den.
Item Adam tenetur VC den.
Item Thomas Gregorii tenetur IIC den.
Item Lapispathak
Item Andreas Rahola tenetur IIIIC den.
Item Philpus tenetur VIIIC den.
Item Georgius tenetur IIIIC den.
Item Blasius Toldal tenetur VIIC den.
Item1 Vanca tenetur VIII½C den.
Item Nicolaus filius Vanca tenetur IIIC den.
Item Franciscus sartor tenetur IIIC den.
Item Iohannes filius Michaelis tenetur IIIC den.
Item Harasti
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Item Paulus Rahula tenetur VIIC den.
Item Anthonius Holyan tenetur II½C den.
Item Anthonius Tholdal tenetur VIC den.
Hasábalakú papírlap két oldalán. Bártfa város lt. 166. (DF 212846.) – Iványi: Bártfa 29/164. és 167. sz.,
mint Bártfa város adójegyzéke.
1

Innen a második oldalon szereplő nevek következnek.

1553 A birodalmi világi és egyházi választófejedelmek, valamint a magyar egyház- és országnagyok névjegyzéke.
– Ortvay 94., reg. (Milánói lt.)
1554

[1402/1408–1426] A lőcsei Krisztus teste-konfraternitás tagnévsora.1
Hy sten dy pruder nochenandir
Primo der allirdurchleuste furste und herre, herre Sigismundus konig czu Hungern etc.
mit Barbare, seinir koniginne uns genedig.
Item magister Hermanus, unser pharrer,
Item herr Nicolaus, unser pharrer.
Item Gyrzik Messempek cum uxore sua Anna.
Item Kwthy.
Item Marcus von Nuremberga.
Item Petrus Crafft cum Elysabeth, uxore sua.
Item Iurg Matisdorff cum Dorothea.
Item Nicolaus Zeyfriczdorff cum Katherina et Margaretha.
Item Marsilius cum Dorothea.
Item Cristanus Czauser cum Anna.
Item Sperndorff cum Anna et Ursula.
Item Iohannes Lodil cum Barbara.
Item Nicolaus Rot cum Katherina.
Item Iohannes Schultes cum Ursula.
Item Supko Petrus cum Anna.
Item Nicolaus Rusd(orf) cum Agatha et Clara.
Item Petrus Fawlhering cum Katherina.
Item Henrich Crafft cum Margaretha.
Item Petrus Ylban.
Iohannes Neumarg.
Mathiasch cum Katherina.
Item Nicolaus Falkinberg cum Lucia.
Item Iohannes Pelcz cum Anna et Dorothea.
Item herr Iacobus Czipser.
Item Iacobus Rusd(orf) cum Anna et Agnes.
Item Sigmunt Bewgler cum Cristina.
Item Stephan Berg.
Item Merthin Menke wnd Dorothea, sein hawsfraw. Anno 1426.2
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Papíron, a hátlapjáról nem áll rendelkezésre fényképfelvétel. Tiszántúli Ref. Egyházker. Nagykönyvtára
62. (R 781, Géresi Kálmán oklevélgyűjteménye, 11. sz. – DF 275853.) – Stromer: Kammergrafen 100–105.
(teljes szöveggel, olvasati eltérésekkel és a személyek azonosításával). – A felvételen látható palliuma szerint
1456-ra keltezték; a DL–DF-adatbázisban 1426. és 1456. évi dátummal egyaránt szerepel.
A listát Iványi Béla közleménye segítségével kötöttük Lőcséhez: Közl. Szepes múltjából 3. (1911) 131.
– A testvérület 1402. dec. 3-i szabályainak végén a lista szövegének eleje némi eltérésekkel már szerepel
(lásd ZsO II. 2091. sz. és az itt felsorolt kiadásokat). A lista utolsó sora későbbi kiegészítés; a forrás ezen
időhatárok között keletkezett. – Stromer: Kammergrafen 100. keltezése szerint a XV. sz. első negyedéből való
(az íráshordozó ekkori); közelebbről 1408–1410 közöttinek feltételezi, mivel Borbála királyné már szerepel,
Zs. római királyi címe (amely megelőzné a magyart) azonban nem (uo. 105.). Ez utóbbi azonban véleményünk
szerint az előbb mondottak miatt nem perdöntő. 2 Az egész sor más kézzel, későbbi kiegészítés. Bár az
évszám 1456-nak is olvasható, a testvérület 1431-gyel induló jegyzőkönyve szolgált az új tagok nevének
rögzítésére (lásd Közl. Szepes múltjából 3. [1911] 132–135.), ezért egy ekkori rájegyzés kevéssé indokolt.
1

1555 [1426 k.] Pozsony. Berzevici Péter tárnokmester Sopron városához. Hozzanak ítéletet a zsidók és Csapodi
János közötti perben. – Házi II/6. 78. (Sopron város lt. D 3480. – DF 204821.) – Magyar–zsidó oklt. IX. 40.
1556 1426 tavasza.1 Vitold litván nagyfejedelem Zs.-hoz. Miután Sándor moldvai vajda, Radul és a török
szövetségéről írt korábbi levelére válaszolt, és követével el is akarta küldeni, megérkezett Zs. e tárgyú újabb
levele. Ha Sándor vajda valóban meggondolatlan szövetséget kötött a hitetlenekkel, akkor Zs. azt, amit a
válaszlépésről a lengyel királlyal együtt elhatároz majd, ahogy írta, tudassa majd vele is. Káros és veszélyt
hozó az ilyen istentelen cselekedet a hűbérúr lengyel királyra, Zs.-ra és az egész kereszténységre egyaránt.
Ő is ennek megakadályozásán fog fáradozni. Azzal kapcsolatban, amit Zs. a levelében a török szultánnak a
szaracénokkal való konfliktusáról, lekötötöttségéről, és a magyar–török fegyveszünet lehetőségéről közöl,
megjegyzi, hogy a bizánci császár, a török szultán és őközötte követek útján hasonló egyeztetések zajlottak,
de a lengyel–litván–magyar szövetség megkötése óta ezek megszűntek. A bizánci császár követséget fog
hozzá küldeni, e tárgyalások eredményéről Zs.-t azonnal tudósítani fogja. Ha a vak török fiát, aki Zs.
udvarából megszökött, esetleg az ő területén sikerül elfogni, haladéktalanul visszküldi. – Archiv f. öst.
Gesch. 52. (1874) 481. (keltezetlen másolat, Liber cancellariae Stanislai Ciołek, fol. 76b–77.)
1

A levél Zs. máj. 15-i, Vitoldhoz írt levelénél (577) korábbi.

A KÖTETBEN SZEREPLŐ, EREDETI OKLEVELEKEN LÉVŐ
KÖZJEGYZŐI JELVÉNYEK
(zárójelben az oklevél tételszáma)

Győri Antal fia: Márton
császári közjegyző jelvénye
(1325)

Lőcsei János fia: Nicasius
császári közjegyző jelvénye
(754)

Moróci János fia: Péter
Nagyszombati Demeter fia: Perényi István fia: Tamás
császári közjegyző jelvénye Bálint császári közjegyző császári közjegyző jelvénye
(1419)
jelvénye (636)
(1432)

Turdossini Bertalan fia:
István császári közjegyző
jelvénye (91)

Vági Gellért fia: Miklós
császári közjegyző jelvénye
(936)

NÉV-, TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

A név- és tárgymutató némi módosítással az előző kötetek gyakorlatát követi.
A módosítások leginkább bizonyos tárgyszavak mellőzését, illetve újbóli alkalmazását érintik, a
szerkezet azonban változatlan maradt. A mutató számai a regeszták és oklevélkivonatok tételszámai.
Az 1425. évi pótlás tételszámai (a XII. kötetbeli tételszám/a) az adott címszónál mindig az első helyen
szerepelnek. Az eredeti (a forrásszövegben szereplő) helyesírással, betűhíven szereplő címszavakat
minden esetben dőlt betűvel jeleztük, kivételt tettünk azonban a polgárneveknél, amelyeket ugyan
legtöbbször eredeti alakjukban közöltünk, de nem szedtük dőlt betűvel.
Személynevek. A mutató nem tartalmazza Zsigmond király nevét és rangját (az egész kötetben Zs.-vel
rövidítve), kivéve, amikor mint német király szerepel vagy személyéhez kapcsolódó elem (például Zs.
betegsége) fordul elő. A magyarországi hospes- és jobbágynevek sem kerültek mutatózásra, de hogy
mely tételeknél találhatók, azt a birtok neve, illetve a hospes/jobbágy és a hospesnévsor/jobbágynévsor
címszavak alatt lehet kikeresni (háromnál több, egyazon oklevélben szereplő és azonos helyen lakó
hospes vagy jobbágy felsorolását tekintettük névsornak). A királyi, nádori, országbírói, vajdai, báni,
megyei, érseki emberek mostantól csak személynevük címszavánál vannak tisztségként feltüntetve, a
királyi ember, nádori ember, stb. címszavak nem szerepelnek: tapasztalataink szerint ugyanis terjedelmük
ellenére felhasználói szempontból nem volt érdemi jelentőségük. Kivételt csak a királyi kúriából kiküldött
embereknél tettünk, itt továbbra is külön címszót is alkalmaztunk. Ismételten önállóan szerepelnek
a városi és mezővárosi polgárok nevei. A mutató az átírt oklevelekben szereplő személyneveket is
tartalmazza, zárójelben jelölve előfordulásuk évét. Mindezeken túl az alábbiakra voltunk még tekintettel:
a) Ha a személy neve egyedül áll, sem rangja, sem tisztsége nem ismert, akkor „családneve” cs.
(városi és mezővárosi polgárok esetében pn.) jelzéssel, a keresztnév elhagyásával szerepel. Ugyanez a
helyzet azoknál a birtokpereknél és birtokosztályoknál, ahol egy család több tagja fordul elő.
b) A „családneveket” az adott oklevélben előforduló alakjukban, mai helyesírással vagy fonetikusan
írjuk.
c) A ragadványnevekről utalás történik a birtoklást jelölő „előnév”-re. Ugyancsak utalás jelzi a
mutatóban azt, ha a család több néven fordul elő.
d) A később „előnévként” szereplő birtoknevek minden esetben nagybetűvel kezdődnek.
e) A rangok és tisztségek is mutatózva vannak, ezeknél utalás történik viselőjük nevére. A királyi,
nádori, országbírói, vajdai, báni, megyei, érseki emberek, ügyvédek és más társadalmi (fogott
bíró) funkciót betöltők megbízatása viszont – ahogy fentebb említettük – csak nevüknél olvasható.
A hiteleshelyi kiküldöttek annál az intézménynél, amelyik kiküldte őket, és nevüknél egyaránt
szerepelnek. Bármilyen városi vagy mezővárosi tisztséget (bíró, polgámester, esküdt) betöltő polgárok
teljes névvel és tisztségük feltüntetésével fordulnak elő.
f) A méltóságot vagy tisztséget viseltek neve után azok a méltóságok vagy tisztségek szerepelnek,
amelyekről a kötetben idézett oklevélszövegekben említés történik; az utóbbi esetben az évszám vagy
évkör megjelölésével. (Ezek megállapításánál Engel Pál és Zsoldos Attila Archontológiája, illetve Max
Wilberg: Regententabellen [Frankfurt a. Oder, 1906.] és W. Kovács András: Az erdélyi vármegyék
középkori archontológiája [Kolozsvár, 2010. Erdélyi Tudományos Füzetek 263.] című munkája, továbbá
C. Tóth Norbert különböző egyházi intézmények méltóság- és tisztségviselőiről készített adattárai
voltak segítségünkre.)
g) Az összetett birtoknevekből képzett családnevek előfordulási alakjukban szerepelnek.
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Helynevek. A kötetben található valamennyi helynév megtalálható a mutatóban.
a) A mutató a helynevek középkori névalakját adja meg mai helyesírással vagy fonetikusan. Azokban
az esetekben, ha a mai névalak ettől eltér, utalás segít. A helynevek után zárójelben az a középkori megye
vagy más területi egység (a külföldieknél ország vagy terület) szerepel, amelyben a feldolgozott évben
található volt. Ha megyehatáránál fekvő birtok két megyénél fordul elő, úgy mindkét megyénél csak a
megfelelő számok szerepelnek. Amennyiben a régi név nem volt azonosítható, úgy dőlt betűvel szedve
szerepel.
b) Az összetett helynevek mindig előfordulási alakjukban állnak, de az alapszónál ennek minden
alakjára utalunk.
c) Ha a helységnek több neve volt, úgy az egyes nevek mellett csak azok a számok szerepelnek, ahol
az adott név fordul elő.
Földrajzi nevek. Az előző kötet mutatójához képest, tekintettel a rokon- és társtudományok igényeire,
a földrajzi nevek minősége (folyó, patak, víz, domb, völgy stb.) ismét külön tételt képez a mutatóban, ám
a földrajzi név címszó alá besorolva és a tulajdonnevek sorrendjében. A közismert földrajzi tulajdonnevek
(leginkább folyók, például Duna, Szamos, Vág) csak a saját nevüknél szerepelnek, feltüntetve, hogy melyik
megyebeli vagy területi szakaszukról van szó.
Tárgyszavak. A tárgyak és fogalmak esetében lehetőség szerint ragaszkodtunk a szövegben szereplő
szóalakhoz, de a keresés megkönnyítésére éltünk a rokon fogalmak átfogó vagy általánosabb kifejezés
alatt történő összevonásának, a bokrosításnak a lehetőségével. Az előző kötet mutatójában is már ekként
szerepelt például a mértékegység, pecsét, pecsételési záradék, pénznem, adónem, valamint a foglalkozás,
mesterség, tisztség, szerzetesrendiek, stb. összevont címszavak. E kötettől kezdve az összevont jog címszó
alatt bokrosítva találhatók az egyes tételekben szereplő jogcímek (atyafisági, birtok-, kegyúri, női, örökjog,
stb.) is. Ugyanígy tettünk a különböző felek között létrejött különböző témájú megegyezések esetén is
(békekötés, szövetségkötés). A társadalmi és művelődési rétegződésre történő utalások közül, amint az az
előző kötetekben is történt, elmaradt a mester szó kiemelése, mert az adatok tömegében ellenőrizhetetlen,
hogy mikor jelöl társadalmi rangot és mikor iskolázottságot. Az egyes személyek oklevelekben szereplő
egyetemi végzettségét azonban (bokrosítva: egyetemi fokozat, borostyánkoszorús, stb.) mutatóztuk.
Ugyancsak a korábbi kötetek használatánál tapasztaltak fényében és a feldolgozott anyag jellegének
ismeretében jelen kötet mutatójában mellőzzük a külön bírság, ellentmondás, birtok elfoglalása, iktatása,
idézés (kivéve a három vásáros eseteket), továbbá – egy-két kivétellel – a bírósági, káptalani, konventi
feljegyzés címszavakat. Egyes ritka és érdekes latin vagy vulgáris kifejezések a mutatóban az oklevélben
szereplő alakjukban (is) szerepelnek.
A betűrendbe sorolás magyar szabványa mechanikus sorolást ír elő. Ez az oka annak, hogy egyes
esetekben logikailag együvé kívánkozó fogalmak elválnak egymástól, jóllehet igyekeztünk ezek számát
minimálisra csökkenteni. A szabványtól olyan módon tértünk el, hogy a többjegyű kezdőbetűt (cs, zs) a
szigorú betűrendből, amely más esetben érvényesül, kiemeltük. Ugyanakkor a gépi rendezés érdekében –
főként az ismétlést jelentő gondolatjelek között – elhagytuk az írásjeleket és névelőket.
A személyneveknél a de, de la, degli, della, di, stb., illetve a von elöljárószót a betűrendi besoroláskor
nem vettük számításba.
A mutatót C. Tóth Norbert és Mikó Gábor készítette.
A mutatóban alkalmazott rövidítések
cs.
f.
h.
hh.
id.
ifj.

= családnév
= folyó
= helység
= hiteleshely
= idősebb
= ifjabb

kh. = keltezési hely
ker. = kerület
m
= megye
nb. = nembeli
NRB = Német-római Birodalom
opp. = oppidum

p. = patak
pr. = prédium
pn. = polgárnév (polgári családnév)
v. = város (civitas vagy egyéb)

Név- és tárgymutató
[…] Benedek ügyvéd 171
[…]-i (Sáros m.) Antal (György fia) királyi ember
1512
[…]-i Antal (János fia) királyi ember 1281
[…]-i (Sáros m.) Balázs királyi ember 1512
[…]-i (Sáros m.) Dávid királyi ember 1512
[…]-i (Sáros m.) János királyi ember 1512
[…]-i (Szabolcs m.) Domokos királyi ember 745
[…]-i (Szabolcs m.) Mátyás királyi ember 745
[…]-i (Szabolcs m.) Simon királyi ember 745
[…]-i (Ung m.) Márton királyi ember 201
[…]-i (Ung m.) Mihály királyi ember 201
[…]-i (Ung m.) Pál királyi ember 782
[…]-i (Zemplén m.) Márton királyi ember 659
[…]-i (Zemplén m.) Tamás királyi ember 659
[…]-i János (István fia) ügyvéd 1060
[…]-i László királyi ember 201
[…]-i Pozd[..] Gergely és István alvajdai emberek
1481
[…]-i Vas Vid alvajdai ember 1481
[…]-i (Gömör m.) Péter (Lukács fia) királyi
ember (Gömör m.) 1314
[…]-i (Hont m.) Jakab királyi ember 592
[…]-i (Moson m.) György (János fia) királyi
ember 586
[…]-i (Moson m.) László (János fia) királyi
ember 586
[…]-i (Szabolcs m.) Márton királyi ember 723
[…]-i (Szatmár m.) Bertalan királyi ember 249
[…]-i (Szatmár m.) László királyi ember 249
[…]-i (Szatmár m.) Tamás királyi ember 249
[…]-i (Vas m.) Pál királyi ember 619
[…]-i (Zemplén m.) Mihály királyi ember 703
[…]-i Fülöp alvajdai ember 106
Aaronzenthmiclos-i lásd Aranyszentmiklósi
Aba nemzetség 470
Abacs cs., Mellétei 1320
– Pál szelcsényi (Nyitra m.) officiális, ügyvéd
155, 574, 628
Abaházi Miklós királyi ember 1248
Abai Anda Benedek királyi ember 1336
– Bálint (Fábián fia) királyi ember 1336
– – (másik) királyi ember 1336
– György királyi ember 1336
Abameg(g)yese pr. (Szatmár m.) 760, 869
Abaúj megye hatósága 120, 132-133, 547, 911,
971, 1526
abaúji alispán: Gecsei László
– szolgabíró: Csécsei János, Szebenyei István
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Abbiate v. (Itália) kh. 1121, 1161, 1164
Abbiategrasso v. (Itália) kh. 777-780, 1178-1179,
1185, 1214, 1482
Ábeli János királyi ember 253
Ablanch-i lásd Ablonci
Ablanci cs. 991
– Mihály körösi alispán (1426), báni ember 70
Ablonci Péter királyi ember 944-946, 948
– Vas cs. 747
Abonyi András királyi ember 230, 1128-1129
– János királyi ember 949, 951, 1135
– lásd még Kisabonyi
Ábrádfalva h. (Krassó m.) 969
Ábrány cs., Me[..]-i 1518
Ábrányi Balázs vizsolyi (Abaúj m.) officiális 971
Acél cs., Bozafalvi 517
– –, Hímeskői 991
Achtsnicht pn. 1399
Aczinger pn. 718
Adalbert, a pozsonyi falakon kívüli Szent
Mihály-egyház plébánosa 423, 457
Ádám pap, csázmai karbeli javadalmas,
káptalani kiküldött 1103
– váci kanonok és csongrádi főesperes (1420–
1436) 470, 1216
Adamovci Lodomér (Miklós fia) ügyvéd 1349
Ádámtelke pr. (Zemplén m.) 160
Adászteveli Gál ügyvéd 1205
Adfi lásd Marcali Adfi
Adi cs. 224, 455
adó alóli felmentés 1216
adójegyzék, Sopron városé 1545
adónem, ajándék 1, 9, 122, 720, 1128, 1501
–, ajándék, királynak 923, 1275
– –, királynénak 121, 923, 1426
– –, tárnokmesternek 923, 1470
–, alajtónállómesternek 20-22
–, census 2, 122, 336, 543-544, 1224, 1232, 1298
– – seu datia 720
–, collecta 1224, 1232
–, datia 2, 1224, 1232
–, egyháznak járó 93
–, kilenced 39, 470, 790
–, királyi 63, 156, 408, 528, 582, 819, 990, 1186
– –, egyháziakra kivetett 413, 469
– –, kamarahaszna 292
– –, vár kiváltására 608
–, mezővárosi 475
–, proventus 122
–, soproni polgároké 1543
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adónem, taxa extraordinaria 1201, 1224
– –, földesúri 1552
–, terragium 157, 343, 406, 409-410, 957, 1501
–, tized 91, 385, 750, 790, 804, 903, 978, 1158,
1245, 1425, 1546
–, tizednegyed 362, 834
–, vagium 857
Adonyi László királyi ember 104
adoptáció 547
adósság 323, 493, 552, 635, 718, 751, 756-757,
895, 1041, 1211, 1218, 1234, 1243, 1255, 1307,
1317, 1463, 1542
– lásd még kölcsön
Adrian pn. 1234
Agárdi Tőke Péter liptói alispán (1426) 1473
Agári Miklós királyi ember 253
Agó h. (Nyitra m.) 1107
agói (Nyitra m.) jobbágynévsor 1107
– – officiális: Dereszlényi István 1107
Ágoston aradi kanonok 187, 1096, 1266
– késmárki (Szepes m.) plébános 396
– presbiter, csanádi karbeli klerikus, káptalani
kiküldött 648
– lásd még Szent Ágoston
Agyagos h. (Krassó m.) 97
Agyagosi Szöre cs. 1077
Ajcsics cs., Racsetici 1009
Ajkai cs. 813
Akli h. (Ugocsa m.) 1258
– cs. 1258
Ákosházi cs. 975
– Sárkány Benedek és László királyi emberek
600
Alacskai cs. 1157
– László (Balázs fia) királyi ember 1157
Alácsony h. (Veszprém m.) 915
Alagi Mátyás királyi ember 1008, 1202
– Mihály királyi ember 1008
– Miklós királyi ember 1008, 1114, 1202, 1249
Alattyán h. (Sáros m.) 896
Alattyáni Csirke cs. 896
Alba lásd Gyulafehérvár
–-i lásd Fehérvári
von Albeck, Ulrich seckaui püspök 198-200,
318-319, 374
Albeni cs. 516
– Henrik pécsi püspök (1421–1444) 72, 77, 341,
516, 917, 954, 1252
– – – – – banderiuma 724

– János zágrábi püspök (1420–1433), királyi
(1420–1433) és királynéi (1409–1433) főkancellár, titkoskancellár (1423–1433) 72, 77, 8788, 195, 234, 341, 387, 468, 516, 588, 620, 780,
841, 889, 917, 964, 1085, 1097, 1252, 1466, 1548
– – – – – mint birodalmi kancellár 91, 668, 919,
925
– – – – – – cseh főkancellár 954
– – lásd még pecsét, Albeni Jánosé; pecsételési
záradék, királyi különös jelenlété
Albert (V.) osztrák herceg (1404–1439) 203a,
705, 822, 885, 1255
– deák, ügyvéd 176
– frater, leleszi konventi kiküldött 160
–, az egri Szent Máté-oltár rektora 1325
Albertinus fehérvári keresztes preceptor (1373)
305
degli Albizi, Rinaldo lovag, firenzei polgár és
követ 141, 217, 322, 369, 492, 554, 558, 569,
646, 674, 706, 713, 810, 826, 835, 889, 1021,
1213; mint ügyvéd 567-568
Alchno-i lásd Alcnói
Alcnó h. (Szepes m.) 334
Alcnói cs. 334
Alcsebi cs. 659, 1002, 1008, 1114, 1201-1202,
1249
– más néven Gatályi cs. 1001
– Miklós váci püspök (1419–1430), királyi
kápolnaispán (1413–1430) 72, 77, 341, 841,
917, 954, 1001, 1008, 1114, 1201-1202, 1252
– Tamás deák királyi ember 759
Alemania 897, 1002
Alfonz (V.) aragón király (1416–1458) 463, 693694, 993
Alistáli Csamaz Mihály királyi ember 1286,
1409
állat 639, 740, 946-947, 1321
–, barom 660
–, disznó 112, 143, 151, 329, 661, 1135, 1158,
1259, 1381, 1551
– –, vad- 203a
–, hal 203a, 125
– –, viza 40, 534
–, juh 1135, 1199, 1447, 1551
– –, nyáj 298, 971
–, karvaly 955
–, ló 5, 103-104, 125, 276, 407, 419, 429, 761, 859,
932-933, 945-946, 991, 1046, 1146, 1179, 1245,
1259, 1269, 1321, 1323, 1333, 1378, 1398, 1401
– –, felfegyverzett (eques pharetratus) 536
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– –, ménesbeli 157, 238, 788, 1551
–, marha 302, 317, 380, 547, 660, 932-933, 971,
1135, 1146, 1211, 1247
–, méhek 1409, 1420
–, ökör 5, 18, 103, 112, 380, 400, 432, 570, 703,
812, 966, 1070, 1090, 1146, 1149, 1199, 1381,
1447, 1551
–, sertés 425, 932, 1158, 1245
–, sólyom 712, 955, 1326; porosz 458
–, szarvas 203a
–, tehén 400, 1447
–, tyúk 295
–, vad-, centaurus 203a
– –-, tigris 203a
allodium 337
Almád lásd Alsó- és Felsőalmád
Almagyar utca (Eger, Heves m.) 1514
Almakeréki cs. 1049
– Miklós (Apa fia) erdélyi nemesek követe 804,
1270
Almas-i lásd Álmosdi
Almás h. (Pest m.) 864
almási (Doboka m.) várnagy 380
– cs. 375, 1082
– Mihály ugocsai szolgabíró 326
– Péter ügyvéd 1315
Álmosdi Csire cs. 420
– – Barnabás és László mint fogott bírák 1475
alnádor 1147-1148; lásd még: Gothárd
Alpári Tamás királyi ember 761, 833
Alramus lásd Arlamos
alsó- és felsőbényei (Zemplén m.) officiális:
Horvát(i) György
Alsóalmád h. (Zala m.) 595, 600, 766
alsó-ausztriai Landvogt: von Polenz, Johann
Alsóbajori cs. 616
Alsóbaksa h. (Közép-Szolnok m.) 914
Alsóbaksai cs. 914
Alsóbénye h. (Zemplén m.) 949
Alsóbölzsei Ferenc, János, Mátyás és Simon
királyi emberek 1412
Alsóbresztovc h. (Verőce m.) 367
Alsódersk h. (Trencsén m.) 194
Alsóderski cs. (Trencsén) 194
– Pál grudnai plébános 194
Alsóelefánti cs. 956, 1076
Alsógavnicai Mátyás báni ember 55
Alsógecse h. (Abaúj m.) 133
Alsógönyüi Péter királyi ember 1412
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alsoki (Győr m.) plébános: Péter pannonhalmi
konventi káplán 1254
Alsólindvai (Bánfi) cs. 292, 590, 660-661, 957,
965, 998, 1067, 1435
Alsómajsa h. (Tolna m.) 585
Alsomalethy lásd Alsómaletin
Alsómaletin h. (Liptó m.) 827
Alsómaletini cs. 827
Alsómutna másképp Lipóc h. (Turóc m.) 100
Alsóörsi cs. 78
Alsósári h. (Nyitra m.) 918
Alsowbelsey-i lásd Alsóbölzsei
Alsowsebeske lásd Alsózebecke
Alsózebecke h. (Zala m.) 595, 600, 766
Alszász h. (Pozsony m.) 96
Alszászi cs. 96; lásd még Szászi
– István és Mihály királyi emberek 1329
Altenburg lásd Magyaróvár
Alyfanth-i lásd Elefánti
Ambrus iglói bíró 1531, 1533
– karbeli presbiter, csázmai káptalani kiküldött
506
anagni püspökség adminisztrátora: de Varris,
Oddo 1425
Anarcsi László királyi ember 723
Anatólia (Török Birodalom) 558
Anda cs., Abai 1336
– –, Telekesi 593
Andi Benedek ügyvéd 39
Andocsi István királyi ember 1166
– Mátyás királyi ember 1166; ügyvéd 703
– Miklós királyi ember 1166
András (II.) király (1205–1235) 631, 808, 1115
– (Petrisco fia) zágrábi olvasókanonok 854
– budai kanonok, káptalani kiküldött 1131
– csázmai kanonok, káptalani kiküldött 181
– deák, ügyvéd 1375
– dombrói plébános 281
– esztergomi kanonok és komáromi főesperes
396
– fehérvári keresztes preceptor 563
– – –, ügyvéd 305
– frater diakónus, sági konventi kiküldött 602,
1124, 1154-1155
– – jászói konventi kiküldött 911
– – leleszi konventi kiküldött 1159, 1245, 12581259, 1374, 1485
– – pap/presbiter, sági konventi kiküldött 500,
1141
– – zobori custos 395, 451
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(András) frater konventi kiküldött 529
– kalocsai kanonok, káptalani kiküldött 416
– knini olvasókanonok 969
– – őrkanonok 969
– nagyszebeni bíró 1280
– ölyvesi (Somogy m.) plébános 362
– pápai (Veszprém m.) plébános 1199
– pozsonyi karbeli klerikus, káptalani kiküldött
1047
– presbiter, aradi alőr, káptalani kiküldött 402,
1266
– raguzai érsek (1389–1432) 72, 77, 341, 917, 954
– szepesi karbeli klerikus, káptalani kiküldött
1033-1036
– váradi káptalani kiküldött, a Krisztus testeoltár rektora 869
– – püspök lásd Scolari András
– vaskai főesperes 266; ügyvéd 620
– zsolnai bíró 1165
–, a győri Szent Adalbert-egyház prépostja,
győri káptalani kiküldött 1115
Andrásfalvi cs. 326
Andrásházi Nagy Gergely király ember 1449
Andráshida más néven Lovászi h. (Zala m.) 852
Andrásvágása h. (Sáros m.) 771
Angelus orensei (Spanyolország) püspök 197
angol bíboros 719
annata 58, 71, 86, 280, 388, 391, 490-491, 1425
Antal (Appardus fia) zágrábi királyi városi bíró
1548
– (Guido fia) apostoli és császári közjegyző
1432, 1483, 1494
– (Miklós fia), Scolari Máté végrendeleti tanúja
36
– csornai prépost (1408–1439) 165, 172, 229,
306, 428, 783, 1093, 1254, 1407
– deák, ügyvéd 181, 1359
– egri karbeli klerikus, káptalani kiküldött 839
– fehérvári keresztes lector 563
– frater leleszi konventi kiküldött 268, 277, 788
– klerikus egri káptalani kiküldött 252, 269
– kolozsmonostori apát (1425–1451) 28, 1149,
1204, 1447
– leleszi perjel, konventi kiküldött 703, 723, 906
– lévai (Bars m.) várnagy lásd Kistatai Antal
– pósfalvi (Sáros m.) bíró 710
– sienai püspök, pápai kincstartó 280
Antalovc h. (Körös m.) 1501
Antalovci cs. 1501
Ányos cs., Fajszi 1180

Apácai Márton királyi ember 974
apácák, klarisszák 42
– lásd még nyulakszigeti, óbudai, váradi,
veszprémvölgyi
Apagy h. (Szabolcs m.) 1475
Apagyi cs. 1475
– Bálint királyi ember 745, 796, 1257
– Fülöp királyi ember 1257
– Gerely királyi ember 745
Apaji László királyi ember 955, 1047
– Sebestyén királyi ember 955
Apari cs. 41
Apátfalva h. (Borsod m.) 901
Apáthida h. (Kolozs m.) kh. 1149, 1204
apáti (Somogy m.) plébános: János 362, 834,
1419
– (Zala m.) jobbágynévsor 975
– cs. 1358
– Csák cs. 1358
– János ügyvéd 1199
– Kopasz cs. 1358
– – Miklós ügyvéd 352, 1358
– h. (Gömör m.) 1089; más néven Nénye h.
(Gömör m.) 1088
– – (Nyitra m.) 1369
– – (Zala m.) 1356, 1358
– Ormann és Thyman cs. 1358
Apc h. (Nógrád m.) 470
Apodi Miklós vajdai ember 1505
Apor h. (Tolna m.) 253
Apori Garázda cs. 253
apostoli kamara 504
– – alkamarása: Benedek 505
– káplán: Palenai János
– penitenciária írnoka: Henyei Dénes
– szék legatus natus-a: Kanizsai János, Pálóci
György
– Szentszék 198-200, 294, 318-319, 374, 396,
822, 834, 854, 936, 1002
– ügyhallgató: Palenai János
Apponyi cs. 1369
– Fábián és Márton királyi emberek 1369
– István királyi és nádori ember 1369
– Miklós királyi ember 1152
– Péter királyi ember 957, 1076, 1369
Apród cs., Tótsolymosi 1184
Apuliai Királyság 85
Apz lásd Apc
aquileiai patriárka: Lajos

Név- és tárgymutató
arab szám 337, 526, 1141, 1163, 1217, 1221, 1231,
1234
Aracsa h. (Zala m.) 852
áradás 789, 918
aradi aléneklő: György
– alőr: András presbiter
– kanonok: Ágoston, Kelemen, Kovászi Benedek és Jakab, Nagyszécsényi János, Nováki
Tamás, Sződi Benedek
– káptalan 472
– – mint hh. 187, 312, 402, 974, 1096, 1108, 1168,
1266, 1311, 1437
– káptalani kiküldött: András presbiter, alőr
402, 1266
– – –: György karbeli aléneklő 1437
– – –: Kelemen kanonok 1096
– olvasókanonok: Vid
– őrkanonok: Pál
aragón király: Alfonz (V.)
Aragónia 897
Aranyáni cs. 1429
Aranyasi Bertalan nádori ember 334
Aranyi Benedek királyi udvari ifjú, külön
kijelölt királyi ember 97
– István királyi udvari ifjú, külön kijelölt királyi
ember 97; a királyi kúriából külön e célra
kirendelt királyi ember 441
– Lukács külön kiküldött királyi ember 1040;
a király által külön e célra kirendelt királyi
ember 1273
Aranykút h. (Kolozs m.) 1487
aranyozott tárgyak 926
Aranyszentmiklósi Ferenc és Máté alvajdai
emberek 1481
Arapatakai cs. 1215
aratás 957
Ardó h. (Ugocsa m.) 357
arenga 7-8, 72, 77, 100, 367, 462, 470, 475, 555,
573, 615, 642, 714, 897, 917, 954, 1002, 1006,
1252, 1350
Arlamos h. (Sopron m.) 247, 573
arles-i (Franciaország) érsek: Lajos 197
armiger 76, 351
Arna cs., Maklyáni 224
von Arnfels, Christian krajnai Vizedom 116
Arngel cs., Trostein-i 377
Arnold iglói esküdt 1531, 1533
Arnótfalva más néven Domán h. (Szepes m.) 461
Arrus pn. 101
Arsan-i lásd Orsányi
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Artalhaza lásd Ortaháza
Artandus, a Saint Antoine-i kolostor apátja, Zs.
követe 1095a, 1171a, 1213
Ártánházi András királyi ember 1052
– Antal királyi ember 723
– Gergely királyi ember 1052
– György szabolcsi szolgabíró 342, 355; királyi
ember 1312
– István királyi ember 1051, 1191
– Mihály királyi ember 1052
– Miklós királyi ember 723
– Péter királyi ember 723
– Vince királyi ember 1052
Arti cs. 622
áru 125
Árva vár (Árva m.) várnagyai 571
Ásgúti cs. 616, 1390
– Bozik Miklós királyi ember 276; ügyvéd 392
– Jakab királyi ember 1512
– Mátyás királyi ember 276
– Sebestyén királyi ember 720
Asola v. (Itália) 830
Assa cs., Kürti 240
assumptor termini 435, 982
Asszonyfalva h. (Győr m.) 494
Asszonyfalvi cs. 494-495, 881, 1192
– Ispán cs. 495
– Ostfi cs. 758, 975, 1015-1016
Asszonypatakai István orgonista, egri kanonok
és a Szent Erzsébet-oltár rektora 275
– plébános: Csapi Péter
Atyai Boldizsár királyi ember 1253
– cs., Paposi 519
Aufftrager pn. 1167
Auriensis-i püspök lásd orensei püspök
Ausztria 223, 718, 732
Aversa v. (Nápolyi Királyság) 85
Awad lásd Ovad
Az[..]e-i (Zemplén m.) Márton királyi ember
1244
Azari András és János királyi emberek 160
B[..]-i (Doboka m.) Péter alvajdai ember 1507
Baab lásd Bába
Baal-i lásd Báli
Baar-i lásd Bári
Bába h. (Nógrád m.) 470
Bábai Vince Bálint borsodi szolgabíró 115
Bábafalvi lásd Babapataki
Babapataki cs. 790, 828
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Név- és tárgymutató

babarci Szent Imre-egyház igazgatója: Márk 637
Babonik h. (Turóc m.) 1288-1289, 1473, 1510
Babót h. (Sopron m.) 1115
Babóti [...] és László nádori emberek 783
Bachka-i lásd Bocskai
Bács h. (Kolozs m.) 1447
bácsi érsek lásd kalocsai érsek
– Jakab bácsi kanonok és székesegyházi
főesperes 320-321
– kanonok: Bácsi Jakab, Bélai Miklós (János fia)
– káptalan mint hh. 73, 1433
– székesegyházi főesperes: Bácsi Jakab, Bélai
Miklós (János fia)
Bacskai cs. 117, 145, 270
– András királyi ember 846
– Benedek királyi ember 846
– János királyi ember 846, 1078; ügyvéd 1355
– Péter királyi ember 846, 1078; ügyvéd 1406
– Zsigmond királyi ember 846, 1253
Bacsó cs., Szalatnyai 1106
Bádoki Péter alvajdai ember 641
Bagi János, László és Mátyás királyi emberek
1381
Baglyas cs., Hegyaljai 1354
Bagói Márton alvajdai ember 1491
Bagoly cs. lásd Szentmihályi Bagoly
Bagonyai cs. 592
Bagos h. (Szatmár m.) 699, 874
Bagosi cs. 298, 697, 748
Bagota vadászóhely (Böszörmény mező, Szabolcs m.) mint kh. 473
Bagy-i lásd Bágyi
Bágyi László királyi ember 226
Baj h. (Bodrog m.) 49
bajor hercegek: Ernő, Lajos, Vilmos
Bajor Hercegség zászlaja 1177
Bajori cs. 282, 502, 710, 771, 811, 1112, 1118
– László és fia: János királyi emberek 343
– lásd még Alsó- és Felsőbajori
Bajorország, Alsó- (NRB) 1174, 1177
Bajt h. (Vas m.) 300
bajvívás 55, 1081, 1274
Bákai Mihály királyi ember 226
Bakalniky-i lásd Bakolnaki
Baki Ferenc királyi ember 740, 974
– Gergely királyi ember 740
baklári (Somogy m.) plébános: Pál 362, 834
Baklar-i lásd baklári
Bakó cs., Szebenyei 761
Bakolcai Mihály kői prépost (1412–1426) 153

Bakolnaki Lukács (Mihály fia) nádori ember 283
Bakonyai László lengyeli és szentgyörgyi
(Bodrog m.) officiális 1413
bakonybéli (Veszprém m.) apát: Mihály
– – konvent 639, 691, 742, 781
Baksai Benedek királyi ember 1412
– Dénes királyi ember 455
– Fitos Dénes királyi ember 224
– János királyi ember 707
– – (másik) királyi ember 707
– Lázár királyi ember 707
– Mátyás királyi ember 224
– Veres János királyi ember 207
Baktai Gergely beregi alispán (1420–1426) 355,
966-967; ügyvéd 898
– János királyi ember 252
Bakva opp. (Verőce m.) kh. 1102
bakvai (Verőce m.) Szent Benedek pálos kolostor
1102
balatonfőkajári plébános: László (Balázs fia)
Balázs (István fia) fehérvári kanonok 472
– (Miklós fia) fehérvári éneklőkanonok 211
– csanádi karbeli klerikus, káptalani kiküldött
1228
– deák, erdélyi káptalani kiküldött 1438, 1445
– egri őrkanonok lásd Keresztúri Balázs
– erdélyi püspök lásd Csanádi Balázs
– frater, kolozsmonostori konventi kiküldött
1273, 1481
– –, szekszárdi konventi kiküldött 182
– kalocsai kanonok, káptalani kiküldött 360
– karbeli klerikus, váradi káptalani kiküldött
361
– pap, csázmai káptalani kiküldött 1284
– pécsváradi apát, a királyi kúriából (külön)
kirendelt királyi ember 3, 403
– sári (Vas m.) rektor 1144
– ugodi (Győr m.) plébános 1199
– vasadi (Somogy m.) plébános 834
– vasvári karbeli klerikus, káptalani kiküldött
1119
– – prépost lásd Keresztúri Balázs
–, az elefánti (Nyitra m.) pálos kolostor perjele
1398
Balazséfalvai Miklós királyi ember 444
– Per cs. 307
– – János és Miklós királyi emberek 344
Balázsétei Pál (Mihály fia) ügyvéd 247
Balázsfalva h. (Küküllő m.) 1460, 1505
Balázsfalvi Herbárt királyi ember 609

Név- és tárgymutató
Baldauff pn. 509
Báli András (Márk fia) királyi ember 360
– Gellért királyi ember 416
Balicki cs. 122, 571
Bálint budai olvasókanonok 937, 1114
– csázmai karbeli klerikus, káptalani kiküldött
965
– deák, ügyvéd lásd Hidágai Bálint
– frater presbiter, leleszi konventi kiküldött 759,
1244
– sági (Nógrád m.) plébános 1551
– váradi őrkanonok 420, 1436
–, a gerzencei Szent Miklós-egyház plébánosa
302, 317
Balkán 1213
Balog h. (Gömör m.) 855
Balogdi Miklós nádori ember 304
Balogi cs. 855
Baly-i lásd Bólyi
Bán cs., Szentmártoni 359
– Péter meggyesi (Szatmár m.) lakos, ügyvéd
898
banderium 236, 671, 680, 724, 774, 897, 1338
Bánfalvai cs. 901
Bánfi cs., Losonci 1039-1040
– lásd még Alsólindvai (Bánfi)
Bánhida h. (Komárom m.) 1261
Banicsevc h. (Körös m.) 587, 836
Bank cs., Szarvaszói 228
bankár 713
Bánki cs. 297, 565
– András, Ferenc, Gergely és Máté királyi emberek 1413
Bankovc h. (Szerém m.) 29, 153
Bánó cs., Monyorósi 510
bánya 1323
–, arany- és ezüst- 1006
–, ólom- 927
–, réz-, hozama 119
–, vas- 945
– h. (Torda m.) 1448
bányaművelés 509, 927, 947-948, 1006
Banychoch/Banychouch lásd Banicsevc
Bapb-i Kálmán egri kanonok, káptalani
kiküldött 1496
Barabás h. (Zala m.) 632
Baracs Antal ügyvéd 166
Baracska h. (Fejér m.) 345
Baran pn. 891
Barancs cs., Hermáni 1431
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Baranya megye hatósága 3, 477
baranyai alispán: Levei Tamás, Lipinyei János
– András királyi ember 143, 151, 383, 1245, 1353
– Imre temesi alispán lásd Mekcsei Imre
– János (András fia) királyi ember 268, 1353
– – (másik) királyi ember 143, 151, 261, 268, 399,
1245
– László királyi ember 1353
– Mihály győri kanonok 936
Barát cs., Szentandrási 600
Barátfalvi Mihály királyi ember 758
Baráti h. (Győr m.) 800, 1254
– más néven Szutor h. (Győr m.) 1254
Barbata pr. (Bars m.) 174
Bárcai cs. 120, 335, 350, 1051, 1148
Barcha(-i) lásd Barta(i)
Barchan-i lásd Borcsányi
Barch-i lásd Borcsányi
Barci cs. 1157-1158
– Benedek fehérvári kanonok 365
Barcza-i lásd Bárcai
Bardi Onofrius harmincadispán 990; lásd még
Pölöskei (O)noffri
Barhan-i lásd Borcsányi
bári (Somogy m.) plébános: Bereck 834
– lásd még ó- és újbári
– h. (Zemplén m.) 1203
– cs. és Regence cs. 1276
– János ügyvéd 173
Barkaszó h. (Bereg m.) 1343
Barla cs., Barlaszentmihályi 283
Barlabas lásd Barabás
Barlabás h. (Zala m.) 1028
– János királyi ember 695
Barlad h. (Keve m.) 97
Barlafalva h. (Nyitra m.) 264
Barlahidai Botka cs. 339
Barlaszentmihályi Barla cs. 283
Barna cs., Jékei 342
Barnabás budai őrkanonok 937, 1114
– váci olvasókanonok lásd Istvándi Barnabás
Baróc cs., Kispéci 4
Baroch lásd Barócs
Barócs h. (Nyitra m.) 918
bárók 463, 712, 826
– és ítélőmesterek a királyi jelenlét bíróságán 267
– – nemesek a királyi különös jelenlét bíróságán
247
Barrabas-i lásd Barlabási
Barranthfalva-i lásd Barátfalvi
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Név- és tárgymutató

Bars megye hatósága 409, 522
– opp. (Bars m.) 435; kh. 522
barsi alispán: Emőkei Jakab és fia: János
– szolgabíró: Kiskereskényi János
Bársony lásd Gyurói Bársony
Barta h. (Ung m.) 147, 701, 1376
Bartai cs. 147, 701, 1376, 1416
– András királyi ember 239, 499
– Mihály királyi ember 239
Bártfa v. (Sáros m.) 53
– – – kiváltságai 122
– – – közössége 82, 122, 459, 1493
– – – tanácsa 90, 137, 149-150, 184-185, 276, 336337, 384-385, 526, 556, 597, 608, 633-634, 787,
799, 821, 853, 882, 894, 977, 999-1000, 10171020, 1136-1137, 1140, 1163, 1200, 1217, 1221,
1231, 1234-1235, 1243, 1316, 1324, 1351, 1424,
1527-1530
bártfai aléneklő: Groff Péter 787
– bíró: Glauchner Miklós
– esküdt: Czauser János, Kis (Clein) Heynrich,
Könstil-i Miklós, Lang/Longus Ágoston,
Leopold, Weis Pál
– jegyző: Maternus
– káplán: János, Miklós (Bartusch fia)
– pap: Mawlfrank István
– polgár 81, 137, 149-150, 184-185, 276, 336-337,
381, 384, 419, 526, 556, 597, 633-634, 787,
799, 821, 853, 882, 977, 1017-1020, 1136, 1140,
1163, 1217, 1231, 1234-1235, 1243, 1351, 1424,
1527, 1554
– számadáskönyv 10
– tizedlajstrom 903
– városfalak építése 53
– városkönyv 81, 137, 149-150, 184-185, 336-337,
381, 384, 526, 556, 633-634, 787, 799, 821, 853,
882, 894, 977, 999-1000, 1017-1020, 1136-1137,
1140, 1163, 1200, 1217, 1221, 1231, 1234-1235,
1243, 1316, 1324, 1351, 1424, 1527-1530
– városrész, Grund 526
Barth-i lásd Borcsányi
Bartlum iglói esküdt 1533
Bask h. (Abaúj m.) 897, 1042, 1210
Baski cs. 897, 1042
– Barnabás és Imre királyi emberek 1064
– Vid János makovicai várnagy 276, 419
Bassan-i lásd Bossányi
Bathalws-i lásd Botfalusi
Bathanya-i lásd Bagonyai
Báthidai cs. 1290

Bathos lásd Botos
Bathy cs., Szentbalázsi 1419
Batidai cs. 345, 654
Batinai Kuhinger István varasdi ispán (1425–
1434) 54, 525
Batiz cs. 868
Batizháza h. (Szatmár m.) 375
Bátkai János és Zsigmond ügyvédek 392
Bátmonostori Töttös cs. 3, 148, 164, 193, 206,
307, 312, 315, 324, 344-345, 360, 416, 450, 477,
654, 663, 681, 709, 724, 740, 1069, 1074-1075,
1080, 1107, 1290, 1413
– – János és László aulicus-ok 1287
Bátor cs., Kelenyéni 1058
– opp. (Szatmár m.) 730
Bátori cs. 161, 298, 355, 417, 438, 519, 697, 737,
739, 748, 845, 1051, 1061, 1068, 1078, 1370
– Barla (Barnabás) sallói (Bars m.) officiális
406-407, 1295
– István (János fia) királyi asztalnokmester
(1417–1432) 72, 77, 298, 329, 341, 536, 697,
917, 954, 1051, 1078, 1252, 1406; ügyvéd 898;
mint fogott bíró 1475
– Tamás (János fia) ügyvéd 898
Bátorfalva vagy Nénye h. (Hont m.) 1090
Battonyai László kormosi (Bodrog m.) officiális
740
Bátyai Gergely és Jakab királyi emberek 344
Battyáni cs. 420, 928
Baxa-i lásd Baksai
Bázel v. (NRB) 578
Bazini gróf cs. 223, 1383, 1385, 1453
– lásd még Szentgyörgyi
– Nagyboldogasszony-plébánia Szentháromságkápolnája 223
– Péter gróf káplánja: Simon 223
Báznai János (Péter fia) császári közjegyző 572
Bebek cs. lásd még Pelsőci Bebek
Bebek Detre mint nádor (1397–1402) 851
– Imre vránai perjel (1392–1404) 305
Bebesi cs. 859
– Veres Gergely, a királyi kúriából külön e
célból kirendelt királyi ember 352
Béc h. (Somogy m.) 508
Bechfeulde lásd Bocfölde
Bechwlgh-i lásd Becsvölgyi
Becs h. (Zala m.) 595, 600, 766
Bécs v. (Ausztria) 218, 468, 492, 668, 1063
– – – kh. 125, 260, 282, 285-286, 296, 300, 311,
322-323, 328, 341, 372, 501, 718, 822, 1013

Név- és tárgymutató
– – – tanácsa 501, 718, 1013
Becse h. (Fehér m.) 68
bécsi birodalmi gyűlés 328
– Bursa pauperum 636
– ispotálymester: Scheiwelwiser Hanns 501
– kanonok: Hora-i György
– Kärtnertor (kapu) 501
– Otscysmork utca 636
– polgár 636, 718
– Szent István-egyház 636
– – – – dékánja: Hora-i György
Bécsújhely v. (Ausztria) 414; kh. 989
bécsújhelyi zsidó 232, 482, 511
Becsvölgyi György zalai szolgabíró 814
– Pál zalai szolgabíró 1045; nádori ember 283
Béd h. (Nyitra m.) 183, 956
bédi (Nyitra m.) hospesnévsor 183
Bedei cs. 1356
Bede-i lásd Bödei
Beennek-i lásd benneki
Beeren-i lásd Berényi
Bejei cs. 159
Beka-i cs. 265
bekcsényi főesperes: István (Farkas fia)
Beke cs., Csipcsi 740
– – lásd még Gyurói Beke
Béke h. (Pozsony m.) 1225, 1403
békekötés 141, 1474
–, ferrarai-mantovai-milánói 1057
–, firenzei-milánói 803, 884, 1001
– – –-velencei 889
– –-velencei 693, 705
–, magyar-velencei 279, 810, 835, 1122, 1173
–, milánói-szavojai 1162, 1171
–, török-velencei 1171a
Bekenes-i lásd Bökényesi
Békés cs., Vékei 987
Beketinci János báni ember 317, 421, 1208, 1397
Bél h. (Temes m.) 1168
Béla (IV.) király (1235–1270) 305, 341, 372, 555,
562, 1334
Bélágyi cs. 956
bélai (Szepes m.) plébános: János 396
– Miklós (János fia) bácsi kanonok és
székesegyházi főesperes 320-321
bélapátfalvi lásd béli
Belasztena vár (Szerbia) 533
Belchenke lásd Belcsenke
Belcsenke pr. (Szabolcs m.) 112, 429
Bele cs., Beleházi 686
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Beleházi Bele Pál királyi ember 686
bélháromkúti lásd béli (Heves m.)
béli (Heves m.) apát: Miklós
– – apátság 93
– (Veszprém m.) lásd bakonybéli
– cs. 731
– Gergely királyi ember 1059
– János királyi ember 592
– L[..]ey Gergely királyi ember 592
Belic h. (Nyitra m.) 918
Belicei Domokos királyi ember 1092
Bellényi cs. 288
Bellusi Tamás pozsonyi kanonok, káptalani
kiküldött 586
Belotinci Bertalan királyi ember 1311
Belovári Miklós (László fia) báni ember 181
Belse-i lásd Bölzsei
Belsőcsálya h. (Arad m.) 974
Béltek h. (Szabolcs m.) 1312
– – (Szatmár m.) 565
Bélteki cs. 874
Belth lásd Béc
Belygh lásd Belic
Bellyen-i lásd Bellényi
Bence cs., Longodári 303
Bencztelke-i lásd Benicei
bendeki lásd benneki
Benedek (Mihály fia) fehérvári prépost (1410–
1438), szentszéki protonotárius 294, 364, 472,
793, 841, 1239, 1094, 1265, 1336, 1350
– (Miklós fia) zágrábmezei comes terrestris
656-657
– aradi kanonok lásd Kovászi Benedek
– bíró, ügyvéd 1204
– boszniai püspök lásd Szántói Lack Benedek
– deák, ügyvéd 1254
– fehérvári dékánkanonok (1376), ügyvéd 305
– frater (pap), pannonhalmi konventi kiküldött
962, 1479
– frater leleszi karbeli klerikus, konventi
kiküldött 201, 298, 436, 480, 845
– kalocsai székesegyházi főesperes 579
– mester, Szabolcs megye jegyzője 355
– ordai (Somogy m.) plébános 362, 834
–, az apostoli kamara vicekamarása 505, 605
Benes pr. (Szabolcs m.) 699
Ben-i lásd Bényi
Benicei cs. 812
Benkovci cs. 897, 1042
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benneki (Somogy m.) plébános: Gergely 362,
834
Bény h. (Esztergom m.) 474, 1059
Bényi cs. 474, 1059, 1296
Bénye lásd még Alsó- és Felsőbénye
bérbeadás (bérlet) 1167, 1298
Berchegh Jakab vári (Bereg m.) esküdt 673
Berd pn. lásd Werd
Bereck (Miklós fia), a váradi Szent Anna-kolostor apácáinak udvarbírája és ügyvédje 114
– bári (Somogy m.) plébános 834
– váci kanonok és szigetfői főesperes (1418–
1441) 470, 1216
– váci karbeli klerikus, káptalani kiküldött 1160
Bereckfalva h. (Székelyföld) 1486
Bereg megye hatósága 425, 673, 966-967
beregi alispánhelyettes: Gecsei János
– szolgabíró: Gecsei Mihály, Oroszi László
Beregszász lásd Lampertszásza
Bereguardo v. (Itália) kh. 1326
Berek cs., Sávolyi 304
– – lásd még Németi Berek
Bereköz h. (Zala m.) 1153, 1426
Bereközi cs. 1153
Berekszói Hagymás cs. 1015-1016
Berekyo lásd Berettyó
Berencs h. (Nyitra m.) 192, 205, 1066
Berencsi Fülöp, György, János és Simon királyi
emberek 241
– Sáfár István (Gergely fia) 192, 205, 647, 1066
Berendi cs. 1070, 1356
– Benedek ügyvéd 304
– Gál ügyvéd 700, 1139, 1143, 1156, 1328, 1352,
1356-1358
berényi (Somogy m.) plébános: Demeter, Mihály
– lásd még nagyberényi
– Mátyás királyi ember 471
Berettyó f. (Bihar m.) 420
Berewkuz lásd Bürüköz
Berezthwcz-i lásd Bresztovci
Berg pn. 1554
Bergzaberni Vilmos pécsi püspök lásd
Koppenbachi Vilmos
Berivojszentiváni János és Pál báni emberek 317
Berk lásd Berek
Berkazow lásd Barkaszó
Berkes h. (Torda m.) 786, 1448
Berleni Balázs és Pál ügyvédek 166
Bernhartel lásd Pernhertel
Bertaháza pr. (Zala m.) 595, 600, 766

Bertalan csepelyi (Somogy m.) plébános 362,
834
– erdélyi karbeli klerikus, káptalani kiküldött
809
– titeli karbeli klerikus, káptalani kiküldött
1282
– vasvári kanonok 936
– zenggi gróf lásd Frangepán Bertalan
Berthohaza lásd Bertaháza
Bertóti György nádori ember 771
Berven-i lásd Börvelyi
Berwe-i lásd Börvelyi
Berzéte h. (Gömör m.) 944
Berzevici cs. 527, 566, 616, 807
– Péter (Henrik fia) királyi tárnokmester (1419–
1433) 122, 309-310, 527, 608, 684, 832, 970,
1175
– – – – – – török fogsága 527
– – mint tárnokmester 1, 9, 63, 72, 77, 90, 202,
341, 459, 784, 917, 921-924, 954, 1252, 1470,
1555
– Pohárnok István királyi udvari lovag 527
– Simon mislyei prépost (1411–) 343
Besefalvi cs. 124
Besenyő cs. lásd Deregnyői Besenyő
– h. (Bodrog m.) 47, 258
Besenyői cs. 47-49, 182, 258, 519
– Ambrus királyi ember 1191
– Balázs királyi ember 48, 258
– Bertalan királyi ember 740
– Fülöp ügyvéd 324, 1359
– Gergely királyi ember 600, 740, 1153
– János királyi ember 48
– Kis István királyi ember 1051, 1191
– László királyi ember 1051, 1191
– Lőrinc királyi ember 723
– Mihály királyi ember 48, 740
– Miklós ügyvéd 206, 315
– Szentes cs. 519
– Tamás ügyvéd 148, 164, 182, 258, 307, 312,
315, 450, 681, 724
Besztercebányai más néven Szászfalui Ferenc
(Mihály fia) császári közjegyző 572
– polgár 1554
Betefalvai cs. 339
betegség 1549; lásd még Borbála királynéé, Zs.-é
–, követé 447
–, pestis 404
Beter h. (Bács m.) 1433
Beteri cs. 1433

Név- és tárgymutató
Bether lásd Beter
Betlen cs., Iktári 1310
Betlendi cs. 722
Betlenfalvi András (Jakab fia) szepesi kanonok
1116, 1212
– Márton (Bertalan fia) szepesi várnagy 730a;
szepesi alispán (1424–1431) 11; királyi ember
832
– Mátyás (János fia) királyi ember 832, 970
– Tatár Miklós királyi ember 832
Betleni Antal és Bertalan királyi emberek 1082
Beulch-i lásd Bölcsi
Beurukuz lásd Bereköz
Bewchel pn. 509
Bewchen-i lásd Bökényi
Bewg(e)ler pn. 1554
Bewnye-i lásd Bőnyei
Bewse-i lásd Bősi
Bezdédi cs. 519, 846; Kántor cs. 846
Bibatelek h. (Bihar m.) 981
bíboros 719; lásd még de Bucca, János; de
Castiglione, Branda; Orsini, Giordano
Bichy-i lásd Büki
Biczó h. (Zala m.) 1356
Bicske h. (Komárom m.!) 1261
Bicskei Jakab Pest megyei szolgabíró 908
Bicskele lásd Zelnai Bicskele
biga 1146
bihácsi polgár 473
Bihar megye hatósága 1459
bihari ispán: Csáki László
Billei cs. 908
Bír h. (Szabolcs m.) 699
bíráskodási illetékesség 113, 282
– jogszokás 247
– kiváltság 181
– szabályzat 108
bíró, fogott 255, 278, 395, 470, 479, 483, 556,
626, 679, 707, 772, 782, 821, 850, 879, 901,
918, 1049, 1130, 1184, 1205, 1257, 1304, 1312,
1423, 1456, 1469, 1475, 1529
–, gyanús 770
birodalmi alkancellár: Ferenc
– főkancellár: Albeni János
– gyűlés 328, 578, 683, 719
– Hofrichter: von Plauen, Heinrich
– hűbéradomány 1174
– ítélőmester: Mihály boleszlávi prépost
– jegyző: Slick Gáspár
– kancelláriai jegyző: Egri Hermann
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– koronázási ékszerek 1177
– német zsidók 1301
– választófejedelmek 67, 322, 463, 497, 719,
822, 963, 1177, 1553
– város 802
– vikárius 919; lásd még della Scala, Brunoro
bírói közgyűlés, Pozsony m. (1421) 108
– –, Tolna m. 450, 654, 663, 709, 805
– –, Torda m. (vagy Erdély?) 1448
bírósági jegyzet: (Lecta) per (me) magistrum
Sebastianum (notarium) 1314, 1320-1323,
1331-1332, 1338, 1340, 1356-1358, 1386
– –: [Lecta] per Ladislaum de Geresgal 1381
– –: Lecta per me Laur(entium) 1060, 1074-1075,
1080
bírótársak lásd bárók, főpapok és bárók, nemesek
bírság elengedése 27, 709, 838, 1147-1148
birtok adományozása 309-310, 368, 448, 1058,
1144, 1152, 1190, 1216, 1260, 1436, 1466
– áthelyezése egyik megyéből a másikba 684
– háramlása 870, 1015, 1042
– lefoglalása 722, 1339, 1501
– – az országbíró részére 352
– – királyi parancsra 107, 110, 872, 1087
– – nádor által 334
– visszafoglalása (recaptivatio) 55, 219, 247,
621, 1379, 1438, 1441, 1445, 1448, 1451, 1481,
1490, 1495, 1505-1506
– zálogosítása 47, 54, 99, 144, 183, 264, 353,
379, 434, 442, 488, 493-494, 525, 552, 580,
583, 632, 645, 650, 655, 669, 711, 790, 807,
817, 842, 846, 855, 858, 873, 881, 893, 902,
910, 914, 916, 928, 937, 958, 968-969, 981, 992,
998, 1009, 1028, 1038, 1077, 1103, 1108, 1111,
1123, 1125, 1132, 1188-1189, 1197, 1208, 1232,
1244-1245, 1249, 1273, 1380, 1397, 1403, 1429,
1431, 1491, 1519, 1522, 1551
– – lásd még királyi birtok zálogosítása
birtokbecsü 352, 649
birtokcsere 535
birtokosztály 214, 255, 300, 461, 470, 615, 680,
696, 733, 753, 862, 874, 879, 906, 913, 1199,
1257, 1285, 1312, 1355, 1377, 1423, 1469, 1475,
1501
birtoktalan származás 194
Bitó cs. lásd Pinkóci Bitó
Bitva vár (Szerbia) 533
bizánci császár 1556
Blagai cs. 87-89, 660-661, 965, 968, 1009, 1103
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Blanco, Giovanni, a milánói herceg familiárisa
777
Blatnica h. (Turóc m.) 730a
blinai (Zágráb m.) officiális: Csipcsi Pál, Zsidei
Mihály
Blučina vár (Morvaország) 714
Bobál cs., Párucai 523-524, 956
Bobáld h. (Szatmár m.) 926
Bobanych cs., Nebluh nemzetség 743
Bocfölde h. (Zala m.) 655, 746, 899
bocföldi (Zala m.) Szent Margit-egyház 655, 746,
899
Bocho pr. (Szabolcs m.) 1381
Bóci László alvajdai ember 1451
Bocsárd h. (Fehér m.) 68
Bocska cs., Keresztúri 1368
Bocskai cs. 27, 1192-1194
– Miklós ügyvéd 1195
Bodó cs., Bodóházi 104
Bodóházi Bodó Jakab királyi ember 104
Bodoló h. (Bereg m.) 456, 699
– más néven Pósa h. (Közép-Szolnok m.) 224
Bodonyi Domokos kánonjogi doktor, esztergomi
kanonok és esztergom-szentistváni prépost
(1418–1434) 396
Bodortelke pr. (Szabolcs m.) 61
Bodrog f. (Zemplén m.) 429, 942, 1244
– megye hatósága 47, 196
– opp. (Bodrog m.) kh. 196
bodrogi alispán: Őki Leusták és Szentkirályi
János
– szolgabírók: Boroti István és Szentmiklósi
János
Bogács h. (Borsod m.) 867, 953, 1083, 1263, 1496
Bogát h. (Fehér m.) 1490
– – (Szabolcs m.) 216
Bogáti cs. 216, 1438, 1487
– András királyi udvari familiáris, a királyi
kúriából külön e célra kirendelt királyi ember
1227, 1267
– László királyi ember 235
– Miklós királyi ember 110
Bogdányi Farkas János királyi ember 796
– Lőrinc királyi ember 796, 880
Bogflaisch pn. 1084
Bognár Tamás ügyvéd 165
Bogner pn. 924
Bogod lásd Bogát
Bohar pr. (Szabolcs m.) 142
Bojnicsics lásd Plavnai Bojnicsics

Bokchka-i lásd Bacskai
Bokodi György kúriai jegyző 494-495; a királyi
kúriából külön e célra kirendelt királyi ember
800
Bokor cs., Peszei 1166
Bolári Bereck ügyvéd 1419
Boldoc h. (Torda m.) 1448
Boldogasszonyfalvi cs. 593, 1356, 1393, 1405
– Boldizsár ügyvéd 593
– István királyi ember 1384
– Tompa cs. 1384, 1422, 1488
– – Tamás, a királyi kúriából külön e célra
kirendelt királyi ember 352
Boldogasszonykátai cs. 908
Boldva f. (Torna m.) 1241
Bolege Jakab (János fia) zágrábi városi esküdt
154
boleszlávi prépost: Mihály
Bolgár cs., Tárnoki 1413
– – lásd még Tuzsoni Bolgár
– István kápolnai (Temes m.) officiális 1396
Bol-i lásd Bolyi
Bolki Péter officiális 948, 978
Bologna v. (Itália) 554
Bolognai Miklós garamszentbenedeki apát (1410–
1438) 174, 481, 509, 602, 648, 774, 918
Boloh lásd Bolyoh
Bolondóci lásd Stiborici másképp Bolondóci
Bolt h. (Szabolcs m.) 1146
bolti (Szabolcs m.) jobbágynévsor 1146
– cs. 1146
– Ábrahám királyi ember 142
Boltrágy h. (Bereg m.) 966-967
Bolyai cs. 1460
Bolyár h. (Fejér m. solti széke) 370, 579
Bolyári cs. 370, 579
Bolyi László királyi ember 160
Bólyi (Baranya m.) cs. 206, 724
– Gellért királyi ember 24
Bolyoh h. (Zala m.) 595, 600, 766
Bonc pr. (Bihar m.) 357
Bonchida opp. (Doboka m.) kh. 380, 575, 1196,
1439, 1487, 1506-1508
Bondor cs., Pásztori 412
Bonifác (IX.) pápa (1389–1404) 294, 791-792
bor 18, 250, 276, 419, 659, 661, 751, 857, 1128,
1199, 1382, 1544, 1546
– cs., Győi 287
Borbála királyné 712, 714, 777, 779, 864, 954,
1236, 1261, 1426, 1554

Név- és tárgymutató
– – betegsége 802
– – egyetértése (és tetszése) 72, 77, 105, 234, 341,
367, 917, 1002, 1006, 1201, 1252
–, Ozorai Pipo felesége lásd Ozorai Pipo felesége
Borcsányi András királyi ember 240, 394; nádori
ember 162, 688
– Gergely királyi ember 240
– Miklós királyi ember 240, 394; nádori ember
162, 688
– Nyulas György királyi ember 1064
– Veres István nádori ember 162, 688
Borjú lásd Ebedeci Borjú
boroszlói egyházmegyei presbiter: Gleybicz-i
Miklós
– Szent Kereszt-egyház őrkanonokja: Ferenc
841
Boroti István (Fábián fia) bodrogi szolgabíró 196
Bors lásd Bars
Borsai László (Pető fia) királyi ember 1383
borsmonostori apát: Pál
Borsod megye hatósága 115, 1158, 1230
borsodi alispánok: Csicseri Ormos János és
Nyomári László
– főesperes káplánja: Lőrinc 1325
– ispán: Pálóci Mátyus
– szolgabírák: Bábai Vince Bálint, Hegymegi
Fodor Péter
Borsova h. (Bereg m.) 1519
Borsovai cs. 177, 203, 249, 761, 1142, 1332, 1360,
1408
– Ferenc királyi ember 250, 816
– főesperes káplánja: László 1325
– Fülöp királyi ember 250, 816
– György királyi ember 250, 303, 816
– János királyi ember 250, 816
– Kántor cs. 1142
– László királyi ember 250, 816
– Mihály királyi ember 250, 303, 816
– Pál királyi ember 250, 816
Borsva h. (Abaúj m.) 1320, 1355, 1465
Borsvai cs. 1159
Borswa-i lásd Borsovai
Bortouch-i György (Borsich fia) báni ember
1208
Boryw lásd Borjú
Borzvári György királyi ember 660
Bosa cs., Szaploncai 755
Bossányi cs. 1064
– Barlyus királyi ember 1152
– Gergely királyi ember 1152
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– Mátyás győri őrkanonok 1115, 1285
Bosznia 897, 938, 1408
– királya: Tvartko (II.) István
boszniai ferences vikária 254
– hadjárat (1415) 70
– káptalan mint hh. 763, 1359
– püspök: Szántói Lack Benedek
– püspöki szék üresedésben 917, 954
Botfalusi lásd Botfalvi
botfalvi (Szászföld) plébános: János 1215
– – villicus és jobbágynévsor 1215
– cs. 201
– Dacsó cs. 1395
– László ügyvéd 510
– Pető István királyi ember 144; ügyvéd 510
– Zsigmond ügyvéd 510
Botka cs., Barlahidai 339
Botos cs., Doklinai 70
– Pál lásd Roskoványi Pálca Pál
Bozafalvi Acél János (Miklós fia) szepesi szolgabíró (tízlándzsások ispánja) 517
Bozias h. (Tolna m.) 585
Bozik cs. lásd Ásgúti Bozik
Bozjási László váradi kanonok, káptalani
kiküldött 1436
– Péter fogott bíró 879
bozóki prépost: Szaniszló
Bőcsi Csontos cs. 1051
Bödei cs. 473
– Balázs királyi ember 746
– János királyi ember 746, 859
– Miklós királyi ember 859, 950
Bödögei András, Domokos és Egyed királyi
emberek 733
Bői Kántor cs. 1058
Bökény h. (Zemplén m.) 1146
– Balázs ügyvéd 1518
– cs., Sajónémeti 901
– – lásd még Kovácsi Bökény
Bökényi cs. 326, 630, 1146, 1519
– Domokos ugocsai szolgabíró 326
Bökényesi Gál királyi ember 859
Bölcsi Cudar cs. 502
– – lásd még Cudar cs., Ónodi
– h. (Bihar m.) 26
Bölöni Forró cs. 1215
Bölzsei cs. 160, 547; lásd még Alsóbölzsei
– Tamás ügyvéd 252
Bőnyei Márk fogott bíró 879
Böröllői Hagymás cs. 669
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börtön lásd fogság
Börvelyi cs. 1406
– Tamás erdélyi egyházmegyei akolitus 584
Böszkefölde pr. (Sopron m.) 1298
Böszörmény mezeje (Szabolcs m.) 473
– opp. (Szabolcs m.) kh. 464
Bözöldeg h. (Baranya m.) 3
Brabant hercegség (Németalföld, NRB) 1002
Branda bíboros lásd de Castiglione, Branda
Brandenburgi őrgrófság (NRB) 612, 801
Brankovics György 533, 938
Brassó v. (Szászföld) kh. 1483-1484, 1486, 14941495, 1503-1504
– – – közössége 94, 1280
brassói ház mint Zs. szállása 1483, 1494
Brazza sziget (Dalmácia) 1334
brazzai zsupán: Vidrisius
Břeclav lásd Lundenburg
Brescia v. (Itália) 386, 694, 777, 803, 830, 938,
1117, 1120
Bresztovc f. (Körös m.) 1501
– h. (Körös m.) 1501
Bresztovci cs. 932
– István turóci prépost 6, 100, 237, 650, 13091310, 1480, 1524
Brezovci István és János báni emberek 393
Briga György ügyvéd 70
Brigant cs., Demjéndi 592
Brizvich-i lásd Berzevici
Brizvicz-i lásd Berzevici
Brobroch h. (Zágráb m.) 393
Bród lásd Magyarbród
Brodar vár (Szerbia) 533
Bruch pn. 1136-1137, 1424
Bruck v. (Ausztria) kh. 1211, 1218
brucki (Ausztria) bíró és pfleger: Stauthaimer/
Stawchaimer Hainrich
– (Ausztria) zsidó 1255
– polgár 1211
Brumov vár (Morvaország) 714
Brünn v. (Morvaország) 203a
brünni polgár 1189
Bubek lásd Pelsőci Bebek
de Bucca, János bíboros, olmützi püspök 127,
1177, 1236, 1256
Bucghyan nemzetség 274
Buchtahege pr. (Sáros m.) 1497
Buclói Varjú cs. 1395
Bucsai cs. 975
– (Katona) Benedek királyi ember 600, 766

búcsúengedély 8, 351
Buda v. (Pilis m.) 229, 293, 322, 459, 558, 889,
1054, 1236, 1256
– – – kh. 14, 24, 29, 47-49, 97, 103-104, 138-139,
142-148, 151-152, 159-165, 168-174, 176-181,
186, 192-193, 201-207, 218-220, 224-228, 234236, 239-245, 247-253, 255, 257, 259, 261-263,
267-269, 272-273, 276-278, 283, 287, 297-298,
301, 303-308, 312, 314-316, 324-325, 329-330,
334, 339, 342-346, 352, 368-370, 375, 377-378,
406-410, 426-427, 474, 479, 492, 515, 550, 567,
586, 639, 651-654, 659-663, 666-667, 670-672,
676-681, 685-690, 695-703, 707-709, 715-717,
720, 723-724, 726-730, 734-738, 740-741, 745749, 752, 759-764, 769-771, 774-776, 782-783,
788, 796, 800, 846, 859, 873, 921-924, 928,
943-948, 955, 956, 974-975, 980, 985-986,
992-994, 997, 1001-1002, 1006-1008, 10391042, 1046, 1048, 1051-1053, 1055-1075, 10781082, 1086-1090, 1092-1093, 1106, 1108, 11461147, 1152, 1157-1159, 1162, 1166, 1171-1175,
1177, 1180, 1186, 1191, 1201-1202, 1207, 1220,
1224-1225, 1227, 1258-1259, 1264, 1276, 1283,
1288-1290, 1293-1296, 1303-1308, 1312-1315,
1318-1321, 1323, 1328-1332, 1335-1344, 13471348, 1352-1367, 1369-1373, 1375-1377, 13801388, 1391-1395, 1401-1402, 1405-1408, 14121415, 1417-1418, 1422, 1512
– – – bírája: Hertlin, Nodlar Mihály
– – – tanácsa 90, 1247
– vár (Pilis m.) 1094
– – – mint királyi lakhely 1054
budafelhévízi keresztesek mestere: Csetneki
László
Budai Balázs (István fia) alvajdai ember 68
– bankárok: di Melanesi, Simone és Tommaso
713
– Dénes budai kanonok 937, 1114
– éneklőkanonok: Imre
– harmincados: Grepiolus Italicus
– Jakab pozsonyi kanonok, káptalani kiküldött
916, 1403, 1453
– kanonok: Budai Dénes, Eberhard, Nyárhidi
Dénes, Tamás
– káptalan mint hh. 97, 314, 441, 640, 716, 753,
776, 842, 873, 912, 937, 1008, 1114, 1131, 1249,
1347, 1415
– káptalani kiküldött: András kanonok 1131
– – –: Miklós éneklőkanonok 441
– – –: – karbeli klerikus 937

Név- és tárgymutató
– – –: Pál karbeli presbiter 1114, 1249
– lásd még óbudai
– Mária Magdolna-egyház mint kh. 1209
– – – – plébánosa: István 1209
– mészáros céh 1247
– olvasókanonok: Bálint
– őrkanonok: Barnabás
– palota 1209
– Péter presbiter mint tanú 1209
– polgár 59, 202
– prépost: de Castiglione, Branda; Szászi János
– Szent György-kápolna mint kh. 1177
– vámos: Lőrinc
Budamér h. (Abaúj m.) 120
Budameri cs. 120
budaszentlőrinci pálos kolostor szerzetese:
Demeter 912
– – – vikáriusa: Lőrinc
Bud-i János kúriai jegyző, a királyi kúriából
külön e célra kirendelt királyi ember 874
Bugyi Benedek királyi ember 873
Buj h. (Szabolcs m.) 739
Buji Lőrinc szabolcsi szolgabíró 118, 342, 355
Buják h. (Sáros m.) 502
Buken lásd Bökény
Bulcsi István királyi ember 695
bunzlaui lásd boleszlávi
de Buondelmonte, de Sorardi Lőrinc mint tanú
1432
–, János kalocsai érsek (1425–1435, 1438–1447)
72, 77, 341, 478, 605, 917, 954, 1252, 1464;
mint tanú 1432
Burgundia 1002
Burján cs., Pálfalvai 879
Burneysen pn. 1527
Bursa pauperum, Bécs 636
Burst cs. 1466
Busanai János (Cassynus fia) királyi ember 493
Busich lásd Bozik
Busóc h. (Szepes m.) 461, 466
Busóci cs. 461, 466
Butka h. (Zemplén m.) 1082, 1134
Butkai cs. 144, 715, 1003, 1082, 1253, 1496
– Ferenc/Frank királyi ember 138, 1263
– János királyi ember 117
– Keszeg cs. 1082, 1381, 1406, 1457
– – Péter királyi ember 715
Búza cs., Kaksói 1159
– –, Mindszentkaksói 720
– –, Felcsebi 659
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Buzlai cs. 902
– Balázs újhelyi (Zemplén m.) várnagy 942
Buznucz-i Balázs ügyvéd 34
Büdi László királyi ember 329
Büki cs. 1157
– Domokos ügyvéd 352
Bükk h. (Zala m.) 957
Bürüköz pr. (Zala m.) 595, 600, 766
Bwak lásd Buják
Bwcha-i lásd Bucsai
Bwchyn h. (Verőce m.) 367
Bwd-i lásd Bugyi
Bwdomer lásd Budamér
Bwken-i lásd Bökényi
Bwsson lásd Busóc
Bwthaka-i lásd Butkai
Bybathelek lásd Bibatelek
Bycay lásd Biczó
Bycho lásd Bitó
Byczo lásd Bitó
Byhter cs., Zirin/Zyrin-i 571
Bykche lásd Bicske
Byk-i lásd Büki
Byky lásd Bükk
de’Caimi, Novello, Visconti Filippo Maria
milánói herceg familiárisa és követe 386-387,
463, 468, 520, 561
Campofregoso (genovai) cs. 1055-1056
Capastanar lásd Kapistenar
de Capellis, Iohannes, de Castiglione, Branda
bíboros kamarása 58
Capicz/Kappicz Bertolt iglói esküdt 1531, 1533
de Carbo, Sebescho 841
de Cardini, Konrád (firenzei) váradi nagyprépost
(1422–1440) 420, 1436; mint tanú 1432
de Carduciis, Bertalan ügyvéd 259
de Carpulo, Iohannes pápai és császári közjegyző
567-568
da Carrara, Marsilio zsoldosvezér 780
del Carretto, Corrado savonai őrgróf, milánói
hercegi követ 67, 167, 386, 463, 497, 507, 518,
520, 553, 557, 561, 581, 693, 705, 712, 777-778,
795, 803, 825-826, 829, 841, 878, 884, 888,
900, 919-920, 940, 961, 972, 1031, 1161, 1178
castellum 858, 968, 1009, 1103, 1318, 1476
– lásd még fortalicium seu castellum
de Castiglione, Branda bíboros 203a, 605, 719;
budai prépost (1426) 58
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(de Castiglione), Guarnerio milánói hercegi követ
557, 693, 705, 777-778, 803, 825-826, 829, 841,
878, 884, 888, 900, 919-920, 940, 961, 963,
972, 1031, 1185
Cecei cs. 563
Cécei Mátyás és Tamás királyi emberek 1159
Ceche-i lásd Cecei
Cegei cs. 1495
Cege-i lásd Cékei
Cégény h. (Szatmár m.) 1197
Cegléd opp. (Pest m.) 1131
ceglédi officiális: György 1131
céh, mészáros, budai, óbudai és pesti 1247
Cékei cs. 160, 968
– Péter királyi ember 846
Cekelaki László királyi ember 1438
Cél más néven Ruszt opp. (Sopron m.) 1385, 1453
Cesanói lásd Pataji
Cétény h. (Nyitra m.) 395
cetinai gróf: Nelipčić János
Chaan lásd Csán
Chabady-i lásd Csobádi
Chaby-i lásd Csabi
Chahoharabor-i lásd Csahóhalábori
Chamaz lásd Csamaz
Chamthelek lásd Csanytelek
Chan-i lásd Csányi
Chanouch-i lásd Csanyovci
Chapha-i lásd Cséfai
Chaplan-i lásd Csaplyani
Chaplian-i lásd Csaplyani
Chapol lásd Csapol
Chaslo lásd Császlóc
Chatheyed/Chaththeyed-i lásd Csáttejedi
Chatho lásd Csató
Chathohaza-i lásd Csatóházi
Chathol-i és Középapsai Hosszú cs. 228
Chayagh lásd Csajági
Chazary lásd Császári
Chazloch-i lásd Császlóci
Che[..] János ügyvéd 1518
Cheb-i lásd Csebi
Chedemer lásd Csedemér
Cheech-i lásd Csécsi
Chegi-i lásd Csehi
Chehkwth-i lásd Csékúti
Chele lásd Csele
Chelley-i lásd Csöllei
Chemer lásd Csemer
Chemetey-i lásd Csömötei

Chenthe lásd Csente
Chenyz-i lásd Kinizsi
Chepan lásd Csépán
Chepch-i lásd Csipcsi
Chephefalva-i lásd Csépei
Chercher-i lásd Csicseri
Chernech lásd Csernec
Chernel cs. lásd Szentjakabfalvai Chernel
Cherney-i lásd Csernői
Chernie lásd Csernő
Chesel cs., Kamarjamelléki 486
Chethen lásd Cétény
Chey-i lásd Csehi
Chigler-i lásd Csöglyei
chirographum lásd oklevél, chirographált
Chlingenfurter lásd Klingenfurti
Choltha-i lásd Koltai
Choltho-i lásd Csoltói
Chomokaz-i lásd Csomaközi
Chonthf(f)alwa-i lásd Csontosfalvai
Chorna cs., Csertőházi 1391
Choronk lásd Csoronk
Chosbel h. (Szatmár m.) 1259
Chothay cs., Galan-i 73
Churnuch lásd Csörnöc
Chuthurthukhel lásd Csütörtökhely
Chuz-i lásd Csúzi
Chwch-i lásd Csúcsi
Chwla-i lásd Csulai
Chwngwa-i lásd Csongvai
Chwpa-i lásd Kupai
Chwr-i lásd Csúri
Chykod lásd Csikod
Chyrke lásd Csirke
Chythnek-i lásd Csetneki
Chywch-i lásd Csúcsi
Cigánd h. (Zemplén m.) 846
cikádori apát: Imre
– konvent 1359
Cikó cs., Pomázi 776
Cillei Frigyes (Hermann fia) zagorjei gróf 1098
– Hermann zagorjei gróf, szlavón bán (1422–
1435), Zs. apósa 356, 446-447, 458, 780, 964,
973, 1085, 1138
– – – – mint szlavón bán 50, 55, 70, 72, 77, 87-88,
181, 317, 341, 371, 393, 411, 421, 486, 506, 562,
569, 587-588, 596, 721, 917, 934-935, 954, 965,
1004, 1009, 1103, 1127, 1169-1170, 1192-1195,
1208, 1252, 1284, 1287, 1349, 1397, 1435, 1501
Cimburga osztrák hercegnő 989

Név- és tárgymutató
címerbővítés 516
címereslevél lásd oklevél, címereslevél
ciprusi hajóhad 1461
Cirák h. (Sopron m.) 428
Ciráki cs. 165, 172, 229, 428, 532, 783
Clasol pn. 509
Clemberg-i lásd Klembergi
Cleppler pn. 337
Clinger pn. 1539-1540
Clos pn. 1351
Clöbilhewer pn. 1532
Cochy-i lásd Kócsi
comes terrestris, körösi 583
– –, szepesi 459
– –, zágrábmezei 656-657
de la Commote, de Bononia, Iacobus mint tanú
1483; ügyvéd 1494
commune servitium lásd servitium commene
Comoruch-i lásd Komoróci
Conradivilla-i Konrád császári közjegyző 272
Contarini, Federico velencei követ 1213
Conthfalu-i lásd Csontosfalvai
Cracho-i lásd Krucsói
Crafft pn. 1554
Crawtwalt pn. 1221
Cremona v. (Itália) 830
Crewczburger pn. 509
Crocha cs., Misthynch-i 486
Crotto, Lancelotto, milánói hercegi familiáris és
követ 1085, 1117, 1120-1121, 1185, 1223
Crystalouch-i lásd Kristallóci
de Cucanea, Christophorus, az aquileiai
pátriárka követe 446-447
Cudar cs., Ónodi 23, 53, 443, 968, 1159, 1316,
1341, 1443
– – – lásd még Bölcsi Cudar
Cusago v. (Milánói Hercegség) kh. 705, 712
Cusai Gergely zágrábi kanonok, ügyvéd 620
Cusar-i cs. 1082
Cutemia-i Bálint presbiter 332
Cylicia lásd Kilikia
Czauczer lásd Czauser
Czauser pn. 634, 1234, 1554
– János bártfai esküdt 1493
Czell lásd Zell
Czerveles lásd Cservelyes
Czetho lásd Csató
Czigler pn. 751
Czipser pn. 1554
Czirla-i bíró: Schönweser Miklós 381
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Czobrer pn. 537
Czwickel cs. 1014
Czwisler Heyncz körmöcbányai esküdt 59, 462,
1084, 1126
Czynd lásd Szind
Csaba h. (Somogy m.) 702
Csabai cs. 282
– Sáfár Miklós (János fia) királyi ember 1202
– – Tamás honti alispán (1425–1426) 1043
Csabi cs. 734
Csahóhalábori cs. 673
Csaholyi cs. 449, 485, 698, 760, 869, 1259, 13801381, 1386
Csajági cs. 1422
Csák cs., Apáti 1358
– nemzetség 631
Csákány cs. lásd Keresztesi Csákány
– György ügyvéd 1394
Csákányi Miklós gencsi (Gömör m.) officiális
943-944, 1022-1023, 1322, 1468
Csáki cs. 542, 722
– László (Miklós fia) mint erdélyi vajda,
szolnoki és bihari ispán (1426–1437) 542, 722,
1049, 1215, 1460, 1490, 1505
– – – – – banderiuma 236, 671, 1338
– Miklós erdélyi vajda (1415–1426) özvegye:
Anna 542
– – mint erdélyi vajda 28, 72, 77, 341, 1207, 1215
Csákó cs., Újfalui 1089
Csakovci Bereck (Miklós fia) királyi ember 181
– Mátyás báni ember 1501
Csáktornyai cs. lásd Lackfi
Csalai Mihály deák királyi ember 1336
Csalános h. (Szatmár m.) 926
Csallóközi Zsigmond királyi ember 916
Csalomja h. (Hont m.) 1044
Csalomjai cs. 1044
Csályai János királyi ember 974, 1096
– Menyhért királyi ember 974
Csamaz cs. lásd Alistáli Csamaz
Csán h. (Torda m.) 1448
Csanádi Balázs (János fia) erdélyi püspök (1424–
1427) 72, 77, 341, 638, 808, 917, 926, 954, 964,
1149, 1204, 1215, 1344, 1447
– kanonok: Miklós
– káptalan mint hh. 287, 312, 345, 648, 724, 774,
1092, 1228
– káptalani kiküldött: Ágoston presbiter, karbeli
klerikus 648
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(csanádi káptalani kiküldött): Balázs karbeli
klerikus 1228
– püspök: Marcali László
Csánó cs., Sziráki 214
Csantafalvi cs. 517
– Mihály (Miklós fia) megyei ember 517
Csantelek h. (Csongrád m.) 648
csanyteleki officiális: Hidágai Bálint
Csányi cs. 1071-1072, 1143, 1156, 1412
– András (Gál fia) királyi ember 720
– Bálint királyi ember 720
– Imre fogott bíró 278, 470
– Kelemen királyi ember 1042
– Tót György officiális 948
Csanyovci cs. 1193, 1501
Csapi cs. 117, 570, 680, 696, 702, 858, 866, 928,
1354, 1375, 1446, 1489
– András ügyvéd 696
– János királyi ember 103
– más néven Eszenyi cs. 1292
– – – – László (Imre fia) titkos alkancellár (1419–
1423) 117, 282, 483, 570, 1262, 1292, 1368, 1446
– Péter (Miklós fia) hajszentlőrinci prépost
(1396–1419), majd asszonypatakai plébános
(1420–) 680, 1354, 1489
– Tamás királyi ember 103
Csaplyan h. (Sáros m.) 790
Csaplyani cs. és Sáfár cs. 616
Csapod h. (Sopron m.) kh. 1298
Csapodi cs. 921, 1555
– pn. 90
Csapóháza h. (Zemplén m.) 1337
Csapol h. (Komárom m.) 1261
Csarnavodai cs. 308, 316, 326, 375, 730, 1259, 1394
– Grisogonus (György fia) pap 308, 316, 326,
375, 730, 1259, 1394
– György, Jakab és Péter királyi emberek 250,
816
Császár cs., Kolgyári 660
Császári cs., Lozsádi 624
– György királyi ember 316
– Mihály királyi ember 249
– Péter királyi ember 730
– familiáris: Mosca, Bartolomeo
– jogügyigazgató: de Pisis, Bartholomeus
– koronázás 497
– tanácsos és ügyvéd: de Pisis, Bartholomeus
– vikárius: della Scala, Brunoro
Császlóc h. (Ung m.) 316, 1343

Császlóci cs. 143, 151, 236, 431, 671, 1338, 1343,
1353
– László (János fia) egri kanonok és hevesi
főesperes (1387–1407) 1343
– Mihály váradi kisprépost (1388–1411) 1343
Csató cs. lásd Vályi Csató
Csatóházi András ugocsai szolgabíró 326
Csáttejedi cs. 1276
csávai (Sopron m.) bíró: Miklós 546
Csázmai Egyed győri nagyprépost (1420–1429)
936, 1115, 1285
– éneklőkanonok: Gál
– főesperes: Hoeven-i Goeswin, Tódor (Jakab fia)
– kanonok: András, Tamás rakitnicai plébános
– káptalan mint hh. 50, 70, 72, 195, 368, 411,
486, 506, 721, 965, 968, 1009, 1103, 1123,
1192-1195, 1208, 1260, 1284, 1397, 1435, 1517
– káptalani kiküldött: Ádám pap karbeli
javadalmas 1103
– – –: Ambrus karbeli presbiter 506
– – –: András kanonok 181
– – –: Balázs pap 1284
– – –: Bálint karbeli klerikus 965
– – –: Gál éneklőkanonok 181
– – –: György karbeli klerikus 411
– – –: János pap, karbeli javadalmas 721
– – –: Mátyás karbeli klerikus 965
– – –: – pap, javadalmas 1397
– Miklós kánonjogi doktor, egri kanonok és
vikárius (1424–1436) 33-34, 92, 282, 291, 1203
– olvasókanonok: Tamásfalvi Gergely
– prépost: Zelnai Bicskele János
Cséb h. (Borsod m.) 1333
Cseberkovci cs. 583
Csebi András királyi ember 759
– Benedek királyi ember 1244
– István királyi ember 759
– János (István fia) királyi ember 759
– Péter királyi ember 1244
– Vörös cs. 653
– lásd még Al- és Felcsebi
Csécsei János abaúji szolgabíró 971
Csécsi Máté királyi alasztalnokmester (1426) 27
Csécstelki Gergely és Tamás ügyvédek 166
Csedemér h. (Zala m.) 595, 600, 766
Cséfai Mihály királyi ember 648
Csege cs., Olgyai 644
– h. (Doboka m.) 1445
Csegei cs. és Vörös cs. 1445
Csegi Albert ügyvéd 926

Név- és tárgymutató
cseh (eretnek)ek elleni háború 578, 582, 719,
878, 1222, 1261
– főkancellár: Albeni János
– királyné: Zsófia
– –, Marosfalvi 174
– –, Rődi 1441
– – lásd még Lévai Cseh
csehi (Somogy m.) plébános: Gáspár 362, 834
– cs. 735
– Domokos királyi ember 1369
– László királyi ember 758
– Páncél Péter királyi ember 1441
– Sebestyén királyi ember 1342
– Tamás királyi ember 758
Csehország 52, 107, 313, 338, 896-897, 1006, 1214
Cseklész opp. (Pozsony m.) 1225
– vár (Pozsony m.) 1225, 1403
Csékúti cs. 1335
Csele h. (Baranya m.) 24, 123
cselei (Baranya m.) jobbágynévsor 24
Cseleji János (Péter fia) zempléni alispán (1425–
1428) 1112, 1118, 1242, 1440
Cseményi Saláp cs. 427
Csemer cs., Doborgazi 644
Csemernye h. (Zemplén m.) 703, 1489
Csemernyei cs. 1112, 1118
Csemeti Gáspár királyi ember 763
Csenger opp. (Szatmár m.) 874; kh. 23, 548,
1104, 1145, 1443
Csente h. (Bodrog m.) 5
Csépa pn. 1268
Csépán cs. lásd Györgyfalvi Csépán
Csepcsény h. (Turóc m.) 868
Csepcsényi cs. 868
Csépei cs. 326
csepelyi (Somogy m.) plébános: Bertalan 362,
834
Csépi cs. 1092, 1311, 1437
Cseremna h. (Liptó m.) 1288-1289, 1473, 1480,
1510
Cseremnai cs. 1288-1289, 1473
Cseres cs. lásd Pazonyi Cseres
Csermeni Elleus királyi ember 240
Csernai Zsigmond királyi ember 240
Csernec más néven Hlebovc h. (Körös m.) 998
Csernekó h. (Turóc m.) 7
Csernő h. (Zemplén m.) 978
Csernői István királyi ember 1157, 1187
csersztveci (Körös m.) plébános: István 1419
Csertész h. (Ung m.) 1343
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Csertőházi Ambrus királyi ember 1391
– Chorna Mátyás királyi ember 1391
Cservelyesi Zuga cs. 1390
Csesztregi Lukács ügyvéd 1352
Csetnek opp. (Gömör m.) 628
Csetneki cs. 65, 155, 176, 574, 628, 650, 678, 752,
913, 943-948, 1022-1025, 1029, 1060, 11001101, 1152, 1240, 1306, 1314, 1320-1323, 1355,
1465, 1468
– László esztergom-szentgyörgyi prépost (1408–
1424) 678; budafelhévízi stefaniták kor mányzója (1424–1439) 159, 176, 913, 943-948, 1152,
1303, 1314, 1321-1323, 1378, 1426, 1468
Csév h. (Pilis m.) 858, 928
Csévi cs. 858, 866
– János komáromi alispán (1426) 400
Csicseri cs. 1271
– Ferenc királyi ember 343
– György királyi ember 715
– Jakab királyi ember 715, 1263
– Ormos cs. 111-112, 230, 429, 514, 769, 773,
942, 951, 1129, 1271
– – Domokos királyi ember 343
– – János borsodi alispán (1424–1427) 115, 1230
– Orosz cs. 111-112, 230, 250, 773, 1271
– – Miklós leleszi prépost (1414–1441) 61-62,
131, 147, 216, 289-290, 326, 357, 382-383, 417418, 422, 431, 436-438, 442-443, 448-449, 456,
480, 510, 514, 519, 539-540, 564-565, 667, 673,
701, 790, 833, 840, 845, 850, 865, 867, 874,
880, 898, 905-906, 929, 953, 976, 1003, 1112,
1133-1134, 1142, 1191, 1248, 1271, 1277, 1292,
1354, 1374, 1376, 1430, 1446, 1457, 1469, 1475,
1485, 1489, 1499
– Péter királyi ember 715
Csicske h. (Zala m.) 852
Csigfölde pr. (Veszprém m.) 733
Csikod h. (Bács m.) 1433
Csipcsi cs. 148, 681
– Beke Mihály királyi ember 740
– Gergely királyi ember 48
– György kúriai jegyző, a királyi kúriából külön
e célból kirendelt királyi ember 247, 297, 370,
573
– Imre nádori ember 193
– István nádori ember 193, 450
– Mihály királyi ember 48; nádori ember 193
– Pál nádori ember 193; blinai (Zágráb m.)
officiális 1287
– Tamás nádori ember 193
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Csire cs. lásd Álmosdi Csire cs.
Csirke cs., Alattyáni 896
– – lásd még Pólyi Csirke
Csitár h. (Hont m.) 988
Csitári Korom cs. 988
– Lőrinc 988; fogott bíró 278, 470
– Miklós veszprémi kanonok és segesdi főesperes (1406–1454), veszprémi vikárius
(1417–1428) 362, 834, 988, 1110
Csitvándi cs. 669, 1150, 1205
– Egyed dabronyi (Veszprém m.) officiális 915
Csobádi István királyi ember 138, 252
– Pál királyi ember 252
– Tamás királyi ember 252; ügyvéd 971
Csobaji cs. 695
Csóka cs., Verestői 1327
Csokona h. vagy pr. (Somogy m.) 304
Csoltói cs. 847
Csomaköz h. (Szatmár m.) 926
Csomaközi cs. 298, 697, 748
– Péter deák, ügyvéd 926
Csongrád megye hatósága 287, 1237
csongrádi alispán: Fedémesi Szobonya, Némai
Kolos Jeromos
– főesperes: Ádám
Csongvai György és Zsigmond alvajdai emberek
1491
Csontos cs., Bősi 1051
– –, Gecsei 1042
Csontosfalvai cs. 180, 1157-1158
Csopa cs., Sápi 104
Csóri András, a királyi kúriából külön kirendelt
királyi ember 1339
– Bertalan királyi ember 398
csornai konvent 165, 172, 306, 428, 783, 800,
1254, 1407
– – mint hh. 229, 412, 598, 631, 980, 1095, 1182,
1455, 1492, 1518
– konventi kiküldött: György frater presbiter
1095
– – –: Imre frater pap 1492
– prépost: Antal
Csornok/Csoronk cs., Papfalvi 1451, 1498
Csöglyei Pető ügyvéd 1518
– Vince Péter királyi ember 1336
Csöllei Domokos királyi ember 1225
Csömötei László és Pál királyi emberek 110
Csörnöc más néven Mákvavize f. (Vas m.) 1268
Csúcsi Demeter (Pál fia) királyi ember 1438,
1445

– Kulcsár Miklós királyi ember 1438
Csudafalvi Csuda cs. 1418
Csufud h. (Fehér m.) 1460, 1505
Csufudi cs. 1505
Csulai Gyula (Mihály fia) királyi ember 1444
Csupor cs. lásd Monoszlói Csupor
Csurgó opp. (Fejér m.) kh. 684
Csúri cs. 329
– Mihály királyi ember 796
Csúzi cs. 916
Csütörtökhely h. (Zala m.) 632, 1028
– opp. (Szepes m.) kh. 517
D. hatvani prépost (1296) 470
Dabolci cs. 326
– Balázs és Péter királyi emberek 1258
Dabrony h. (Veszprém m.) 915
dabronyi (Veszprém m.) officiális: Csitvándi
Egyed 915
Dacsó cs., Botfalvi 1395
– – lásd még Őri Dacsó
Dáji cs. 123
Daji György cselei és jenői officiális 24
Dalmácia 446-447
Dalmand h. (Tolna m.) 585
dalmát-horvát bán: Frangepán Miklós, Nagymihályi Ungi Albert, Nelipčić János
– – vicebán: Ladihovicsi Domsa
Dalyan h. (Pozsony m.) 109
Damján frater presbiter, leleszi konventi
kiküldött 329
Damonyai cs. 1315
Damsusi cs. 1049
Dán (II.) havasalföldi vajda (1420–1431) 577,
719, 801, 1280, 1513
– – – – logofetje más néven kancellárja 1280
– király: Erik
Dancs cs. lásd Harábori Dancs
Dánfoki cs. 187
Danoti/Danothy-i Bakó, Torma András és Török
Jakab királyi ember 29
Darabos cs., Kókai 908
Darai cs. 874
Daras-i lásd Darázsi
Daraszlovc h. (Körös m.) 587, 836
Darázsi István királyi ember 1452
– Péter ügyvéd 1296
Daróci cs. 243-245, 685, 749, 1366-1367
Darozlocz lásd Daraszlovc
Darozlouch lásd Daraszlovc

Név- és tárgymutató
Daru cs., Terpényi 352
Davari cs. 451
Davarich-i (Ung m.) János királyi ember 261
Decan pn. 891
decretum 31, 947; lásd még edictum
Decs h. (Heves m.) 1429
Décs h. (Nyitra m.) 426
dédesi várnagy: Pálóci Mátyus
Dédi Gergely, György és István nádori emberek
304
Dég h. (Fejér m.) 1094
Dégi cs. 264
Delnei cs. 1512
– András nádori ember 907; ügyvéd 1365, 1418
– István királyi ember 1512
– Kakas András, a királyi kúriából kirendelt
nádori ember 269; nádori ember 771, 909
– – Márk királyi kúriából kirendelt nádori ember
269; a királyi kúriából külön kirendelt nádori
ember 839; nádori ember 771
– Pecz cs. 785
Demefelde lásd Dömefölde
Demes cs. lásd Gellyei Demes
Demeter berényi (Somogy m.) plébános 362
– budaszentlőrinci szerzetes 912
– deák, ügyvéd 1192
– karbeli klerikus, vasvári káptalani kiküldött
433
– kői őrkanonok 153
– rohonci (Vas m.) várnagy 126
Demjéndi Brigant Miklós királyi ember 592
Dencsi cs. 304
Dénes fehérvári őrkanonok lásd Gereci Dénes
– frater (pap), zalai konventi kiküldött 899, 1426
– karbeli presbiter, kői káptalani kiküldött 153
– klerikus, leleszi konventi kiküldött 383
Dengelegi cs. 357, 382
Depsek pn. 1246
Derecskei Pál (Lőrinc fia) temesi alispán (1425–
1426) 166
Deregnyő opp. (Zemplén m.) 867, 953, 1083,
1263, 1496
Deregnyői cs. 1402, 1496
– Besenyő cs. 953, 1134, 1496
– Nagy cs. 867, 953, 1083, 1262-1263
– Péter királyi ember 715, 759
Derencsényi cs. 500
– Péter erdélyi alvajda (1337–1342) 32
Dereskei István ügyvéd 1518
Dereszlényi cs. 1456
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– István kerekudvari és agói (Nyitra m.)
officiális 1107
Derse h. (Doboka m.) 1196
Dersi cs. 905
– Kántor cs. 355, 1471
Desewboya-i lásd Dezsőbolyai
Detrefalva h. (Nógrád m.) 470
Déva opp. (Hunyad m.) kh. 1368, 1379
Devecser h. (Bács m.) 1433
Devecseri Gergely királyi ember 1495; alvajdai
ember 1508
– Péter (János fia) alvajdai ember 1508
Dewcz pn. 509
Dewen lásd Dövény
Dewge-i lásd Dögei
Dezsőbolyai Vörös cs. 427
Diakói Tamás egri kanonok és ungi főesperes
(1426–1430), krakkói kanonok 636
Dicházi Miklós (Balázs fia) királyi ember 1007
Dicke Jakab iglói esküdt 1533
Dienesfalva h. (Vas m.) 619
Dinnyésméd h. (Fejér m.) 1261
Diód castellum (Pest m.) 858
diósgyőri várnagy: Pálóci Imre
Dióshidai László deák, ügyvéd 1419
Dittil pn. 1351
Divék h. (Turóc m.) 100
Diweg lásd Divék
Dobi cs. 160, 454
Dobó h. (Sáros m.) 711; kh. 9
– lásd Ruszkai Dobó
dobói (Sáros m.) hospesnévsor 291
– cs. 33, 392
– Balázs deák (György fia) ügyvéd 392
– Dávid iskolás és deák, ügyvéd 33-34
– János, Berzevici Péter tárnokmester familiárisa 9
– Mátyás (Egyed fia) ügyvéd 392
– Miklós (Vencel fia) pannonhalmi apát (1422–
1439) 291, 711
– Miklós ügyvéd 392
Dobódél h. (Torna m.) 1320, 1355
Doboka h. (Baranya m.) 24-25
– – (Doboka m.) 621, 704, 1196
– megye hatósága 380, 1196, 1439
– alispán: Mikói Kegye Miklós
– cs. 24-25, 380, 589, 621, 625, 641, 704, 1196,
1439
– Nagy cs. 1439
– szolgabíró: Nyíresi István, Olnoki István
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Név- és tárgymutató

Doborgazi cs. 644
– Csemer cs. 644
– Ördög cs. 1276
Dobos h. (Bereg m.) 23
Dobovc vár (Körös m.) 1103
Dobozi Péter ügyvéd 166
Dobra h. (Trencsén m.) 479
– vár (Vas m.) 233
Dobróka h. (Bereg m.) 715
Dobrovci cs. 55
Dobrovicapataka h. (Hunyad m.) 1444
Dobsina f. (Gömör m.) 948
– h. (Gömör m.) 945, 1323
Dobszai cs. 1252
Doimus spalatói érsek (1412–1435) 72, 77, 341,
917, 954, 1252
Doklinai cs. 70, 1501; Botos cs. 70
Doklipiai Pál báni ember 70
Dolan h. (Horvátország) 743
Domán h. (Szepes m.) 466
– más néven Arnótfalva h. (Szepes m.) 461
Dománhidai cs. 697
domanisi (Trencsén m.) bíró: Kordos-i András
(Bertalan fia) 237
Dombró opp. (Körös m.) kh. 1466
dombrói Szent Margit-egyház plébánosa:
András, Mátyás (Péter fia)
Domokos frater, a fehérvári keresztes konvent
szerzetese, ügyvéd 487
– győri kanonok és mosoni főesperes lásd
Kovácsi Domokos
– – – és rábaközi főesperes, győri vikárius 936,
1199, 1346
– – karbeli klerikus, káptalani kiküldött 1281
– vasvári karbeli klerikus, káptalani kiküldött
1139
– veszprémi kanonok és somogyi főesperes,
ügyvéd 362
– zágrábi karbeli javadalmas, káptalani
kiküldött 421, 1004
–, a pankotai főesperes káplánja 1325
Domonyai cs. 1384, 1488
Donát cs., Szedlecsi 252
Donátházi Adorján (János fia), Miklós (Pál fia)
és Miklós (Tamás fia), a királyi kúriából külön
e célból kirendelt királyi emberek 352
Dopsina lásd Dobsina
Dorog h. (Heves m.) 500
Dorogi lásd Trausdorfi
Doymus spalatói érsek lásd Doimus

Döbrente h. (Veszprém m.) 585, 639, 742, 781
– vár (Veszprém m.) 639, 742, 781
Döbrentei Himfi cs. 639, 742, 781
– officiális: Koltai György
– várnagy és officiális: Koltai Miklós
Dögei cs. 690
– Lőrinc királyi ember 723
– Tamás királyi ember 1078
Dömefölde h. (Zala m.) 595, 600, 766
dömösi prépost: Rozgonyi Simon
Dömsödi Tamás kúriai jegyző, a királyi kúriából
külön e célra kirendelt királyi ember 800
Dövény h. (Borsod m.) 190
Drahóc h. (Nyitra m.) 426
Drasimerch h. (Körös m.) 1501
Dregnew(-i) lásd Deregnyő(i)
Dregnye-i lásd Deregnyői
Drenó h. (Hont m.) 1523
Drusel/Drusil Jakab körmöcbányai bíró 462,
1084, 1126
Duba-i Vencel 1256
Dubnicai János veszprémi kanonok 71
Duboa lásd Dubova
Dubo-i lásd Dobói
Dubova h. (Turóc m.) 100
Dubovac castellum (Zágráb m.) 968, 1009
Dukafalvai Nagy Fülöp ügyvéd 392
Duna f. (Fejér m.) 579; (Pozsony m.) 1224; (Tolna
m.) 40; (Török Birodalom) 1095a, 558, 1213
dűlő 863, 1233, 1536
Dwge-i lásd Dögei
Dycow-i lásd Diakói
Dyczhaza-i lásd Dicházi
Dynesmed lásd Dinnyésméd
Ebedec h. (Bars m.) 1456, 1511
Ebedeci cs. 1456
– Borjú Imre királyi ember 406-408
Ebenfurt v. (Ausztria) 125
Ebenthaler pn. 552
Ebergényi cs. 339
Ebergőci István és Tamás királyi emberek 980
Eberhard budai kanonok 937, 1114
– salzburgi érsek 87-89, 233
Ebner Mátyás, nürnbergi, körmöcbányai
választott esküdt 59, 1084
Ebresi másképp Kisasszonyfalvi cs. 367
– Mátyás (Mihály fia) báni ember 1009
eceli (Szászföld) plébános: László 544
Ecseri Sebestyén királyi ember 1202

Név- és tárgymutató
Edde h. (Somogy m.) 304
Eddei Balázs (Bereck fia) scolaris 295
Edelényi András, a szabad művészetek mestere,
esztergomi kanonok, szepesi olvasókanonok
396, 754
Edelics h. (Zala m.) 1199
Edelicsi cs. 139
edények 813, 926
edictum 1054; lásd még decretum
Edvi cs. 221
Egarach-i Tamás királyi ember 782
Eger v. (Heves m.) 269, 839; kh. 33-34, 92, 483485, 978
– vár (Heves m.) 636
Egeredi Lőrinc királyi ember 377, 744, 995
Egerszeg h. (Vas m.) 1434
Egervári cs. 632, 859, 1328, 1330, 1358
Egervölgy h. (Zala m.) 852
Egervölgyi János (Dezső fia) zalai alispán (1426)
231, 814, 1045
– Lampert János ügyvéd 643
Egrech-i lásd egresi
Egree-i lásd Egeredi
Egregy h. (Doboka m.) 589
Egregyi Mihály (István fia) egri kanonok 246
Egre-i lásd Egeredi
Egresdi cs. 1064
egresi (Somogy m.) plébános és esperes: György
362
– cs. 1168
– István királyi ember 1438, 1445
– László ugocsai szolgabíró 326
– Mihály királyi ember 326, 1092, 1311, 1437
Egri cs. 13
– Balázs és Egyed ügyvédek 1419
– aléneklő: Mihály
– egyházmegyei presbiter: Linantho-i Jakó
Máté
– éneklőkanonok: Magyi György
– Hermann birodalmi kancelláriai jegyző 91
– János királyi ember 375, 480
– kanonok: Asszonypataki István, Bapb-i
Kálmán, Császlóci László, Csázmai Miklós,
Diakói Tamás, Egregyi Mihály, Hassia-i
Hermann, János tripoliszi püspök, László
tárcafői főesperes, Mikófalvi Pál, Pásztói
Lukács
– kanonokság kérése 246, 275
– káptalan 251, 454, 689, 843, 1415
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– – mint hh. 188, 251-252, 269, 286, 288, 359,
434, 470, 530, 672, 689, 731, 747, 839, 855, 860,
901, 1007, 1128-1129, 1250, 1263, 1283, 1339,
1408, 1418, 1496
– káptalani jegyző: Mihály
– – kiküldött: Antal karbeli klerikus 252, 269,
839
– – –: Bapb-i Kálmán kanonok 1496
– – –: Kelemen karbeli klerikus 1128-1129
– – –: Keresztúri Balázs őrkanonok 530
– – –: László kanonok és tárcafői főesperes 1250
– Lőrinc királyi ember 247
– Miklós királyi ember 375; ügyvéd 236
– oltáros: Hassia-i Hermann, Pásztói Lukács
– olvasókanonok: Pongrác, Stok János
– őrkanonok: Keresztúri Balázs
– püspök: Rozgonyi Péter
– püspöki tizedszedő: Prócsi Miklós
– – udvarbíró: János veszprémi éneklőkanonok
– püspökség kormányzója: Rozgonyi István
– segédpüspök: János tripoliszi püspök
– székesegyház mint kh. 636
– Szent Bereck és Domokos-oltár rektora:
Miklós
– – Erzsébet-oltár rektora: Asszonypataki István
– – István király-oltár rektora: Újlaki András
– – János-székesegyház Krisztus teste-oltára
636
– – Márton-oltár rektora: László
– – Máté-oltár rektora: Albert
– – Mihály-kápolna 1325
– szentszéki bíróság 282
– Szűz Mária-oltár mint kh. 1325
– Tizenkét apostol-oltár rektorai: Péter egri
klerikus, Stok János
– utca 1514
– vikárius: Csázmai Miklós
Egyed győri nagyprépost lásd Csázmai Egyed
Egyedlakos pr. (Zala m.) 595, 600, 766
egyetemi fokozat, borostyánkoszorús 1325
– –, kánonjogi doktor 33-34, 92, 291, 318, 374,
396, 841, 1203, 1209, 1483, 1494
– –, mindkét jogi doktor 113, 396, 423, 457, 615,
754, 834, 891, 1110, 1209
– –, orvosi tudományok doktora 42, 1325
– –, római jogi doktor 141, 197, 446-447, 567-569
– –, szabad művészetek mestere 42, 396, 636,
918, 1209
– –, teológiai doktor 1209
Egyházasgencsi Kacor cs. 881
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Név- és tárgymutató

Egyházaskölked h. (Vas m.) 607
Egyházasnénye h. (Hont m.) 214
Egyházasnényei cs. 214
Egyházasoszkó h. (Vas m.) 1330
Egyházaspüspöki h. (Bihar m.) 26
egyházi büntetés 76, 362, 396, 754, 834, 936
egyházi javadalom 313
– – adományozása 390, 423, 457, 472, 490, 512,
1116, 1212
– – átadása 365
– – jövedelme 71, 211-212, 281, 320-321, 396,
1212
– – kérése 246, 284, 363, 854
– javadalomba iktatás 1325
– javadalomért pereskedés 396
– javadalomról lemondás 213, 364
– javadalomtól megfosztás 86, 212, 365, 491
– joghatóság 294
– kegy, hordozható oltár használata 332-333,
1206
– –, jubileumi búcsú 1206; lásd még
búcsúengedély
– –, mentesítés testi fogyatékosság alól 295
– –, misehallgatás interdictum alá vetett helyeken 1206
– –, pápai felmentés 404-405, 440, 541
– –, szabad gyóntatóválasztás 254, 794, 1206
– –, teljes bűnbocsánat 126, 189, 209-210, 327,
331, 347-348, 366, 513, 538, 590, 629, 637,
1206
– rendek felvétele 541, 576, 584, 638
– – – Rómában 452
– rendekre történő szentelés 197-200, 318-319, 374
egyháziakra kivetett királyi adó lásd adónem,
királyi, egyháziakra kivetett
Ekli András és János királyi emberek 1327
Elefánt h. (Nyitra m.) 1382
elefánti (Nyitra m.) pálos kolostor perjele: Balázs
1398
– cs. 183, 955, 1369; lásd még Alsóelefánti
– Márton királyi ember 957
– Mátyás királyi ember 1152
Elek cs., Rozvágyi 846
Elekesi Sykod vajdai ember 1490
Elewjaro lásd Előljáró
Előljáró cs., Nádasdi 1070
Előtejedi cs. 1522
Elves-i lásd ölyvesi
Ellyevölgyi Miklós ügyvéd 1419
Ember cs., Vályi 1378

Emberesth pr. (Heves m.) 359
Embwl lásd Ömböly
Émen h. (Baranya m.) 444
Emőkei Jakab barsi alispán (1426) 435; királyi
ember 529, 957
– János (Jakab fia) barsi alispán (1426) 522
– Szobonya János nyitrai alispán (1426–1427)
1176, 1297, 1404
Endréd h. (Somogy m.) 585
– – (Sopron m.) 601
– – (Tolna m.) 1079
Endrédi cs. 481, 1064
– Maráz cs. 1079
– Szász cs. 601
Engelbrecht pn. 482
Engi Lénárd fehérvári dékánkanonok 1265;
ügyvéd 305
Enyezke lásd Enyicke
Enyicke h. (Abaúj m.) 896, 902
Enyickei cs. 741
Eor lásd Őr
Eperjes v. (Sáros m.) 459, 570
– – – közössége 9, 20, 30, 82
eperjesi polgár 189, 754
építkezés 1199; kápolnáé 1350
Erazmus szecsői (Pest m.) officiális 864
Erdély 1039-1040, 1280, 1287, 1433
erdélyi alvajda: Derencsényi Péter, Váraskeszi
Lépes Lóránt
– – jelenléte 68, 621, 622, 704, 786, 1451, 1460,
1481, 1491, 1498, 1506-1508
– dékánkanonok: Miklós
– éneklőkanonok: György
– káptalan 1207, 1491
– – mint hh. 32, 68, 609, 798, 809, 1183, 1226,
1238, 1438, 1444-1445, 1460, 1490, 1505
– káptalani kiküldött: Balázs deák 1438, 1445
– – –: Bertalan karbeli klerikus 809
– – –: Ferenc presbiter, a Szent Lőrinc-oltár
rektora 68
– – –: János deák 1444
– – –: László pap 1460
– – –: Lőrinc 1490, 1505
– nemesek követei 82; lásd még Almakeréki
Miklós (Apa fia), Szamosfalvi László (Gyerő
fia)
– nemesség universitas-a 1149, 1270
– őrkanonok: Mihály
– prépost: Váraskeszi Lépes György
– püspök: Csanádi Balázs

Név- és tárgymutató
– Szent Lőrinc-oltár rektora: Ferenc 68
– vajda 964; lásd még Csáki Miklós és fia:
László
– – jelenléte 1040, 1379, 1438, 1441, 1444-1445,
1448-1449, 1490
– vajdaság üresedésben 917, 954, 1252
Erdeuhegh-i lásd erdőhegyi
Érdi pn. 59
erdő 3, 23-24, 53, 55, 61, 104, 111-112, 138, 143144, 151, 174, 194, 226, 261, 266, 298, 355, 395,
420, 425, 429, 434, 488, 565, 648, 684, 723,
735, 773, 849, 859, 906, 918, 927, 933, 943944, 947-949, 1071, 1082, 1102, 1158, 1257,
1322, 1329, 1381, 1423, 1431, 1436, 1475, 1501
–, eresztvény- 231, 508, 1051, 1501
–, gyümölcsös 874
Erdődi Péter szabolcsi szolgabíró 342, 355, 1011
Erdőhegy h. (Zaránd m.) 1266
erdőhegyi (Zaránd m.) plébános: György
Erdős cs., Podhorcsányi 1456
Erdwk lásd Ördög
Ereki […] fehérvári kanonok 472
Eres cs., Örvesi 345
eretnek 107, 1006; lásd még cseh eretnekek
Erik dán-(svéd-norvég) király (1412–1439) 203a
Ermann Márton, az osztrák hercegnő kamarása
989
Ernő bajor herceg (1402–1438) 1236
Ernst pn. 82, 1539-1540
eskü 5, 55, 103, 400, 470, 574-575, 593, 626, 971,
1004, 1105, 1107, 1195, 1199, 1247, 1319, 1389,
1408
– alatti tanúvallatás 249, 283, 362, 370, 403, 470,
477, 515, 519, 616, 864, 908, 1065, 1416
–, hűbéri 463, 1177
esküvő 926
Essegvári cs. 73, 1335
– János titeli prépost (1411–) 73
Esthfand-i lásd Istvándi
Estwanpeterfyahaza lásd Istvánpéterfiaháza
Eszenyi más néven Csapi lásd Csapi más néven
Eszenyi
Esztár h. (Bihar m.) 420, 1257
Esztári cs. 420
Esztényi Benedek és János nádori emberek 162,
688
– Péter alvajdai ember 621, 624, 725
esztergenyői (Zala m.) jobbágynévsor 660
Esztergom v. (Esztergom m.) 646, 891; kh. 457,
514, 516, 520, 527, 693, 834, 891
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– vár (Esztergom m.) 474, 1059
esztergomi alőrkanonok: Felsővasadi Miklós
(Mihály fia)
– egyházmegyei klerikus: Mátyásfalui Tamás
– – presbiter: János (György hárskúti szabó fia)
– érsek 12; lásd még Kanizsai János, Pálóci
György
– érsekség adminisztrátora: Hohenlohe György
– – joghatósága 472
– iskola 891
– kanonok: András komáromi főesperes,
Bodonyi Domokos, Edelényi András, Pöstyéni
Tamás
– káptalan 474, 535, 891, 1059, 1124, 1425
– – mint hh. 315, 572, 592, 615
– nagyprépost: Gewitz Ferenc
– székesegyház mint kh. 396
– – előcsarnoka mint kh. 834
– szentszéki bíróság 100, 113, 834
– várnagy: Nagy János
– városi jegyző: Tamás 891
– vikárius: Pöstyéni Tamás, Vicedomini Máté
esztergom-szentgyörgyi prépost: Csetneki
László
–-szentistváni prépost: Bodonyi Domokos
Étei cs. 1409, 1420
– Miklós pozsonyi szolgabíró 1279; megyei
ember 1420
Ety-i lásd Étei
Európa 558
éves megbízás 230, 445, 471, 508, 648, 742, 781,
949, 951, 1128-1129, 1135, 1242, 1279, 1281,
1286, 1336, 1398, 1409, 1420, 1452
Ewr lásd Őr
Ewrke lásd Örke
Ewzedfalwa-i lásd Öszödfalvi
Ewzed-i lásd öszödi
Eylawsinrukch pn. 718
Ezeren-i lásd Özörényi
Ezthergen-i lásd esztergenyői
Eztyen-i lásd Esztényi
ezüst 543-544
ezüstedény 813
ezüstözött tárgyak 926
ezüsttárgyak 615, 1551
F[…]-i Damján királyi ember 96
fa 53
–, fűz- 420, 429, 648, 942
–, gesztenye- 55
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fa, gyümölcs- 420, 500
–, hárs- 100
–, határ- 354
–, körte- 420, 789, 874, 906
–, nyár- 1409, 1420
–, tölgy- 420, 565, 942
Faber György vasvári bíró 101
Fábián kanizsai várnagy 660-661, 820, 1067
– leleszi aljegyző, konventi kiküldött 1469
– – karbeli klerikus, konventi kiküldött 840
– sztrezai (Körös m.) plébános, ügyvéd 1419
Fábiánfalva másképp Téma h. (Nógrád m.) 848
Fábiánfalvi másképp Témai cs. 848
Fábiánháza h. (Szatmár m.) 298
Fadd h. (Tolna m.) 805
faggyú 1298
Fahid h. (Fehér m.) 1491
Fáji András, György, István és Sinka királyi
emberek 707
Fajsz h. (Veszprém m.) 1180
Fajszi cs. 1265
– Ányos cs. 1180
– Kajári Gergely királyi ember 1180
– Mihály veszprémi alispán (1426–1431) 135;
királyi ember 675
Fakó cs., Hutkai 1146
faliszőnyeg 42
Falkinberg pn. 81, 137, 1554
Falusi Imre (Bereck fia) királyi ember 1525
familiáris 5, 24, 34, 44, 92, 104, 123-124, 145,
156, 226, 235, 239, 268, 276, 283, 313, 329,
352, 392, 405, 408-409, 419, 442, 484, 486,
520, 626, 630, 639, 651, 660-661, 742, 769, 781,
788, 856, 859, 916, 933, 943-944, 948, 955,
971, 990, 998, 1048, 1051, 1070, 1081-1082,
1106, 1129, 1146, 1149, 1157-1158, 1237, 1259,
1269, 1279, 1281, 1286, 1322, 1333, 1336,
1378, 1381, 1384, 1398, 1409, 1420, 1439, 1447,
1505, 1548
familiárisi szolgálat 1291
famulus 782, 1052, 1088-1090, 1132, 1146, 1216,
1245, lásd még szolga
Fáncs cs., Gordovai 1195
Fancsal pr. (Bihar m.) 357
Fancsali Pócs cs. 1252
Fancsika h. (Bihar m.) 357, 981
Fancsikai Lázár szatmári alispán (1423–1426)
23, 548, 1104, 1145, 1443; ugocsai alispán
(1423–1426) 326
Farkas cs., Bogdányi 796

– –, Farkasfalvi 1519
– –, Harinnai 1049
Farkasdi cs. 1421
Farkasfalva h. (Szepes m.) 670, 806
Farkasfalvi cs. 1519
– Farkas cs. 1519
Farkashida h. (Pozsony m.) 1224, 1227, 1267
Farkastelki cs. 1505
Farkberény h. (Somogy m.) 702
Farmosi cs. 908
– György (Tamás fia), János (Imre fia), János
(Péter fia), Kis István, Kónya István, Kónya
Márton, Lőrinc és Miklós deák nádori
emberek 269
Farnadi
Antal
(Péter
fia)
esztergomi
egyházmegyei akolitus 541
Farnasi Péter alvajdai ember 1481
– Veres cs. 1449
Farnos-i lásd Farmosi
Fáro sziget (Dalmácia) 1334
fárói (lesinai) zsupán: Vidrisius
– püspöki szék üresedésben 72, 77, 341, 917,
954, 1252
Faul pn. 1005
Fawlhering pn. 1554
Fedémesi Rózsás János ügyvéd 1022, 1320, 1355
– Szobonya csongrádi alispán (1426) 1237
– – cs. 220, 481
Feen lásd Fény
fegyver 1095a, 104, 124, 207, 231, 266, 933, 1269
–, bárd 405
–, buzogány (clava) 429
–, íj 802, 971, 1157, 1258
– –, vadász- 712
–, kard 440, 593
– – koronázási 1177
–, lándzsa 1149
–, nyíl 380, 408, 1384
–, páncél 847
fegyverszünet 141, 322, 803, 1474
–, firenzei-magyar-velencei 1095a
– –-milánói 963
–, magyar-török 878, 886-887, 963, 972, 1214,
1222, 1556
– –-velencei 810, 835, 979, 1138, 1213
–, milánói-velencei 1171a, 889, 1213
fegyverszüneti feltételek, magyar-velencei
1095a, 1171a
– tervezet, magyar-velencei 558, 561, 646, 674,
693, 705-706, 713

Név- és tárgymutató
Fehér cs., Izsépi 710
Fehéregyház h. (Keve m.) 97
Fehérvár v. (Fejér m.) kh. 990; lásd még
Székesfehérvár
fehérvári dékánkanonok 1239; lásd még
Benedek (1376), Engi Lénárd, Miklós (1373,
1376), Vasvári György
– egyház kiváltságai 791
– éneklőkanonok: Balázs (Miklós fia), Szerémi
Imre (Miklós fia)
– éneklőkanonokság 211
– kanonok: Balázs (István fia), Barci Benedek,
Ereki […], Gesten/Gesztel/Gezten András,
Győri Jakab, Henyei Dénes, Korponai János,
László (Balázs fia), László (Gergely fia),
Látrányi Pál, Szécsi Mihály, Székesfehérvári
Kelemen, Szerémi Imre (Miklós fia),
Szilveszter, Tárkányi Pál, Valkói Simon
– káptalan 295, 305, 345, 791-794, 805, 1074,
1094, 1239, 1290, 1410-1411
– – egyházjogi kiváltságai 294
– – mint hh. 40, 257, 314, 398, 486, 649, 654, 663,
716, 789, 1180, 1265, 1285, 1368
– – olvasókanonokja: Mátyás
– – őrkanonokja: Gereci Dénes
– – prépostjának jogai 363
– káptalani kiküldött: Győri Jakab kanonok 649
– – –: Mátyás olvasókanonok 789
– – –: Péter karbeli presbiter 1265
– – –: Szilveszter kanonok 649, 789
– – –: Tamás karbeli klerikus 398
– keresztes konvent 305, 805
– – – custosa: Márton
– – – lectora: Antal
– – – mint hh. 78, 508, 563, 1375
– – – preceptora: András, Tamás
– – – szerzetese: Domokos frater 487
– – –preceptora: Albertinus (1373) 305
– – konventi kiküldött: Tamás karbeli klerikus
508
– – – szerzetes: András
– László, a királyi kúriából külön e célból
kirendelt nádori ember 314
– Péter szepesi kanonok, ügyvéd 430
– Szűz Mária-egyház káptalanja lásd fehérvári
káptalan
fejéregyházi (Somogy m.) plébános: János 362,
834
– – vikária plébánosai 834, 1110
fejéri ispán: Rozgonyi István
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fejérkői várnagy: Vityai Kis László
Fejes cs., Velétei 326
Fekésházi László ungi szolgabíró 1416
Fekete cs., Szentgyörgyvölgyi 758
– – lásd még Hosszúmezői Fekete
Feketefűz h. (Torna m.) 1320, 1355
Feketetói András ügyvéd 1419
Felcseb h. (Zemplén m.) 659
Felcsebi Benedek királyi ember 759, 1082
– Búzás cs. 659
– Gergely (István fia) királyi ember 1082
– Márton királyi ember 759, 1082
– Mihály királyi ember 759
– Tamás királyi ember 759, 1082
– lásd még Alcsebi, Csebi
Feledi Imre királyi ember 1157
Felegregy h. (Doboka m.) 380
feleség 7, 35, 45-49, 55, 70, 81, 83, 116, 124, 131,
145, 160, 171, 186, 189, 194, 221, 231, 238, 240,
250, 255, 283, 288, 291, 327, 331, 335, 339, 347348, 352-353, 357, 359, 378-379, 381, 449, 451,
453, 461, 466, 475, 482, 486, 493, 495, 498,
500, 513, 517, 532, 537, 550, 552, 585-586, 593,
626, 645, 651, 656-657, 660-661, 681, 696,
698-699, 702, 735, 745, 759, 768, 776, 790,
799, 811, 816, 837, 855, 858, 863, 865-866,
891, 901, 913-914, 928, 933, 953, 965, 975, 991,
1064, 1077, 1083, 1111, 1152, 1164, 1181, 1184,
1188-1189, 1192, 1197, 1199, 1206, 1233, 1258,
1261-1262, 1268, 1292, 1304, 1311, 1313, 1317,
1350-1351, 1357-1358, 1365, 1368-1369, 1375,
1384, 1386, 1391, 1393, 1405, 1423, 1429, 1431,
1434, 1445, 1455, 1459-1460, 1481, 1488, 1492,
1497, 1501, 1506, 1509, 1519, 1530, 1532, 15341535, 1538, 1540, 1547, 1551, 1554
– lásd még jegyes
Felgárd pr. (Abaúj m.) 896
Felgyógy h. (Fehér m.) 68
Feljára h. (Torda m.) 1448
Felkomlósi cs. 160
Felpéci Imre megyei ember 4
– Márk győri szolgabíró 17
– Teremes Imre királyi ember 16; ügyvéd 601
Felsemer lásd Felsőmére
Felseuhelben lásd Felsőhelbény
Felseuzeuleus lásd Felsőszőlős
Felsewsebeske lásd Felsőzebecke
Felsőalmád h. (Zala m.) 595, 600, 766
Felsőbajori cs. 616
Felsőbaksa h. (Közép-Szolnok m.) 914
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Felsőbaksai Szőke cs. 914
Felsőbénye h. (Zemplén m.) 949
felsőbényei (Zemplén m.) officiális: Horvát(i)
György
Felsőbresztovc h. (Verőce m.) 367
Felsőcsehi h. (Nyitra m.) 735
Felsőcseri h. (Hont m.) 1521
Felsőhelbény h. (Nyitra m.) 627
Felsőkéked h. (Abaúj m.) 720
Felsőkékedi cs. 720
Felsőlendva h. (Vas m.) 102
Felsőlendvai Herceg cs. 87-89, 283, 1357, 1429
– – Anna (Péter leánya), Perényi Péter özvegye
595, 600, 766
Felsőlendvai lásd még Szécsi
Felsőmajsa h. (Tolna m.) 585
Felsőmaletini cs. 827
Felsőmérai cs. 252
Felsőmérei cs. 1369
Felsősajó h. (Gömör m.) 945-946, 1321, 1323,
1378
Felsőszőlős h. (Nyitra m.) 395, 451
Felsőszőlősi cs. 395, 451
– [...] ügyvéd 1066
Felsővasadi cs. 264
– Miklós (Mihály fia) esztergomi alőrkanonok
264, 396
Felsőzebecke h. (Zala m.) 595, 600, 766
Felswzeuleus-i lásd Felsőszőlősi
Felzethesyd lásd Feketefűz
Femleugh lásd Fewber
Fenes h. (Zaránd m.) 1108
Fény h. (Szatmár m.) 926
Fenyőkosztolány h. (Bars m.) 435
Ferenc birodalmi alkancellár lásd Gewitz Ferenc
– esztergomi nagyprépost lásd Gewitz Ferenc
– frater pap/presbiter, kolozsmonostori konventi
kiküldött 455, 725, 844, 879, 1441, 1448, 1498
– – – –, leleszi konventi kiküldött 417-418, 422,
431, 443, 539, 564-565, 673, 703, 730, 865, 929,
1052, 1133, 1253, 1381, 1512
– klerikus, pécsváradi konventi kiküldött 444
– narbonne-i (Franciaország) érsek 197
– presbiter, a Szent Lőrinc-oltár rektora, erdélyi
káptalani kiküldött 68
– sudaki (Somogy m.) plébános 362, 834
– szepesi kanonok és dékán lásd Görgei Ferenc/
Frank
–, a boroszlói Szent Kereszt-egyház őrkanonokja
841

ferences generális 254
Ferrara v. (Itália) 554
ferrarai őrgróf 279, 386, 1056-1057
Fewber h. (Szerém m.) 153; más néven Palaticsó
h. (Szerém m.) 29
Feyer lásd Fehér
Fiad h. (Somogy m.) 496, 1166, 1272
fiadi (Somogy m.) plébános: Péter 362
– András ügyvéd 253
Fias cs., Jékelfalvi 893
Fiderling Erhard körmöcbányai esküdt 462, 509
– pn. 1126
Finta cs., Polyáni 653
– –, Sági 1182
– h. (Sáros m.) 138
Firenze v. (Itália) 35, 42, 85, 271, 492, 558, 705,
883, 889, 930, 1117, 1213, 1432, 1503-1504
– – – kh. 141, 415, 810, 815, 1021
– – – közössége 217
– – – tanácsa 141, 322, 646, 674, 1021
firenzei hadak 984
– kereskedő: di Lapo Corsi, Simoni; di Melanesi,
Tommaso; di ser Viviano Viviani, Lodovico
– követek 279, 401, 446, 561; lásd még degli
Albizi, Rinaldo; di Giuliano, Nello
– – kisérője: Stozzi Marcello
– – utazása 569
– polgár 141
– Sándor (Antal fia) orvos mint tanú 42
–-magyar tárgyalás lásd tárgyalás, firenzeimagyar
–-velencei béke lásd békekötés, firenzei-velencei
Firenze-párti urak 963
Fitos cs., Baksai 224
fiúk törvényesítése 67
fiúsítás 300, 609, 837, 974, 987
Fizeley-i cs. és Konaky cs. 73
Fleischacher pn. 1211
Fleysseher (Mészáros) pn. 347
Flisco cs. 1055
de Florentia, de Scolaribus lásd Ozorai és Scolari
Florynthushaza-i lásd Forintosházi
Fodor cs., Menyői 207
– –, Pikfalvi 517
– – lásd még Longodári Fodor
– Jakab és László szászfenesi (Kolozs m.)
viceofficiálisok 1149
– László hrussói (Bars m.) alvárnagy 435
– pn. 1246
foglalkozás, borbély 405

Név- és tárgymutató
–, disznópásztor 329
–, gladiator 597
–, halász 656-657
–, kádár (doleator) 302, 317
–, kéjhölgy 404
–, kereskedő 94, 137, 276, 415, 815, 1021
–, orgonista 275
–, orvos 42
–, pásztor 143, 151, 933, 1106
–, pergamenista 787
–, procator 648
–, sipos ( fistulator) 302, 317
–, vasolvasztó 948
–, zsoldos 1090
fogság 473-474, 498, 692, 784, 864, 1013, 1059,
1149, 1157, 1164, 1276, 1447, 1548
fogságba vetés királyi parancsra 630
folyó áradása 649
– lásd az egyes folyóneveknél
fonyódi (Somogy m.) plébános: Gergely 362, 834
Forgács cs., Gimesi 152, 162-163, 168-170, 176,
192, 205, 219-220, 242, 262-263, 406-410,
471, 647, 651-652, 662, 677-678, 688, 726-728,
1066, 1306, 1314, 1362-1364, 1372-1373, 1382,
1414
Forgolánfalvi Nagy cs. 326
Forintos cs., Forintosházi 231
Forintosházi Forintos Miklós megyei ember 231
da Forlì, Folchi Benedetto, milánói hercegi követ
1151, 1161, 1185, 1223
Fornaszentmiklós h. (Fejér m.) 1201-1202
forrás 100
Forró cs., Bölöni 1215
Forrói cs. 1490
Forrószegi Mihály királyi ember 240
fortalicium seu castellum 1476; lásd még
castellum
– – – építési engedély 6
– – – lapideum 1318
Foyt pn. 384, 1217
fő- és jószágvesztés 59, 90, 334, 427, 1339
főkincstartó: Rozgonyi János
földrajzi név, Abobopathaka patak (Doboka m.)
1196
– –, Apróosztály hely (Veszprém m.) 78
– –, Arecher szántóföld (Ausztria) 552
– –, Arosthov/Arastho halastó (Zemplén m.) 429
– –, Baglya erdő (Szabolcs m.) 355
– –, Bagyzegh föld (Szabolcs m.) 1381
– –, Baralya vízfolyás (Zemplén m.) 942
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– –, Baralya/Baralia víz (Zemplén m.) 429
– –, Barcz tó (Pozsony m.) 645
– –, Beerch hegy (Nógrád m.) 500
– –, beercz hegy (Közép-Szolnok m.) 914
– –, berch hegy (Nógrád m.) 470; (Szatmár m.)
565
– –, Bezdenasassa/Besdenasassa (Zemplén m.)
429
– –, BezdenEr árok (Zemplén m.) 942
– –, Bezdener/Besdenow patak (Zemplén m.) 429
– –, Biedewfaya fa (Szabolcs m.) 1475
– –, Bydesser rét (Szabolcs m.) 1475
– –, Chaniaerdew erdő (Csongrád m.) 648
– –, Chereshegh hegy (Szabolcs m.) 1475
– –, Chikafwld föld (Bars m.) 849
– –, Corythya ér (Nyitra m.) 1369
– –, Czseresy erdő (Szabolcs m.) 906
– –, Degewrem víz (Nógrád m.) 470
– –, Demeterfölde föld (Győr m.) 494-495
– –, Domb telek (Nyitra m.) 451
– –, Domboch hely (Nyitra m.) 918
– –, Durlos dűlő (Sopron m.) 1233
– –, Dyznazow föld (Heves m.) 288
– –, Egerthev tó (Heves m.) 1415
– –, Elesheg hegy (Szepes m.) 1128
– –, ElewEr árok (Zemplén m.) 942
– –, Elewer/Elever patak (Zemplén m.) 429
– –, Eresztvényelőtt hely (Veszprém m.) 78
– –, Ewrfa sík (Győr m.) 488
– –, Farkaskelthew erdő (Zemplén m.) 138
– –, Fejértó rét (Bereg m.) 966-967
– –, Fernye tó (Bihar m.) 420
– –, Fernyefok tó (Bihar m.) 420
– –, Fernyezeg (Bihar m.) 420
– –, Ferthew víz (Szabolcs m.) 906
– –, Fiwzegh f. (Nógrád m.) 470
– –, Fuxlaitten dűlő (Pozsony m.) 863
– –, Gellyenes föld (Nógrád m.) 470
– –, Goriczka határjel (Zágráb m.) 657
– –, Halczeck föld (Sáros m.) 489
– –, Harumfewlerdew erdő (Csongrád m.) 648
– –, Hasagh föld (Somogy m.) 496
– –, Hayoser ér (Nyitra m.) 1369
– –, Henhfelde irtás (Nógrád m.) 1317
– –, Herchniska határjel (Zágráb m.) 657
– –, Hewlge erdő (Szatmár m.) 565
– –, hohnay szőlőhegy (Pozsony v.) 46
– –, horoh árok (Fejér m.) 789
– –, Hoult Zagwa f. (Nógrád m.) 470
– –, Hulmek erdő (Nagygora h.) 55
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– –, Illyesgyemewche föld (Nógrád m.) 500
– –, Iwazlawyazela telek (Zágráb m.) 656
– –, Kassaspuzthaya pusztatelek (Szatmár m.)
874
– –, Kercina bozótos (Nógrád m.) 470
– –, Keththewsewren mélyedés (Bihar m.) 420
– –, Kethwytorla rét (Közép-Szolnok m.) 914
– –, Kohnya erdő (Vas m.) 1431
– –, Korelowch határjel (Zágráb m.) 657
– –, Kuthyman rét (Szabolcs m.) 906
– –, Kysthelek rét (Szabolcs m.) 906
– –, Lewtschebach dűlő (Igló v., Szepes m.) 1536
– –, Lonya erdő (Zágráb m.) 266
– –, Lythe víz (Nyitra m.) 918
– –, Machilo erdő (Nagygora h.) 55
– –, Magas hegy (Zemplén m.) 1547
– –, Malomrét rét (Veszprém m.) 669
– –, Marotva halastó (Szabolcs m.) 1381
– –, Mátyuserdő erdő (Kolozs m.) 910
– –, Maywschenke/Mayoschenke föld (Zemplén
m.) 429
– –, Mlalhka határjel (Zágráb m.) 657
– –, Mykchouch határjel (Zágráb m.) 657
– –, Nagerdo (Szabolcs m.) 906
– –, Naghto föld (Szabolcs m.) 906
– –, Nagthow/Naghto halastó (Szabolcs m.) 1381
– –, Nowgar határjel (Zágráb m.) 657
– –, Nyaras erdő (Szabolcs m.) 1475
– –, Palotha tó (Heves m.) 1415
– –, Paprewey hely vagy f. (Borsod m.) 901
– –, Pathak (Nógrád m.) 500
– –, Paulefelde föld (Pozsony m.) 645
– –, Pechkeshege hegy (Szabolcs m.) 1475
– –, Peczkesfew hegy (Szabolcs m.) 1475
– –, Petkes erdő (Szabolcs m.) 906
– –, Püspöki hegy (Bihar m.) 1436
– –, Rochkavize f. (Borsod m.) 901
– –, Sampsonrethe (Nógrád m.) 470
– –, Scegweg (Nógrád m.) 470
– –, Teplica hely (Turóc m.) 100
– –, thania hely (Tolna m.) 40
– –, Thesar rét (Szabolcs m.) 1475
– –, Thothreth rét (Nógrád m.) 1317
– –, Tölgbokor bokor (Szabolcs m.) 906
– –, Vedrycz hegy (Pozsony v.) 1188
– –, Velkyhwozdech hely (Turóc m.) 100
– –, Warias erdő (Győr m.) 488
– –, Welch mocsár (Nyitra m.) 395
– –, Zarthos tó (Heves m.) 1415
– –, Zegye halászó (Pozsony m.) 1224

– –, Zelcha erdő (Körös m.) 1501
– –, Zepaszonfelde föld (Pozsony m.) 645
– –, Zygeththew hely (Bihar m.) 420
főpapok 93
– és bárók 558, 889, 1553
– – – a királyi jelenléten 1394, 1407, 1417
– – – jelenléte 994
– – – tanácsa 26, 72, 77, 105, 234, 341, 367, 527,
533, 535, 585, 714, 896-897, 917, 954, 1006,
1201, 1252
– – – tanácsa és döntése 1002
–, bárók és előkelők 31
– – – nemesek 533
– – – – a királyi jelenléten 352
főváltság 850, 1292, 1446
Fraknó vár (Sopron m.) 744, 995
Fraknói gróf cs. 99, 247, 573, 622, 635, 744, 756,
995, 1030
francia király 1171a, 1213
Franciaország 1002
Franciás cs., Szarkadi 1448
Frangepán Bertalan és fia: Angelo zenggi gróf
931
– Cecília 1261
– János vegliai, modrusi és zenggi gróf 493,
1125
– – – – – – felesége: Katalin (Nelipčić János
leánya) 493, 580, 1111, 1125
– Miklós vegliai, modrusi és zenggi gróf,
dalmát-horvát bán (1426–1432) 1450; mint
dalmát-horvát bán 917, 954, 1252
Frank László harasztosi (Kolozs m.) vajda 1498
Frankfalva más néven Nagyhalász h. (Zemplén
m.) 1271
Frankfurt am Main v. (NRB) 578
Frauseynen-i pn. 347-348
Frenczlinus mészáros, körmöcbányai esküdt 462
de Fres(s)chobaldis, de Florentia, Philippus mint
tanú 1483; ügyvéd 1494
Freuczl pn. 509
Friaul v. (Aquileiai patriarchátus, NRB) 446447, 569, 694, 803, 823, 878, 885, 919-920,
938, 940, 972-973, 979, 1138, 1151, 1222
Friche (György fia) zágrábi esküdt 154
Fricsi cs. 255, 1184
Frigyes szász herceg és meisseni őrgróf (1423–
1428) 52, 1046
Frontis Antal ügyvéd 259
Fuerer pn. 423, 457
Fuló cs., Kécsi 971

Név- és tárgymutató
Fülep h. (Szatmár m.) 699
Fülesd pr. (Szatmár m.) 1471
Fülpösfalvi cs. 763
Fülpösi cs. 905, 1471
– György királyi ember 1485
Füred h. (Bihar m.) kh. 425
Füredi Kozma presbiter, ügyvéd 1419
– Péter jászói prépost (1420–1428) 230, 252,
349, 376, 399, 429-430, 454, 499, 860, 909,
911, 913, 942, 949, 951, 971, 1022-1025, 1032,
1083, 1091, 1135, 1241, 1277, 1333, 1465, 1468,
1489
Füssi cs. 918
fűszer, bors 1268
Füzes h. (Heves m.) 359
Füzesér h. (Zemplén m.) 131, 289-290
Füzeséri cs. 131, 289-290
Füzi Fülöp királyi ember 378, 902
– László (másik) királyi ember 378
– – (Miklós fia) királyi ember 378
– Tamás zempléni szolgabíró 1242
Fys-i lásd Füssi
Fywsy-i lásd Füzi
Fyzes lásd Füzes
Fyzesser lásd Füzesér
Ga[…]-i András (Márton fia) királyi ember 1078
Gaath lásd Gát
Gabishaza-i lásd Góbisházi
Gabonyási Benedek királyi ember 763
Gabosewo h. (Zágráb m.) 354
Gabosewo-i cs. és Nagy cs. 354
Gacsályi cs. 697
Gadnai István királyi ember 1007
Gál csázmai éneklőkanonok, káptalani kiküldött
181
– deák, ügyvéd 148, 681
– szentmihályúri (Nyitra m.) plébános, pozsonyi
káptalani kiküldött 1428
–, Csázmai Miklós egri vikárius familiárisa,
ügyvéd 34, 92
Galaci László alvajdai ember 106; királyi ember
1379
Galambóc vár (Szerbia) 533
Galan-i cs. és Chothay cs. 73
Galaz-i lásd Galaci
Gáld h. (Fehér m.) 1490
Gáldi cs. 1491
– László (Jakab fia) vajdai ember 1490
Gáldtői Nagy Péter vajdai ember 1490

537

Galgóc h. (Borsod m.) 1157
– opp. (Nyitra m.) 426, 1264
galgóci (Borsod m.) jobbágynévsor 1157
– (Nyitra m.) officiális: Kelecsényi másképp
Zélai Kis István és Kissági László 1264
– cs. 1264
Galia pr. (Heves m.) 359
Galicz lásd Holics
Gallipoli-félsziget 1213
Galthew-i lásd Gáldtői
Galya h. (Komárom m.) 1261
gamási (Somogy m.) plébános: Vince 362, 834
Gambaloita, Pietro, milánói hercegi megbízott
1098
Ganchaga-i lásd Goncágai
Garáb h. (Nógrád m.) 549
Garadna h. (Borsod m.) 454
– opp. (Abaúj m.) kh. 132-133, 547, 911, 1526
Garai Dezső mint macsói bán (1419–1427) 72,
77, 341, 427, 709, 805, 917, 954, 1252
– János (id. Miklós fia) 29, 153, 426-427, 529,
601, 964, 1016, 1085, 1296
– Miklós (id.) mint nádor (1375–1385) 305
– – (id. Miklós fia) nádor (1402–1433) 401, 601,
780, 841, 934, 964, 1016, 1085, 1177, 1304,
1376, 1406, 1433
– – mint nádor 25, 39, 45, 72, 77, 123, 139, 146147, 152, 161-163, 170-172, 176, 186, 191-193,
203-205, 215, 219, 227, 236, 251-252, 269,
283, 301, 304-305, 312, 314-315, 325, 330,
334, 341, 345-346, 420, 429, 436, 438, 449450, 456, 461, 470, 545, 617, 647, 649, 654,
658, 662-663, 667, 671-672, 676-680, 687-689,
696-702, 716, 737, 741, 747-748, 752, 762-763,
771, 773-775, 783, 789, 839-840, 856, 861, 877,
879-880, 905, 907, 917-918, 954, 957, 962, 965,
996, 1003, 1022-1023, 1025, 1029, 1060-1061,
1065-1066, 1073-1075, 1080-1081, 1093, 1107,
1113, 1134-1135, 1147-1148, 1199, 1252, 1274,
1283, 1290, 1303, 1305-1307, 1314, 1320-1321,
1323, 1330-1332, 1338-1343, 1355-1358, 1375,
1377, 1386-1387, 1417-1418, 1422, 1434, 1452,
1455, 1465, 1468, 1492
– Péter (András fia) pécsi egyházmegyei
klerikus 452
Garammelléki Miklós győri olvasókanonok
1115, 1285
garamszentbenedeki apát: Bolognai Miklós
– konvent 174, 481, 602, 648, 918
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garamszentbenedeki konvent mint hh. 5, 179,
220, 262, 315, 406-407, 435, 460, 465, 509,
727-728, 849, 861, 1152, 1240, 1294-1295,
1308, 1318-1320, 1362, 1373, 1389, 1417, 1452,
1456, 1476, 1511
– konventi kiküldött: János frater akolitus 435,
861
– – –: János frater pap 1476
– – –: Pál frater pap 1452
– – –: Tamás frater pap/presbiter 460, 465, 1240
– – szerzetes: Jakab, Miklós
Garázda cs., Apori 253
– – lásd még Laki Garázda
Gárd h. (Abaúj m.) 378, 430, 896
Gárdonyi Antal (Imre fia) királyi ember 675
Garéi cs. 470
Gargo-i lásd Görgei
garigi (Körös m.) Szűz Mária pálos kolostor 302,
317, 1123, 1208, 1397
– pálos vikárius, ügyvéd 620
Garigmelléke h. (Körös m.) 1260
Garigmelléki Ravasz cs. 1260
Gáspár csehi (Somogy m.) plébános 834; ügyvéd
362
– szepesi karbeli presbiter, káptalani kiküldött
1497
Gát pr. (Szatmár m.) 297, 565
Gáta(falv)i Gróf Hermann királyi ember 128,
175, 377
– – Péter királyi ember 128, 377, 1385
Gatalóci cs. 367
– Demeter ügyvéd 934
– Mátyás (Gergely fia) zágrábi prépost, királyi
titkos alkancellár (1424–1433) 91, 367, 558,
577, 964
Gatályi cs. 953, 1083, 1262
– András (Balázs fia) királyi ember 659
– Gergely királyi ember 138
– István királyi ember 759, 1263, 1496
– Jakab királyi ember 759
– János királyi ember 1263
– Péter királyi ember 138
– más néven Alcsebi cs. 1001
Gáva h. (Szabolcs m.) 1253
Gébárt h. (Zala m.) 852
Gebholcz-i bíró: Slawkun Cloz 381
Gecche-i lásd Gecsei
Gecelfalva h. (Gömör m.) 943, 1322, 1378
Geche-i lásd Gecsei
Gechelfalva lásd Gecelfalva

Gechew-i lásd Gecsei
Gechy-i Márton királyi ember 1525
Gecsei cs. 120, 673, 1199
– Benedek királyi ember 250, 303, 816
– Csontos Péter királyi ember 1042
– Gergely királyi ember 1042
– György királyi ember 250, 816
– János (Pál fia) beregi alispánhelyettes (1426)
673
– Kálmán királyi ember 1392
– Kelemen ügyvéd 1518
– László (Péter fia) abaúji alispán (1426–1439)
132-133, 547, 911, 971, 1526
– Máté megyei ember 966
– Mihály (Gergely fia) beregi szolgabíró 673;
királyi ember 250, 303, 422, 816, 929
– Pelbárt királyi ember 695
Gégényi Dénes és Mátyás királyi emberek 723,
1312
Gejőc h. (Ung m.) 1343
Gelnych lásd Gölnic
Gelusch Péter soproni tanácsos 232
Gellyei Demes Pál királyi ember 1166, 1272
– János somogyi alispán (1426–1430) 103
Gellyen lásd Gellyei
Gencs h. (Gömör m.) 1322
gencsi (Gömör m.) officiálisok: Csákányi Miklós
és Sajónémeti Pelbárt
– cs. 881
– György veszprémi alispán (1426–1427) 772,
915, 1150, 1205
Genova v. (Itália) 463, 705, 878, 938, 1055, 1185,
1214
genovai kormányzó 1178
Genye cs., Neue-i (Abaúj m.) 720
Genyw lásd Gönyü
de Georgio, Matteo Nicola raguzai követ 85, 293,
939
Gepew-i lásd Gyepűi
Gepw-i lásd Gyepűi
Gerch-i lásd Kércsi
Geréb cs. lásd Vingárti Geréb
Gerebec h. (Bodrog m.) 324
Gerebecs h. (Komárom m.) 1261
Gerebenes h. (Torda m.) 106, 1050
Gereci Dénes (Fülöp fia) fehérvári őrkanonok
531, 1265
– lásd még Nábrádi
– Szerecsen cs. 531
Geregyei cs. 1467

Név- és tárgymutató
Gerek-i lásd gyerki
Gerendi cs. 1438, 1445
Geresgáli László királyi jegyző 1381
Gereuk lásd Györök
Gerezd cs., Ládonyi 1455
Gergely benneki (Somogy m.) plébános 362, 834
– deák, ügyvéd 776
– fonyódi (Somogy m.) plébános 362, 834
– frater, pannonhalmi konventi kiküldött 16, 98
– kalocsai kanonok, káptalani kiküldött 579
– karbeli klerikus, somogyi konventi kiküldött
304
– pápóci prépost (1419–1439) 936
– pozsonyi préposti írnok és jegyző, káptalani
kiküldött 427
– váci kanonok és szolnoki főesperes (1421–
1449) 470, 1216
– váradi karbeli klerikus, káptalani kiküldött
420, 1454
– zágrábi őrkanonok 91
–, a zágrábi káptalani birtokok bírája 1548
Gergelyfalva h. (Nyitra m.) 83
Gergelyforra h. (Arad m.) 974
Gergelylaka h. (Sáros m.) 489, 1345
Gergelylaki cs. 33, 489, 1345
– Sándor cs. 489
Gergetheg-i lásd Görgetegi
Gergfalwa-i lásd Györgyfalvi
Gergh-i lásd györgyi
Gerhes lásd Görhes
Gerichter pn. 1188
Gerk-i lásd Györkei
Gerky-i lásd Gyerki
Germand h. (Fehér m.) 68
Gersei Pető cs. 218, 619, 643, 700, 1352, 1358,
1070-1072
– – László (János fia) vasi és zalai ispán (1424–
1438) 231, 300, 473, 814, 1071-1072, 1119,
1139, 1143, 1156, 1328, 1352, 1356-1358
Gersoka-i lásd Győrsokai
Gerstner Pál bártfai polgár, fogott bíró 1529
– pn. 1351
gerzencei (Körös m.) villicus és jobbágynévsor
302, 317
– Szent Miklós-egyház plébánosa: Bálint 302,
317
– cs. 302, 317
Gesten/Gesztel/Gezten
András
fehérvári
kanonok 213, 363-364, 490
Gesztete h. (Gömör m.) 1091
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Geszti cs. 360, 1080
Gethe-i lásd Gecsei
Gevch h. (Zemplén m.) 653
Gewch-i lásd Göci
Gewdenhaza-i lásd Gödényházi
Gewitz Ferenc esztergomi nagyprépost (1421–)
91; birodalmi alkancellár 578
Gewsfalva-i lásd Gősfalvi
Geyewch lásd Gejőc
Gezten András lásd Gesten/Gesztel/Gezten
András
Ghemer-i lásd tömöri
Gherky-i lásd györöki
Gici Balázs királyi ember 781
– Benedek királyi ember 733
– Domokos királyi ember 1392
– Ferenc ügyvéd 79, 84
– György királyi ember 1392
– Péter királyi ember 733, 862
Gimesi Forgács cs. lásd Forgács cs., Gimesi
– (Nyitra m.) várnagy: Magyar Pál
Ginich/Tinich nemzetség 1334
Girolti Antal (János fia), Antal (másik) és Márton
alvajdai emberek 1506
Giróti cs. 1119
Gised-i lásd kisdi
di Giuliano, Nello római jogi doktor, firenzei
polgár és követ 141, 217, 322, 369, 492, 558,
569, 646, 674, 713, 810, 835, 889, 1021, 1213;
mint tanú 567
Giwg-i lásd gyugyi
Glauchner Miklós bártfai bíró 53, 81, 122, 149150, 185, 381
Glavnicai Miklós karbeli javadalmas, zágrábi
káptalani kiküldött 55
Glawch(e)ner lásd Glauchner
Gleybicz-i Miklós (Miklós fia) boroszlói egyházmegyei presbiter, a pozsonyi Szent Mártonegyház prédikátora 423; a pozsonyi falakon
kívüli Szent Mihály-egyház plébánosa 457
Globocseci cs. 55
Glogowicz-i cs. 66, 102, 116
Góbisházi Márton (Domokos fia) nádori ember
1314, 1320
Goldemög/Goldomöcz pn. 1234, 1530
Goldner András esztergomi egyházmegyei
iskolás 198; freisingi kanonok 318, 374
Goldomöcz lásd Goldemög/Goldomöcz
goleci bencés monostor apátja: Magyarországi
Miklós 265
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Goltsmyt János nagyszombati bíró 750
Gombai Miklós (Gáspár fia) királyi ember 1383
Gomilyan cs., Lapacz nb. 642
Goncágai Juga királyi ember 1444
Gorbó h. (Doboka m.) 1507
Gorbonoki cs. 958
Gordovai Antal karbeli javadalmas, zágrábi
káptalani kiküldött 371
– Fáncs cs. 1195
Gordwa-i lásd Gordovai
Gorica h. (Zágráb m.) 656-657
goricai főesperes: Szécsi Péter
– Tamás megyei ember 656-657
Gosschlin pn. 509
Gosztolai Miklós (Balázs fia) királyi ember 660
Gothárd mint alnádor (1264) 470
Göci György és Ozsvát királyi emberek 1040,
1495
Gödényházi cs. 326
Gödörfüss h. (Bars m.) 1456
Gölnic f. (Gömör m.) 948
Gömör megye hatósága 65, 155, 190, 628, 847,
876, 943-944, 946, 1029, 1100-1101, 1378
– opp. (Gömör m.) 1378; kh. 65, 155, 628, 847,
876, 1029, 1100-1101
– – – mellett kh. 1314
gömöri alispán: Szenterzsébeti Imre (Gáspár fia)
– szolgabíró: Herényi Péter
Gönyü h. (Abaúj m.) 1412
Gönyüi cs. 1412; lásd még Alsógönyüi
Gönyű h. (Győr m.) 400
Görcsönyi Antal, Balázs és Miklós királyi
emberek 733
Görgei cs. 11, 113, 215, 255, 429, 453, 555, 1037,
1184, 1365
– Ferenc/Frank szepesi dékánkanonok 670, 806;
mint ügyvéd 429
– Péter (András fia) királyi ember 832
– – (Miklós fia) királyi ember 453
– Tamás királyi ember 453
Görgény vár (Torda m.) 1040
Görgetegi Zsigmond királyi ember 427
görzi gróf: Henrik
Gős lásd Gősfalvi Gős
Gősfalvi Gős Tamás királyi ember 346
Götzel Hannus iglói esküdt 1533
Gradac castellum (Zágráb m.) 968, 1009
Gradaci Kacsics Pál báni ember 1009
Gradec vár (Körös m.) 1103
Gradech-i lásd Gereci

Graf cs. 635
Grafeneck Frigyes szekszárdi apát 1251
Grancz-i lásd Grancsi
Grancsi Mátyás fogott bíró 255; királyi ember
1313, 1497
Granytz határvidéki ispánság (Ausztria) 552
Grappar János, a ruszdorfi (Szepes m.) Szent
Ágnes-egyház rektora 754
Graupen Steffan körmöcbányai bíró 1084
gréchegyi lásd zágrábi királyi városi
Gregoriovci Török cs. 917
– – Gergely (György fia), a királyi titkos
kancellária ítélőmestere 917
Grepiolus Italicus budai harmincados 990
Greyner pn. 1400
Griskirchen pn. 732
gróf lásd Bazini, Korbáviai és Szentgyörgyi gróf
– cs. lásd Gáta(falv)i Gróf
Groff Péter bártfai aléneklő 787
Grolok pn. 633
Gros András szepesi kanonok, káptalani
kiküldött 461
Grotker pn. 1529
grudnai (Trencsén m.) plébános: Alsóderski Pál
194
Grund városrész (Bártfa) 526
de Guadagno, Vicrium ügyvéd 259
Gubacs cs., Máli 1314
– h. (Pest m.) kh. 1256
gudovci (Körös m.) plébános: Péter 1419
– cs. 70
Gugyaren János váradi bíró 114
de Guicciardinis, Péter ügyvéd 259
de Guidalottis, Benedek római jogi doktor 197
de Guissinis, Paolo 818
Gulácsi cs. 673
Gulinc h. (Körös m.) 1501
Gunya cs. lásd Máréi Gunya
Gunyw lásd Gönyű
Gutaházi Ferenc királyi ember 1119
Gutai György fogott bíró 278, 470; királyi ember
1008, 1114
Gúti cs. 697
– György, Mihály, Péter és Tamás királyi
emberek 325, 329-330
Gutkeled nembeli István mint szlavón bán
(1248–1259) 917
Gutori cs. 702
Gwrge-i lásd Görgei

Név- és tárgymutató
Gyakfalva h. (Ugocsa m.) 1258
Gyakfalvi cs. 484, 1258
Gyak-i lásd Jáki
Gyallai cs. 735
gyámság 66
Gyarak h. (Bihar m.) 981
Gyarmat opp. (Nógrád m.) 1317
Gyarmati Imre ügyvéd 1346
Gychehfalva lásd Gecelfalva
Gyepes cs. lásd Kisherestyéni Gyepes
gyepesi vajda: Péter (György fia)
Gyepew-i lásd Gyepűi
Gyepűi cs. 588, 859; Kasza cs. 1358
gyerki (Hont m.) jobbágynévsor 1452
– – officiális: Nagy János esztergomi várnagy
1452
– – viceofficiális: György deák 1452
– György királyi ember 474, 559
Gyerőmonostor h. (Kolozs m.) 1449
gyertya 396
Gyertyános h. (Krassó m.) 1092, 1311, 1437
Gyertyánosi cs. 1311; lásd még Csépi
– Raguzai cs. 969
Gyógy h. (Fehér m.) 68
Gyógyi cs. 68
Gyomán h. (Szabolcs m.) 699, 1257
Gyóró h. (Sopron m.) 1077, 1455, 1492
Gyórói cs. 1077; Szöre cs. 1455, 1492
Győi Bor cs. 287
Gyömörői Mihály zalai alispán (1426–1433) 630
Gyöngyös opp. (Heves m.) 269, 839
Győr megye hatósága 16-17, 79-80, 84, 1093,
1113
– v. (Győr m.) kh. 4, 79-80, 84, 714, 719, 722,
733, 744, 758, 773, 936, 1113, 1199, 1346
György (Gergely fia) konszkai (Körös m.)
presbiter 1419
– (István fia) ügyvéd 1195
– aradi karbeli aléneklő, káptalani kiküldött
1437
– aranyműves, kállói (Szabolcs m.) lakos,
ügyvéd 898
– ceglédi (Pest m.) officiális 1131
– csázmai karbeli klerikus, káptalani kiküldött
411
– deák, gyerki (Hont m.) viceofficiális 1452
– egresi (Somogy m.) plébános és esperes 362
– erdélyi éneklőkanonok 798, 1226
– erdőhegyi (Zaránd m.) plébános 1108
– esztergomi érsek lásd Pálóci György
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– frater pap/presbiter, jászói konventi kiküldött
1277, 1320
– – – –, kolozsmonostori konventi kiküldött 682,
1050
– – presbiter, csornai konventi kiküldött 1095
– kalocsai őrkanonok 579
– knini őrkanonok, káptalani kiküldött 580
– rojcsai (Körös m.) plébános, ügyvéd 1419
– szepesi prépost lásd Késmárki György
– tardi (Somogy m.) plébános 362, 834
– túri (Somogy m.) plébános 362, 834
– váci éneklőkanonok (1420–1435) 470, 1216
– – őrkanonok (1421–1428) 470, 1216
– zágrábi kanonok, ügyvéd lásd Marócsai
György
– zebegényi apát 1075
Györgyfalva h. (Kolozs m.) 1441
Györgyfalvi Csépán nádori ember 957
– – Bálint királyi ember 660; nádori ember 957
– – István királyi ember 660; nádori ember 957
– – Lukács nádori ember 957
– – Miklós nádori ember 957
– – Péter királyi ember 660; nádori ember 957
– Henke cs. 1441
györgyi (Somogy m.) plébános: Péter 834
Györgyjókai András királyi ember 1383
győri aléneklő: János
– alispán: Megyeri Varjú Gergely
– dékánkanonok: Tamás
– éneklőkanonok: Tamás
– hospes 1509
– ispán: Rozgonyi István
– Jakab fehérvári kanonok, káptalani kiküldött
649
– kanonok: Baranyai Mihály
győri kanonok: Domokos rábaközi főesperes,
Imre soproni főesperes, István crucifer, a
Szentháromság-kápolna rektora, Kovácsi
Domokos mosoni főesperes, Kőszegi János,
Pál (Domokos fia) pápóci prépost, komáromi
főesperes, Pápai György
– káptalan 306, 800, 1254, 1407
– – mint hh. 4, 15, 165, 181, 221, 229, 306, 353,
428, 488, 494-495, 596, 601, 742, 994, 10151016, 1115, 1150, 1205, 1276, 1281, 1285, 1409,
1478, 1509
– káptalani kiküldött: András, a győri Szent
Adalbert-egyház prépostja 1115
– – –: Domokos karbeli klerikus 1281
– – –: János karbeli klerikus 15
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(győri káptalani kiküldött): László karbeli
klerikus 742
– – –: Lőrinc karbeli klerikus 1409
– – –: Mihály karbeli pap 1478
– – –: Pál karbeli klerikus 428
– Kilián ügyvéd 1205
– Márton (Antal fia) császári közjegyző 1325
– nagyprépost: Csázmai Egyed
– olvasókanonok: Garammelléki Miklós
– őrkanonok: Bossányi Mátyás
– püspök: Molnári Kelemen
– püspöki palota mint kh. 936
– székesegyház 488
– székesegyházi főesperes: László
– Szent Adalbert-egyház prépostja: András
– – Katalin-oltár rektora: Pál (Domokos fia)
– Szentháromság-kápolna 936
– – – rektora: István crucifer győri kanonok
– szolgabíró: Felpéci Márk
– vikárius: Domokos rábaközi főesperes
Györkei Mátyás királyi ember 1042
Györök h. (Zala m.) 595, 600, 766
györöki (Somogy m.) plébános: Péter 362
– cs. 496, 1166, 1272
Győrsoka h. (Pozsony m.) 686
Győrsokai cs. 686
– István (Pál fia) királyi ember 686
Gyrws-i lásd Gyűrűs
gyugyi (Somogy m.) vikária plébánosai 834,
1110
Gyulafehárvár v. (Fehér m.) 1049; kh. 664, 1491
Gyulaházi cs. 519
– Bálint királyi ember 142, 226
– György királyi ember 142, 226, 1146
– Lukács királyi ember 226
– Szaniszló királyi ember 226
Gyur pr. (Nógrád m.) 470
Gyurakovc h. (Körös m.) 368
Gyurfalva-i lásd Györgyfalvi
Gyurgyjokay-i lásd Györgyjókai
Gyuró h. (Fejér m.) 649, 789
Gyurói cs., Bársony, Beke és Kun cs. 314
– másképp Kuldói cs. 314
Gyurói másképp Kuldói Bársony, Beke és Kun
cs. 649, 716, 789
– – – Kun György ügyvéd 789
– – – – János (Balázs fia) ügyvéd 716
– utca 649
Gyürki György királyi ember 1059
Gyűrűs cs. 352

– h. (Vas m.) 300
Gyv-i lásd Győi
Gywky-i Bálint ügyvéd 703
Gywrfalva-i lásd Györgyfalvi
Gywrgfalva-i lásd Györgyfalvi
Gywro lásd Gyóró
Gywro-i lásd Gyurói
Habanhaza-i lásd Abonyi
Haberman cs., Rajkai 586
– iglói esküdt 1533
háború kihirdetése 1054
– lásd cseh (eretnek)ek; Velence elleni
Hacker pn. 509
hadakozás alóli mentesítés 536
hadakozási szokás 536
hadi segítség 984
hadiállapot 558
hadjárat rabló ellen 87-88
– lásd még havasalföldi, morvaországi
hadsereg lásd sereg; királyi sereg
von Haedenreichsturen, Lorenz 841
Hagenauer lásd Trausdorfi Hagenauer
Hagenawer lásd Trausdorfi Hagenauer
Hagnabar lásd Trausdorfi Hagenauer
Hagnamor lásd Trausdorfi Hagenauer
Hagymás cs., Böröllői 669
Hahóti cs. 655, 746
Haidengracz pn. 509
Hainburg v. (Ausztria) kh. 692
hainburgi (Ausztria) zsidó 1255
– – bíró: Sakch Jakab 692
hajóhad 1095a, 463, 1185, 1214, 1461
hajszentlőrinci prépost: Csapi Péter (Miklós fia),
László
Halábor h. (Bereg m.) 425, 673
Halábori cs. 673
– Dancs cs. 178, 425, 717, 1361
– Harahan(?) királyi ember 703
Halácsi Bertalan nádori ember 162, 688
– László királyi ember 240
– Vörös István királyi ember 240
Halastói Kossa Miklós királyi ember 660
– Mátyás ügyvéd 1067, 1393
– Pál ügyvéd 666
Halboka-i lásd Hlubókai
Haligóc lásd Helivágása
Halmi Vörös cs. 398
Halpschuch pn. 1538
Haltho lásd Hottó

Név- és tárgymutató
Hamar cs., Újbudai 1481
Hámi cs. 630
Hampusch pn. 1527
Hanchyhar Zsigmond szlavón vicebán és körösi
ispán (1423–1430) 60, 302, 587, 958
Hangácsi Hangács Jakab és Pál királyi emberek
286
– Jakab királyi ember 1007, 1250
Hannusfalva h. (Sáros m.) 1217
Hanvai László (Sandrinus fia) krasznahorkai
várnagy 1022, 1024, 1303, 1321-1323, 1468
Haraboch-i lásd Hrabóci
Harabocz-i lásd Hrabóci
Harabolch-i lásd Harabori
Harabor lásd Halábor
Harabori Péter nádori ember 162
– lásd még Csahóhalábori és Tóközihalábori
Haracsonyi cs. 1182
Harakóci Péter nádori ember 688
harang 396
– h. (Szabolcs m.) 483
Haranglábi Gál kolozsi ispán (1426–1427) 1204
Harastyáni György ügyvéd 934
Haraszt h. (Hont m.) 933
– – (Szepes m.) 555
Haraszti h. (Abaúj m.) 1552
– – (Vas m.) kh. 1455
– cs. 555, 626, 933, 1106
– András ügyvéd 334, 392
– Ferenc királyi ember 239
– István királyi ember 1353
– Jakab királyi ember 268
– János deák, ügyvéd 206
– László (Pócs fia) fogott bíró 1130
– Nagy János ügyvéd 392
– Péter kúriai jegyző, a királyi kúriából külön e
célra kirendelt királyi ember 800
– – ungi szolgabíró 1416
– Tapán cs. 626
– – Kelemen 753; a királyi kúriából külön e
célból kirendelt nádori ember 314
Harasztos h. (Kolozs m.) 1451, 1498
Harasztyán h. (Körös m.) 836
Hári h. (Fehér m.) 68
Harinnai Farkas cs. 1049
Harka cs., Véki 735
– h. (Sopron m.) 895, 980, 1095, 1175
Harkai cs. 532, 895, 1175
Harkály h. (Zala m.) 975
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harmincad lásd vám, harmincad-; tisztség,
harmincadszedő
harmincadispán: Bardi Onofrius
harmincadszedő lásd tisztség, harmincadszedő
Harnóc h. (Borsod m.) 1157
Hárskút h. (Torna m.) 405, 1322, 1468
Harta h. (Tolna m.) 40, 257
Hartai cs. 40; lásd még Kishartai
– Sebestyén ügyvéd 257
Hartanhaza-i lásd Ártánházi
Hartyán h. (Pest m.) 1002, 1008, 1114
Haskwth lásd Hárskút
Hásságyi István királyi ember 758
– Mihály (Pál fia) zalai alispán (1426) 231, 814,
1045
Hassia-i Hermann, a szabad művészetek mestere, egri kanonok és oltáros, mint tanú 636
hatalombaj 670
határjárás 13, 40, 61, 100, 109, 147-148, 180-181,
192, 194, 205, 257, 297, 305, 314, 324, 345,
378, 393, 420, 430, 470, 485, 500, 565, 604,
649, 773, 789, 918, 942, 959, 1065, 1079, 1198,
1254, 1387, 1449, 1475, 1501, 1507-1508, 1521
határmegállapítás, Neumark grófságé 612, 801
Hatkószentmihály h. (Körös m.) 934
Hatvan opp. (Heves m.) 470
hatvani konvent mint hh. 470
– prépost: D. (1296) 470
Havasalföld 94, 801, 1081, 1486
havasalföldi hadjárat 236, 312, 436, 577, 671,
685, 689-690, 719, 724, 729, 749, 765, 774,
1081, 1192-1195, 1213, 1296, 1338, 1366, 1513
– vajda: Dán (II.), Radul
Hawsnick h. (Ausztria) 732
ház 124, 129, 150, 158, 201, 207, 235, 277, 337,
354, 358, 405, 408, 486, 519, 526, 616, 626,
636, 754, 782, 787, 796, 874, 891, 906, 932,
955, 1082, 1086, 1088-1089, 1094, 1146, 1167,
1188-1189, 1199, 1234-1235, 1243, 1245, 12581259, 1269, 1317, 1382, 1384, 1473
– vagy kúria 624
–, Lajos bajor hercegé Pozsonyban 134
házassági szerződés 1197
házasságkötés 116, 926, 1028
– jobbággyal 1058
házfelszerelési tárgy 813, 926
Héce h. (Abaúj m.) 219, 790
Hécei cs. 219; lásd még Kishécei
– Mihály királyi ember 174
Hechche lásd Héce
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Heche lásd Héce
Héder nembeli Henrik mint nádor (1260–1267)
1254
Hédervári cs. 915, 1150, 1205, 1453
Hedrici Miklós makovicai várnagy 276, 419
Hegalya lásd Hegyalja
Hégen más néven Henndorf h. (Segesvárszék)
1484
Hegen nemzetség 583
hegeni (Körös m.) plébános: Mátyás 1419
Hegy pr. (Bereg m.) 699, 1142, 1191, 1519
Hegyaljai Baglyas Péter királyi ember 1354
– István királyi ember 1354
Hegyesd vár (Zala m.) 595, 600, 766
Hegyfalvai cs. 1356
Hegyi cs., Jókai 1225
– Dénes királyi ember 859
Hegymegi Ferenc királyi ember 143
– Fodor Péter borsodi szolgabíró 1230
– Péter királyi ember 143
Helbovc lásd Hlebovc
Helivágása (Szepes m.) 461, 466
Helmec h. (Zemplén m.) 615; kh. 1248, 1253,
1257
– h./pr. (Bereg m.) 203, 1142, 1191, 1332, 1519
Helmeci cs. 248
– András ügyvéd 147, 228, 436, 510, 667, 680,
701, 976, 1003, 1376
– Ferenc királyi ember 151
– Márton királyi ember 769
– Péter ungi szolgabíró 373, 424, 1416; királyi
ember 151
Helvényi Márton királyi ember 240
Helwen-i lásd Helvényi
Hely-i lásd Húli
Hem lásd Him
Hemphaza-i lásd Himházi
Henke cs., Györgyfalvi 1441
Henkil Péter szepesi comes terrestris 459
Henndorf más néven Hégen h. (Segesvárszék)
1484
Hennengpataka pr. (Sáros m.) 1497
Henrik görzi gróf 979, 1138
– pécsi püspök lásd Albeni Henrik
Henslin pn. 509
Henyei Dénes, az apostoli penitenciária írnoka,
fehérvári kanonok és köveskáli plébános 284,
388
– Péter királyi ember 675, 1180
Herbortyai cs. 1192

herceg lásd Szlavónia hercege
– cs. lásd Felsőlendvai, Szécsi és Szekcsői
Herceg
Herendi Gál királyi ember 24-25
– Imre királyi ember 25
– János királyi ember 24-25, 123
Herényi cs., Hirmi 1385
– Frank nádori ember 1022, 1314, 1320-1323;
ügyvéd 1241
– Gáspár királyi ember 1385
– Herény István királyi ember 377, 1385
– Imre királyi ember 944-948; nádori ember
1022, 1314, 1320-1323
– István királyi ember 247
– Péter gömöri szolgabíró 1029, 1100-1101
Herl Erhard körmöcbányai esküdt 462, 1126
Hermán h. (Vas m.) 1431
– más néven Vajdafalva h. (Vas m.) 107, 110, 222
Hermáni cs. 107, 110, 301, 607
– Barancs cs. 1431
– Péter királyi ember 346
Hermann lőcsei plébános lásd Lomnicai
Hermann
Hermány h. (Szászföld) kh. 1215
Hermech-i lásd Helmeci
Hernáni cs. 222
Hernyék h. (Zala m.) 595, 600, 766
Herpenye f. (Vas m.) 379
Hertlin budai városbíró 1086
hét szász szék 543
Hetei cs. 673
– András királyi ember 330
– Domokos megyei ember 966
– Gábor királyi ember 325, 330
– Gergely királyi ember 303
– István királyi ember 303
– János királyi ember 431
– László királyi ember 325, 329-330
Hettmansdorf h. (Ausztria) 1014
Heves megye hatósága 1421
– opp. (Heves m.) 269, 839
hevesi alispán: Jánosi Kántor Bálint, Keresztúri
Jakab (János fia)
– főesperes: Császlóci László
Hévíz h. (Pest m.) 1041
Hévjó patak (Bihar m.) 464
híd 918
Hidágai Bálint csanyteleki (Csongrád m.)
officiális 1237

Név- és tárgymutató
– – ügyvéd 179, 242, 262-263, 315, 465, 726-728,
1294-1295, 1308
– Oláh Pál királyi ember 24
– Tamás ügyvéd 1362-1364, 1372
Hídalmás h. (Doboka m.) 589, 621, 704
Hídalmási Ördög cs. 704
Hideghéti Pál (László fia) királyi ember 1383
Hidvég h. (Hont m.) kh. 1043
Hídvégi cs. 1215
Him h. (Abaúj m.) 953, 1083
Himi cs. 1083
– Jakab és Mátyás királyi emberek 761
Himeskő h. (Vas m.) 991
Himeskői Acél cs. 991
Himfi lásd Döbrentei Himfi
Himföld h. (Vas m.) 1550
Himházi cs. 173
Hindi István királyi ember 1382
– Mihály királyi ember 1525
– Miklós királyi ember 1382
Hinko nyitrai püspök (1404–1428) 72, 77, 341,
917, 954
Hintbergi József (Zelli Mordechai fia) zsidó 232,
1463
Hirmi lásd Herényi
Hirnitczgugel pn. 509
hitbér 848; és jegyajándék 7, 113, 131, 238, 339,
357, 359, 382, 451, 550, 655, 926, 958, 1091,
1346, 1405, 1434, 1436, 1502, 1509, 1524
hiteleshely mint letéti hely 707
hiteleshelyekről szóló királyi rendelkezés 514
hitelező 232
Hlebovc h. (Körös m.) 368; más néven Csernec
h. (Körös m.) 998
Hlubókai cs. 916
Hobai Mihály ügyvéd 220
Hochhoim Hanss nezsideri (Moson m.) bíró 732
Hodászi Kántor cs. 1253
– Kiskántor cs. 1381
– – László kisvarsányi (Szabolcs m.) officiális
1381
Hodos h. (Temes m.) 97
Hoeven-i Goeswin zágrábi kanonok és csázmai
főesperes 86
Hoffeman pn. 977
Hofi Farkas királyi ember 1385, 1453
Hogykai cs. 1337
– Sebestyén és Tamás királyi emberek 1337
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Hohenlohe György passaui püspök (1389–1423),
az esztergomi érsekség adminisztrátora
(1420–1423) 472
von Hohenwart, Libenberger cs. 66, 102, 116
– – Anna (Péter leánya, Szécsi Imre felesége)
102, 116
hóhér, pozsonyi 692
Hok szandai várnagy 864
Holczkewffls pn. 718
Holczler pn. 718
Holern hely (Sopron m.) 1030
Holics opp. (Nyitra m.) kh. 1291
Hollandia grófság (NRB) 1002
Hollóházi Benedek ügyvéd 699
– Jakab, Mihály és fia: Tamás királyi emberek
1159
Hollós pr. (Szabolcs m.) 142
Hollósi István vasvári kanonok, káptalani
kiküldött 299, 1027
– Miklós vasvári kanonok 379, 1268
Homoki cs. 144, 673
– Jakab királyi ember 1245
– János királyi ember 1245
– Pál királyi ember 325, 330
Homokkomári Kola cs. 660
Homonnai (Druget) cs. 143, 151, 667, 897, 1042,
1112, 1118, 1248, 1277
– Bálint (Péter fia) egri egyházmegyei klerikus
197
Hongor lásd Ongor
honor 1040
honosítás 533
Hont megye hatósága 933, 1043
honti alispán: Csabai Sáfár Tamás, Valkói János
– szolgabíró 1043
Hora-i György teológiai doktor, a bécsi Szent
István-egyház dékánja 1209; ügyvéd 636
hordó 337; lásd még mértékegység, hordó
Horkai Albert, Balázs és Bálint királyi emberek
268
– Tamás királyi ember 1248, 1277
Horváti h. (Zala m.) 660
– Lukács királyi ember 1088, 1090
Horvát(i) György alsó- és felsőbényei (Zemplén
m.) officiális 949, 1128, 1242; tornai várnagy
1340
Horvátkúti Jakab ügyvéd 1143, 1156
Horvátország 719, 938
Hosdáti János alvajdai ember 1491
Hosos Péter újhelyi (Zemplén m.) esküdt 1547
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hospes 475, 911, 967, 1039, 1329, 1509
hospesnévsor, Béd (Nyitra m.) 183
–, Dobó (Sáros m.) 291
Hosszú cs., Középapsai és Chathol-i 228
Hosszúaszói Dénes királyi ember 609
– János királyi ember 609
– Miklós királyi ember 609, 809
Hosszúfalui cs. 1077
Hosszúmezői cs. 448
– Fekete cs. 448, 811
– Kandal cs. 811
Hosszútelki István vajdai ember 1505
Hothka-i lásd Hogykai
Hottó pr. (Zala m.) 595, 600, 766
Hoz pn. 526, 1140, 1231
Hoziw lásd Hosszú
Höflány h. (Sopron m.) 1298
Hölvényi cs. 1525
Hrabóci cs. 448, 811
Hrastniki János királyi ember 1342
Hrusca h. (Zágráb m.) 154
Hrusow lásd Hrussó
Hrussó vár (Bars m.) 1398
hrussói (Bars m.) alvárnagyok: Fodor László,
Vas Péter
– – várnagyok: János és Vas Péter
Hrwsow-i lásd hrussói
Hugyagi cs. 1106
Hugyaj h. (Szabolcs m.) 1253
Húli Miklós ügyvéd 163, 168-169, 176, 219, 651652, 678, 1066
Humanna-i lásd Homonnai
husziták 129; lásd még csehek
– elleni háború 203a, 6, 26, 44, 107, 492, 683,
719, 888, 896-897, 1006, 1090
Hutkai Fakó cs. 1146
hűbér 818, 1174
hűbéres 533
hűbéri eskü és beiktatási ceremónia 1177
hűségeskü 841, 1177, 1213
hűtlenség 67, 90, 107, 110, 181, 283, 497, 753,
866, 985, 1271
Hwber-i lásd Herényi
Hwerem-i lásd Herényi
Hwge lásd Hugyaj
Hwl-i lásd Húli
Hwmanna-i lásd Homonnai
Hwner János passaui egyházmegyei klerikus
576
Hwrber lásd Herény(i)

Hwzywmezew-i lásd Hosszúmezői
Hyly-i lásd Húli
Hynko nyitrai püspök lásd Hinko
Ianola lásd Jánó
Ibrányi cs. 959
– András tarpai officiális 329; mint fogott bíró
1475
Ida h. (Abaúj m.) 761
Idecsk cs., Lipóti
idézés három vásáros kikiáltással 171, 174, 176,
269, 334, 345, 402, 431, 481, 678, 688, 703,
730, 762-763, 839-840, 911, 1061, 1073, 1134,
1283, 1339, 1357, 1394, 1406
időjárás 440
Iemnik-i lásd Jemniki
Igaz cs. lásd Sarmasági Igaz
Igló v. (Szepes m.) tanácsa 1531-1540
iglói (Szepes m.) plébános: János
– – bíró: Ambrus
– – esküdt: Arnold, Bartlum, Capicz/Kappicz
Bertolt, Dicke Jakab, Götzel Hannus, Haberman, Lindener Ozsvát, Messersmit Péter,
Niclos, Rab Mattis, Refig Hannus, Smit Hannus
– – polgár 1532, 1534-1540
– – városkönyv 1531-1540
Igvan lásd Ingovány
Ikacs János csentei (Bodrog m.) officiális 5
Ikladi Imre, János és László királyi emberek 735
– Lukács királyi ember 110
– Mihály királyi ember 735
– Ravasz András királyi ember 103
Iklódi cs. 519, 625, 641, 1196
– Barla királyi ember 1381
– Bertalan királyi ember 1381
– Gergely ügyvéd 898
– István ügyvéd 898; királyi ember 1381
– Mihály ügyvéd 898, 926
– Vitéz cs. 641
Iklow-i lásd Ikladi
Iktári Betlen cs. 1310
Ilk pr. (Szabolcs m.) 1381
Ilkai lásd Jókai
Illés pap, szekszárdi konventi kiküldött 253
– pozsonyi kanonok, káptalani kiküldött 247,
377, 995, 1267
Illsung pn. 1211, 1218
Ilovinak h. (Zágráb m.) 656
Ilowenyak lásd Ilovinak

Név- és tárgymutató
Ilsvai György (Leusták fia) zólyomi ispán (1419–
1427) 927
– Leusták mint nádor (1392–1397) 305
Ilswafw lásd Jolsvafő
Ilvágy h. (Zala m.) 758
– más néven Kálozfalva h. (Zala m.) 852
Ilvágyi cs. 758
Illyefalvi Kis cs. 1215
Imicher János körmöcbányai urburaispán 59
Imre (Miklós fia) fehérvári (éneklő)kanonok
lásd Szerémi Imre (Miklós fia)
– budai éneklőkanonok 937, 1114
– cikádori apát 324, 416, 1069, 1359
– frater pap, csornai konventi kiküldött 1492
– győri kanonok és soproni főesperes 936
– királyi káplán 20-22
– óbári (Somogy m.) plébános 362
– pataki (Zemplén m.) plébános 942
– újbári (Somogy m.) plébános 362
– zalai konventi aljegyző lásd Móri Imre
Imregi cs. 1051
Inakháza h. (Kolozs m.) 625, 641, 1196
Ince (III.) pápa (1198–1216) 294, 791-792
Indali László alvajdai ember 786
– Mihály alvajdai ember 786; királyi ember
1448
– Török Miklós alvajdai ember 786, 844
– Vince Péter alvajdai ember 786
indigenatus 533
de Infangatis, de Florentia, Catellini Baldinacus
mint tanú 42
Ingovány h. (Fejér m.) 305
Inoth-i lásd Jánoki
Inta h. (Vas m.) 932
Ipolnok h. (Nyitra m.) 627
Ipoly f. (Nógrád m.) 1317
Ireg h. (Tolna m.) 1079
Irmes h. (Gömör m.) 947
Irsa h. (Zala m.) 852
Irsai cs. 1131
Iskei cs. 759
– László ungi alispán (1424–1427) 373, 424,
982-983, 1299, 1416; ügyvéd 510
iskolás 34, 198, 295, 404-405, 686, 891
ispotály 42; lásd még szegényház
istálló 231, 971
Istentelen Mihály kanizsai várnagy 660-661
István (I., Szent) király (1000–1038) vita-ja 792
– (V.) király (1270–1272) 305, 917
– (Balázs fia) újhelyi (Zemplén m.) esküdt 1547

–
–
–
–
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(Farkas fia) bekcsényi főesperes, ügyvéd 620
(Márton fia) ferences szerzetes 254
(Somogy m.) kenesei plébános 834
crucifer, győri kanonok, a Szentháromságkápolna rektora 173, 488, 936
– csersztveci (Körös m.) plébános, ügyvéd 1419
– kalocsai olvasókanonok 579
– kaposi plébános, leleszi konventi kiküldött
261
– karbeli klerikus, nyitrai káptalani kiküldött
162
– kenesei (Veszprém m.) plébános 1110
– királyi tárnokmester lásd Lackfi István
– nyitrai karbeli klerikus, káptalani kiküldött
688, 1398, 1500
– presbiter, Péter borostyánkoszorús káplánja
1325
– rác despota lásd Lazarevics István
– ropolyi (Somogy m.) plébános, ügyvéd 1419
– szentivánfalvi (Vas m.) plébános 626
– szlavón bán lásd Gutkeled nembeli István
– turóci prépost lásd Bresztovci István
– vasvári éneklőkanonok 852
– – kanonok lásd Hollósi István
– – őrkanonok 69, 101, 813, 1268; káptalani
kiküldött 222; ügyvéd 1330
– zágrábi kanonok és kemléki főesperes, zágrábi
vikárius 1232
– zempléni alispánhelyettes (1426) 1112, 1118
–, a budai Mária Magdolna-egyház plébánosa,
mint tanú 1209
Istvándi h. (Szatmár m.) 250, 816
– cs. 186, 250, 514, 816, 1471
– –, Meggyesi 1379
– Barnabás váci olvasókanonok (1420–1438)
470, 1216
Istvánfiapéterháza pr. (Zala m.) 595, 600, 766
Istvánföldi Imre nádori ember 283
– Kajor cs. 283
– – Benedek nádori ember 283
– – Mihály királyi ember 1405
Iszkáz h. (Veszprém m.) 353
Isztria 446
Itália 254, 778, 780, 1053
itáliai hadjárat 67
iváhoni (Zala m.) jobbágynévsor 758
Iván h. (Heves m.) 359
Iváni cs. 359
Ivánc h. (Vas m.) 1550
Ivánci cs. 521, 1550
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Név- és tárgymutató

Ivánfalva h. (Torda m.) 1448
Ivánfalvi Tamás ügyvéd 450
Ivanovc h. (Körös m.) 368
Ivasfog h. (Székelyföld) 599
Izkaz lásd Iszkáz
Izményi cs. 164
Izsákegyháza pr. (Fejér m.) 1087
Izsákfalvi András és Vince megyei emberek 991
Izsépi cs. 502; Fehér cs. 710
Jacaphaza-i lásd Jakabházi
de Jacopo, Urbanus milánói követ 795
Jahan-i lásd iváhoni
Jakab aradi kanonok lásd Kovászi Jakab
– frater (leleszi karbeli klerikus), konventi
kiküldött 316, 437-438, 720, 874, 1134
– – diakónus, jászói konventi kiküldött 270
– – presbiter, leleszi konventi kiküldött 326, 329,
1082, 1112, 1118, 1348, 1416
– –, garamszentbenedeki konventi szerzetes,
ügyvéd 481, 602, 1278
– kisdi (Somogy m.) plébános 834
– mester, a királyi különös jelenlét diffinitor-a
(1395–1428) 311, 658
– nyitrai karbeli klerikus, káptalani kiküldött
559
– – – presbiter, káptalani kiküldött 1229
– öszödi (Somogy m.) plébános 362
– szebeni (Szászföld) polgármester 543, 1280
– szerémi püspök lásd Szalánkeméni Mikola
Jakab
Jakabfijánosfalva h. (Zala m.) 632, 1028
Jakabházi cs. 626
Jakabtelke h. (Borsod m.) 1320, 1355
Jáki Szép cs. 1105
Jakó cs., Linantho-i 404
– h. (Veszprém m.) 639, 742, 781
– Péter ügyvéd 314, 649, 716, 789
Jako ügyvéd lásd Jakó Péter
Jákószerdahelyi János (Egyed fia) zágrábi
(olvasó)kanonok, királyi káplán 256, 391, 854
Jalsó h. (Nyitra m.) 426
Janicsevis cs., Seuleb-i 1009
Jano-i lásd Jánói
Jánó h. (Sáros m.) 343
Jánói cs. 343
– Mihály ügyvéd 147
Jánoki Balázs és Thuzda Miklós királyi emberek
720

János (Egyed fia) zágrábi olvasókanonok, királyi
káplán lásd Jákószerdahelyi János (Egyed fia)
– (György hárskúti szabó fia) esztergomi
egyházmegyei presbiter 405
– (Juga fia) lásd Racsai cs.
– (Péter fia) pozsonyi kanonok, káptalani
kiküldött 573
– (XXIII.) (ellen)pápa 294, 791, 793, 1411
– apáti (Somogy m.) plébános 362, 834; ügyvéd
1419
– bártfai káplán, ügyvéd 384
– bélai (Szepes m.) plébános 396
– bíboros, olmützi püspök lásd de Bucca, János
– botfalvi (Szászföld) plébános 1215
– budai prépost lásd Szászi János
– cetinai és klisszai gróf, dalmát-horvát bán lásd
Nelipčić János
– csázmai prépost lásd Zelnai Bicskele János
– deák, erdélyi káptalani kiküldött 1444
– –, ügyvéd 181
– fejéregyházi (Somogy m.) plébános 362, 834
– frater (pap), somogyi konventi kiküldött 304,
1272
– – akolitus, garamszentbenedeki konventi
kiküldött 435, 861
– – diakónus, jászói konventi kiküldött 399, 902,
1022-1025, 1032, 1321-1323
– – diakónus, zalai konventi kiküldött 950, 996
– – kolosi apát 133
– – pap, garamszentbenedeki konventi kiküldött
1476
– – –, kapornaki konventi kiküldött 904, 952
– – –, kolozsmonostori konventi kiküldött 28
– – –, pannonhalmi konventi kiküldött 781
– – –, zobori konventi kiküldött 1477
– – szubdiakónus, jászói konventi kiküldött
1320, 1355
– – –, kolozsmonostori konventi kiküldött 704
– győri aléneklő 1285
– hrussói (Bars m.) várnagy 1398
– iglói (Szepes m.) plébános 396
– kalocsai érsek lásd de Buondelmonte János
– karbeli klerikus, győri káptalani kiküldött 15
– kismartoni plébános lásd Kőszegi János
– leleszi (karbeli) klerikus, konventi kiküldött
330, 456, 782
– lepsényi (Veszprém m.) plébános 834, 1110
– lupfeni gróf 841
– nagyberényi (Somogy m.) plébános és esperes
362

Név- és tárgymutató
– pannonhalmi konventi írnok, kiküldött 1254
– pap, csázmai karbeli javadalmas, káptalani
kiküldött 721
– rakonoki officiális, zágrábmezei ispán 656657
– sponheimi gróf 668
– szentgotthárdi szerzetes 200
– szepesi kanonok és vikárius 1184
– – olvasókanonok 1184; mint fogott bíró 1130
– szepesváraljai plébános 396
– tömöri (Somogy m.) plébános 362, 834
– tripoliszi tit. püspök, egri kanonok 280; egri
segédpüspök 1325
– vasvári karbeli klerikus, káptalani kiküldött
1143, 1156
– veszprémi éneklőkanonok, egri püspöki
udvarbíró 1325
– zágrábi éneklőkanonok 91, 341, 1548; ügyvéd
620
– – püspök lásd Albeni János
–, a pécsi Szent János-egyház prépostja lásd
Korponai János
–, a velikei (Körös m.) Szent Kereszt-egyház
plébánosa 1419
Jánoshida h. (Heves m.) 896
Jánosi cs. 519
– Bálint királyi ember 1381
– Domokos királyi ember 788, 1381
– István királyi ember 788
– Kántor cs. 431, 519, 1343
– – Bálint hevesi alispán (1415–1426) 1421
– – Domokos megyei ember 1104
– – László szabolcsi alispán (1426) 342; királyi
ember 485
Jára h. (Torda m.) 1448; lásd még Feljára
Járai cs. 1448
– –, Nádasi 1449
Járdánházi Ferenc királyi ember 1157
Jári cs. 80; Baróc cs. 84, 98
Jármi cs. 519
– András királyi ember 1344, 1348; ügyvéd 898
– – (Balázs fia) királyi ember 730
– – (János fia) királyi ember 316
– Balázs királyi ember 316, 485, 1344, 1348;
ügyvéd 898
– Dénes királyi ember 730
– Ferenc királyi ember 316, 1344, 1348; ügyvéd
898
– István királyi ember 316, 443, 485, 1344, 1348;
ügyvéd 898
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– János királyi ember 316, 730, 1344, 1348
– László királyi ember 1380
– Péter királyi ember 316, 485, 730, 1380
– Tamás (Mihály fia) királyi ember 730
Jászó opp. (Abaúj m.) 860
jászói konvent 376, 860
– – mint hh. 143, 145, 155, 176, 230, 239, 251,
270, 349, 378, 399, 429-430, 454, 499, 678,
689, 707, 752, 771, 773, 902, 909, 913, 942946, 948-949, 951, 971, 1022-1025, 1032, 1042,
1083, 1091, 1135, 1157, 1187, 1210, 1241, 1248,
1252, 1277, 1303, 1314, 1320-1321, 1323, 1333,
1340-1341,1354-1355, 1412, 1465, 1468, 1489
– konventi jegyző: Máté
– – kiküldött: András frater 911
– – –: György frater pap/presbiter 1277, 1320
– – –: Jakab frater diakónus 270
– – –: János frater diakónus 399, 902, 1022-1025,
1032, 1321-1323
– – –: – – szubdiakónus 1320, 1355
– – –: László frater presbiter 230, 430
– – –: Máté jegyző 1210
– – –: Mátyás frater diakónus 1320
– – –: – – pap 1489
– – –: Mihály frater pap/presbiter 909, 1465,
1468
– – –: Péter frater pap/presbiter 454, 499, 1320,
1355
– – –: Tamás frater presbiter 429, 942, 949, 951,
1135, 1187
– prépost: Füredi Péter
– szerzetes: Péter 860
Jazarmegy más néven Mihályfalva h. (Szepes
m.) 1497
Jazenovci Loránd (György fia) báni ember 393
jegyajándék 532, 545; lásd még hitbér és
jegyajándék
jegyes 277, 859
Jékei Barna Tamás királyi ember 342
– György és László királyi emberek 342
Jékelfalva h. (Szepes m.) 335, 350
Jékelfalvi cs. 350, 1184
– Fias cs. 893
Jelovik vár (Horvátország) kh. 1450
Jemnik h. (Szepes m.) 309-310, 527, 832, 970
Jemniki cs. 309-310, 527
Jenchws lásd Pinci Jonhos
Jenew lásd Jenő
Jenke h. (Ung m.) 782
Jenkei cs. 782
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Név- és tárgymutató

– Veres cs. 782
Jenő h. (Baranya m.) 24-25
– – (Doboka m.) 1196
– – (Zaránd m.) 402
jenői (Baranya m.) bíró és esküdtek,
jobbágynévsor 24
– cs. 901
– Ábrahám és Benedek királyi emberek 1092
Jétyői Bertalan ügyvéd 672
Jo pn. 1246
jobbágy 4-5, 16, 18, 23-25, 40, 54, 68, 80, 84,
98-99, 103-104, 112, 117, 124, 133, 158, 179,
181, 207, 226, 231, 235, 239, 250, 261, 270, 277,
298, 304, 375, 407, 428, 435, 445, 470, 484,
486, 525, 534, 570, 574, 626, 628, 639, 659,
703-704, 711, 715, 720, 739-740, 742, 771, 774,
781, 782, 788, 816, 843, 857, 859, 864, 871, 915,
933, 943-946, 951, 956, 958, 966-967, 971, 975,
982-983, 1010, 1039, 1051, 1059, 1067, 10711072, 1078, 1088-1089, 1092, 1102, 1105, 1107,
1123, 1128-1129, 1135, 1141, 1149, 1158-1159,
1195, 1203-1204, 1216, 1242, 1248, 1259,
1264, 1276, 1299, 1308, 1316-1317, 1321-1323,
1352, 1356, 1359, 1378-1379, 1381, 1398, 1409,
1420, 1443, 1447, 1481, 1487-1488, 1500, 1512
– mint ügyvéd 898
Jobbágyi Albert ügyvéd 159, 678
jobbágyköltözés 30, 103, 157, 343, 406, 409-410,
739, 843, 846, 957, 1382
jobbágyköltözési törvény 31
jobbágynévsor, Agó (Nyitra m.) 1107
–, Apáti (Zala m.) 975
–, Bolt (Szabolcs m.) 1146
–, Botfalva (Szászföld) 1215
–, Csele (Baranya m.) 24
–, Esztergenyő (Zala m.) 660
–, Galgóc (Borsod m.) 1157
–, Gerzence (Körös m.) 302, 217
–, Gyerk (Hont m.) 1452
–, Iváhon (Zala m.) 758
–, Jenő (Baranya m.) 24
–, Kávás (Zala m.) 859
–, Kaza (Borsod m.) 1157
–, Kazinc (Borsod m.) 1157
–, Kesző (Hont m.) 933, 1106
–, Lapsin (Zala m.) 661
–, Lukény (Pozsony m.) 1279, 1281, 1286
–, Márok (Bereg m.) 329
–, Marosfalva (Bars m.) 174
–, Nyárasd (Pozsony m.) 1279, 1281, 1286

–, Óvári (Szatmár m.) 874
–, Páld (Hont m.) 474, 1059
–, Pazony (Szabolcs m.) 226
–, Petri (Zala m.) 661
–, Rigyác (Zala m.) 660-661
–, Salamonvára (Zala m.) 975
–, Surány (Nyitra m.) 1382
–, Szakoly (Szabolcs m.) 1052
–, Szeg (Csongrád m.)
–, Szelcsény (Nyitra m.) 574
–, Szentgyörgy (Csongrád m.) 648
–, Szentkozmadamján (Zala m.) 758
–, Tátony (Somogy m.) 508
–, Tömörkény (Csongrád m.) 648
–, Vasvár (Vas m.) 1119
–, Vizsoly (Abaúj m.) 971
jog, anyai 1016
–, atyafisági 139, 1240
–, birtok- 191, 247, 382, 515, 547, 653, 702, 813,
837, 1044, 1272, 1292, 1333, 1337, 1502
–, férfi 1343
–, főváltságé 427
–, kegyúri 38, 320-321, 363, 457, 472, 867, 899,
1292
–, királyi 26, 527, 595, 600, 766, 832, 896, 970,
1153
–, női 70, 1320, 1343, 1355
–, örök- 100, 107, 194, 228, 283, 657, 743, 766,
865, 874, 896, 953, 1002, 1006, 1050, 1087,
1268, 1385, 1436, 1444-1445, 1448, 1455,
1466, 1476, 1492, 1496
–, öröklési/örökségi 106, 187, 297, 346, 367, 451,
461, 470, 621, 655, 1181-1182, 1313, 1318, 1343,
1433, 1499
–, székely 599
– lásd még leánynegyed
jogar 1177
jogrend (ordo iuris) 108, 269, 334, 402, 431, 481,
688, 703, 834, 839-840, 1134, 1336
jogügyigazgató lásd királyi és Lazarevics István
rác despotáé
Johanna (II.) nápolyi királynő (1414–1435) 85
Jóka h. (Pozsony m.) 1383
Jókai cs. 550, 1383
– György és János királyi emberek 550
– Hegyi Tamás királyi ember 1225
Jókúti cs. 238
Jolsvafő h. (Torna m.) 1320, 1355
Jonhos cs. lásd Pinci Jonhos
Jonhvs/Jonhws lásd Pinci Jonhos

Név- és tárgymutató
Juding pn. 501
Juliani, Nicolo lásd di Giuliano, Nello
Jutasi cs. 78
– György (Móric fia) királyi ember 742
– János (Imre fia) veszprémi szolgabíró 691
– Miklós királyi ember 1392
Kabalapataki cs. 228
– Dractus királyi ember 228
Kabold h. (Sopron m.) kh. 622, 635
Kacor cs., Egyházasgencsi 881
Kacvinkel h. (Szepes m.) 670, 806
Kacsics cs., Gradaci 1009
Kajánd h. (Bodrog m.) 148, 681
Kajár h. (Győr m.) 4
Kajári cs., Fajszi 1180
Kajor cs. lásd Istvánföldi Kajor
Kakas cs. lásd Delnei és Kazai Kakas
Kakofalva-i Gergely királyi ember 1369
Kaksói Buza Péter királyi ember 1159
– Tamás királyi ember 378
Kál h. (Zala m.) 231
Káli cs. 231
– Máté megyei ember 231
Kaláznói cs. 41, 253
Káldi Péter ügyvéd 287
Kaliznyo-i lásd Kaláznói
Kálló opp. (Szabolcs m.) 18, 417-418, 699, 1475
– – – kh. 118, 355, 739, 959, 1010-1012
Kállói cs. 23, 61-62, 203, 483, 926, 1010, 1012,
1142, 1257, 1312, 1332, 1344, 1348, 1388,
1475, 1499
– János (Lőkös Miklós fia) ügyvéd 898
– Lőkös cs. 18, 23, 61-62, 118, 146, 161, 177-178,
203-204, 241, 417, 425, 437-438, 442, 449, 456,
483-484, 673, 698, 717, 737-739, 764,, 840,
845, 1010, 1012, 1061, 1068, 1073, 1142, 1191,
1257, 1305, 1312, 1331-1332, 1360-1361, 13701371, 1386, 1469, 1485, 1499
– – Miklós ügyvéd 898
– lásd még Meggyesi
Kálmán (II. András fia), Szlavónia hercege 562
Kálmánd h. (Szatmár m.) 697
Kálnási cs. 616
Kálnói cs. 549
– Fábián királyi ember 943-948, 1022-1025,
1032, 1322-1323; nádori ember 1320-1323,
1355
– György (Fábián fia) királyi ember 943-948,
1314, 1320, 1355; nádori ember 1321-1323, 1355
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Kálnokfalvi cs. 1215
Kálnoki cs. 599
kalocsai érsek 320-321; lásd még de Buondelmonte János
– kanonok: Balázs, Gergely, Mihály
– káptalan mint hh. 48, 148, 182, 258, 315, 324,
360, 370, 416, 579, 663, 681, 1069, 1074, 1080,
1391, 1395
– káptalani kiküldött: András kanonok 416
– – –: Balázs kanonok 360
– – –: Gergely kanonok 579
– – –: Mihály kanonok 579
– – –: Pál karbeli klerikus 258
– olvasókanonok: István
– őrkanonok: György
– prépost: Pál
– székesegyházi főesperes: Benedek
Kalowcz cs., Peterdi 1419
Kálozfalva más néven Ilvágy h. (Zala m.) 852
Kálozfalvi cs. 283
Kálozi István deák, soproni harmincadszedő 90
Kályáni cs. 1481
Kallyan-i lásd Kályáni
Kalyznyo-i lásd Kaláznói
Kamafölde-i lásd Kányaföldei
Kamand lásd Kálmánd
kamarahaszna-ispán: Szentgyörgyi Vince Bálint
Kamarcai György ügyvéd 60, 1419
– Tamás ügyvéd 596
Kamarjamelléki cs. 486, 531
– Chesel cs. 486
– Miklós (János fia) báni ember 486, 506
– – (Lőrinc fia) báni ember 486
– Tamás (Lőrinc fia) báni ember 486
kamat 223, 232
Kamonya h. (Ung m.) 759
Kamonyai cs. 147, 268, 659, 701, 759, 1376
– Balázs királyi ember 268, 277, 653, 659;
ügyvéd 1402
– Barnabás királyi ember 138, 659, 715, 759,
1082; nádori ember 1134
– Ferenc királyi ember 846
– János királyi ember 653
– Kónya cs. 759
– – királyi ember 1082
– Lőrinc királyi ember 138, 268, 277
– Mátyás királyi ember 138, 653, 659, 715, 856,
1082; zempléni szolgabíró 1112, 1118
– Pál királyi ember 846
kancellár jelenléte 479
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kancelláriai feljegyzés: Ad contenta aliarum
literarum regalium 53
– –: Lecta et correcta 954
– –: non, quia subditores specialis presentie 788
kancelláriai feljegyzés: Ordo maior magistri
Iohannis de Kysozko 346
– jegyzet: Ad mandatum domini regis
Franciscus vicecancellarius 578
– –: Ad mandatum domini regis Iohannes
episcopus Zagrabiensis cancellarius 889
– –: Ad mandatum domini regis Mathias
prepositus Zagrabiensis, vicecancellarius 577
– –: Ad mandatum domini regis Michael
prepositus Boleslaviensis 323, 1503-1504
– –: Ad relationem domini regine 1261
– –: Commissio propria domine regine 1426
– –: Commissio propria domini comitis (Cillei
Hermann) 587
– –: Commissio propria domini regis 13, 27-28,
30, 44, 94, 105, 108, 111, 120, 190, 285, 300,
311, 367, 376, 425, 464, 535, 582, 585, 608,
630, 665, 673, 722, 773, 811, 864, 871-872,
896, 927, 1006, 1048, 1079, 1081, 1086, 1207,
1224, 1280, 1287, 1433, 1484
– –: De commissione propria domini regis 95, 569
– –: De propria commissione domini regis 349,
358
– –: Per dominum Wencelaum de Duba alias de
Lasscua, Michael prepositus Boleslaviensis
1256
– –: Regestrata 1006, 1503-1504
– –: Relatio Andree filii Simonis de Mykofalva
1087
– –: Relatio comitis Mathyus/Mathyws de Palocz/
Paloucz iudicis curie 453, 473, 514, 527
– –: Relatio comitis Piponis/Piponis de Ozora
comitis Themesiensis 112, 543-544
– –: Relatio domini Iohannis electi (confirmati)
Wesprimiensis 542, 593, 595
– –: Relatio Henrici filii wayvode magistri
ianitorum regalium 1274
– –: Relatio Iohannis de Maroth bani 70
– –: Relatio Ladislai filii wayvode de Tamasy,
magistri ianitorum regalium 897
– –: Relatio Leonardi Noffri/Onoffry de Peliske
838, 870
– –: Relatio magistri Ladislai de Chap alias/
pridem vicecancellarii (regie maiestatis) 282,
483, 1262, 1368

– –: Relatio Petri Cheh de Lewa alias magistri
agazonum regalium 26
– –: Relatio Petri filiii Herici magistri tavernicorum/Petri filii Herrici de Brezevicze/
Brezoviche magistri thavarnicorum (regalium)
72, 122, 684, 1175
– –: Relatio Sebastiani de Solyag vicemagistri
ianitorum regalium 6
– –: Relatio Stephani de Rozgon comitis
Albensis 107
Kandal cs., Hosszúmezői 811
– –, Terebezdi 304
Kandal h. (Somogy m.) 304
Kanizsai István (János fia) soproni ispán (1411–
1427) 63, 107, 110, 306, 311, 601, 660-661, 820,
957, 994, 1095, 1115, 1175, 1254, 1298, 1407,
1462
– – (Lőrinc fia) zágrábi püspök (1356–1375) 1298
– János (János fia) esztergomi érsek (1387–1418)
1298
– – (Miklós fia) 311, 601, 660-661, 820, 994,
1095, 1115
– László (István fia) 994, 1095, 1115, 1298
– várnagyok: Fábián, Istentelen Mihály, Laki
László, Sáfár Mihály
Kantházi cs. 586
Kántor cs., Borsovai 1142
– –, Hodászi 1253
– – lásd még Kiskántor
– – – – Dersi, Jánosi és Rohodi Kántor
Kányaföldei Imre és Pál királyi emberek 1153
Kapacsóci Tomka cs. 934
Kapawch-i lásd Kapócsi
Kapfenstein vár (Stájerország) 233
– Wolfsawer Zsigmond rablólovag 87-89, 233
–/Kapistenar Wolfard szlavón vicebán és körösi
ispán (1426) 60, 302, 587, 958
Kaphenstain lásd Kapfenstein
Kapi cs. 202, 240, 269, 616, 708, 839, 1283, 1339,
1347
– Pál ügyvéd 262-263, 1362-1364, 1369, 13721373
Kapistenar lásd Kapfenstein/Kapistenar
Kaplai cs. 108, 1158
káplán 223, 384, 1254, 1325, 1419
– lásd még apostoli és királyi káplán
Kapler cs. 105, 128, 175, 234
– Péter pozsonyi várnagy (1411–1421) 105, 128
Kaplyon cs., Lelei 879
– h. (Szatmár m.) 926

Név- és tárgymutató
Kapócsi András királyi ember 675
kápolna 8, 38, 173, 197, 223, 488, 537, 879, 936,
1094, 1177, 1325, 1350, 1458
– alapítása 223
– építése 1350
–, vár- 198-200, 318-319, 374
– h. (Gömör m.) 747
– – (Temes m.) 1396
kápolnai (Körös m.) plébános 1501
– (Temes m.) kenéz és vajda 1396
– – officiális: Bolgár István 1396
– Oros cs. 747
kápolnaispán lásd királyi kápolnaispán
Kaponyai cs. 1112, 1118
– Gergely királyi ember 570
Kaponyás cs., Pinkóci 261
Kapornak h. (Zala m.) kh. 231, 1045
kapornaki konvent mint hh. 41, 103, 231, 352,
600, 643, 655, 660, 666, 675, 700, 758, 766,
817, 820, 859, 904, 952, 1067, 1143, 1156, 1330,
1356-1358, 1422, 1429
– konventi kiküldött: János frater pap 904, 952
– – –: Mihály frater pap 765, 817, 820
Kapos h. (Ung m.) 1416
– – lásd még Kiskapos
kaposi (Ung m.) plébános: István
Kaposújvár vár (Somogy m.) 368
Káposztásmegyer h. (Heves m.) 1429
Kapplya-i lásd Kaplai
Kaprina opp. (Körös m.) kh. 587
Káptalanfölde más néven Szőlős h. (Nyitra m.)
395
Káptalanföldi más néven Szőlősi cs. 395
káptalani feljegyzés: Non capitulo, quare Bokod
494-495
– –: Ordo gratis magistri Petri de Molnar 619
– –: Ordo maior magistri Stephani custodis 593
– városrész, Vasvár 593
Kapu h. (Sopron m.) 1115
– vár (Sopron m.) 994
–, Kärtnertor (Bécs) 501
Kapud h. (Fehér m.) 68, 1460
Kapudi János és Miklós vajdai emberek 1460,
1505
Kapurév h. (Somogy m.) 702
Karácsondi cs. 252
– Benedek ügyvéd 370
Karácsonyfalva h. (Fehér m.) 68
– – (Máramaros m.) 228, 418, 1520
Karácsonyfalvi cs. 1520

553

Karászi Lőrinc (Barnabás fia) királyi ember 49
Karcsai Balázs királyi ember 427
Karintia 87-89, 116
Karkóc h. (Nyitra m.) 426
kárlói (Gömör m.) officiális és vámos: Réz
Domokos 847
Károly (I.) király (1308–1342) 432
– h. (Szatmár m.) 926
Károlyi cs. 298, 443, 676, 697, 748, 770, 926,
1065, 1197, 1344, 1348, 1387-1388
– Lánc cs. 443, 1197
Karuly pr. (Szatmár m.) 297, 565
Karychnik-i lásd Koritniki
Kásádi Nyakas cs. 875
Kasafyaanthalhaza lásd Kósafiaantalháza
Kasoh Péter ügyvéd 976
Kásói László (László fia) királyi ember 261
Kassa v. (Abaúj m.) 459; kh. 1316
– – – közössége 21, 31, 82, 120, 658
– – – sörfőzési szabadsága 120
– – – tanácsa 90
Kassai Krisztián (Miklós fia), a zágrábi püspök
szolgája 1548
– polgár 59, 335, 350
Kasza cs., Gyepűi 1358
kaszáló lásd rét
Kászony opp. (Bereg m.) 431, 840; kh. 966-967
Kászonyi Pogány cs. 171, 699
– – Domokos ügyvéd 326
Kasztília királya 694
katalánok 85
Katha-i lásd Gátai
Kathos cs. lásd Kisherestényi Kathos
Katona cs., Bucsai 600
–, gyalogos- 43, 1280
–, lovas- 447, 497, 919, 1222, 1280, 1474
kávási (Zala m.) jobbágynévsor 859
– cs. 632, 859, 975, 1028
Kaxo-i lásd Kaksói
Kayor lásd Kajor
Kaythark-i Legény Péter királyi ember 653
kazai (Borsod m.) jobbágynévsor 1157
– cs. 1230
– Kakas cs. 190, 672, 1157-1158
– – Gyula királyi udvari lovag 190
Kazimierz h. (Lengyelország) kh. 1458
kazimierzi (Lengyelország) Szent Katalinegyház 1458
kazinci (Borsod m.) jobbágynévsor 1157
Kázmér más néven Kisfalud h. (Sopron m.) 994
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Kázmérfalvi cs. 1184, 1313, 1497
Kázméri cs. 1051
– János (Pál fia) királyi ember 1354
– László (Pál fia) királyi ember 1354, 1489
Kazmyr-i lásd Kázméri
Kazsui László királyi ember 769
Kebelei cs. 666
Kecsefalvi Konc Mihály királyi ember 144
Kecseti cs. 1506
– Simon királyi ember 1146
Kécsi Fuló György ügyvéd 971
– János ügyvéd 417
– Miklós nádori jegyző, a királyi kúriából külön
kirendelt királyi ember 420; a királyi kúriából
kirendelt nádori ember 305; a királyi kúriából
külön e célból kirendelt nádori ember 334
Kecskeméti Péter királyi ember 1391
Keech-i lásd Kécsi
Kegche-i lásd kötcsei
Kegye Miklós lásd Mikói Kegye
kegyes adomány 36, 42, 223, 1094, 1102, 1167,
1199, 1203, 1298, 1350, 1450, 1458
kegyúr 223; lásd még jog, kegyúri
Kékcse h. (Somogy m.) 702
Kékedi cs.720; lásd még Felsőkékedi
Kekemesey-i lásd Kükemezei
Kékes h. (Szerém m.) 29, 153
Kékesi András királyi ember 1159
Kékkői cs. 1317
Kékszeg h. (Zemplén m.) 448
Kelchen-i lásd Kerecsenyi
Kelecsény h. (Nyitra m.) 1264
Kelecsényi másképp Zélai Kis István galgóci
(Nyitra m.) officiális 1264
– Mihály királyi ember 138
Kelemen (III.) pápa (1187–1191) 294, 791-792
– aradi kanonok, káptalani kiküldött 1096
– egri karbeli klerikus, káptalani kiküldött
1128-1129
– győri püspök lásd Molnári Kelemen
– korosi (Nyitra m.) bíró 1365
– nyitrai karbeli klerikus, káptalani kiküldött
476
– sárosi (Sáros m.) bíró 453
– szentgyörgyi (Somogy m.) plébános 362;
ügyvéd 834
Kelenyéni Bátor cs. 1058
Kelessery lásd Köleséri
Kelőci Albert királyi ember 1244
Kemecsei cs. 216

– Gyula királyi ember 235, 796
– Jakab királyi ember 235, 796
– Mihály mint fogott bíró 1475
– Miklós királyi ember 796
Kemeji Lőrinc királyi ember 1042, 1210
Keményfalvi cs. 1423
– Domokos királyi ember 758, 904
– György királyi ember 758
– Miklós királyi ember 758
Kemesmáli Mihály megyei ember 124
– Pál megyei ember 124, 136
kemléki főesperes: István zágrábi kanonok
– Máté zágrábi karbeli presbiter, káptalani
kiküldött 1169-1170
Kench-i lásd Kércsi
Kend h. (Fehér m.) 68
Kendi cs. 616
– [...] királyi ember 1512
– János királyi ember 343
Kenderes más néven Kér h. (Heves m.) 1058
Kenese h. (Veszprém m.) kh. 1110
kenesei (Veszprém m.) plébános: István
Kenézi Pál királyi ember 277
kenézlői (Szabolcs m.) rév 118
Kér h. (Heves m.) 896; más néven Kenderes h.
(Heves m.) 1058
– – (Nyitra m.) 410
– – (Szabolcs m.) 61, 1485
– – (Szatmár m.) 449, 699
kéri (Somogy m.) plébános: Péter 362, 834
– cs. 735
– Illés királyi ember 402
– János királyi ember 445
– Orbán királyi ember 980
– Péter királyi ember 508
Kércsi cs. 418, 484, 519
– Illés szabolcsi szolgabíró 342, 355; ügyvéd
898
– Kelemen megyei ember 1010; királyi ember
1312
– Lőrinc királyi ember 1191
– Mátyás ügyvéd 146, 171, 243-245, 308, 316,
325, 329-330, 685, 690, 699, 729, 765, 898,
926, 1305, 1388, 1394
– Péter ügyvéd 898
– Rafael ügyvéd 898
– Tamás királyi ember 1191
Kercsményi János királyi ember 253
Kerecsény h. (Zala m.) 1488
Kerecsényi cs. 1384, 1488

Név- és tárgymutató
– András királyi ember 695, 1337
– Jakab királyi ember 1337
– Simon királyi ember 1337
Kerekedi György királyi ember 29, 153
– László királyi ember 29
Kerekegyház h. (Baranya m.) 206, 724
Kerekegyházi cs. 1015-1016
Kerekgárdonyi Simon királyi ember 1106
Kerekgedei cs. 180
Kerektói cs. 666
Kerekudvar h. (Nyitra m.); villicus-a és
officiálisa: Dereszlényi István 1107
Kereplye h. (Zemplén m.) 1244
Keres lásd Kőrös
Keres-i lásd Kerészi
kereskedés 94
kereskedő lásd foglalkozás, kereskedő
Kereskény h. (Hont m.) 479
Kerészi Pál királyi ember 268
Keresztényfalva h. (Brassói ker.) 798
Keresztényfalvi cs. 1304
Keresztesi Csákány Mihály királyi ember 1092,
1228
– János (Mihály fia) királyi ember 1311
Kereszteskomlós h. (Sáros m.) 515, 616
Keresztfiú cs., Minaji 248
Keresztúr h. (Pozsony m.) 1224, 1227, 1267
keresztúri (Sopron m.) villicus 1095
– cs. 1307
– Balázs egri őrkanonok (1422–) 210, 1325; egri
káptalani kiküldött 530
– – vasvári prépost (1420–1426, 1427) 69, 101,
222, 389, 813, 1268
– Bocska cs. 1368
– György (János fia) zalai szolgabíró 630
– Jakab (János fia) hevesi alispán (1424–1426)
1421
– Vasvár cs. 69, 607
Keresztút h. (Szabolcs m.) 959
Kerey-i lásd Kéri
Kerezthzegh-i lásd Körösszegi
Kerezzegh-i lásd Körösszegi
kert 39, 231, 336, 375, 769, 874
Kerthveles lásd Körtvélyes
Kesed lásd Keszeg
Keserű cs., Lotárdi 25
késmárki (Szepes m.) plébános: Ágoston 396
– György szepesi prépost (1419–1432), királyi
titkos alkancellár (1411–1418) 111-112, 122,
230, 430, 459, 684, 773, 942, 949, 951, 1116,
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1128-1129, 1135, 1242, 1340; ügyvéd 429; mint
fogott bíró 1184
– Péter szepesi kanonok 851; mint fogott bíró
1184
Keszeg cs. lásd Butkai Keszeg
Keszi h. (Zala m.) 1132, 1199
– cs. 662
– Lőrinc (Miklós fia) ügyvéd 662
– Miklós királyi ember 474, 1059
– Nagy Albert szamosszegi officiális 1443
Kesző h. (Hont m.) 933, 1106
– – (Kolozs m.) 1495
keszői (Hont m.) jobbágynévsor 933, 1106
– György (Pál fia) királyi ember 1088, 1090
Kétegyház pr. (Fejér m.) 1087
Ketergény h.(Ung m.) 248
Kethedyn lásd Ketergény
Kethelwerew lásd Kötélverő
Kethely h. (Vas m.) 124
Ketye h. (Somogy m.) 1094
Keuchey-i lásd Kölcsei
Kewlpel Jakab keresztúri (Sopron m.) villicus
1095
Kewrschner pn. 526
Kezepvassan-i lásd Középvarsányi
kezesség 149-150, 1316
Kezew lásd Kesző
kézjegy 193
–: 2n 160
–: BP 647, 654, 662-663, 667, 671-672, 676-678,
680, 688-689, 698, 700-701, 737, 741, 748, 752
–: Chemp 1283
–: Chemperd 304
–: Chp 1290, 1305
–: dksszertgh 312
–: dssytgh 676
–: G 201, 207, 218
–: Ghp 1358
–: GS 168-169, 550, 651-652, 666, 685, 1293,
1328, 1335, 1352
–: Gutha 343
–: hl 1306
–: JP 805, 1067-1068
–: Ld 1329
–: LS 1155, 1294-1296, 1308, 1344, 1348, 13591367, 1369-1373, 1388, 1393-1395, 1402, 1407
–: Oth 1074, 1080
–: Pazon 147, 236
–: Sgh 146-147, 152, 161-163, 170-171, 176, 186,
192, 203-205, 219, 236, 251-252, 662
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(kézjegy): Shp 1330-1332, 1338, 1340, 13751376, 1386-1387
–: Thapan 1315
–: TK 148, 164-165, 173, 177-179, 220, 228, 242245, 262-263, 287, 306, 308, 316, 325, 329, 681,
690, 717, 726-730, 738, 749, 764-765, 1414
Kezmarg-i lásd Késmárki
Kezy-i lásd Keszi
Kiczmagen Konrád pozsonyi bíró 223
Kidei cs. 500
– László királyi ember 298
– Lőrinc királyi ember 1051
– Márton alvajdai ember 1508
– Monyi Bálint alvajdai ember 641, 682
– Péter (János fia) alvajdai ember 641
– Tamás királyi ember 1051
kikiáltott megyei közgyűlés, Ugocsa m. 326
– – – lásd még eskü alatti tanúvallatás
kiközösítés lásd egyházi büntetés
Kilikia felé induló hadjárat 680
Kiliti István (László fia) királyi ember 1225
kincsek 615
Kinizsi Péter (Lőrinc fia) ügyvéd 349
Kió pr. (Zemplén m.) 811
Királd h. (Borsod m.) 1320, 1355
király: András (II.), Béla (IV.), István (Szent, I.),
István (V.), Lajos (I.), László (IV.), Zs.
– lásd még aragón, bosnyák, francia, lengyel,
nápolyi, szerb
– által kirendelt királyi ember: Molnári Kelemen
győri püspök 1115
– – külön e célra kirendelt királyi ember 1273
– betegsége lásd Zs. betegsége
– cs., Szeretvai 1353
– – lásd még Sztritei Király
– elleni lázadás (1403) 283, 1002
–, főpapok és bárók 515
– – – – határozata 947
– – – – jelenléte 90, 282, 342, 770
– –, bárók és előkelők tanácskozása 108
királyi adomány 26, 62, 72, 77, 95, 97, 107, 110,
222, 352, 367, 527, 542, 585, 594, 614, 627,
870-871, 896-897, 1006, 1210, 1327, 1426,
1479, 1486
– –, új- 154, 181, 289, 303, 352, 422, 479, 832,
872, 970, 1002, 1006, 1008, 1086-1087, 1114,
1153, 1250, 1395
– – Borbála királynénak 714, 954
– ajtónállómester: Kanizsai István, Tamási
László (János fia)

– alajtónállómester: Sólyagi Sebestyén
– alasztalnokmester: Csécsi Máté
– alkancellár mint a titkospecsét őre 367
– altárnokmester: Szalóki Demeter
– asztalnokmester: Bátori István
– audiencia 322
– bányák 927
– birtok 592, 739
– – adományozása 1002, 1006, 1042
– – átadása 535
– – zálogosítása 105, 128, 285-286, 665, 675,
1039-1041, 1186, 1201-1202, 1224-1225, 1227,
1261
– cs. 1237
– decretum 31, 947
– edictum 1054
– erdő 927
– familiáris 1256
– főkancellár: Albeni János
– főkincstartó: Rozgonyi János
– hadjárat 244-245, 527, 536, 1079, 1259
– hozzájárulás 1262
– jegyző: Geresgáli László
– jelenlét bírósága 48-49, 138, 164-165, 173-174,
177-182, 207, 214, 224, 226, 228, 230, 241,
253, 258, 277, 282, 286, 298, 304, 325-326,
329, 344, 346, 378, 417-418, 427-428, 430, 437,
444-445, 453-455, 471, 481, 485, 550, 586,
619, 648, 659-660, 686, 703, 720, 723, 730,
744, 759-760, 782, 820, 832, 845, 862, 869,
916, 948-949, 1007, 1042, 1059, 1078, 1095,
1108, 1124, 1131, 1133, 1153, 1244-1245, 1253,
1276, 1289, 1313, 1315, 1318, 1327, 1337, 1348,
1353-1354, 1359, 1369, 1380, 1382, 1384, 1388,
1393-1395, 1402, 1407, 1412, 1415, 1488-1489,
1500, 1516
– jogügyigazgató: Mikófalvi András (Simon fia)
– káplán: Imre, Jákószerdahelyi János (Egyed
fia)
– kápolnaispán 1041; lásd még Alcsebi Miklós,
Koppenbachi Vilmos
– kegy(elem) 27, 181, 453, 585, 838, 1087
– képviselet 612
– kérés, írásbeli 1429
– kéz 110, 542, 870, 1042
– követ: Özdögei Besenyő Pál, Szász János
– kúria 255, 282, 594, 607, 994, 1184, 1421
– –, Visegrád, mint kh. 841
– kúriából kirendelt királyi ember 3, 602
– – – nádori ember 269, 305, 429, 649

Név- és tárgymutató
– – külön e célra kirendelt királyi ember 247,
297, 352, 370, 441, 539, 573, 579, 800, 863,
908, 942, 1227, 1254, 1267
– – – – – – nádori ember 314, 334, 716, 773, 789
– – – kirendelt királyi ember 403, 420, 500, 1339
– – – – nádori ember 461, 839, 874
– kúriai jegyző: Bud-i János, Tapaszi Pál
– különös jelenlét bírósága 142, 168-169, 206,
218, 247, 249, 303, 324, 360, 370, 377, 402,
407, 416, 431, 443, 460, 465, 519, 564-565, 573,
651-652, 666, 685, 695, 697, 707, 724, 734,
736, 788, 873, 945, 1008, 1024, 1069-1072,
1106, 1139, 1141, 1143, 1156, 1180, 1191, 1225,
1227, 1263, 1293, 1328-1329, 1335, 1343, 1352,
1383, 1391-1392, 1405, 1437, 1485, 1502
– – – diffinitor-a: Jakab
– lakhely, Buda vára 1054
– – lásd még királyi szállás
– lovászmester: Lévai Cseh Péter, Perényi
Miklós
– parancs 311, 811, 871, 927, 1039, 1287
– –, általános 858, 947, 1048, 1515
– –, külön 473, 630
– pohárnokmester: Nánai Kompolt László,
Perényi Imre
– rendelet 87-89, 93, 108, 120
– – a hiteleshelyekről 514
– – az ügyvédvallás hiteléről 658
– – kihirdetése 614
– –, általános 30, 311, 536, 630, 658
– – –, írásbeli 174
– –, írásbeli 69
– rendelkezés 37
– sereg 749, 765, 1366-1367
– szállás Brassóban 1483, 1494
– személyes jelenlét bírósága 202, 219, 315, 429,
708, 773, 1347
– szolgálat 13, 26, 107, 110, 190, 218, 367, 527,
533, 542, 832, 870, 872, 896-897, 905, 913,
917, 974, 986, 1001, 1006, 1042, 1079, 1252,
1256, 1274
– tanácsos 578
– – lásd még Kusalyi Jakcs Mihály, Zinselmeister,
Nicolaus
– tárnokmester: Lackfi István
– titkos alkancellár: Csapi László, Gatalóci
Mátyás, Késmárki György
– titkos kancellária ítélőmestere: Gregoriovci
Török Gergely
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– titkoskancellár: Albeni János, Koppenbachi
Vilmos, Perényi Imre
– titkospecsét az alkancellárnál 367
– udvar 780, 826
– udvari familiáris 1006-1007, 1267
– – – lásd még Bogáti András
– – ifjú 97, 1287
– – lovag 77, 527, 1215
– – – lásd még Kazai Kakas Gyula
– udvarmester: Tamási Henrik (János fia)
– újadomány lásd királyi adomány, új– város zálogosítása 122
– védelem 87-89, 191, 425, 571, 858, 1172, 1459
királyné: Borbála
– lásd még Zsófia cseh királyné
királynéi ajtónállómester: Monoszlói Csupor
István
– kancellár: Albeni János
– lovászmester: Várdai Miklós
– méltóság 714
királynő lásd Johanna nápolyi királynő
királytalálkozó, magyar-lengyel 577
Kis (Clein) Heynrich (bártfai esküdt) 337; bártfai
polgár, ügyvéd 1137
– (Parvus) pn. 977, 1351
– cs., Farmosi 269
– –, Illyefalvi 1215
– –, Kisandrásfalvi 1258
– –, Nádasdi 1336
– –, Nagyfalui 61-62
– –, Pikfalvi 517
– –, Pinkóci 239
– –, Salamoni 1518
– –, Sásvári 326
– –, Szobapatakai 957
Kis cs. lásd még Besenyői, Újbudai, Váli és
Vityai Kis
Kisabonyi Péter (Imre fia) királyi ember 1276,
1428
Kisanarcsi cs. 690
– András (Szaniszló fia) királyi ember 1078
– Benedek (András fia) királyi ember 1078
– László királyi ember 226
– Mihály királyi ember 226
– Miklós királyi ember 226
– Tamás királyi ember 226
Kisandrásfalvi Kelemen királyi ember 1258
– Kis András királyi ember 1258
– Szeles cs. 1519
– – Jakab királyi ember 1258
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Név- és tárgymutató

Kisasszonyfalvi másképp Ebresi cs. 367
Kisbossány h. (Nyitra m.) 238
Kisbudai Mátyás ügyvéd 1422
Kiscsalomjai András királyi ember 1088-1089
– Benedek királyi ember 1088-1090, 1160
– Mihály királyi ember 1088, 1090
– Péter királyi ember 1088-1090, 1154-1155
– Valkan/Walkan királyi ember 1088-1090
Kisdavar h. (Nyitra m.) 627
Kisdémi Miklós, Péter (Miklós fia) és Péter
(másik) királyi emberek 733
Kisdobrony h. (Bereg m.) 436, 850, 1292, 1446
Kisdobronyi cs. 227, 436, 850, 1446
– Rátót cs. 850, 1292
– Szent Miklós-egyház 1292
Kisdombó h. (Pozsony m.) 916
Kisendréd h. (Sopron m.) 598
Kisendrédi más néven Petőházi cs. 598
Kiseszenyi Demeter és István királyi emberek
1248
Kisfalu h. (Nógrád m.) 848
– – (Nyitra m.) 627
Kisfalu(d)i Rasan András királyi ember 1318,
1476
Kisfalud h. (Gömör m.) 1091
– – (Sopron m.) 1115
– – (Zala m.) 41, 139, 859
– más néven Kázmér h. (Sopron m.) 994
– – – Szentgyörgy h. (Zala m.) 632
Kisfaludi cs. 412, 631, 994, 1115, 1346, 1525
– Bálint (Péter fia) nádori ember 283
– Bekes királyi ember 145, 1248
– Benedek királyi ember 846
– Damján királyi ember 846
– Miklós királyi ember 157
Kisgyirmóti cs. 1199
Kishartai cs. 370, 579; lásd még Hartai
Kishécei Tamás királyi ember 174
– lásd még Hécei
Kishecsei cs. 1319, 1389
– Mihály királyi ember 481
Kisherestyéni Gyepes cs. 735, 1521
– – János királyi ember 957
– – László királyi ember 1382
– Kathos cs. 1319, 1389
Kisida h. (Abaúj m.) 430
Kiskálna h. (Bars m.) 174
Kiskálnai cs. 775, 861, 1417
Kiskántor cs., Hodászi 1381

Kiskapos h. (Ung m.) kh. 373, 424, 982-983,
1299
– – lásd még Kapos
Kiskásád h. (Baranya m.) 875
Kiskereskényi János (László fia) barsi szolgabíró
522
Kiskorontál h. (Veszprém m.) 135
Kiskorontáli cs. 135
Kisléta h. (Szabolcs m.) 438
Kismada h. (Szabolcs és Szatmár m.) 225
Kismagyari cs. 1279, 1281, 1286, 1409, 1420
– Mihály (István fia) királyi ember 1329
Kismajos h. (Turóc m.) 7
Kismajosi cs. 7; lásd még Vidastelki
Kismarton opp. (Sopron m.) 1298; kh. 1167, 1462
kismartoni (Sopron m.) Szent János ferences
kolostor 1298
– plébános: Kőszegi János győri kanonok
Kismuzsaj h. (Bereg m.) 1519
Kisnyulas h. (Kolozs m.) 1506
Kisoklos h. (Torda m.) 1448
Kispadányi cs. 606
Kispalugyai Gáspár (Márton fia) királyi ember
1288-1289
Kispatacs h. (Esztergom m.) 535
Kispéc h. (Győr m.) 4, 79, 84
Kispéci Baróc cs. 4, 16; lásd még Jári Baróc
Kispericsei István (János fia), a királyi kúriából
külön e célra kirendelt királyi ember 539
Kispetri Sotlar György királyi ember 980, 1095
Kispográndi cs. 73
Kisravazdi István és Márton megyei emberek 4
Kisrozvágyi cs. 846
– László (Elek fia) királyi ember 145
– Nemes cs. 846
– – János (György fia) királyi ember 1248
– – – (másik) királyi ember 145, 1248; ügyvéd
1271
– Sebestyén királyi ember 570
– Szúti János királyi ember 570
Kissági László (István fia) galgóci (Nyitra m.)
officiális 1264
Kissitke h. (Vas m.) 300
Kissúr h. (Pozsony m.) 1224, 1227, 1267
Kis-Szamos f. (Doboka m.) 1196
Kistapolcsányi cs. 602
– Gyula királyi ember 406-408, 460, 465, 1318;
ügyvéd 602
Kistárkányi cs. 357, 382
Kistata h. (Esztergom m.) 535

Név- és tárgymutató
Kistatai Antal lévai (Bars m.) várnagy 849
Kisterenye h. (Nógrád m.) 1294
Kistúri cs. 1452
Kisugra h. (Bihar m.) 26
Kisvárdai lásd Várdai
Kisvarsány h. (Szabolcs m.) 1381
kisvarsányi (Szabolcs m.) officiális: Hodászi
Kiskántor László
Kiszelfalva h. (Sáros m.) 790
Kladzányi cs. 897, 1042
klarissza apácák 42
Klaznyan/Klazyan-i lásd Kladzányi
Klembergi cs. 616
Klingenfurti cs., Schadendorfi 377, 744
Klissza vár (Horvátország) 493, 580, 1111, 1125
klisszai gróf: Nelipčić János
Klokocsovc h. (Körös m.) 70
Klokocsovci cs. 70
Knall lásd Knoll
Knezsic h. (Bars m.) 435
knini éneklőkanonok: Miklós
– kanonok: Mihály
– káptalan mint hh. 493, 580, 743, 969, 1125
– káptalani kiküldött: György őrkanonok 580
– – –: Mihály kanonok 743
– olvasókanonok: András
– őrkanonok: András, György
– püspöki szék üresedésben 72, 77, 341, 917,
954, 1252
– székesegyház mint kh. 580, 743
Knoll pn. 59
Knoller pn. 1167
Kócsi Balázs ügyvéd 1124
Kóka h. (Pest m.) 864
Kókai cs. és Darabos cs. 908
Kola cs., Homokkomári 660
Kolar Antal susicai (Körös m.) presbiter 1419
Kolbasnya-i lásd kovasznyai
Kolbl pn. 1013
Kolcsai István, János és Péter ügyvédek 166
Kolgyári Császár Mihály királyi ember 660;
nádori ember 957
– György (Miklós fia) királyi ember 660
Koloni András (Ernő fia) királyi ember 1152,
1240
Kolos lásd Némai Kolos Jeromos
kolosi apát: János 133
kolostor 305
– falainak építése 93
kolostoralapítás 42
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kolostorépítés 35
Kolozs megye hatósága 1204
kolozsi ispán: Haranglábi Gál
– szolgabíró 1447
– – lásd még Mocsi Miske, Szomordoki Imre
Kolozsmonostor opp. (Kolozs m.) 1149
kolozsmonostori apát: Antal
– konvent 1149, 1204, 1447
– – mint hh. 28, 106, 207, 224, 455, 589, 621, 624,
641, 679, 682, 704, 725, 786, 844, 879, 910,
914, 1050, 1270, 1273, 1379, 1441, 1448-1449,
1451, 1481, 1487, 1491, 1495, 1498, 1506-1508
– konventi kiküldött: Balázs frater 1273, 1481
– – –: Ferenc frater pap/presbiter 455, 725, 844,
879, 1441, 1448, 1498
– – –: György frater pap/presbiter 682, 1050
– – –: János frater szubdiakónus 704
– – –: – pap 28
– – –: Miklós presbiter 1379
Kolozsvári cs., Mikeszászi 609
Kolta h. (Vas m.) 346
Koltai cs. 39, 346, 687, 772
– Bereck királyi ember 346; ügyvéd 1304, 1315,
1357, 1393
– György döbrentei officiális 742
– István királyi ember 735
– Miklós veszprémi várnagy és alispán (1426–
1427) 691; döbrentei várnagy és officiális 742
– Péter, a királyi kúriából külön kirendelt királyi
ember 1339
Komárom megye hatósága 400
– opp. (Komárom m.) kh. 25, 400
komáromi (esztergomi egyházmegye) főesperes:
András
– (győri egyházmegye) főesperes: Pál (Domokos
fia) győri kanonok, pápóci prépost
– alispán: Csévi János
– szolgabíró: Örsi Bálint
Komjáti opp. (Nyitra m.) 395, 410, 1382
Komjátszegi János királyi ember 1040
– László királyi ember 1040
– Miklós királyi ember 1040, 1448
– Tompa királyi ember 1448
Komlósi János ügyvéd 177-178, 717, 738, 13601361
Komolai cs. 1215
Komoróci András és Ossolc László királyi
emberek 261
– Pap cs. 133
Kompara-i lásd Korompai
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Név- és tárgymutató

Kompolt cs. lásd Nánai Kompolt
Komythio h. (Horvátország) kh. 642
Konaky cs., Fizeley-i 73
Konc cs., Kecsefalvi 144
Kondakori cs. 1358
Kondoros h. (Pozsony m.) 645
Kondorosi cs. 645
Kondros-i lásd Kondorosi
Konotopa h. (Turóc m.) 7
Konrád marosi (Hont m.) plébános 891
– soproni városjegyző 90
Konstanz v. (NRB) 1301
von Konstanz, Stickel címereslevél-nyerő 19
konstanzi zsinat (1414–1418) 1002
Konszka h. (Körös m.) 998
konszkai (Körös m.) presbiter: György (Gergely
fia) 1419
Kont Miklós mint nádor (1356–1367) 1254
konventi feljegyzés 1448, 1481
Kónya cs., Farmosi 269
– –, Kamonyai 759
konyha 1248
Kopacsovci cs. 1195
Kopasz cs. lásd Apáti Kopasz
Kopócs cs. 856
Koporcs cs., Németfalvi 720
– –, Pazdicsi 653
Koppenbachi Vilmos pécsi püspök (1361–1374),
királyi kápolnaispán, titkoskancellár (1358–
1374) 188
Korbáviai gróf cs. 642
– György gróf, a királyi kúriából külön e célra
kirendelt királyi ember 863, 908
– püspök: Szécsi Péter
Korcsvai Imre, János és Péter királyi emberek 782
Kordos-i András (Bertalan fia) domanisi bíró
237
Kori h. (Borsod m.) 434
– cs. 434
Korithna pr. (Ivanics ker.) 1466
Koritniki Lengyel cs. 1470
– Péter fogott bíró 255; királyi ember 453
Korlátfalvi cs. 132, 1051
– Peres cs. 283, 593, 1393
kormosi (Bodrog m.) officiális: Battonyai László
740
Kóródi János és László királyi emberek 298
Korod-i lásd Kóródi
Kóródszentmártoni cs. 32
Kórógyi cs. 76, 1359

Korom cs., Csitári 988
korompai (Szepes m.) plébános: Pál 396
– cs. 916
korona, császári 1161
koronázás, császári 497
Koroncói György nádori ember 783
– Sebestyén nádori ember 783, 962
Korontál h. (Veszprém m.) 772
– – lásd még Kiskorontál
Korontáli cs. 135, 772
Koros h. (Nyitra m.) 627, 1365
korosi bíró: Kelemen 1365
– cs. 627
– András nádori ember 162, 688
– Mátyás királyi ember 406-408, 688, 1382;
nádori ember 162
– Miklós (Belez/Beles fia) királyi ember 1382
– – (másik) királyi ember 1382
Korotnokardó h. (Torna m.) 1320, 1355
Koroz-i lásd Korosi
Korpádi György alvajdai ember 68, 1487
– Péter (Miklós fia) ügyvéd 258
Korponai János fehérvári kanonok 490; a pécsi
Szent János-egyház prépostja (1426–) 213, 364
Korythian-i lásd Kurityáni
Kósafiaantalháza pr. (Zala m.) 595, 600, 766
Kossa cs., Halastói 660
Kosseg lásd Kőszeg
Koszmály h. (Bars m.) 407
Kosztolány h. (Bars m.) 409
Kosztolányi másképp Szentvidi Bálint (Tamás
fia) császári közjegyző, Vicedomini Máté
esztegomi vikárius írnoka 1209
– Pál királyi ember 1152
– Simon (Mihály fia) megyei ember 435
Kotessó h. (Trencsén m.) 180
Kothze lásd Köpcse
Kovácsi cs. 221
– Balázs ügyvéd 734
– Bökény cs. 1199
– – Balázs ügyvéd 1150
– Domokos győri kanonok és mosoni főesperes
221, 936
Kóvár h. (Hont m.) 1317; kh. 545
Kóvári cs. 432, 1058, 1088-1090, 1216
– Pál (Mátyás fia) nádori ítélőmester (1396–
1430) 111-112, 432, 1058, 1088-1090, 1216;
mint fogott bíró 278
Kovászi Benedek aradi kanonok 187, 1096, 1266
– Jakab aradi kanonok 187, 1096, 1266

Név- és tárgymutató
kovasznyai (Somogy m.) plébános: Mihály 362,
834
– Balázs és Péter királyi emberek 1166
Kozmai János királyi ember 343
Kozmal lásd Koszmály
Kozmatelek pr. (Szabolcs m.) 1257, 1312, 1469
Kozovci cs. és Ördög cs. 1123
Kőcsei János (Péter fia) ügyvéd 166
kőegyház 655, 746
kői éneklőkanonok: Máté
– káptalan mint hh. 29, 153
– káptalani kiküldött: Dénes karbeli presbiter
153
– olvasókanonok: Márk
– őrkanonok: Demeter
– prépost: Bakolcai Mihály
Kökényesi cs. 41, 470
– Ágoston királyi ember 859
– Dénes ügyvéd 1419
– Szele cs. 41, 139
Kőkúti Gergely királyi ember 600
– Turol László és Saul királyi emberek 600
Kölcsei cs. 816, 1197, 1471
kölcsön 1095a, 1171a, 63, 105, 140, 223, 493, 665,
668, 675, 1462, 1543
– a királynak 285, 1002, 1098, 1201-1202, 1213,
1224, 1227, 1256, 1429
– lásd még adósság
Kölesd h. (Tolna m.) mellett kh. 805
Köleséri pn. 114
Kölked h. (Vas m.) 69
Kölkedi cs. 607
– Tamás ügyvéd 805
Königsbergi cs. 1030
Könstil György bártfai polgár, fogott bíró 1529
– pn. 150, 556, 853, 999-1000, 1017-1020, 1136,
1140, 1163, 1221, 1231, 1351, 1424
Könstili Miklós bártfai esküdt 1527
könyv, Biblia 457, 1325
–, evangélium 1199
–, psalterium 1199
–, sanctuarium 470
Köpcse opp. (Moson m.) 105, 128, 296
– – (Moson m.) 105, 128, 175, 296
Köpcsei Span cs. 296
Köpcsény lásd Köpcse
Kőpordány h. (Sopron m.) 1298
Körmöcbánya v. (Bars m.) kh. 730a, 462, 1084
– – – tanácsa 730a, 59, 462, 1084, 1126
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körmöcbányai bíró: Drusel Jakab, Graupen
Steffan
– esküdt: 59; lásd még Czwisler Heyncz,
Fiderling Erhard, Frenczlinus mészáros, Herl
Erhard, Lang/Longus Nickil/Miklós, Lang/
Longus Péter, Opicz/Opitz Heckel/Heckli,
Pertlinus/Peterlinus mészáros, Schmutzer
János, Slagauff/Slaguff Péter, Tauth/Tawt
János
– jegyző: Péter
– polgár 462, 509, 1084, 1126
– urburaispán: Imicher János, Reichel Péter
– városkönyv 59
Kőrös h. (Gömör m.) 944
Körös megye hatósága 60, 587, 958
– v. (Körös m.) kh. 50, 60, 70, 302, 317, 486, 562,
583, 934-935, 958, 965, 1009, 1127, 1192-1195,
1208, 1435
körösi alispán: Ablanci Mihály
– comes terrestis: Ozugyói Péter
– ispánok: Hanchyhar Zsigmond, Kapfenstein/
Kapistenar Wolfard
– Miklós vajdai ember 1505
– szolgabíró: Kristallóci Péter
Körösközi János ügyvéd 166
Körösszegi Csáki lásd Csáki
Körtvélyes h. (Baranya m.) 206, 724
– – (Moson m.) 105, 128
– – (Szepes m.) 461, 466
– – (Zemplén m.) 448, 811, 1112, 1118
Körtvélyesi cs. 448, 811
Kőszeg h. (Sáros m.) 616
Kőszegi cs. 1241
– János győri kanonok és kismartoni plébános,
soproni oltárigazgató 1167; pozsonyi káptalani
kiküldött 247
kötcsei (Somogy m.) plébános 362
Kötélverő h. (Gömör m.) 943, 1322
Kövér János szandai alvárnagy 864
Kövesgyolcs pr. (Komárom m.) 1327, 1479
köveskáli (Zala m.) plébános: Henyei Dénes,
László (Balázs fia)
követ, magyar 127
– lásd még firenzei, lengyel-litván, milánói
hercegi
követjelentés 322, 446-447, 492, 554, 674
követség 1280
– Boszniába 1048
követutasítás 67, 141, 386, 463, 553, 795, 829-831,
963, 984, 1055-1057, 1120-1121, 1151, 1213
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Középapsai és Chathol-i Hosszú cs. 228
Középlaki János alvajdai ember 1481
Középnovaji cs. 252
Középtúri cs. 1456
Középvarsányi Tamás királyi ember 1108
közjegyző igazolása 74-75
–, apostoli és császári: de Carpulo, Iohannes; de
Pisis Anthonius (Franchi Bartholomeus fia);
de Zonem Petrus
–, császári:
Báznai
János
(Péter
fia),
Besztercebányai más néven Szászfalui
Ferenc (Mihály fia), Conradivilla-i Konrád,
Győri Márton (Antal fia), Kosztolányi
másképp Szentvidi Bálint (Tamás fia), Lőcsei
Nicasius (János fia), Moróci Péter (János fia),
Nagyszombati Bálint (Demeter fia), Pankotai
János, Perényi Tamás, Szemerédi Balázs
(Mihály fia), Turdossini István (Bertalan
fia), Túri Márton (András fia), Vági Miklós
(Gellért fia), de Wemeldingen, Zay Adrianus;
de Wyringen, Alardus; de Yssinhusen/
Yssinhuss, Iohannes
krajnai főkapitány: von Osterwicz, Schenck
Ulreich
– jószágkormányzó: Sinczenpeiner, Wilhalm
– Vizedom: von Arnfels, Christian
Krakkó v. (Lengyelország) 137, 1000, 1458
krakkói kanonok: Diakói Tamás
– polgár 150, 977, 999-1000, 1136-1137, 1424
Krakó h. (Hont m.) 479
Kramer pn. 260, 767
Krapina opp. (Varasd m.) kh. 8, 393
krapinai (Varasd m.) plébános 91
– – tizedek 91
Krasznahorka h. (Gömör m.) 1022-1025, 1322,
1323
krasznahorkai várnagy: Hanvai László (Sándor
fia), Sztárnyai László
Krensdorf h. (Sopron m.) 99
Kristallóci Péter deák, körösi szolgabíró 302
Kristallóci cs. 531
Kristóf, Scolari Máté firenzei jegyzője 36
Krisztus teste confraternitas, Lőcse (Sáros m.)
1554
– –-oltár, egri Szent János-székesegyház 636
– – –, Várad 869
Krizsánói György nádori ember 436
Kromer pn. 260
Krucsói Benedek királyi ember 653
Krumpach-i lásd korompai

Krysanno-i lásd Krizsánói
Kuachfalwa lásd Karácsonyfalva
Kuffurbach h. (Szepes m.) 555
Kukmér h. (Vas m.) 594
Kulcsár cs., Csúcsi 1438
Kuldó h. (Fejér és Pest m.) 314, 649, 716, 789
Kuldói cs. 314, 649, 716,789
– János (Balázs fia) ügyvéd 314
– Kun cs. 314, 649, 716, 789
– Torkos cs. 649, 716, 789
– lásd még Gyurói (másképp Kuldói)
Kulya h. (Somogy m.) 702
Kun cs., Moni 207
– – lásd még Gyurói és Kuldói; Rozsályi Kun
Kunstil-i lásd Könstili
Kupacz lásd Gubacs
Kupai Benedek királyi ember 378, 430
Kurcz pn. 1188
kúria 99, 268, 377, 461, 470, 615, 1248, 1520
– vagy istálló 971
kúriai jegyző: Bokodi György, Csipcsi György,
Dömsödi Tamás, Haraszti Péter, Szilágyi
Gergely, Tapaszi Pál, Teszéri László, Túri
Mihály
Kurityáni György és László királyi emberek
1157
Kursner pn. 754
Kusaly h. (Közép-Szolnok m.) 914
Kusalyi cs. 203-204
– Jakcs cs. 250, 514, 816, 1331-1332
– – Mihály királyi tanácsos 993, 1062-1063
Kustyán h. (Veszprém m.) 702
kút 874
Kutas h. (Csanád m.) 97
– – (Zala m.) 852
kutasi (Zala m.) Szent Márton-egyház 852
– cs. 253, 852
– Terjék cs. 655, 746, 852, 899
Kuttya h. (Torna m.) 1320, 1355
Kuzepnouay-i lásd Középnovaji
Kükemezei cs. 616
– Bagos Jakab ügyvéd 741
Küküllővár h. (Küküllő m.) kh. 786
– vár (Küküllő m.) kh. 641, 1490, 1505
Külsőcsálya h. (Arad m.) 974
Kürfner pn. 1537
Kürschner pn. 1400
Kürt f. (Kolozs m.) 1451
– h. (Nyitra m.) 535, 918

Név- és tárgymutató
– más néven Vásárút h. (Pozsony m.) 1279, 1281,
1286, 1409, 1420
Kürti Assa Zsigmond királyi ember 240
Kürtösi Tamás nádori ember 283
Kwed pr. (Nyír m.!) 1343
Kwkenyes-i lásd Kökényesi
Kwkwth-i lásd Kőkúti
Kwldo-i lásd Kuldói
Kwlya lásd Kulya
Kwpa-i lásd Kupai
Kwpoden Márton pozsonyi kanonok, a pozsonyi
Szent Márton- más néven Szent Üdvözítőegyház plébánosa (1401–) 457; pozsonyi
káptalani kiküldött 175
Kwpperbach lásd Kuffurbach
Kwrthweles-i lásd Körtvélyesi
Kwrtueles lásd Körtvélyes
Kwsal-i lásd Kusalyi
Kwschyan lásd Kustyán
Kwthaso lásd Kotessó
Kwthchwrew lásd Kötélverő
Kwthy pn. 1554
Kwtta lásd Kuttya
Kwzepseapsa-i lásd Középapsai
Kyczmogen lásd Kiczmagen
Kyo lásd Kió
Kyraly lásd Királd
Kyrch-i lásd Kércsi
Kysaklos lásd Kisoklos
Kysbasan lásd Kisbossány
Kysdavar lásd Kisdavar
Kysgymolth-i lásd Kisgyirmóti
Kyshytche-i lásd Kishécei
Kysida lásd Kisida
Kysnywlas lásd Kisnyulas
Kystharkan-i lásd Kistárkányi
Kysthewrne lásd Kisterenye
Kyzmarton lásd Kismarton
Kyzyl lásd Kiszelfalva
L[..]ez cs., Béli 592
Laach lásd Láz
Lábvár vár (Horvátország) kh. 493
Lachfalva lásd Laczfalva
Lachk-i Bálint ügyvéd 435
Lachshutl pn. 718
Lackfi András és István (Dénes fiai) 107, 110,
222
– Imre mint nádor (1372–1375) 305
– István mint tárnokmester (1342) 376
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– – (István fia) nádor (1386–1392) 107, 110, 222;
mint nádor 219, 305
Lackod h. (Küküllő m.) 1460
Laczfalva h. (Abaúj m.) 720
láda 274
Ladan-i lásd Ladányi
Ladány h. (Szabolcs m.) 739
Ladányi Ipoly királyi ember 104
ládi (Borsod m.) Szűz Mária pálos kolostor 434
– – kolostor perjele: Miklós 188
– – – szerzetese: Miklós 434
Ladihovicsi Domsa dalmát-horvát vicebán
(1426–) 493, 580
Ladon-i lásd Ládonyi
Ládonyi Gerezd János nádori ember 1455
– István nádori ember 1455, 1492
– Péter nádori ember 1455
Laibach v. (Ausztria) 102
Laistel/Laystel János soproni polgármester 90,
232, 503, 1472, 1542
– pn. 260
Lajos (I.) király (1342–1382) 101, 188, 279, 376,
533, 1211, 1493
– aquileiai patriárka 8, 356, 446-447, 693, 780,
973, 1098
– – – követe: de Cucanea, Christophorus
– arles-i (Franciaország) érsek 197
– bajor herceg (1413–1443) 1174, 1177
– – – háza 134
– – – tanácsosa: Stock Miklós
Lajta f. (Ausztria) 732, 1211
Lak h. (Vas m.) 619
laki (Somogy m.) plébános: Mihály 362, 834
– Garázda cs. 1455, 1492
– László kanizsai (Zala m.) várnagy 957; királyi
ember 103
– Sárosd cs. 1077
Lakosantalháza pr. (Zala m.) 595, 600, 766
de Lamberteschis, de Florentia, Iohannes mint
tanú 42, 1483
– –, Petrus mint tanú 42
Lampert cs., Egervölgyi 643
Lampertszásza opp. (Bereg m.) 840
Lánc cs. lásd Károlyi Lánc
Lánci cs. 1083
– Antal királyi ember 378
Lanczkron-i lásd Landskroni
Landshut v. (NRB) 1301
Landskroni Vencel leitomischli klerikus mint
tanú 754
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Landsperg-i Schenk cs. 140
laneus lásd telek (laneus)
Lang/Longus Ágoston bártfai esküdt 1530
– – Mihály bártfai polgár, fogott bíró 1529
– – Nickil/Miklós körmöcbányai esküdt 59, 462,
1084, 1126
– – Péter körmöcbányai esküdt 462
– – pn. 260, 1020, 1084, 1126, 1140, 1235
Langadar lásd Longodár
Langwies pn. 718
Lapacz nb. Gomilyan cs. 642
Lapádi cs. 1050
Lapásd h. (Nógrád m.) 672
Lapispatak h. (Abaúj m.) 1552
Lapispataki cs. 616
– Miklós királyi ember 1042
di Lapo, Corsi, Simone, firenzei kereskedő 415,
815
Laposd lásd Lapásd
Laposi Bálint királyi ember 1052
– Gergely királyi ember 1052
Laposnok pr. (Zala m.) 733
lapsini (Zala m.) jobbágynévsor 661
Lapusnak-i lásd lapsini
Lascolch-i lásd Lasztóci
Laskod h. (Szabolcs m.) 62, 519, 699
Laskodi Szőke cs. 519
Laspot Jost pozsonyi esküdt 863
Laswa-i Gudchyagora-i Wlk udvari lovag 77
László (IV.) király (1272–1290) 40, 257, 470,
1288, 1309, 1457, 1473
– (Balázs fia), az egri Szent Márton-oltár rektora 275, 280; balatonfőkajári plébános 284;
fehérvári kanonok, köveskáli plébános 388
– (Gergely fia) fehérvári kanonok 472
– (Károly fia) nápolyi király (1386–1414) 1002
– eceli (Szászföld) plébános 544
– egri kanonok és tárcafői főesperes (1405–
1435), káptalani kiküldött 1250
– frater pap, somogyi konventi kiküldött 445
– – presbiter, jászói konventi kiküldött 230, 430
– győri kanonok és székesegyházi főesperes
mint ügyvéd 306, 1254, 1518
– – karbeli klerikus, káptalani kiküldött 742
– hajszentlőrinci prépost (1420–) 5
– pap, erdélyi káptalani kiküldött 1460
– sági prépost 432, 500, 602, 1044, 1124, 11541155, 1278, 1452
– zágrábi kanonok és székesegyházi főesperes
91; ügyvéd 181, 620

–, a borsovai főesperes káplánja 1325
Lászói Bernát nádori ember 1355
Lasztóc h. (Zemplén m.) 769
Lasztóci cs. 769
– István királyi ember 769
– János királyi ember 138; ügyvéd 680
– Miklós királyi ember 570, 769
lateráni palota comes-e: de Wyringen, Alardus
1177
Látrányi Pál fehérvári kanonok 212
Lauka h. (Bereg m.) 385
Laurini János, a szabad művészetek mestere,
nyitrai kanonok, káptalani kiküldött 918
Laventina völgy (Karintia) 87-89
Lawka lásd Lauka
Laysal lásd Laistel/Laystel
Laystel lásd Laistel/Laystel
Laystell lásd Laistel/Laystel
Láz h. (Ung m.) 143, 151
Lazarevics István rác despota (1389–1427),
torontáli ispán (1411–1427), 18, 368, 533, 938
– – – – jogügyigazgatója: Szilágyi László lovag
1246
leánynegyed 7, 47, 49, 100, 182, 194, 238, 339,
352, 357, 545, 550, 555, 656, 720, 848, 868,
1199, 1343, 1346, 1434, 1436, 1520
lédeci (Bars m.) officiálisa: Sinka László
lefoglalás (arrestatio) 81, 137, 597, 787, 799, 853,
894, 999-1000, 1017-1020, 1136, 1163, 1200,
1217, 1221, 1231, 1243
legelő lásd rét
Legenyei Nagy cs. 759
Legényi cs., Kaythark-i 653
Léh h. (Gömör m.) 1091
Léhi Antal királyi ember 1159
Lehotka h. (Trencsén m.) 240
leibiczi (Szepes m.) plébános: Miklós 396
Leibnitz v. (Ausztria) 198-200, 318-319, 374
Leitgeb pn. 560
leitomischli klerikus: Landskroni Vencel
Lekegh pr. (Szabolcs m.) 699
Lekenye h. (Gömör m.) 678, 1314
Lelei Kaplyon Benedek fogott bíró 879
Lelesz opp. (Zemplén m.) 1134, 1248, 1489
leleszi konvent 1277, 1489
– – mint hh. 13-14, 61-62, 104, 131, 138, 142,
144-147, 151, 160-161, 171, 177-178, 186, 201,
203-204, 216, 225-228, 236, 241, 243-245,
249-250, 261, 268, 277, 289-290, 297-298, 303,
308, 325-326, 329-330, 342-343, 357, 375, 382,
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417-418, 425, 431, 436-438, 442-443, 448-449,
456, 480, 483, 485, 510, 514, 519, 539-540,
564-565, 570, 653, 659, 667, 671, 673, 676, 680,
685, 690, 695, 697-699, 701, 703, 715, 717, 720,
723, 729-730, 736-738, 745, 748-749, 752, 759,
761, 764-765, 769, 776, 782, 788, 790, 796, 811,
816, 833, 840, 845-846, 850, 856, 865, 867,
874, 880, 898, 905-906, 926, 929, 953, 976,
987, 1003, 1051-1052, 1061, 1065, 1068, 1073,
1078, 1082, 1112, 1133-1134, 1142, 1146, 1159,
1191, 1197, 1244-1245, 1248, 1253, 1257-1259,
1262, 1271, 1292, 1305, 1312, 1331, 1337-1338,
1343-1344, 1348, 1353-1354, 1360-1361, 1367,
1370-1371, 1374-1376, 1380-1381, 1386-1388,
1394, 1402, 1406, 1408, 1416, 1430, 1446,
1457, 1469, 1475, 1485, 1499, 1512, 1519-1520
– konventi aljegyző: Fábián
– – kiküldött: Albert frater 160
– – –: András frater 1159, 1245, 1258-1259, 1374,
1485
– – –: Antal frater 268, 277, 788
– – –: – perjel 703, 723, 906
– – –: Balázs frater 201
– – –: Bálint frater (presbiter) 759, 1244
– – –: Benedek karbeli klerikus 298, 436, 480,
845
– – –: Damján frater presbiter 329
– – –: Dénes klerikus 383
– – –: Fábián aljegyző 1469
– – –: Ferenc frater pap/presbiter 417-418, 422,
431, 443, 539, 564-565, 673, 703, 730, 865, 929,
1052, 1133, 1253, 1381, 1512
– – –: István kaposi plébános 261
– – –: Jakab frater klerikus 316, 437-438, 456,
720, 782, 874, 1134
– – –: – – presbiter 326, 329, 1082, 1112, 1348,
1416
– – –: János klerikus 330
– – –: Márton frater 1146
– – –: Mátyás frater 145, 225-226, 449, 695, 715,
769, 833, 856, 905, 1337
– – –: Pál frater pap/presbiter 142, 228, 519, 880,
906, 1078, 1430
– perjel: Antal
– prépost: Csicseri Orosz Miklós
Léli cs. 400
lellei (Somogy m.) plébános: Mihály 362
Lelye-i lásd lellei
Lemhényi cs. 1486
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Lénárd fehérvári dékánkanonok lásd Engi
Lénárd
Lendernó h. (Szepes m.) 555
Lengen lásd Lengyel
Lengyel cs. 1292
– –, Koritniki 1470
– h. (Tolna m.) 253
– király: Ulászló (II.)
– Királyság / Lengyelország 64, 276, 419, 612,
1292
– só 614
–-litván követek 328
–-magyar királytalálkozó 577
–-– szövetség lásd szövetség, magyar-lengyel
lengyeli (Bodrog m.) officiális: Bakonyai László
Lenkislar pr. (Szabolcs m.) 699
Lenkovech cs., Slevna-i 743
Leopold bártfai esküdt 1018, 1234-1235
Lépes cs. lásd Váraskeszi Lépes
Lepet h. (Tolna m.) 1359
lepoglavai Szentlélek-kápolna 8
leprások 114
lepsényi (Veszprém m.) plébános: János 834,
1110
Leschner pn. 1217
Lesina lásd Fáro
Leszkó h. (Trencsén m.) 240
Leszkóci cs. 237
Leszna h. (Ung m.) 703
Lesznai Gergely báni ember 721
Lesznicz h. (Szepes m.) 461, 466
Leszteméri cs. 769, 1081, 1112, 1118, 1274
– Márton királyi ember 759
lévai (Bars m.) várnagy: Kistatai Antal 849
– Cseh Péter királyi lovászmester (1404–1415)
5, 26, 594, 762, 775, 849, 861, 1391, 1417
Leve-i lásd Lövői
Levei Tamás baranyai alispán (1422–1426) 403,
477
Levnai cs. 956
Lewcz lásd Lőcse
Lewpoldus lásd Leopold
Leyintveterus pn. 150
Lezko lásd Leszkó
Liebenberger cs., von Hohenwart 66, 102, 116
Libercsei Jakab ügyvéd 949, 1340
libertas regni Sclavonie 70
Liebenfels h. (Karintia) 116
Liebl Hanns pozsonyi esküdt 863
Lihérti cs. 1150, 1205
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Lihérti Péter ügyvéd 1150
Lihicsi Szarka cs. 915
Likai cs. 95
– Mogoricz János és Scoblicz György királyi
emberek 493
likavai (Liptó m.) várnagy: Pan János 571
Limbach lásd Felsőlendva
Linantho-i Jakó Máté egri egyházmegyei
presbiter 404
Lindener Ozsvát iglói esküdt 1533, 1537
Lindwa-i lásd Felsőlendvai
Linkóháti Péter nádori ember 1455
Lipinyei János (Miklós fia) baranyai alispán
(1424–1426) 403, 477
– Tamás (Miklós fia) báni ember 486
Lipóc másképp Alsómutna h. (Turóc m.) 100
Lipóci másképp Mutnai cs. 100
Lipóti Idecsk János királyi ember 29
Lippa v. (Arad m.) kh. 1274-1275, 1280, 1287,
1301, 1311, 1327
lippai polgár 1275
Liptó megye hatósága 571, 1473
– – szolgabírái 812
liptói alispán: Agárdi Tőke Péter, Tornalji László
(Miklós fia)
– cs. 1252, 1316
Lisskawolasy lásd Liszkaolaszi
Liszkaolaszi opp. (Zemplén m.) 112, 230, 429,
684, 942, 949, 951, 1128-1129, 1135
Liszkói cs. 352
Litasi cs. 1291
litván nagyfejedelem: Sándor másképp Vitold
Loagfalva-i lásd Lovagfalvi
Lochy-i lásd Lóci
Lóci cs. 735
Lodharth-i lásd Lotárdi
Lodil pn. 1554
Logodi János királyi ember 158, 299
Lombardia 1095a, 803, 897, 920, 1053
Lomnicai Hermann lőcsei plébános 1554
Lomnici Lőrinc (Lőrinc fia) királyi ember 453
Longodár h. (Bereg m.) 303, 422
Longodári Bence cs. 303
– Fodor cs. 303, 422
Longus lásd Lang/Longus
Lónya f. (Körös m.) 302, 317
Lónyai cs. 966-967, 1203
Lórántfalva h. (Baranya m.) 368
Losald-i lásd Lozsádi
Losan-i lásd Lozsanci

Lósi cs. 157, 1509
Losonci cs. 216, 570, 964, 1273
– Bánfi cs. 1039-1040
Lotárdi Keserű cs. 25
– László királyi ember 25
Lotharingia hercegség (NRB) 1002
lovag 461, 549, 1246, 1491
Lovagfalvi cs. 616
– Lovag Gergely és Péter nádori emberek 771
Lovas h. (Zala m.) 1132
Lovászi más néven Andráshida h. (Zala m.) 852
lovászmester lásd királyi lovászmester
Lowach Pál vári (Bereg m.) esküdt 673
Lozsádi Császári Benedek alvajdai ember 624
Lozsanci cs. 588
Lozsand h. (Doboka m.) 1196
Lőcse v. (Sáros m.) kh. 459, 754
– – – közössége 82
– – – tanácsa 90, 459
lőcsei (Sáros m.) plébános: Márton 396
– Krisztus teste confraternitas tagjai 1554
– Nicasius (János fia) császári közjegyző 754
– plébános: Lomnicai Hermann, Miklós
– polgár 459, 754, 1554
Lök h. (Szabolcs m.) 1257
löki (Szabolcs m.) rév 118
Lőrinc budai vámos 990
– budaszentlőrinci pálos vikárius 640
– deák, erdélyi káptalani kiküldött 1490, 1505
– frater, presbiter, sági konventi kiküldött 214
– győri karbeli klerikus, káptalani kiküldött
1409
– nádori jegyző lásd bírósági jegyzet: Lecta per
me Laurentium
– nezdei (Somogy m.) plébános 362, 834
– olaszi (Szepes m.) plébános 396
–, a borsodi főesperes káplánja 1325
Lövői Antal királyi ember 225
– Balázs királyi ember 225
– Gergely királyi ember 225
– György királyi ember 145, 1244
– Imre királyi ember 225
– István nádori ember 269
– Tamás királyi ember 225
Luc h. (Zemplén m.) 534
de Luco, de Florentia, Ricoldus mint tanú 1483
Ludányi László 156, 627
Ludnisnensis-i lásd leitomischli
Lugano v. (Itália) 818
Luka cs., Nyéki 474

Név- és tárgymutató
– –, Ollári 1330
– – lásd még Nényei Luka
Lukács pálos generális 620
lukényi (Pozsony m.) jobbágynévsor 1279, 1281,
1286
Lukicsovci György deák báni ember 486
Lule lásd Lüle
Lundenburg h. (Morvaország) mellett kh. 1255
lupfeni gróf: János
Lupnak h. (Szepes m.) 461, 466
Lupnugk lásd Lupnak
Lutemberg-i (Ausztria) várnagy 247
Lüle h. (Bars m.) 849
Lwey-i lásd Lövői
Lwk lásd Lök
Lwpnugk lásd Lupnak
Lykwa lásd Likava
Lyndino lásd Lendernó
Lypsa-i Gergely királyi ember 228
Lysnicz lásd Lesznicz
Macer pn. 184
Macfalva h. (Vas m.) 1139
Machauich lásd Makovica
Mach-i lásd mácsi
Mácsalaka h. (Arad m.) 97
Mácséd h. (Pozsony m.) 83, 1224, 1227, 1267
Mácsédi cs. és Vértes cs. 83
mácsi (Somogy m.) plébános: Miklós 362, 834
Macsó vár (Szerbia) 533
macsói bán: Garai Dezső, Maróti János
– – által Tolna megyében tartott bírói közgyűlés
lásd bírói közgyűlés, Tolna m.
Mácsói Mátyás (János fia) zágrábi ispán (1424–)
55, 371, 588, 596, 604, 1349
Macsolai cs. 673
Mad h. (Pozsony m.) 1329
Madai cs. 225-226, 519, 548, 723, 788, 906, 959,
1010, 1104, 1145, 1380-1381, 1401
– Dezső királyi ember 1257
– Péter ügyvéd 698
Madár cs. lásd Máli Madár
Mader pn. 423, 457
Madocsa lásd még Partmadocsa
Mager pn. 150
Magerdorff lásd Magyarád
Maglódi László fogott bíró 278, 470
Magnus lásd Nagy
Mágocs h. (Csanád m.) 97
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magszakadás 309, 367, 527, 533, 542, 585, 702,
720, 896-897, 1015-1016, 1042, 1199, 1271,
1499
Magyar Királyság / Magyarország 52, 223, 259,
313, 533, 609, 674, 706, 718-719, 732, 947, 1046
– Pál gimesi várnagy 1278
– pn. 618
– urak Bécsben 322
–-firenzei tárgyalás lásd tárgyalás, firenzeimagyar
–-lengyel királytalálkozó 577
–-– szövetség lásd szövetség, magyar-lengyel
–-milánói szövetség lásd szövetség, magyarmilánói
–-velencei
fegyverszüneti
tervezet
lásd
fegyverszüneti tervezet, magyar-velencei
Magyarád h. (Pozsony m.) 750
Magyarbród v. (Morvarország) kh. 528
Magyarfráta h. (Kolozs m.) 910
Magyargellyes más néven Magyartelek pr.
(Sopron m.) 1298
magyari (Pozsony m.) plébános 1329
– cs. 1279, 1281, 1286
– Kálmán királyi ember 1329
– Zomnyo cs. 1409, 1420
Magyarországi Miklós goleci apát 265
Magyaróvár h. (Moson m.) 732
– lásd még Óvár
Magyartelek más néven Magyargellyes pr.
(Sopron m.) 1298
Magyi György egri éneklőkanonok (1420–) 1325
– János királyi ember 1146
– Mátyus mint fogott bíró 1475
Majosházai Istán királyi ember 1153
Majsa lásd még Alsó- és Felsőmajsa
Majtény h. (Pozsony m.) 955
Majtényi János királyi ember 955
– Vértes Miklós királyi ember 955
makarskai püspöki szék üresedésben 72, 77, 341,
917, 954, 1252
Maklyáni Arna János királyi ember 224
Makó cs., Zétényi 987
Makod pr. (Szatmár m.) 61
Makovica vár (Sáros m.) 53, 419
makovicai várnagyok: Baski Vid János, Hedrici
Miklós, Pinci Jonhos András
Makra h. (Szatmár m.) 539
Makrai cs. 539
Mákvavize más néven Csörnöc f. (Vas m.) 1268
Malah-i lásd Máli
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Málas h. (Nyitra m.) 1107
málasi (Nyitra m.) Mindenszentek-plébánia 1107
maláta 407
Malatini Miklós (Péter fia) királyi ember 12881289, 1510
Málcai cs. 1381
Malduri Imre, László és Márton királyi emberek
453
Malewicz-i cs. 296
Máli Gubacs László királyi ember 1314
– Madár András ügyvéd 155, 628, 1022
– – László ügyvéd 65
– Mihály királyi ember 1153
malom 117, 145, 379, 464, 678, 703, 739, 874,
924, 981, 1026, 1224, 1244, 1268, 1369, 1550
–, egykerekű 114
–, kétkerekű 2
malomhely 160, 874, 1241, 1501
Malvas(!)-i lásd Molnári
Mándhida h. (Zala m.) mellett kh. 139
Mándi Péter megyei ember 1443
Mannesdorf h. (Moson m.) 377
Mantfalvi András és Maius királyi emberek
1092
Mantova v. (Itália) 85, 803
mantovai őrgróf 386, 900, 930, 963, 1056, 1057,
1117
Mányai cs. 735
Manyaros-i lásd Monyorósi
Mányik h. (Doboka m.) 1508
Mányiki cs. 1508
Manyk lásd Mányik
Marác h. (Vas m.) 136
Maráci cs. 124, 136
Máramaros megye hatósága 755
máramarosi alispán: Szerdahelyi Ferenc
Marauch-i lásd Maráci
Maray-i lásd Marói
Maráz cs., Endrédi 1079
Marcali cs. 734, 964
– Adfi cs. 545
– – Pál, a királyi kúriából kirendelt nádori ember
305
– Dénes mint szlavón bán (1419–1422) 70, 181,
1192
– Imre (Miklós fia) somogyi ispán (1426–1444)
103
– László (Miklós fia) csanádi püspök (1424–
1434) 72, 77, 341, 623, 917, 954, 1252
Marcaltői cs. 353

Marcel cs., Marcelházi 1225
Marcelházi Marcel Imre királyi ember 427, 1225
Marceli lásd Marcelházi Marcel
Máré h. (Tolna m.) 450
– vár (Tolna m.) 193
Máréi Gunya cs. 193, 450
Margonya h. (Sáros m.) 515, 616
marhabőr 1140
Mária Magdolna-egyház, Buda, mint kh. 1209
– – – –, plébánosa: István 1209
Maria Saal-i (Karintia) prépost: Rötel János
Máriamagdolnaegyháza pr. (Fejér m.) 1087
Marja lásd Nagymarja
Márk kői olvasókanonok 153
–, a babarci Szent Imre-egyház igazgatója 637
Márki h. lásd Márok
– (Bereg m.) jobbágynévsor 329
– cs. 1381
– Antal szabolcsi alispán (1421–1427) 118, 739,
959, 1010-1012
Márkusfalva h. (Szepes m.) 334
Márkusfalvi cs. 555
Markusháza h. (Zemplén m.) 703
Marnavocs cs. 1190
Maró h. (Doboka m.) 1196
Marói János (István fia) királyi ember 1438, 1445
Maróc pr. (Zala m.) 595, 600, 766
Maróci Nagy Tamás báni ember 70
Marócsai György zágrábi kanonok 266; ügyvéd
181, 596, 620
– Mihály zágrábi karbeli javadalmas, káptalani
kiküldött 1501
Márok h. (Bereg m.) 329
Marokh Simon (János fia) szepesi kanonok 1116
Mároki lásd Márki
Marosfalva h. (Bars m.) 174
marosfalvi (Bars m.) jobbágynévsor és villicus
174
– cs., Cseh, Tót és Vitéz cs. 174
marosi (Hont m.) plébános: Konrád
Marót opp. (Bars m.) 408, 481
Maróti János macsói bán (1398–1402, 1402–
1410) 3, 70, 187, 368, 477, 740, 780, 964, 998,
1108, 1177, 1266, 1413, 1436
– László (János fia) 187, 368, 998, 1108, 1266,
1436
Marouch-i lásd Maróci
marscalcus lásd királyi és királyi lovászmester
Martinovci Benedek ügyvéd 773
– Lóránt ügyvéd 1419

Név- és tárgymutató
Márton (?) plébános 405
– (V.) pápa (1417–1431) 203a, 12, 37-38, 52, 85,
126, 134, 189, 197, 209-213, 279, 281, 284, 294,
313, 320-321, 327, 331-333, 347-348, 363-366,
389, 396, 404-405, 439-440, 452, 472, 478,
490-491, 512-513, 538, 541, 623, 629, 637-638,
640, 664, 791-794, 854, 878, 912, 919, 936,
938, 997, 1116, 1121, 1185, 1206, 1212, 1214,
1239, 1334, 1410-1411, 1432, 1483, 1494
– frater, leleszi konventi kiküldött 1146
– iskolás, pozsonyi káptalani kiküldött 686
– klerikus, pozsonyi káptalani kiküldött 1383
– lőcsei (Szepes m.) plébános 396
– pozsonyi kanonok és plébános lásd Kwpoden
Márton
– szepesi várnagy lásd Betlenfalvi Márton
– szóláti (Somogy m.) plébános 362, 834
–, a fehérvári keresztes konvent custosa 563
–, a pozsonyi Szent Márton- más néven Szent
Üdvözítő-egyház plébánosa lásd Kwpoden
Márton
Martoni h. (Borsod m.) 1320, 1355
Martonos h. (Tolna m.) 585
Máté frater pap, szekszárdi konventi kiküldött
450
– jászói konventi jegyző, kiküldött 1210; ügyvéd
376
– kői éneklőkanonok 153
Maternus bártfai jegyző 53, 122
Mathews lásd Mátyus
Mathiasfalu-i lásd Mátyásfalui
Mathynch-i lásd Mátyóci
Matisdorff pn. 1554
Matolcs h. (Szatmár m.) 699
Mátyás (Péter fia) dombrói plébános 281
– csázmai karbeli klerikus, káptalani kiküldött
965
– fehérvári olvasókanonok, káptalani kiküldött
789
– frater diakónus, jászói konventi kiküldött
1320
– –, leleszi konventi kiküldött 145, 225-226, 449,
695, 715, 769, 833, 856, 905, 1337
– – pap, jászói konventi kiküldött 1489
– –, zobori konventi kiküldött 1369
– győri őrkanonok lásd Bossányi Mátyás
– hegeni (Körös m.) plébános, ügyvéd 1419
– karbeli klerikus, vasvári káptalani kiküldött
136

569

– pap, csázmai javadalmas, káptalani kiküldött
1397
– presbiter, váci káptalani kiküldött 470
– zágrábi prépost lásd Gatalóci Mátyás
– zselicszentjakabi apát 445, 508
Mátyásfalui Tamás esztergomi egyházmegyei
klerikus, mint tanú 396
Mátyóci Bálint királyi ember 144
– Imre királyi ember 239
Mátyus h. (Bereg m.) 695
Mátyusi cs. 695
Mátyusháza h. (Veszprém m.) 669
Maulffrank/Mawlffank pn. 977, 882, 1243
Mawlfrank István bártfai pap 1528
Mawthews pn. 636
Mayr pn. 46
Maythe lásd Majtény
Mazarath vajda 1086
mazóviai hercegek 64
Me[..]-i Ábrány László ügyvéd 1518
Medgyes opp. (Medgyesszék) kh. 1459-1460
– szász szék 544
medgyesi bíró: Miklós (János fia)
Médi Pál ügyvéd 398
Medici bankház 1464
Medowar cs. 100
Medves h. (Fehér m.) 1490
Meegh-i lásd Mégyi
megegyezés, Sopron v. tanácsa és polgársága
között 892, 922, 1542
Meggeys-i lásd Meggyesi
Megkerek lásd Meggykerék
megyei bírságjegyzék, Baranya m. 307
– –, Bars m. 647, 775
– –, Bereg m. 227, 308, 325
– –, Borsod m. 1060
– –, Gömör m. 159, 1024, 1303
– –, Heves m. 839, 1283
– –, Nyitra m. 192
– –, Sopron m. 165, 428
– –, Szabolcs m. 161, 438, 737
– –, Szatmár m. 186, 417, 676, 926, 1065, 1344,
1387
– –, Tolna m. 164, 752
– –, Trencsén m. 152, 170
– –, Vas m. 301, 687, 1139
– –, Veszprém m. 173, 1335
Megyer h. (Nógrád m.) 672
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Megyeri Gergely, a pécsi Szent János-egyház
Szűz Mária-oltárának rektora, káptalani
kiküldött 25, 123
– Varjú Gergely győri alispán (1422–1439) 4, 1517, 79-80, 84, 98, 1113
Meggyes h. (Szatmár m.) 699, 926
– pr. (Szabolcs m.) 699
Meggyesi cs. 23, 146, 171, 308, 316, 425, 442,
536, 673, 699, 730, 770, 869, 898, 1305, 1394,
1469
– Domokos ügyvéd 700
– Istvándi cs. 1379
– lásd még Kállói
Meggyesalji cs. 367, 375
– János (Simon bán fia) 331
Meggykerék h. (Fehér m.) 68
Mégyi Gál ügyvéd 182
Méhes h. (Kolozs m.) 910, 1506
Meinharczdorff lásd Mannesdorf
meisseni őrgróf: Frigyes
Mekcsei Imre (Péter fia) temesi alispán (1424–
1426) 166, 857
(di) Melanesi János váradi püspök (1426–1427)
415, 478, 504-505, 706, 713, 917, 954, 964,
1109, 1442, 1483, 1503; mint tanú 1432
– – – – – felszentelése 826
–, Nicolaus apostoli protonotárius 504
–, Simone budai bankár 713; mint tanú 42
–, Tommaso, firenzei kereskedő 415, 505; váradi
püspöki megbízott 504; budai bankár 713;
mint ügyvéd 271, 567-568
Melkwr-i lásd Malduri
Mellétei Abacs Jakab nádori ember 1320
– Jakab nádori ember 1314
– Márton nádori ember 1314, 1320
méltóságsor, káptalani 69, 101, 153, 187, 194,
222, 420, 470, 579, 798, 809, 813, 852, 937,
969, 1096, 1114-1115, 1216, 1226, 1265-1266,
1268, 1285, 1436
–, királyi 72, 77, 341, 917, 954, 1252
–, konventi 563
Mellyes cs., Pongracsovci 317
Ménes h. (Krassó m.) 97
Mengerscoder/Mengersrowt-i Ozsvát zágrábi
olvasókanonok 91, 256, 391, 854; zágrábi
vikárius 91
menhardi (Szepes m.) soltész 1316
Menke pn. 1554
Menyő h. (Közép-Szolnok m.) 207
Menyői cs. 207, 224, 455

– Fodor és Ramocsa cs. 207
Mérai cs. 132
Merche lásd Mercse
Mercse László ügyvéd 251, 689, 1415
Meregjói Laczko és Vajda János király emberek
1449
Mérgesi cs. 488
Mérk h. (Szatmár m.) 699
Merke h. (Somogy m.) 103
Merse h. (Baranya m.) 307
mértékegység, csorda 1447
–, darab 787
–, dimensio vulgo meth 656
– – – wdilnicze 656
–, ekealj 1536
– –, királyi 40, 649, 789, 918
–, font 1268, 1298
– –, szomolnoki 119
–, hold 78, 304-305, 565, 645, 669, 906, 914, 933,
1064, 1144, 1232, 1317
–, hordó (vas) 18, 120, 276, 337, 419, 659
–, kaszaalj 78, 99, 735
–, kepe 735, 933, 1106, 1244
–, királyi mérték 305, 842
–, köböl 1199
–, kötél 906
–, lat 543-544
–, márka, budai 1130
–, mérföld 120, 129, 1236
–, rakás (acervus) 769
–, rőf 432
–, tunella 250
–, vég (stamina) 787, 1046
Merth pn. 101
Messempek cs. 1554
Messersmit Péter iglói esküdt 1533
Mesterházi cs. 1182
mesterség, ács 24, 1552
– –, hajó- 1095a
–, aranyműves 303, 422, 509, 898
–, bányafelügyelő (scansor) 509
–, cipőkészítő 1233
–, gyógyszerész 1086
–, hóhér 692
–, kovács 24, 226, 235, 239, 302, 317, 508, 628,
636, 796, 874, 933, 975, 1106, 1157
–, kőfaragó 1219
–, lanifex 1235
–, mészáros 24, 59, 462, 611, 874, 1126, 1157,
1247, 1452

Név- és tárgymutató
–, molnár 703, 1443
–, szabó 24, 207, 379, 405, 486, 574, 874, 965,
975, 991, 1157, 1268, 1382, 1435, 1501, 1552
–, szűcs 277, 302, 317, 894, 1501
–, textor 24
–, varga 1157
Mészáros (Fleysseher) pn. 347
mészárszék 1298, 1548
Meszes h. (Borsod m.) 1320, 1355
Meszesi György királyi ember 138
– Tamás királyi ember 253
mészkő 53
Mesztegnyői Szerecsen cs. 487
Mews Mihály varannói pap 1528
méz 1409, 1420
Mezehaza-i lásd Mezőházi
Mezes cs., Nyéki 686
Mezes-i lásd Meszesi
Mezez-i lásd Meszesi
Mező cs., Szentannai másképp Mezőházi 12881289, 1524
Mezőfalvi Gergely királyi ember 1146
Mezőgyáni György királyi ember 104
Mezőházi cs. 1524
– másképp Szentannai Mező cs. 1288-1289,
1524
Mezői cs. 1135
Mezőpetri h. (Szatmár m.) 926
Mezősomlyó opp. (Krassó m.) tanácsa 857
Mezőturol pr. (Bács m.) 1433
Micola lásd Mikolai
Miglészi cs. 769
Mihálcfalvi György alvajdai ember 1491
– Kelemen vajdai ember 1490; alvajdai ember
1491
– Márton alvajdai ember 1491
Mihály bakonybéli (Veszprém m.) apát 4, 17, 7980, 84, 267, 639, 691, 742, 781, 1392
– berényi (Somogy m.) plébános 834
– boleszlávi prépost 91, 841, 1256; mint
birodalmi ítélőmester 296, 1177
– egri aléneklő 1325
– – káptalani jegyző 978
– erdélyi őrkanonok 798, 809, 1226
– frater pap, kapornaki konventi kiküldött 765,
817
– – –, pécsváradi konventi kiküldött 403
– – –/presbiter, jászói konventi kiküldött 909,
1465, 1468
– kalocsai kanonok, káptalani kiküldött 579

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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karbeli pap, győri káptalani kiküldött 1478
knini kanonok, káptalani kiküldött 743
kovasznyai (Somogy m.) plébános 362, 834
kői prépost lásd Bakolcai Mihály
laki (Somogy m.) plébános 362, 834
lellei (Somogy m.) plébános 362
nyitrai kanonok, káptalani kiküldött 797
presbiter pozsonyi káptalani kiküldött 96
szepeshelyi plébános 396
tóti (Somogy m.) plébános 362, 834
töttösgamási (Somogy m.) plébános 362, 834
váci kanonok és nógrádi főesperes (1378–
1428) 470, 1216
– – – – pesti főesperes (1386–1426) 470, 1216
– vejtehi (Somogy m.) plébános 362
– vései (Somogy m.) plébános 362, 834
Mihályfalva h. (Szepes m.) 1313
– más néven Jazarmegy h. (Szepes m.) 1497
Mihályfalvi cs. 1313
Mihályi h. (Sopron m.) 994, 1115
– cs. 631, 994, 1077, 1115, 1455, 1462, 1492
– Ugrin királyi ember 158
Mikai Benedek nádori ember 456, 840
– László királyi ember 695
– Miklós királyi ember 788
– Péter alvajdai ember 1481
– Szaniszló királyi ember 788
Mikebudai László (Simon fia) fogott bíró 470
Mikeszásza h. (Küküllő m.) 609, 809
Mikeszászi Kolozsvári cs. 609, 809, 974
Miklai Imre királyi ember 1391
Miklós (Bartusch fia) bártfai káplán 384
– (János fia) medgyesi bíró 544
– (Lénárd fia) szerémi és fehérvár kanonok 212,
363, 365, 491
– béli (Heves m.) apát 92-93
– budai éneklőkanonok, káptalani kiküldött 441
– – karbeli klerikus, káptalani kiküldött 937
– csanádi kanonok és torontáli főesperes,
tasnádi vikárius 308, 316, 770, 926, 1344,
1388
– csávai (Sopron m.) bíró 546
– deák, ügyvéd lásd Mindszenti Miklós
– erdélyi dékánkanonok 798, 809, 1226
– esztergomi alőrkanonok lásd Felsővasadi
Miklós
– fehérvári dékánkanonok (1373, 1376), ügyvéd
305
– frater pap, kapornaki konventi kiküldött 820
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(Miklós) garamszentbenedeki apát lásd Bolognai
Miklós
– – szerzetes, ügyvéd 174, 602
– győri olvasókanonok lásd Garammelléki
Miklós
– kánonjogi doktor, egri kanonok és vikárius
lásd Csázmai Miklós
– karbeli klerikus, nyitrai káptalani kiküldött
162
– – –, szepesi káptalani kiküldött 334
– klerikus, vasvári káptalani kiküldött 346
– knini éneklőkanonok 969
– ládi pálos perjel 188
– – – szerzetes, ügyvéd 434
– leibiczi (Szepes m.) plébános 396
– leleszi prépost lásd Csicseri Orosz Miklós
– lőcsei plébános 1554
– mácsi (Somogy m.) plébános 362, 834
– nyitrai karbeli javadalmas, káptalani kiküldött
394
– – olvasókanonok 194, 394, 918
– omaki (Somogy m.) plébános, ügyvéd 1419
– pap, nyitrai káptalani kiküldött 174
– –, pannonhalmi konventi kiküldött 1286
– presbiter, kolozsmonostori konventi kiküldött
1379
– prodavizi plébános 91
– salamonvári (Zala m.) plébános 975
– szepesi őrkanonok, káptalani kiküldött 616,
970; ügyvéd 429; mint fogott bíró 1184
– tapolcsányi (Nyitra m.) vámos 574
– tőli (Somogy m.) plébános 362
– újhelyi (Zemplén m.) pálos szerzetes, ügyvéd
1203
– váci püspök lásd Alcsebi Miklós
– váradi éneklőkanonok 420, 1436
– vasvári éneklőkanonok 69, 101, 222, 813, 1268
– – prépost (1426, 1427–1431) 852
– veszprémi aléneklőkanonok 1392
– – kanonok és segesdi főesperes, veszprémi
vikárius lásd Csitári Miklós
–, a pozsonyi falakon kívüli Szent Lőrinc-egyház
plébánosa lásd Nagyszombati List Miklós
–, az egri Szent Bereck és Domokos-oltár rektora
1325
Miklóstelek pr. (Szabolcs m.) 1257, 1312, 1469
Mikófalva h. (Heves m.) 901
Mikófalvi András (Simon fia) 928, 1087; királyi
jogügyigazgató 109, 594, 696; királyi ügyvéd
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– Pál (Simon fia) egri kanonok 928
Mikói Kegye Miklós dobokai alispán (1426–
1428) 575, 1196, 1439
Mikola lásd Szalánkeméni Mikola
Mikolai cs. 519
– János ügyvéd 698, 736, 1386, 1408
– Lőrinc királyi ember 906
Milaj h. (Szepes m.) 555
Milánó v. (Milánói hercegség) 67, 446, 497, 693,
1482
– – – kh. 67, 167, 340, 356, 386-387, 467-468,
497, 518, 553, 557, 581, 591, 603, 693-694, 795,
823-825, 829-831, 878, 883-888, 919-920, 925,
930-931, 938, 940-941, 960-961, 963-964, 972973, 984, 1031, 1085, 1097-1099, 1117, 1120,
1222-1223, 1474
milánói herceg: Visconti, Filippo Maria
– – követei 279, 507; lásd még de’Caimi,
Novello; de Castiglione, Guarnerio; Crotto,
Lancelotto; da Forlì, Folchi Benedetto; de
Jacopo, Urbanus; Pezzi, Federico; de Sabinis,
Lodovico; della Scala, Brunoro; Teutonico,
Pietro
– – megbízott: Gambaloita, Pietro
– – tanács 553
– – titkár 887-888; lásd még Riccio, Zanino
– hercegség elleni háború 356, 938, 984
– zsoldosok 777
–-magyar szövetség lásd szövetség, magyarmilánói
Mileji cs. 1356
Milek h. (Vas m.) 39, 1144
Mileki cs. 39, 1144
Miletinci cs. 70, 998
– István (Orbán fia), János, Kelemen és Tamás
báni emberek 965
– – szabó, ügyvéd 965, 1435
Minaj h. (Ung m.) 144, 248
Minaji cs. 248
– Balázs, Kelemen és Mihály királyi emberek
201
– Keresztfiú cs. 248
Mindenszentek-plébánia, Málas (Nyitra m.) 1107
Mindszent h. (Fehér m.) 68
– más néven Verőcefő h. (Verőce m.) 367
Mindszenti más néven Verőcefői cs. 367
– Miklós deák, ügyvéd 219, 676, 697, 748, 874,
898
– Peres Miklós királyi ember 1412
– Torda cs. 521

Név- és tárgymutató
Mindszentegyháza pr. (Fejér m.) 1087
Mindszentkaksói Búza Péter királyi ember 720
minutum servitium lásd servitium minutum
Mirkovc h. (Varasd m.) 525
Mirkovci cs. 54, 525
mise 396, 834, 1269
misealapítvány 537
Miske h. (Fejér m. solti széke) 182
Miskei cs. 49, 182, 1132
Mislye h. (Abaúj m.) 343
mislyei prépost: Berzevici Simon
missilis 203a, 730a, 43, 85, 127, 233, 340, 356,
387, 497-498, 503, 506, 528, 546, 561, 577-578,
582, 603-604, 618, 622, 635, 683, 692-694,
706, 713, 719, 777-780, 784, 801-802, 804, 810,
823-826, 835, 843, 857, 878, 883-889, 900,
919-925, 930-931, 938-941, 960, 964, 972-973,
1021, 1031, 1085, 1097-1099, 1117, 1122, 1161,
1164, 1167, 1178-1179, 1185, 1211, 1214, 1218,
1222-1223, 1236, 1251, 1326, 1461, 1474, 1482,
1549, 1555-1556
Misthynch-i Crocha János báni ember 486
Miszlóka h. (Abaúj m.) 896
Mitesser pn. 509
Mittai István királyi ember 1064
Mochfolva lásd Maczfalva
Mochnya h. (Sáros m.) 771
Mochola-i lásd Macsolai
Mochy-i lásd Mocsi
mocsár 305
Mocsi Mihály alvajdai ember 106
– Miklós (Sandrin fia) alvajdai ember 106, 1050,
1487; királyi ember 1379
– Miske kolozsi szolgabíró 1149, 1204; alvajdai
ember 1481, 1487; királyi ember 1379
modenai őrgróf 1117
Modler pn. 1535-1536
Modrer Erhard nagyszombati bíró (volt) 750
– pn. 46
modrusi gróf: Frangepán János és Miklós
Mogoricz cs., Likai 493
Mogorowa Dobrava-i Slanchich cs. 95
Mohai György vajdai ember 1460
Mohaly h. (Doboka m.) 1445
Mohartw pr. (Heves m.) 1415
Molah-i lásd Máli
Moldva 1486
moldvai vajda: Sándor
Molino pn. 1122
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Molnári György (Péter fia) pápóci prépost (1419)
472, 512
– Kelemen győri püspök (1417–1438) 203a, 72,
77, 311, 341, 389-390, 472, 512, 917, 936, 954,
964, 994, 1199, 1252; király által kirendelt
király ember 1115
Molnosbel lásd Mónosbél
Monaji cs. 1526
– István királyi ember 252
– László megyei ember 1526
Monaki cs. 138, 160, 534
Moncsovci Tamás deák ügyvéd 1419
Moni cs. 207, 224
– Dénes, János és Kun Mihály királyi emberek
207
Mónosbél h. (Borsod m.) 901
Mónosbéli cs. 901
Monostor lásd Kolozsmonostor
Monostori Töttös lásd Bátmonostori Töttös
Monoszlói cs. 181
– Csupor cs. 181, 302, 317, 596, 968
– – István királynéi ajtónállómester (1420–1427)
596
– – Pál mint szlavón bán (1412–1415) 70
– prédiális 181
Mons Sancti Martini lásd Szepeshely
de Montebonis, Simon (András fia) mint tanú 42;
ügyvéd 259, 271-272
de Montebono, de Florentia, Simon (András fia)
ügyvéd 568
montferrati gróf 795
Montha h. (Zala m.) 660
Monyi cs. 455; Kidei 641, 682
– Tamás (Damján fia) ügyvéd 455
Monyorósi Bánó László ügyvéd 510
– Gergely királyi ember 261
– György királyi ember 1244
– Jakab királyi ember 261
– János királyi ember 261
– László ügyvéd 147, 236, 510, 667, 671, 701,
1003, 1338, 1375-1376, 1395, 1402
– Tompa János királyi ember 1244
Mood lásd Mad
Móri Imre deák, zalai konventi aljegyző,
kiküldött 1488, 1502
Mórichida h. (Győr m.) 172, 229
Mórichidai cs. lásd Meggyesalji
Moróci Péter (János fia) császári közjegyző 1419
Móroci cs. 897, 1042, 1210
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Név- és tárgymutató

(Móroci) Péter (Tamás fia) pozsonyi alvárnagy
897, 1042
Morvai cs. 448, 1112, 1118
Morvaország 897, 1090
morvaországi hadjárat 306, 311, 1090
Mosca, Bartolomeo császári familiáris 885, 888,
900, 941; Zs. milánói követe 386, 463, 467468, 693-694, 780
mosoni főesperes: Kovácsi Domokos
Mosprunner pn. 718
Mödling v. (Ausztria) kh. 611
– – – tanácsa és polgára 611
Muleichs pn. 46
Munkács opp. (Bereg m.) 431
Murád (II.) török szultán (1421–1451) 719, 878,
886-887, 900, 963, 1214, 1556
Murol h. (Békés m.) 187
Musli cs. 1150, 1205
– Lukács nádori ember 783
Mutna h. (Turóc m.) 868
Mutnai másképp Lipóci cs. 100
Mynes lásd Ménes
Myregyo-i lásd Meregjói
Nábrád h. (Bereg m.) 61
Nábrádi cs. 61, 249, 297, 519, 565, 736, 1133,
1341, 1408, 1485
– János ügyvéd 697, 748, 1343, 1406
– lásd még Gereci
Nadányi cs. 1436
Nádasd h. (Abaúj m.) 1159
– – (Nógrád m.) 1317
– – (Vas m.) 1070
Nádasdi cs. 881, 1070, 1139, 1199, 1352
– Darabos cs. 607
– Előljáró cs. 1070
– Kis István (László fia) királyi ember 1336
– Mátyás (László fia) királyi ember 1336
– Vince ügyvéd 237
Nádasi Járai Imre király ember 1449
– Mihály (Salamon fia) mint székelyispán
(1405–1421) 1215
Nádfői cs. 616, 828
Nadler lásd Nodlar
nádor: Garai Miklós (Miklós fia), Garai Miklós
(id.), Héder nb. Henrik, Ilsvai Leusták, Kont
Miklós, Lackfi Imre, Opuliai László
nádori ember, királyi kúriából kirendelt 305
– ítélőmester: Kóvári Pál

– jegyző: Kécsi Miklós, Lőrinc, Panyiti Sebestyén, Sárándi Miklós, Tárkányi Dénes
– jelenlét bírósága 39, 123, 128, 180, 193, 278,
352, 400, 436, 438, 449, 450, 456, 607, 610,
653, 662, 745, 763, 796, 839-840, 856, 861,
880, 905, 943-944, 946, 976, 1134, 1152, 1202,
1314, 1320-1322, 1323, 1339, 1342, 1355, 1369,
1375, 1381, 1455-1456, 1465, 1468
– közgyűlés, Fejér m. (1372) 305
– –, Gömör és Torna m. (1423) 678, 1314
– –, Zala m. (1368) 139
– méltóság elnyerése 305
– protonotarius: Panyiti Sebestyén
Nádudvar h. (Szabolcs m.) 142
Nagban-i lásd Nagyabonyi
Naghaklos lásd Nagyoklos
Naghereschyan lásd Nagyherestény
Naghwelgh-i lásd Nagyvölgyi
Naglayczka pr. (Heves m.) 359
Nagwgra-i lásd Nagyugrai
Nagy (Magnus) pn. 336-337, 513, 891
– Balázs ügyvéd 297
– cs., Andrásházi 1449
– –, Dobokai 1439
– –, Dukafalvai 392
– –, Forgolánfalvi 326
– –, Gabosewo-i 354
– –, Gáldtői 1490
– –, Haraszti 392
– –, Keszi 1443
– –, Legenyei 759
– –, Maróci 70
– –, Sándorházi 207
– –, Sávolyi 304
– –, Szentpáli 1384
– –, Telekesi 593
– –, Vályi 946
– –, Vérvölgyi 207
– – lásd még Deregnyői, Nagyabonyi és Pelsőci
Nagy
– János esztergomi várnagy, gyerki (Hont m.)
officiális 1452
– László meggyesi (Szatmár m.) lakos, ügyvéd
898
Nagyabonyi András (Lukács fia) királyi ember
686
– Nagy Egyed királyi ember 1276, 1478
Nagyanarcsi András és György királyi emberek
226
Nagybaráti h. (Győr m.) 1254

Név- és tárgymutató
Nagyberek h. (Heves m.) 992
nagyberényi (Somogy m.) plébános és esperes:
János 362
Nagyboldogasszony-plébánia, Bazin (Pozsony
m.) 223
Nagydém h. (Veszprém m.) 733
Nagydobai Benedek fogott bíró 879
Nagydobrony h. (Bereg m.) 850
Nagydomán h. (Szepes m.) 461
Nagyécsi Jakab királyi ember 1392
Nagyfalu h. (Baranya m.) 403; kh. 477
Nagyfalu(s)i György királyi ember 241, 745, 865;
ügyvéd 1142
Nagyfalui Kis György ügyvéd 61-62
Nagygimes h. (Nyitra m.) 406
Nagygorai cs. 55
Nagyhalász más néven Frankfalva h. (Zemplén
m.) 1271
Nagyherestény h. (Bars m.) 481
Nagyhermány h. (Sáros m.) 896
Nagyka h. (Solt m.) 1391
Nagymarja h. (Bihar m.) 420
Nagymihály opp. (Zemplén m.) 1134
Nagymihályi cs. 14, 776; Ungi cs. 1142
– Ungi Albert vránai perjel (1417–1433), dalmáthorvát bán (1419–1426) 305, 325, 329-330,
398, 563, 729, 765, 805, 964, 1142, 1191, 1519
– – – – – – banderiuma 680
– – – mint dalmát-horvát bán 72, 77, 341
Nagymuzsaj h. (Bereg m.) 250, 816
Nagyoklos h. (Torda m.) 1448
Nagypalugyai cs. 113
Nagypericsei cs. 564
Nagyrévi Őr cs. 901
– Tamás (Balázs fia) ügyvéd 359
Nagysitke h. (Vas m.) 300
Nagysúr h. (Pozsony m.) 1224, 1227, 1267
nagyszebeni lásd szebeni
Nagyszécsényi János (Márk fia) aradi kanonok
472
Nagyszombat (Pozsony m.) kh. 203a
– – – tanácsa 90, 750-751
nagyszombati 24-ek testülete 750
– Bálint (Demeter fia) császári közjegyző 636
– bíró: Goltsmyt János, Modrer Erhard
– esküdtek 750
– List Miklós pozsonyi kanonok, a pozsonyi
falakon kívüli Szent Lőrinc-egyház plébánosa
(1415–1429) 457
– polgár 750-751
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– számadáskönyv 750-751
Nagytárkányi cs. 62
Nagyterenye h. (Nógrád m.) 1294
Nagyugra h. (Bihar m.) 26
Nagyugrai cs. 26
Nagyvarsány h. (Szabolcs m.) 1381
Nagyvölgyi István királyi ember 24
Nahaacz h. (Pozsony m.) 916
Namény h. (Bereg m.) 431, 730, 840
Naményi cs. 519
Nánai Benedek és Sebestyén királyi emberek 253
– Kompolt István mint országbíró (1423–1425)
70, 164, 181, 243-245, 253, 329, 352, 749, 800,
1315, 1367, 1369
– – László királyi pohárnokmester (1421–1428)
72, 77, 341, 917, 954, 1252
Nándorfehérvár vár (Szerbia) 533
Napkor h. (Szabolcs m.) 699, 1475
Nápoly 85, 938
nápolyi király: László (Károly fia)
– királynő: Johanna (II.)
Náprágyi János ügyvéd 876
Napraz lásd Neporác
narbonne-i (Franciaország) érsek: Ferenc 197
narratio 367, 897, 1002, 1006
Nátafalvi cs. 1112, 1118
– Csontos cs. 703
Nauoy lásd Navojóc
Navojóc h. (Nyitra m.) 479
Nazpal-i lásd Necpáli
Nebáncs h. (Torda m.) 1183
Nebluh nemzetségbeli Bobanych cs. 743
Necpáli cs. 1309-1310
– László saskői várnagy 44
Nelipčić János cetinai és klisszai gróf, dalmáthorvát bán (1419) 493, 1111, 1125
– Katalin (János leánya), Frangepán János
felesége 1111, 1125
Néma h. (Torda m.) 1506
Némai cs. 1327, 1479
– Balázs királyi ember 1392
– Kolos Jeromos csongrádi alispán (1426) 1237
– Mihály megyei ember 4; királyi ember 15
– Tamás királyi ember 1392
– Vörös cs. 494
Némalőrincülése pr. (Komárom m.) 1327, 1479
Nemar-i lásd Nyomári
Nemcsény h. (Hont m.) 214
Némedi h. (Pest és Nógrád m.) 1002, 1008, 1114
Nemepzelezthe-i lásd Németszelestei
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Név- és tárgymutató

Nemes cs., Szutori 1254
– – lásd még Kisrozvágyi Nemes
nemesek a királyi jelenlét bíróságán 346, 702,
1408
– – nádori jelenlét bíróságán 112, 215, 269, 304,
334, 702
– – szlavón báni jelenlét bíróságán 562
– és jogtudók a szentszéki bíróságon 926
nemesítés 897, 1288, 1473
Nemespéli Benedek királyi ember 1108, 1266
– Mihály királyi ember 1108
Nemesterpény h. (Zala m.) 352
Nemestherpen lásd Nemesterpény
Német Lovagrend 801, 808
– – nagymestere: von Rusdorf, Paul
– szokásjog 971
– választófejedelmek lásd birodalmi választófejedelmek
Németfalu h. (Zala m.) 643
– – (Zemplén m.) 653
Németfalvi Koporcs és Miklós királyi emberek
720
Németi h. (Bars m.) 465
– – (Nógrád m.) 500
– – (Zala m.) kh. 292
– opp. (Szatmár m.) és polgára 1246
– Berek János királyi ember 174
– Miklós ügyvéd 392
– Szocsik cs. 1292
Németmező pr. (Heves m.) 359
Német-római Birodalom 67, 705, 897, 1002,
1222; lásd még Alemania
Németszelestei cs. 1315
Nempthy-i lásd Németi
Nempti lásd Németi
nemtelen származás 194, 352
nemzetség, Aba 470
–, Csák 631
–, Nebluh 743
–, Prelsa 965
–, Thethachych 917
Nenke h. (Torna m.) 1241
Nenkei cs. 1241
Nénye más néven Apáti h. (Gömör m.) 1088
– vagy Bátorfalva h. (Hont m.) 1090
Nényei cs. 214, 545
– Dacsó cs. 933, 1088-1090, 1106, 1342
– János királyi ember 1059
– Luka Lőrinc királyi ember 1059, 1124
Neporác h. (Trencsén m.) 1064

Nepricsava vár (Szerbia) 533
Nesa-i lásd Nézsai
Neue-i Genye Péter királyi ember 720
Neue-i Péter királyi ember 720
Neumarg pn. 1554
Neumark grófság (NRB) 612; határai 801
Nevnai Treutul cs. 1087, 1391
Newpawr pn. 1188
Newsidl-i lásd nezsideri
Neyser pn. 149-150, 184-185
nezdei (Somogy m.) plébános: Lőrinc 362, 834
Nézsai cs. 617
nezsideri (Moson m.) bíró: Hochhoim Hans 732
Nicki cs. 82, 90, 158, 610, 626, 1105, 1542
– Jeklin nádori ember 1455
Niclos iglói esküdt 1533
Ninaj h. (Ung m.) 1416
Ninaji cs. 1416
Nis v. (Bosznia) 1190
Nisicz-i Fülöp (Mátyás fia) presbiter, ügyvéd 754
nobiles castrenses 656-657
Nodlar Mihály budai városbíró 59
nógrádi (váci egyházmegyei) főesperes: Mihály
Nomar-i lásd Nyomári
Nomen lásd Namény
nonai püspöki szék üresedésben 72, 77, 341, 954,
1252
Noszlopi cs. 267
Novaj h. (Abaúj m.) 971
Novaji cs. 106, 910, 1050, 1379
– Fülöp királyi ember 1379
Novák pr. (Ivanics ker.) 1466
Nováki Tamás aradi kanonok 187, 1096, 1266
Novavilla lásd Igló
de Novocastro, Beyer cs. 1256
Nürnberg v. (NRB) 59, 492, 520, 561, 578, 719;
kh. 668, 683
Nürnberg v. tanácsa 683
nürnbergi birodalmi gyűlés 328
– polgár 260
– Márk 1554
Nynay lásd Minaj
Nyr lásd Nyír
Nyrk-i lásd Nyíresi
Nyssa-i polgár 1221
Nyakas cs., Kásádi 875
Nyárádi cs. 484
Nyárasd h. (Pozsony m.) 1279, 1281, 1286, 1409,
1420

Név- és tárgymutató
nyárasdi (Pozsony m.) jobbágynévsor 1279,
1281, 1286
Nyárhidi Dénes budai kanonok 937, 1114
Nyári Balázs és Kelemen királyi emberek 239
Nyavalyád h. (Zala m.) 643
Nyék h. (Krassó m.) 1092, 1311
Nyéki cs. 1276
– Luka János és Lőrinc királyi emberek 474
– Mezes Pál királyi ember 686
nyereg 276, 419, 932, 1259
Nyilas h. (Tolna m.) 585
Nyír h. (Pest m.) 1041
Nyíregyháza h. (Szabolcs m.) 1012, 1051, 1078
nyíregyházi officiális: Petneházi Miklós
Nyíres h. (Doboka m.) 1445
Nyíresi István dobokai szolgabíró 380, 575, 1196,
1439; alvajdai ember 1481; királyi ember 1495
nyíri (Nyitra m.) Szent István-plébánia 1107
Nyitra f. (Nyitra m.) 1369
– megye hatósága 408, 410, 523-524, 956, 1107,
1176, 1264, 1297, 1404
– v. (Nyitra m.) kh. 523-524, 1107, 1176, 1297,
1404
nyitrai főesperes: Pöstyéni Tamás
– kanonok: Laurini János, Mihály
– káptalan 413, 1278
– – mint hh. 152, 162, 170, 174, 192, 194, 205,
219-220, 240, 264, 394, 408, 474, 476, 481,
559, 662, 677, 688, 735, 797, 918, 1064, 1066,
1229, 1306, 1362-1363, 1372-1373, 1382, 1398,
1500, 1521
– káptalani kiküldött: István karbeli klerikus
162, 688, 1398, 1500
– – –: Jakab karbeli klerikus 559
– – –: – – presbiter 1229
– – –: Kelemen karbeli klerikus 476
– – –: Laurini János szabad művészetek mestere,
kanonok 918
– – –: Mihály kanonok 797
– – –: Miklós karbeli javadalmas 394
– – –: – – klerikus 162
– – –: – pap 174
– – –: Pál karbeli klerikus 481
– olvasókanonok: Miklós
– püspök: Hinko
– szolgabíró: Torozméli Demeter
Nyomári János királyi ember 286, 530, 1007
– László borsodi alispán (1424–1427) 115, 1230;
királyi ember 286
Nyújtódi cs. 1486
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nyulakszigeti apácák 24-25, 314, 445, 508, 649,
716, 789
Nyulas cs., Borcsányi 1064
óbári (Somogy m.) plébános: Imre 362
Obersdorf h. (Vas m.) kh. 1549
Óbogát más néven Újbogát h. (Szabolcs m.) 216
óbudai apácák 1131
– cs. 708, 1347
– György deák, ügyvéd 202
– Jakab deák 202
– mészáros céh 1247
– lásd még budai
Ócsa opp. (Pest m.) kh. 1261-1263
Ocsmány h. (Somogy m.) 702
Oderino-i lásd Edelényi
Odolanów v. (Lengyelország) kh. 801
Ófalu h. (Tolna m.) 1359
officiolátus 329, 820, 949, 1022-1025, 1322-1323,
1381, 1500
Ogya-i lásd Olgyai
Ohad-i Tomay cs. 73
oklevél előkerestetése 69, 1389
– kiváltásának ára 95
–, chirographált 72, 222, 335, 615, 874, 1114,
1210, 1268, 1284, 1292, 1496-1497
–, címereslevél 19, 516
–, cseh nyelvű 43, 175
–, hamis 426, 529, 599, 804, 808, 1238, 1261,
1270, 1486, 1496
–, kétes hitelű 1263
–, nemesítő lásd nemesítés
–, német nyelvű 730a, 66, 102, 116, 296, 501,
552, 718, 732, 1549
oklevélregistrum 483
Oklos lásd még Kis- és Nagyoklos
Okolicsnó h. (Liptó m.) 1288-1289, 1473, 1480,
1510
Oladi cs. 1304
Oláh cs., Hidágai 24
– lásd vlach
Olasz cs., Sági 103
– – lásd még Zsámbokréti Olasz
Olaszfalva h. (Szepes m.) 334
olaszi (Szepes m.) plébános: Lőrinc 396
Olaszliszka lásd Liszkaolaszi
Olcha lásd Ócsa
Olchar-i cs. 470
Olchova lásd Olcsva
Olcsárd h. (Zala m.) 661

578

Név- és tárgymutató

Olcsva h. (Szatmár m.) 443, 926, 1348, 1443
Olcsvári cs. 1146
Olgya h. (Pozsony m.) 1522
Olgyai cs. 1522; Csege cs. 644
Oliverc h. (Körös m.) 70
Ollári Luka Mihály ügyvéd 1330
Olmütz v. (Morvaország) kh. 43, 127
– – – tanácsa 43, 127
olmützi püspök: de Bucca, János bíboros
Olnoki István (Barnabás fia) dobokai szolgabíró
380, 575, 1196, 1439
Olsavica h. (Sáros m.) 255, 453, 807
Olsavicai cs. 566, 893
– Jakab sárosi szolgabíró 877
Olsawicha lásd Olsavica
oltáralapítás 42
omaki (Somogy m.) plébános: Miklós 1419
On lásd Óny
Ond-i lásd Andi
Ongor cs., Vajai
Ónodi Cudar lásd Cudar cs., Ónodi
Onoffri lásd Pölöskei (O)noffri
Óny h. (Pozsony m.) 427
Opicz/Opitz
Heckel/Heckli
körmöcbányai
esküdt 59, 462, 1126
oppelni herceg: Przemko
oppidum 72, 87-89, 105, 128, 283, 431, 481, 614,
673, 714, 1134, 1144, 1224-1225, 1227, 1264,
1269, 1271, 1276, 1368, 1475, 1489
Opuliai László mint nádor (1367–1372) 139, 305
Opycz lásd Opicz/Opitz
Orbánosfalva h. (Zala m.) 643
Orbóci Kilián ügyvéd 1419
ordai (Somogy m.) plébános: Benedek 362, 834
orensei (Spanyolország) püspök: Angelus 197
Oresiai Terpinic Péter báni ember 1009, 1103
Ormándi János (Jakab fia) zalai alispán (1426–
1432) 231, 814, 1045
Ormann cs., Apáti 1358
Ormos cs. lásd Csicseri Ormos
Oros cs., Kápolnai 747
Oros h. (Szabolcs m.) 699, 906, 1012
Orosi cs. 484
„orosz” föld (terra Russcie) 755
Orosz cs. lásd Csicseri Orosz
Oroszfája h. (Kolozs m.) 1481
Oroszi h. (Ugocsa m.) 203, 1332, 1519
– cs. 177, 203, 673, 738, 1142, 1332, 1360, 1519
– László beregi szolgabíró 673
– Sinka királyi ember 1229

Oroszló h. (Pest m.) 1041
Oroszvári Tompek János királyi ember 128, 377
Orsányi cs. 592
Orsini, Giordano albanói bíboros, pápai legátus
52, 338, 719
Orsova v. (Szörényi bánság) kh. 1094
ország előkelői a királyi jelenlét bíróságán 1343
– előkelőinek tanácsa 1343
– kiadásai 665
– szokása (consuetudo regni) 28, 70, 103, 131,
194, 238, 250, 283, 342, 357, 359, 367, 382,
406, 409-410, 451, 473, 514, 550, 574, 587, 604,
655-657, 836, 848, 893, 926, 971, 1015, 1042,
1284, 1336, 1346, 1395, 1434, 1436, 1509
– törvénye (lex regni) 70, 247, 305, 334, 346,
393, 400, 489, 502, 552, 589, 627, 807, 827,
1026, 1042, 1339, 1405
országalma 1177
országbíró: Nánai Kompolt István, Pálóci
Mátyus, Pelsőci Bebek István, Perényi Péter,
Szécsényi Frank
– bírósága lásd királyi jelenlét bírósága
országbírói bírságszedő: Vatai Kilián, Zsennyei
Mihály
– ítélőmester: Zellői János
– kinevezés 253, 352, 1369
országhatár 53
országlakosok 31
országgyűlés 108
Ortaháza h. (Zala m.) 595, 600, 766
ortenburgi gróf 1251
de Orto, Ludovicus pápai familiáris és
kancelláriai írnok 313
Orusseg h. (Fehér m.) 68
Osmer Péter keresztúri (Sopron m.) villicus 1095
Ossolc cs., Komoróci 261
von Osterwicz, Schenck Ulreich krajnai
főkapitány 66, 102, 116
Ostfi lásd Asszonyfalvi Ostfi
Oszlányi András ügyvéd 152, 162-163, 168-170,
205, 220, 465, 651-652, 662, 677, 688, 726-728
– Péter (Lázár fia) királyi ember 1398
Oszlár h. (Pest m.) 1041
Oszlop vár (Sopron m.) 1298
osztrák herceg: Albert (V.)
– hercegnő: Cimburga 989
Osztroluka h. (Zólyom m.) 1377
Osztrolukai cs. 1377
Óteleki Dénes királyi ember 49
– Pál királyi ember 49, 182

Név- és tárgymutató
Othman lásd Ocsmány
Otscysmork utca, Bécs 636
Ovad h. (Vas m.) 932
Ovadi cs. 932
Óvár lásd még Magyaróvár
óvári (Moson m.) várnagy: Wanger Hans 732
– h. (Szatmár m.) és jobbágynévsor 874
Ozlatinch h. (Verőce m.) 1102
Ozlyan-i lásd Oszlányi
Ozora opp. (Tolna m.) 585; kh. 475
– – – kiváltságai 475
– vár (Tolna m.) 475, 585
Ozorai bánság 938
– Borbála (András fia), Pipo felesége lásd Ozorai
Pipo felesége
– Pipo sókamaraispán (1401–1426), temesi ispán
(1404–1426) 35-36, 42, 112, 134, 244, 259, 273,
312, 322, 352, 369, 464, 475, 543-544, 567-568,
572, 585, 713, 749, 810, 826, 963, 964, 1094,
1192-1195, 1280, 1350, 1367, 1396, 1432, 1442,
1503
– – felesége, Borbála (Ozorai András leánya)
585, 1094, 1350
– – bandériuma 774
– – mint Scolari András végrendeletének végrehajtója 271
– – tatai szállása 567
– lásd még Scolari
Ozori János és Sinka királyi emberek 1064
Ozugyó h. (Körös m.) 1127, 1284
Ozugyói cs. 1127, 1284
– Péter körösi comes terrestris 583
– villicus 1127
da Ozzola, Augustino római jogi doktor 446-447
Ozsvát zágrábi olvasókanonok lásd Mengerscoder/Mengersrowt-i Ozsvát
Őki Leusták bodrogi alispán (1422–1427) 196
Ökörkerék h. (Bihar m.) 26
Ölvedi János veszprémi olvasókanonok 1392
ölyvesi (Somogy m.) plébános: András 362
Ömböly h. (Szatmár m.) 565, 926
Őr cs., Nagyrévi 901
– h. (Szatmár m.) 1443
– – (Ung m.) 201, 1395
– – (Vas m.) 379
Ördög cs., Doborgazi 1276
– –, Hídalmási 704
– –, Paposi 1259
– – lásd még Prodavizi Ördög
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Őri cs. 1268, 1395
– Bálint királyi ember 788
– Dacsó cs. 201
– – Miklós és fiai: György, László és Péter
ügyvédek 510
– Somogyi cs. 201
– – István és Mihály királyi emberek 144
– Varjú cs. 201
– – Péter ügyvéd 510
Örke h. (Torda m.) 1438
Örkei Szász cs. 1438
örökbefogadás 547
öröklésből kizárás 367
örökösödési szerződés 852, 867, 988, 1197, 1199,
1317; lásd még jog, öröklési
örökség, atyai 1351
Örösi Bertalan királyi ember 24
– Péter királyi ember 24-25
örsi (Pilis m.) egyház 1425
– Bálint komáromi szolgabíró 400
– Benedek királyi ember 1131
Örvesi Eres Péter nádori ember 345
– György (Mihály fia) nádori ember 345
– István (Pál fia) nádori ember 345
– Simon (Mátyás fia) nádori ember 345
– Szatmár Péter nádori ember 345
– Tamás (István fia) nádori ember 345
– – (Miklós fia) nádori ember 345
Öszödfalvi cs. 326
öszödi (Somogy m.) plébános: Jakab 362
Őz cs., Szancsali 1505
Özdögei Besenyő Pál 401, 805, 949, 1128, 1242;
mint királyi követ 1048, 1340
Özörényi György és Sós János királyi emberek
1314
özvegy 11, 14, 23-24, 39, 53-54, 60, 105, 122,
126, 128, 152, 162-163, 168-170, 175, 220, 228,
234, 242, 249, 262-263, 282, 288, 292, 354,
357, 360, 366, 375, 382, 406-410, 412, 471,
486, 519, 532, 534, 542, 545, 560, 571, 580,
587, 590, 595, 639, 645, 651-652, 660-661, 677,
680, 688, 695, 714, 726-727, 734-735, 781, 790,
812-813, 847, 855, 874, 876, 891, 916, 926, 928,
933, 957-958, 965-967, 1058, 1067, 1070, 10911092, 1132, 1134, 1139, 1146, 1165, 1181, 1184,
1199, 1292, 1324, 1333, 1362-1364, 1369, 1372,
1375, 1382-1383, 1390, 1408, 1414-1415, 1419,
1432, 1435-1436, 1446, 1453, 1455, 1491, 1501,
1519, 1552
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Név- és tárgymutató

Paath-i lásd Patyi
Pachey lásd Pocsaj
Pacholka h. (Fehér m.) 68
Pacz pn. 1235
Padári Sebestyén ügyvéd 41
Pagy h. (Pozsony m.) 83
Paka h. (Pozsega m.) 77
– opp. (Zala m.) 283, 595, 600, 766
Pak-i lásd Poki
Pakos-i lásd Paksi
Paksi cs. 40, 257
Pál (Domokos fia) győri kanonok és komáromi
főesperes, a Szent Katalin-oltár rektora,
pápóci prépost 472, 512, 936
– (Mihály fia) veszprémi kanonok 71
– aradi őrkanonok 187, 1096, 1266
– baklári (Somogy m.) plébános 362, 834
– borsmonostori apát 546
– budai karbeli presbiter, káptalani kiküldött
1114, 1249
– deák, ügyvéd 1067
– frater pap, garamszentbenedeki konventi
kiküldött 1452
– – –, turóci konventi kiküldött 1480
– – –/presbiter, leleszi konventi kiküldött 142,
228, 519, 880, 906, 1078, 1430
– győri karbeli klerikus, káptalani kiküldött 428
– kalocsai karbeli klerikus, káptalani kiküldött
258
– – prépost (1422–1450) 579
– korompai (Szepes m.) plébános 396
– mester, sági konventi jegyző, kiküldött 500,
602
– nyitrai karbeli klerikus, káptalani kiküldött
481
– pap szekszárdi konventi kiküldött 253
– presbiter, pannonhalmi konventi jegyző,
kiküldött 1254
– remetei pálos perjel 620
– szabolcsi főesperes 843
– szentgotthárdi apát 124
– – szerzetes 199, 319
– szombathelyi (Baranya m.) plébános 538
– telki (Somogy m.) plébános 362, 834
– váci kanonok, káptalani kiküldött 908
Palachna h. (Körös m.) 1208, 1397
Palád h. (Szatmár m.) 485
Palást h. (Hont m.) 214, 1141, 1523
Palásti cs. 214, 432, 1342, 1456, 1523
Palaticsó más néven Fewberk h. (Szerém m.) 29

páldi (Hont m.) jobbágynévsor 474, 1059
– – villicus 474
Palen h. (Zemplén m.) 277
Palenai János apostoli káplán, apostoli
ügyhallgató 389
Pálfalvai Burján István fogott bíró 879
Páli h. (Borsod m.) 1159
Palicsna opp. (Körös m.) 1123
Pállatorsziget városrész (Várad v.) 2
Pálóc opp. (Ung m.) 615
Pálóci György esztergomi érsek (1423–1439),
örökös ispán, prímás, az Apostoli Szék legatus
natus-a 72, 77, 179, 242, 262-263, 315, 341,
389, 396, 406-407, 409-410, 436, 457, 465, 471,
535, 541, 726-728, 793, 834, 841, 891, 917, 954,
964, 1046, 1081, 1107, 1110, 1177, 1224, 1227,
1239, 1252, 1267, 1294-1295, 1308, 1362-1364,
1372-1373, 1411, 1414
– Imre (Péter fia) diósgyőri várnagy (1411–1426)
615, 850, 1224, 1227, 1267, 1274
– Mátyus (Péter fia) országbíró (1425–1435),
beregi (1419–1433) és borsodi (1419–1427)
ispán 398, 453, 473, 615, 731, 850, 1086, 1224,
1227, 1267, 1363, 1371
– – – – –, mint beregi ispán 673
– – – – –, mint borsodi ispán, dédesi várnagy 93
– – – mint országbíró 5, 40-41, 72, 77, 148, 164165, 169, 172-174, 177-181, 220, 228-229, 242245, 249, 253, 257, 262-263, 287, 306-308, 316,
325, 329-330, 341, 346, 352, 368, 425, 428,
436, 454, 471, 481, 500, 514, 521, 527, 539, 574,
593, 596, 602, 658, 681, 690, 702-703, 709, 717,
726-730, 736, 738, 749, 764-765, 773, 776, 800,
836, 845, 848, 874, 906, 917, 933, 954, 976,
1043, 1067-1068, 1133, 1244-1245, 1248, 12521254, 1257, 1269, 1277, 1294, 1296, 1308,
1315, 1343-1344, 1348, 1359-1362, 1364-1367,
1369-1370, 1372-1374, 1385, 1388, 1393, 1395,
1402, 1406-1408, 1414-1415, 1430, 1433, 1440,
1453, 1516
pálos generális: Lukács 620
palota 2, 35-36
–, budai 1209
–, győri püspöki 936
–, váradi püspöki 1432
Palotai László (Lóránt fia) királyi ember 1008,
1202
Pálvágása h. (Sáros m.) 1219
Palyaba-i lásd Polyáni
Pályi h. (Szatmár m.) 23, 1443

Név- és tárgymutató
Pamgerthon-i lásd Pongárti
Pammern lásd Körtvélyes
Pan János likavai (Liptó m.) várnagya 571
– Nickil bártfai polgár, fogott bíró 1529
Panád h. (Küküllő m.) 68
Páncél cs., Csehi 1441
Pándi cs. 908
Pankota h. (Sáros m.) 1345
– opp. (Zaránd m.) 402
Pankotai cs. 1345
– főesperes káplánja: Domokos 1325
– János (András fia) császári közjegyző 36, 74,
134, 259, 567
pannonhalmi apát: Dobói Miklós (Vencel fia)
– konvent mint hh. 4, 16, 79, 84, 98, 173, 306,
669, 781, 783, 800, 962, 1067, 1254, 1286,
1327, 1392, 1407, 1479
– konventi írnok: János 1254
– – jegyző: Pál presbiter 1254
– – káplán: Péter alsoki plébános 1254
– – kiküldött: Benedek frater (pap) 962, 1479
– – –: Gergely frater 16, 98
– – –: János frater pap 781
– – –: – konventi írnok 1254
– – –: Miklós pap 1286
– – –: Pál presbiter, konventi jegyző 1254
– – –: Péter alsoki plébános, konventi káplán
1254
Panyiti Sebestyén nádori jegyző (protonotarius)
773
– – – –, a királyi kúriából kirendelt nádori ember
429
– – – –, – – – külön e célra kirendelt nádori
ember 773, 789, 716
– – – –, – – – külön e célra kirendelt királyi
ember 942
– – – – lásd még bírósági jegyzet: Lecta per
magistrum Sebastinum notarium
Panyola h. (Szabolcs m.) 437; h. (Szatmár m.) 23
Panyolai cs. 23, 241, 437, 484, 676, 764, 1011,
1065, 1371, 1387
– Frank királyi ember 142, 1253, 1257
Pap cs., Komoróci 133
– –, Tarnóci 510
– pn. 276
pápa: Bonifác (IX.), Ince (III.), Kelemen (III.),
Márton (V.), Sándor (III.)
–, ellen-: János (XXIII.)
pápai bulla 415, 472
– kancelláriai írnok: de Orto, Ludovicus
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– kincstartó: Antal sienai püspök; de Varris,
Oddo
– legatus: Orsini, Giordano 52
– – natus: Kanizsai János, Pálóci György
– megerősítés 37
Pápa opp. (Veszprém m.) 1205
pápai (Veszprém m.) Szent István-egyház és
plébánosa: András 1199
– cs. 1199
– György győri kanonok 936
– István presbiter, mint tanú 1209
Papfalvi cs. 1451
– Csornok/Csoronk Péter alvajdai ember 1451,
1498
Papi cs. 707
– András királyi ember 707, 761
– Imre ügyvéd 776, 1341, 1395
– Péter királyi ember 252; ügyvéd 1060
pápóci prépost: Gergely, Molnári György (Péter
fia), Pál (Domokos fia)
Papos h. (Szatmár m.) 1259
Paposi cs. 519
– Atyai cs. 519
– Miklós királyi ember 1381, 1454
– Ördög cs. 1259
– Szaniszló királyi ember 1381
Parasznya h. (Szatmár m.) 1259
Paraznych lásd Parasznya
párbaj 55
Parlagi Frank királyi ember 235
Párnicai cs. 571
Partmadocsa h. (Tolna m.) 40, 257
Párucai Bobál cs. 956
– – György nyitrai alispán (1424–1426) 523-524
Parvus pn. 1351; lásd még Kis
Parwcha-i lásd Párucai
passaui polgárok 822
– püspök: Hohenlohe György
– püspökség 822
Pastach-i lásd Pásztói
Pásztói Lukács egri kanonok és oltáros, mint
tanú 636
Pásztori Bondor cs. 412
– László deák, ügyvéd 172, 229, 428, 783, 1093,
1518
Pata h. (Kolozs m.) 1441
Patai Pál királyi ember 427
Pataji Zubor cs. 274
pataki (Zemplén m.) plébános: Imre 942
Patala h. (Bodrog m.) 1413
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Pathoy-i lásd Patói
Pátka h. (Fejér m.) 1261
Patói Balázs (István fia) nádori ember 283
Patol h. (Somogy m.) 702
Patyi János királyi ember 593, 619, 763
– László királyi ember 763
– Sebestyén királyi ember 763
Pátyódi Bálint és Benedek királyi emberek 760
Pávia v. (Itália) 67, 497, 830
Pavlekovc h. (Körös m.) 1260
Pawr János pozsonyi bíróhelyettes (verweser)
692
– pn. 1189
Pazdicsi cs. 1134, 1395
– Koporcs cs. 653
Pázmán comes 432
Pazony h. (Szabolcs m.) 226, 723, 796, 906, 959
pazonyi (Szabolcs m.) jobbágynévsor 226
– cs. 225-226, 235, 723, 796, 880, 906, 959, 1010
– Cseres cs. 723, 959
– – László királyi ember 1078
– Gergely ügyvéd 880; királyi ember 1253; mint
fogott bíró 1475
– László királyi ember 1312
– Mátyás királyi ember 1253; ügyvéd 1386;
mint fogott bíró 1475
– Miklós királyi ember 1312
Péc h. (Győr m.) 98
Péci Balázs, Domokos és Péter nádori emberek
783
– Imre királyi ember 98; nádori ember 783
– lásd még Felpéci, Kispéci
Péceli János és Zsigmond királyi emberek 1202
Pecel-i lásd Pécselyi
Pechul-i lásd Pecöli
Pecöli Szarka cs. 813
Pecz cs., Delnei 785
Pécs v. (Baranya m.) Szenttamás negyede 327
Pécselyi György ügyvéd 173
pecsét, Albeni János zágrábi püspöké 159, 168169, 206, 218, 247, 249, 297, 324, 370, 377, 573,
651-652, 666, 685, 724, 736, 873, 1069, 1146,
1293, 1328, 1335, 1352, 1392, 1413
– – – – –, püspöki 668; függő 1466
–, András (II.) királyé 1115
–, aradi káptalané, függő 187, 1266
–, bécsi polgároké 718
–, Bozafalvi Acél János szepesi szolgabíróé (a
tízlándzsások ispánjáé) 517
–, budai káptalané, függő 441, 842, 1114

–, csázmai káptalané, függő 72, 1284
–, cseh királyi 1256
– – –, nagyobb, függő 954
–, csornai konventi, függő 1492
–, egri káptalané, nagyobb, függő 188, 359, 530,
901, 1250, 1496
– – vikáriusi 1203
–, erdélyi káptalané, függő 1226
–, esztergomi káptalané, nagyobb, függő 615
– – vikáriusé, kisebb 834
– – –, nagyobb, függő 891
–, fehérvári káptalané 305
– – –, nagyobb, függő 1265, 1350
–, fogott bíráké 483
–, garamszentbenedeki konventé, függő 509,
1240
–, győri káptalané, függő 1115
– – vikáriusé, függő 1199
–, jászói konventé, függő 942, 1210
–, kalocsai káptalané, függő 579
–, kapornaki konventé, függő 655, 817
–, királyi 305
– – kápláné 20-22
– –, kisebb, új 234
– –, közép 97, 240, 426, 474, 529, 559, 735, 1040,
1064, 1318, 1409, 1420
– – –, függő 339
– –, nagyobb, függő 70, 101
– – –, kettős 72, 77, 195 (1391), 234, 296, 341,
917, 1252
– – –, kettős, új (1406) 1343
– –, titkos 59, 72, 77, 105, 111, 120, 349, 527, 535,
658, 714, 773, 864, 896, 1126, 1225, 1264, 1267
– – –, az alkancellár őrizetében 367
– – –, függő 595, 614
– – –, kisebb lásd pecsét, királyi, titkos
–, kolozsmonostori konventé 1270; függő 725,
844, 879, 1273
–, Körmöcbánya városé, kisebb 730a
– – –, nagyobb 462; függő 1126
– – –, titkos 1084
–, leleszi konventé, függő 357, 422, 539-540, 874,
906, 1292
–, magán, Fraknói Grófoké 1030
– –, Hagnauer Bertliné 1030
– –, Kékkői Miklósé 1317
– –, Korbáviai grófoké 642
– –, Königsbergi Kálmáné 1030
– –, Scharfenecki cs. 296
– –, Stiborici Stiboré 1291
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– –, Torbácsi Tompáé 156
–, nádoré, függő 367, 1377
–, nyitrai káptalané, függő 194, 918
–, országbíróé 1269, 1343; függő 367-368
– –, kisebb 836
–, Pelsőci Bebek Imre országbíróé 720
–, pozsonyi káptalané, függő 175, 573, 1267
–, sági konventé, függő 432, 500
–, Scolari András váradi püspöké, gyűrűspecsét 2
–, soproni polgáré 552
– – polgármesteré 232
– – tanácsosé 232
–, szabolcsi főesperesé 843
– – szolgabíráké 1010, 1012
–, Szatmár megye hatóságáé 1145
–, székelyispáné, függő 1215
–, Székesfehérvár városáé 305
–, szepesi káptalané 1345; függő 309, 335, 461,
555, 1493, 1497
–, szlavón vicebánoké és körösi ispánoké 50, 70,
317, 486, 562, 934-935, 965, 1009, 1127, 11921195, 1208, 1435, 1501
–, tasnádi plébánosé és vikáriusé 926
–, turóci konventé, függő 100
–, váci káptalané, függő 470, 1216
–, váradi káptalané, függő 1436
–, vasvári káptalané, függő 222, 1268
–, zágrábi ispáné 55, 181, 371, 588, 596, 1169, 1349
– – káptalané, függő 195
–, zalai konventé, függő 1426
–, zobori konventé, függő 451
–, Zsolna városé 237
pecsételési záradék, alajtónállómesteré 20-22
– –, Albeni János zágrábi püspöké 1466
– –, aquileiai patriárkáé 8
– –, aradi káptalané 187,1266
– –, budai káptalané 441, 1114
– –, csázmai káptalané 1284
– –, cseh királyi 1256
– –, csornai konventé 1492
– –, egri káptalané 188, 359, 530, 843, 901, 1250,
1496
– – – vikáriusé 1203
– –, erdélyi káptalané 809, 1226
– –, esztergomi káptalané 615
– – – vikáriusé 891
– –, fehérvári káptalané 1265, 1350
– –, garamszentbenedeki konventé 509, 1240
– –, győri káptalané 1115
– – – vikáriusé 1199
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– –, jászói konventé 942, 1210
– –, kalocsai káptalané 579
– –, kapornaki konventé 655, 817
– –, királyi 59, 72, 77, 97, 105, 234, 296, 339, 341,
367, 535, 595, 614, 917, 954, 1252
– – – különös jelenlété 159, 168-169, 206, 218,
247, 249, 297, 324, 370, 377, 573, 651-652, 666,
685, 724, 736, 873, 1069, 1146, 1293, 1328,
1335, 1352, 1392, 1413
– –, kolozsmonostori konventé 725, 844, 879,
1050
– –, Körmöcbánya városé 730a, 1084, 1126
– –, leleszi konventé 131, 357, 422, 539-540, 850,
865, 874, 906, 1292
– –, magánoklevélé 130, 156, 642, 732, 1030,
1291
– –, nádoré 1377
– –, német magánoklevélé 66, 102, 116
– –, nyitrai káptalané 194, 918
– –, országbírói 257, 368, 1343
– –, Pozsony városi 223
– –, pozsonyi káptalané 175, 573, 1267
– –, sági konventé 432, 500
– –, Sopron városi 232
– –, szepesi káptalané 309-310, 335, 461, 555,
851, 1345, 1493, 1497
– –, szlavón báni jelenlété 50, 55, 70, 181, 317,
371, 486, 562, 588, 596, 934-935, 965, 1009,
1127, 1169, 1192-1195, 1208, 1349, 1435
– –, tasnádi vikáriusé 926
– –, turóci konventi 100
– –, váci káptalané 470, 1216
– –, váradi káptalané 1436
– – – püspöké 2
– –, vasvári káptalané 222, 813, 1268
– –, zalai konventé 1426
– –, zobori konventé 451
pecsétfő, csázmai káptalané 721
–, egri káptalané 839
–, zágrábi káptalané 371
pécsi káptalan 307
– – mint hh. 24-25, 123, 206
– káptalani kiküldött: Megyeri Gergely, a Szent
János-egyház Szűz Mária-oltárának rektora
25, 123
– polgár 327
– püspök: Albeni Henrik, Koppenbachi Vilmos
– Szent János-egyház prépostja: Korponai János
– – – – Szűz Mária-oltárának rektora: Megyeri
Gergely
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pécsváradi apát: Balázs
– konvent mint hh. 3, 307, 344, 403, 444, 450,
874, 1198, 1423
– konventi kiküldött: Ferenc klerikus 444
– – –: Mihály frater pap 403
Péderi Péter királyi ember 346
Peern-i lásd Perényi
Pek pn. 381
Pek(e)ri cs. 562
Pelcz pn. 1554
Pelejtei cs. 790
– Miklós királyi ember 160, 769
Peles-i lásd Pilisi
Péli Péter (Gergely fia) nádori ember 861
Pelsőci Bebek cs. 65, 155, 251, 589, 628, 689,
1321-1323
– – Imre mint országbíró (1386–1392) 702, 720
– – István mint országbíró (1360–1369) 696, 702
– – Péter (Detre fia) székelyispán (1423–1427)
589, 1215, 1481, 1486, 1507
– –/Nagy János tárnokmester (1410–1419) 13211323
– Nagy cs. 943-948, 1022-1025, 1378, 1398
Penach-i László királyi ember 253
pénznem, aranyforint 2, 63, 95, 105, 122, 140,
208, 223, 232, 285, 362, 368, 396, 414, 493494, 496, 551, 608, 617, 632, 661, 665, 668669, 718, 756, 870, 919, 926, 932, 944, 947948, 990, 992, 1002, 1041, 1123, 1189, 1201,
1212, 1224, 1232, 1256, 1261, 1292, 1429,
1450, 1463, 1536
– –, kamarai lásd aranyforint, pápai
– –, magyar, vörös 223
– –, pápai 58, 320, 1425
–, dénár 162, 171, 205, 228, 236, 435, 485, 633,
661, 750-751, 1019, 1041, 1217, 1481, 1505,
1552
– –, kicsi 1429
– –, pápai 57
– –, új 720, 1184, 1429
pénznem, dénárfont 895
– –, bécsi 292, 501, 1298; fekete 99
–, dénármárka 488, 836, 958
– –, 10 penzás 379, 521, 1268, 1431
– –, 8 penzás és 16 dénáros 1509
– –, budai 434
– –, új 395, 1502
– – –, 10 penzás 655
–, dénárpenza, bécsi 54, 525
– –, új 583

–, dukát 1095a, 1171a, 71, 493, 1111, 1125, 1213
–, ezüstmárka 86, 281
– –, budai 543-544
–, font, 240 dénáros 1522
–, fontpfenning, bécsi, régi, fekete 232, 718
– –, fekete 552
–, forint 1, 42, 90, 102-103, 211, 260, 264, 316,
323, 329, 469, 545, 556, 605, 635, 750-751, 757,
819, 882, 968, 1020, 1051, 1188, 1197, 1211,
1536-1538, 1547
– –, (máramaros)szigeti 755
– –, 100 dénáros lásd forint, centenarius
– –, 100 újdénáros lásd forint, centenarius
– –, centenarius 45, 78, 119, 130, 156, 353, 380,
412, 495, 645, 1038, 1041, 1181, 1369, 1429,
1462, 1470
– –, kamarai 321, 385
– – –, száz újdénáros 9
– –, kassai 336-337, 381, 634, 711, 821, 893, 1234,
1243, 1351, 1539-1540
– – –, 500 dénáros 335
– –, magyar lásd pénznem, forint
– –, nagyobb, új 617
– –, pápai 56-57, 1464
– –, új 20-22, 46-47, 73, 144, 183, 276, 413, 419,
474-475, 535, 540, 570, 648, 650, 659, 790,
842-843, 855, 910, 914, 932-933, 969, 978, 991,
1059, 1146, 1184, 1245, 1269, 1307, 1317, 1382,
1384, 1390, 1409, 1420, 1436, 1551
–, garasmárka 137
– –, széles 149-150, 184-185, 977, 999-1000,
1017-1018, 1140, 1163, 1221, 1231, 1527
– – –, cseh 1000, 1136
–, márka 859, 1140
– –, budai 543-544
– –, lengyel 137, 526, 597, 1200
– –, négy újforintos 187
–, solidus, pápai 57
per átszállása 70
– áttétele a király, főpapok és bárók jelenléte elé
770
– – a királyi jelenlétről a különös jelenlét elé
1352
– – – – – a személyes jelenlét elé 267
– – – – kúriába 70, 90
– – – – személyes jelenlétről a királyi jelenlét elé
773
– – a megyétől a király, főpapok és bárók
jelenléte elé 418
– – – – a királyi jelenlét elé 673

Név- és tárgymutató
– – – – – – kúriába 342
– – – – a nádori jelenlét elé 400
– – a nádoriról a királyi jelenlét elé 180, 352
– – – – – – személyes jelenlét elé 219
– – a szentszéki bíróságról a királyi jelenlét elé
308, 316
– – – – bíróságtól a király, főpapok és bárók
jelenléte elé 926
– – a szlavón bániról a királyi jelenlét elé 181,
588, 596
– – az egyházi bíróságtól világi bíró elé 282
– cs., Balazséi 307
– – lásd még Balázséfalvi Per
– megújítása 453
– visszautalása 181
Pércsi cs. 104
– Zanyo cs. 104
Perdefelde lásd Pördefölde
Perdői cs. 969
Perdwe-i lásd Perdő
Pereche-i lásd Pericsei
Peregi János (Lóránt fia) királyi ember 974
Perény h. (Abaúj m.) 761
Perényi cs. 771, 1271, 1375
– Imre
(Péter
fia,
terebesi)
királyi
pohárnokmester (1397–1404), titkoskancellár
(1405–1418) 285-286, 1271
– István (Imre fia) udvari familiáris 285-286,
515, 530, 964, 1006-1007, 1078, 1147-1148,
1250
– János (Imre fia) udvari familiáris 285-286,
515, 530, 616, 1006-1007, 1012, 1051, 1078,
1250
– – (Péter fia, terebesi) özvegye: Anna 366
– – (Péter országbíró fia) 13, 23, 326, 456, 761,
776, 840, 864, 1073, 1341
– Miklós (Miklós bán fia) királyi lovászmester
(1420–1428), zempléni ispán (1423–1428), a
Vág f. kapitánya (trencséni ispán, 1421–1428)
43, 72, 77, 208, 341, 528, 551, 582, 819, 872,
911, 917, 942, 954, 1090, 1252
– Péter országbíró (1415–1423) 600; mint
országbíró 181, 1402
– – – – özvegye: Felsőlendvai Herceg Anna
(Péter leánya) 595, 600, 766
– Tamás (István fia) császári közjegyző 51, 75,
259, 271, 273, 567, 1432, 1442, 1483, 1503
Peres cs., Korlátfalvi 593
– –, Mindszenti 1412
– – lásd Korlátfalvi Peres
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pergamen 787
perhalasztás 1414
– a felek akaratából 155, 202, 258, 607, 610, 679,
690, 708, 734, 736, 772, 935, 976, 1003, 1193,
1195, 1294-1295, 1422
– a felperes távolléte miatt 1306
– a főpapok és bárók távolléte miatt 1407
– a király elfoglaltsága miatt 90
– – – megkérdezése miatt 762
– a királyi személyes jelenlét elé 315
– az alperesi ügyvéd kérésére 176, 242, 1346,
1406
– az ügyvédek akaratából 65, 146-148, 163,
168-169, 173, 177-179, 182, 203-204, 206, 220,
236, 243-245, 262-263, 287, 312, 437, 455, 628,
651-652, 662, 666-667, 676, 681, 685, 697-698,
700-701, 717, 726-728, 738, 741, 748, 764, 776,
934, 1022, 1192, 1205, 1293, 1304-1305, 1308,
1315, 1341, 1347, 1352, 1356-1365, 1370-1373,
1375-1376, 1386, 1393, 1402, 1415, 1418, 1516
– betegség miatt 311
– bírói közgyűlés miatt 450
– Csáki László erdélyi vajda kérésére 671
– királyi általános írásbeli rendeletre 174
– – – rendeletre 269, 346, 352, 688, 1048, 10601061, 1065-1068, 1073-1075, 1080, 1314, 1320
– – hadjáratban való részvétel miatt 926, 1069,
1079, 1081, 1287, 1296, 1328, 1338, 1366-1367,
1388
– – írásbeli rendeletre 306, 654, 663, 672, 680,
688-689, 729, 749, 765, 774, 1290, 1331-1332,
1340
– – külön írásbeli rendeletre 1343
– – parancsra lásd perhalasztás királyi rendeletre
– – rendeletre 236, 244, 283, 305, 312, 315, 329,
436, 690, 905
– – szolgálat miatt 13, 1274
– mozgósítás miatt 721, 724
– Ozorai Pipo írásbeli kérelmére 1192-1195
– – – parancsára 245
– propter arduitatem cause ac propter
paucitatem prelatorum et baronum 1417
– propter paucitatem nobilium 1349
– propter paucitatem prelatorum et baronum
1394
– rationabili causa 934, 1194
– ratione prioritatis termini 33, 135, 785, 982,
1299
– szlavón báni általános rendeletre 596
– távolmaradás miatt 965, 1320
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Pericse h. (Szatmár m.) 565
Pericsei cs. 297, 565
– lásd még Kis- és Nagypericsei
Perkedi cs. 342, 418
– Ambrus királyi ember 1052
– Bálint (Simon fia) királyi ember 1051-1052,
1191
– János és Péter ügyvédek 898
– Simon ügyvéd 177, 178, 243-245, 437, 676,
685, 690, 749, 764, 898, 1061, 1065, 1366-1367,
1370-1371, 1387; királyi ember 1051, 1191
– Szilágyi cs. 342
Perki János királyi ember 240
Perkupa h. (Torna m.) 1320, 1355
Perlberg/Polvberg Gellért zágrábi olvasókanonok
854
Pernhertel András pozsonyi esküdt 863
Pertl pn. 1013
Pertlinus/Peterlinus mészáros, körmöcbányai
esküdt 59, 462
Peschano-i lásd Pöstyéni
Pest megyei szolgabíró: Bicskei Jakab
– v. (Pest m.) kh. 618, 1247
– – – tanácsa 618, 1247
pesti (váci egyházmegyei) főesperes: Mihály
– mészáros céh 1247
– polgár 618
Peszei Bokor cs. 496, 1166
Peszere h. (Bihar m.) 981
Petele h. (Torda m.) 1039-1041, 1273
Petényi cs. 617
– László és Lőrinc királyi emberek 1276
Péter (György fia) gyepesi vajda 1109
– (ifjabb) váradi kanonok, káptalani kiküldött
420
– alsoki (Győr m.) plébános, pannonhalmi
konventi káplán, kiküldött 1254
– bártfai bíró 1493
– borostyánkoszorús káplánja: István presbiter
1325
– deák, szepesi aljegyző, káptalani kiküldött
419
– –, ügyvéd 202, 269, 839, 1283, 1339, 1344,
1347
– egri klerikus, az egri Tizenkét apostol-oltár
rektora 1325
– erdélyi alvajda (1339, 1340) lásd Derencsényi
Péter
– fehérvári karbeli presbiter, káptalani kiküldött
1265

– fiadi (Somogy m.) plébános 362
– frater pap/presbiter, jászói konventi kiküldött
454, 499, 1320, 1355
– gudovci (Körös m.) plébános, ügyvéd 1419
– györgyi (Somogy m.) plébános 834, 362
– jászói prépost lásd Füredi Péter
– – szerzetes, ügyvéd 860
– kéri (Somogy m.) plébános 362, 834
– korbáviai püspök lásd Szécsi Péter
– körmöcbányai jegyző 59, 462, 1084, 1126
– rátonyi (Somogy m.) plébános 362
– szepesi dékánkanonok, ügyvéd 429
– sztrezai (Körös m.) káplán 1419
– tóti (Somogy m.) plébános 834
– váci prépost (1419–1450) 470, 1216
– váradi olvasókanonok 1436
– zicsi (Somogy m.) plébános 362
Péterdeákülése pr. (Szabolcs m.) 142
Peterdi cs. 542, 1448
– István alvajdai ember 786
– Kalowcz György ügyvéd 1419
Péterfalva h. (Ugocsa m.) 540
– – (Zala m.) 975
Péterfalvi cs. 326, 540, 975
Péterházi Balázs és Benedek királyi emberek
1040
Peterlinus lásd Pertlinus/Peterlinus
Petermanhaza lásd Petermány
Petermány h. (Gömör m.) 943, 1322
péterváradi apát: Ruszkai Dobó Balázs
Pethenyehaza-i lásd Petneházi
Pethyen-i lásd Petényi
Petlendi cs. 1459
Petneházi cs. 698, 1386
– Benedek királyi ember 226, 1051, 1191
– János királyi ember 226
– Márton királyi ember 226
– Máté királyi ember 235, 796
– Mihály királyi ember 1051, 1191
– Miklós királyi ember 226, 1191; nyíregyházi
officiális 1078
Pető cs. lásd Botfalvi Pető
Petőfalvi cs.1038
Petőházi más néven Kisendrédi cs. 598
Petri h. (Szatmár m.) 298
– – (Torna m.) 1320, 1355
– – (Zala m.) 733
– (Zala m.) jobbágynévsor 661
– cs. 142, 283, 434, 519, 1356, 1475
– Adorján nádori ember 283
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– Dénes nádori ember 283
– István nádori ember 283; a királyi kúriából
külön e célból kirendelt királyi ember 352
– Miklós nádori ember 283
Petrinye h. (Zágráb m.) 968
Petroch-i lásd Petróci
Petróci cs. 11
– Fülöp fogott bíró 255; királyi ember 1313
– Jakab ügyvéd 334
– Szőrös György királyi ember 1313; mint fogott
bíró 255
Petrovc h. (Verőce m.) 367
Petrovina h. (Zágráb m.) 154
Peuttner pn. 1218
Pezzi, Federico, milánói hercegi familiáris és
követ 603, 693, 795, 878, 886-887, 900, 941,
963, 972, 1031, 1120, 1185, 1223, 1326
Phändell pn. 503
Philpes-i lásd Fülpösi
Phitus lásd Fitos
Piacenza v. (Itália) 830
Piacenzai Vicedomini Máté lásd Vicedomini
Máté (piacenzai)
Picsordi cs. 495
Pikfalvi Fodor, Kis és Veres cs. 517
Pilis h. (Szabolcs m.) 745, 865
Pilisi cs. 565, 745
– Balázs ügyvéd 698
– János királyi ember 1051, 1191
– Mátyás királyi ember 417, 845, 1051, 1191
– Miklós királyi ember 1051, 1191
– Péter királyi ember 1051, 1191
pince 337, 549, 661
Pinci Jonhos András makovicai várnagy 276,
419
Pinkóc h. (Ung m.) 261
Pinkóci cs. 261
– [...] királyi ember 201
– Bitó cs. 143, 151, 239, 976, 1353
– Kaponyás cs. 261
– Kis cs. 239, 976
Pinnye h. (Sopron m.) 157
Pinnyei cs. 157
– Antal és László nádori emberek 1455
Piri cs. 592
– Ágoston ügyvéd 1456
– István királyi ember 1141
– János és Miklós királyi emberek 1106
Pirosvölgy h. (Verőce m.) 367
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de Pisis, Anthonius (Franchi Bartholomeus fia)
apostoli és császári közjegyző 134, 567-568
–, Bartholomeus, kánonjogi doktor, császári
tanácsos, jogügyigazgató és ügyvéd 1494;
mint tanú 1483
Piski cs. 402, 981
Planiczer Péter eperjesi polgár mint tanú 754
von Plauen, Heinrich birodalmi Hofrichter 841
Plavnai Bojnicsics György királyi ember 493,
580
Plavnica f. (Körös m.) 1501
– h. (Körös m.) 70
plébános háza 158
Pleszo h. (Zágráb m.) 657
Pleterne h. (Körös m.) 531
Pluczyna lásd Blučina
Pó f. (Itália) 386
Pochal lásd Patol
Pochond-i lásd Potyondi
Pócs cs., Fancsali 1252
Pocsaj h. (Bihar m.) 420
Pócsprócs pr. (Sáros m.) 255, 453
Podgorjai András (Izsák fia) báni ember 317, 411
Podhorcsányi Erdős cs. 1456
Pogana h. (Verőce m.) 367
Pogány lásd Kászonyi Pogány
Pogath-i lásd Bogáti
Pognar Tamás lásd Bognár Tamás
Pográny h. (Nyitra m.) 471
Pogy-i lásd Poki
Pohárnok cs. 130
Póka cs., Tóközihalábori 673
Pókai cs. 1183
Pokfleysch pn. 509
Poki cs. 353, 488, 1346
– Mihály (Péter fia) ügyvéd 1346
Pokud h. (Tolna m.) 585
Polahay-i lásd Pólyai
Polány h. (Veszprém m.) 639, 742, 781
von Polenz, Johann alsó-ausztriai Landvogt 841
Polgárdi Péter királyi ember 1391
Poliank-i lásd Polyánkai
Polkach-i lásd Polgárdi
Polus cs., Sámelyházi 898
Polvberg lásd Perlberg/Polvberg
Pólyai Domokos (Domokos fia) nádori ember
283
Polyánai Fábián (Barnabás fia) báni ember 1284
Polyáni Finta János királyi ember 653
– István királyi ember 653
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Polyánkai György királyi ember 453
– István királyi ember 453, 1313
Pólyi h. (Abaúj m.) 378, 430, 896
– Csirke cs. 378, 430
Poly-i lásd Pólyi
Pomázi Cikó cs. 776
Ponchfeldehegy pr. (Sáros m.) 1497
Pongárti Weitraher Márton királyi ember 744,
1385
Pongorach lásd Pongrác
Pongrác h. (Bodrog m.) 360, 416
– egri olvasókanonok (1425) 1325
Pongracsovci Imre, István, László és Mellyes
Márton báni emberek 317
Ponori cs. 1444
Porács lásd Vereshegy
Porkoláb cs., Septéri 1481
Poroszló h. (Heves m.) 1415
Poroszlói cs. 269, 839, 1283, 1339, 1415
Porteleki Miklós ügyvéd 898
Portus Madacha lásd Partmadocsa
Pósa más néven Bodoló h. (Közép-Szolnok m.)
224
Pósaházi cs. 1259
– Adorján királyi ember 325, 329-330
– Pál királyi ember 325, 330
pósfalvi (Sáros m.) bíró: Antal 710
– cs. 616
– Antal sárosi szolgabíró 397, 1219
Possafalva-i lásd Pósfalvi
posztó, lengyel 787
Pothyand-i lásd Potyondi
Pottendorfi cs. 125
Potyondi György királyi ember 157
– László királyi ember 428
Pouchproch lásd Pócsprócs
Pozba h. (Bars m.) 918
Pozd[..] cs., [...]-i 1481
Pozorc h. (Körös m.) 368
Pozowrch lásd Pozorc
pozsegai káptalan mint hh. 77
Pozsony megye hatósága 1279, 1420
– – közgyűlése (1421) 108
– v. (Pozsony m.) 90, 129, 323, 423
– – – kh. 1095a, 82, 87-89, 91, 93-96, 105, 107113, 117, 120-122, 128-130, 134, 140, 156-158,
190-191, 279, 358, 367, 469, 551, 1236, 1279,
1420, 1463, 1470, 1555
– – – mellett kh. 108
– – – jogkönyve 1541

– – – kegyurasága 457
– – – közössége 130, 156
– – – tanácsa 46, 90, 140, 223, 423, 457, 618, 863,
1013, 1188-1189, 1426, 1463, 1470, 1549
pozsonyi alvárnagy: Móroci Péter
– bíró: Kiczmagen Konrád
– bíróhelyettes (verweser): Pawr Hans
– esküdt 90; lásd még Laspot Jost, Liebl Hanns,
Pernhertel András, Schönpach András,
Tyerman Márton
– falakon kívüli Szent Lőrinc-egyház plébánosa:
Nagyszombati List Miklós
– – – – Mihály-egyház plébánosa: Adalbert,
Gleybicz-i Miklós
– ház mint Zsófia cseh királyné szállása 358
– hóhér 692
– ispán: Rozgonyi György és István
– kanonok: Bellusi Tamás, Budai Jakab,
Illés, János (Péter fia), Kwpoden Márton,
Nagyszombati List Miklós
– káptalan 191, 469, 1279, 1281, 1286, 1409,
1420
– – mint hh. 83, 96, 99, 109, 128, 175, 234, 247,
377, 427, 550, 573, 586, 606, 644-645, 686,
744, 916, 955, 995, 1047, 1181, 1225, 1227,
1267, 1276, 1329, 1383, 1385, 1403, 1428, 1453,
1522
– – sekrestyéje 109
– káptalani kiküldött: András karbeli klerikus
1047
– – –: Bellusi Tamás kanonok 586
– – –: Budai Jakab kanonok 916, 1403, 1453
– – –: Gál szentmihályúri (Nyitra m.) plébános
1428
– – –: Gergely préposti írnok és jegyző 427
– – –: Illés kanonok 247, 377, 995, 1267
– – –: János (Péter fia) kanonok 573
– – –: Kőszegi János kismartoni plébános 247
– – –: Kwpoden Márton pozsonyi kanonok és
plébános 175
– – –: Márton iskolás 686
– – –: – klerikus 1383
– – –: Mihály presbiter 96
– polgár 46, 423, 457, 718, 863, 1188-1189, 1255
– polgármester 692
– prépost: Sóvári Sós László
– préposti jegyző: Gergely
– Szent Márton- más néven Szent Üdvözítőegyház plébánosa: Kwpoden Márton
– – –-egyház prédikátora: Gleybicz-i Miklós 457

Név- és tárgymutató
– szolgabíró: Étei Miklós (László fia)
– szőlők 46
– várnagy: Kapler Péter
– városkapitány: Rozgonyi György
– vitricus 423, 457
Pölöskei (O)noffri Lénárd 838, 870; lásd még
Bardi
Pördefölde h. (Zala m.) 595, 600, 766
Pöstyéni Tamás kánonjogi doktor, esztergomi
kanonok és nyitrai főesperes, esztergomi
vikárius 396
– Vencel (Miklós fia) esztergomi egyházmegyei
klerikus 197
Prága v. (Csehország) 896
prágai kanonok: Zinselmeister, Nicolaus
Prathfws pn. 636
de Prato, de Melanensibus, Giovanni váradi
püspök lásd di Melanesi János
– – lásd di Melanesi
Prawser pn. 894
Práznóci Péter királyi ember 1064
Precopius szubdiakónus, zobori konventi
kiküldött 1369
prédiális nemes, zágrábi püspöki 1466
–, monoszlói 181
prédium 142, 160, 174, 255, 297, 304, 357, 359,
453, 470, 565, 595, 600, 766, 678, 731, 760,
869, 896, 1087, 1112, 1118, 1142, 1257, 1298,
1312, 1314, 1327, 1381, 1469, 1471, 1475, 1479
Prednatovicgh-i cs. 274
Prelsa nembeli Benedek (Kelemen fia) báni
ember 965
Premchouch h. (Körös m.) 998
Prenum pn. 509
Pres[..]-i (Sáros m.) cs. 1512
Pribélyi cs. 545
Pribics h. (Zágráb m.) 1169-1170, 1232
Pribicsi cs. 393
– Baksa cs. 371, 604, 1004, 1169-1170, 1232,
1349
Priser pn. 509
Prisuriczer pn. 1234
Prócsi Miklós egri püspöki tizedszedő 385
Prodavizi Ördög cs. 72, 587, 836, 1501
– (Körös m.) plébános: Miklós 91
Prozenyalcz h. (Verőce m.) 367
Pröczs-i lásd Prócsi
Prunner pn. 718
Prwksa-i lásd Ptruksai
Prybitsch-i lásd Pribicsi

589

Pryworsky v. (Lengyelország) esküdtje 597
Przemko oppelni herceg 841
Ptruksai János, Kelemen és Péter királyi
emberek 1245
Puhemar cs. 247
Puji Barbol és István királyi emberek 1444
Pukur-i lásd Pek(e)ri
Puly-i lásd Puji
Pulyon h. (Doboka m.) 1445, 1495
Pusztavalkáz pr. (Bars m.) 1456
Putnok h. (Borsod m.) 190
Putnoki cs. 190, 876
Püski h. (Bihar m.) 981
püspök felszentelése 623, 826
püspöki áthelyezés 12
– kinevezés 12, 58, 478
Pwnye-i lásd Pinnyei
Pykfalva-i lásd Pikfalvi
Pyr-i lásd Piri
Pyskyd lásd Püski
Quintumforum lásd Csütörtökhely
Ra[..]-i (Ung m.) János királyi ember 782
Rab Mattis iglói esküdt 1531, 1533, 1537
Rába f. (Vas m.) 1550
rábaközi főesperes: Domokos
– ker. (Sopron m.) 994
Rábateleke pr. (Heves m.) 1415
rablólovag 233
Rabol-i (Sáros m.) János királyi ember 343
rabszolgaság 719
rác despota: Lazarevics István
Rácország lásd Szerbia
Racsai cs. 971
Racsetici Ajcsics Márton báni ember 1009
Ráda h. (Pest m.) 842, 873, 937
Rádai cs. 842, 873, 937
– Ambrus királyi ember 873, 937
Radalf h. (Szatmár m.) 699
Rádi Illés, János és Mihály királyi emberek 1257
Radimovci cs. 583
Radnótfalva pr. (Borsod m.) 731
Radobica h. (Bars m.) 479
Radóci cs. 1393
Radoh-i lásd Radói
Radói cs. 352, 593
Radolz-i lásd Radóci
Radomorsina h. (Körös m.) 368
Radul havasalföldi vajda (1422–1427) 577, 1556
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Radvánci János és Miklós királyi emberek 201
– Pál (János fia) egri egyházmegyei klerikus 197
Raguza v. (Dalmácia) kh. 293, 938-939, 1461
– – – közössége 85, 279, 293
– – – tanácsa 938-939, 1461
Raguzai cs., Gyertyánosi 969
– érsek: András
– követ: de Georgio, Matteo Nicola
– pn. 85
Raholcai cs. 837, 1102
Rahonca h. (Ung m.) 143, 151
Rahoucza-i lásd Raholcai
Rajcsányi cs. 240
– Dénes ügyvéd 242, 1414
– János királyi ember 406-408; nádori ember
162, 688
– Pál királyi ember 1382, 1477
Rajka opp. (Moson m.) 105, 128, 586
Rajkai Haberman cs. 586
– István királyi ember 586
Rakamazi Balázs deák, királyi ember 342, 418
Rakarya h. (Zágráb m.) 656-657
Rakarya-i (Zágráb m.) cs. 656-657
– Tamás megyei ember 656-657
Rakasz h. (Ugocsa m.) 357
rakitnicai (Körös m.) plébános: Tamás csázmai
kanonok 91
Rakka más néven Tövis h. (Fehér m.) 68
Rakonca h. (Hont m.) 1523
Rakonoki cs. 1232
– István (Péter fia) báni ember 393
– officiális: János zágrábmezei ispán
Ramocsa cs., Menyői 207
– – lásd még Szeretvai Ramocsa
Ramocsaházi Demeter királyi ember 241, 437;
nádori ember 438; megyei ember 1012
– Egyed királyi ember 1051, 1191
– Fekete György ügyvéd 1499
– György királyi ember 1257
– Jakab királyi ember 342
– Márton királyi ember 241
– Máté királyi ember 342
Ramocsavölgy h. (Körös m.) 302, 317
Rápolti Gyula mester, királyi udvari lovag 1215
Rapoth Miklós ügyvéd 588
Rasan cs. lásd Kisfalu(d)i Rasan
Ráskai cs. 902, 1402
Rasztokai cs. 1026
Rathny-i lásd rátonyi
Rátki cs. 1153, 1426

Rátony h. (Nyitra m.) 426, 1038
rátonyi (Somogy m.) plébános: Péter 362
– cs. 679, 879, 1038
– Benedek és Mátyás fogott bírák 879
– György (László fia) ügyvéd 679
Rátót cs. lásd Kisdobronyi Rátót
Rátóti cs. 1132
Ravasz cs., Garigmelléki 1260
– –, Ikladi 103
Ravaszd pr. (Szatmár m.) 1471
Ravaszi Dávid és Péter vajdai emberek 1505
– György vajdai ember 1460, 1505
Ravazdi lásd Kisravazdi
Ráveni cs. 753, 1517
Rawor pn. 633
Raychan-i lásd Rajcsányi
Reblie-i lásd Kebelei
Récsényi cs. 1264, 1297
Recske h. (Gömör m.) 1320, 1355
Rédei cs. 992
Rédeli cs. 1064
Redendorff lásd Rajka
Refig Hannus iglói esküdt 1531
Regence cs., Bári 1276
Reichel Péter körmöcbányai urburaispán 730a,
59, 1084
Reichmölner pn. 337
Reifnitz h. (Karintia) 116
Remete h. (Torda m.) 1448
Remetei cs. 166, 857, 1168, 1311
Remetinc h. (Körös m.) 302, 317
Rencseső más néven Szinyefő h. (Sáros m.) 896
Répás cs. lásd Rigyáci Répás
Répás h. (Veszprém m.) 733
Répási cs. 283, 733, 862
Reschen pn. 718
Reszegei György királyi ember 519
– János királyi ember 249
rét 24, 61, 111-112, 160, 174, 194, 226, 305, 375,
395, 420, 425, 429, 461, 470, 484, 500, 649,
710, 758, 789, 827, 842, 849, 874, 879, 906,
914, 933, 943-944, 971, 1064, 1070, 1072,
1092, 1102, 1216, 1224, 1268, 1298, 1312,
1317, 1322, 1329, 1345, 1423-1424, 1436, 1501
Rethol pr. (Heves m.) 359
Réti cs. 1168
Rétyi cs. 1215
rév 18, 118, 1415
Revistye h. (Nyitra m.) 240
Revistyei cs. 240

Név- és tárgymutató
Rewd-i lásd Rődi
Rews pn. 1243
Réz Domokos kárlói (Gömör m.) officiális és
vámos 847
Reznek h. (Zala m.) 632, 1028
Rezneki cs. 632, 1028
Riccio, Zanino milánói hercegi titkár 888
Richvald h. (Szepes m.) 461, 466
Ricsei cs. 216
Rigaudi, Guglielmo szavojai herceg familiárisa
és követe 1213
Rigyác h. (Zala m.) 733, 820
rigyáci (Zala m.) jobbágynévsor 660-661
– Répás cs. 660-661, 820, 1067
Rimai cs. 500
Rodimovc h. (Körös m.) 998
rodoszi hajóhad 1461
Rohman-i lásd Romhányi
Rohodi cs. 519
– András királyi ember 225, 788, 1381
– Bálint királyi ember 225, 788, 1253, 1381
– Benedek királyi ember 225, 788, 1253, 1381
– Demeter királyi ember 225, 788, 1381
– István királyi ember 225, 788, 1253, 1381
– Kántor Mihály királyi ember 225-226, 788,
1253, 1381
– László királyi ember 225
– Mihály királyi ember 225, 788, 1257, 1381
– Simon királyi ember 225, 485, 760, 1380;
megyei ember 1145
– Török Mihály királyi ember 1381
rohonci (Vas m.) várnagy: Demeter 126
rojcsai (Körös m.) plébános: György 1419
– Bereck (Balázs fia) zágrábi egyházmegyei
presbiter 391
Róka cs., Újbudai 1451
Rokkelfinger pn. 459
Rokolányi Balázs, Demeter és Sebestyén megyei
emberek 231
Rókusz h. (Szepes m.) 670, 806
Róma v. (Itália) 1095a, 338, 415, 452, 919
– – – kh. 12, 37-38, 52, 56, 76, 126, 189, 197, 209213, 246, 254, 256, 265, 275, 280-281, 284,
294-295, 313, 320-321, 327, 331-333, 347-348,
351, 363-366, 388-391, 404-405, 439-440, 452,
472, 478, 490-491, 504-505, 512-513, 538, 541,
576, 584, 590, 605, 623, 629, 637-638, 791-794,
854, 1116, 1206, 1212, 1239, 1334, 1410-1411,
1425, 1464
római Kúria 71, 86, 197, 1199
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– Szent András-kápolna (Szent Péter-bazilika)
197
Romhányi Zsigmond fogott bíró 278, 470
Ronkai Gergely királyi ember 1327
Ronya-i lásd Ronyvai
Ronyvai András (Illés fia) zempléni szolgabíró
1112, 1118, 1440
– Jakab királyi ember 160
ropolyi (Somogy m.) plébános: István 1419
Ros János szepesi kanonok, káptalani kiküldött
616
Rosas János ügyvéd lásd Fedémesi Rózsás János
Rosengasse utca (Sopron v.) 537
Roskoványi cs. 711, 1130
– Pálca Pál szepesi alvárnagy 893
Rot pn. 1554
Rovaz lásd Ravasz
Rozgonyi cs. 802
– birtokok adója 1552
– György (Simon fia) pozsonyi ispán és
városkapitány (1423–1450) 129, 191, 413, 469,
860, 897, 1042, 1225, 1403
– István (id., László fia) győri (1422–1439) és
fejéri ispán (1425–1439) 107, 860; temesi ispán
(!) 1261; az egri püspökség kormányzója 1514
– – (ifj., Simon fia) pozsonyi ispán (1421–1443)
72, 77, 191, 341, 413, 469, 606, 897, 917, 954955, 964, 1042, 1225, 1252, 1279, 1403, 1420
– János (Lőrinc fia) főkincstartó (1412–1436),
sárosi ispán (1409–1436) 53, 397, 710-711, 785,
828, 860, 877, 1041, 1219
– Péter veszprémi (1417–1425), majd egri
püspök (1425–1438) 12, 72, 77, 92, 209, 282,
341, 385, 917, 954, 1203, 1325, 1415
– Simon (Simon fia) dömösi prépost (1419–1428)
1225, 1403
Rozvágyi Antal királyi ember 1244
– Elek László királyi ember 846
– Jankó királyi ember 846
– Nemes János királyi ember 1244
Rozsályi Kun cs. 236, 671, 697, 1338
– – Miklós szászfenesi (Kolozs m.) officiális
1149
Rődi Cseh cs. 1441
Rötel János kánonjogi doktor, Maria Saal-i
(Karintia) prépost 318, 374
Rudna h. (Gömör m.) 944
– – (Nyitra m.) 238
Rudolf osztrák herceg 1211
Rufus lásd Rot, Veres, Vörös
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ruházat 103, 304, 802, 813, 926, 932
Rukus lásd Rókusz
Runyai Zsoldos cs. 670, 806
Rusdorf pn. 1554
von Rusdorf, Paul, a Német Lovagrend
nagymestere, Zs. képviselője 612
ruszdorfi (Szepes m.) Szent Ágnes-egyház
rektora: Grappar János 754
Ruszka h. (Abaúj m.) 896
Ruszkai cs. 45
– Dobó cs. 227, 239, 261, 436, 850, 976, 1081,
1274, 1292, 1446
– – Balázs péterváradi apát 1446
Ruszt más néven Cél opp. (Sopron m.) 1385, 1453
Ruzk-i (Henczman fia: Miklós) cs. 334
Rwdawyz-i lásd Prodavizi
Rwdel pn. 1324
Ryche-i lásd Ricsei
Rygyalch lásd Rigyác
Rynner pn. 821
Saal-i lásd Sáli
de Sabinis, Ludovico milánói herceg familiárisa
és követe 795, 960, 963-964, 972, 984, 1031,
1121, 1164, 1179, 1185, 1223, 1326
Sabokrek-i lásd Zsámbokréti
Saca h. (Abaúj m.) 896
sacristia seu conservatorium 109
Sadan lásd Zsadány
Sadmargit(h)a h. (Szepes m.) 335, 350
Sáfár cs., Csaplyani 790
– – lásd még Csabai Sáfár
– István lásd Berencsi Sáfár István
– Mihály kanizsai várnagy 957
– Miklós váradi bíró 114
– Tamás honti alispán lásd Csabai Sáfár
Ság h. (Fejér m.) 649, 789
– – (Sopron m.) 83, 1182
– opp. (Hont m.) 1452
– lásd még Újság
sági (Nógrád m.) plébános: Bálint 1551
– cs. és Finta cs. 1182
– konvent 1452
– – mint hh. 214, 432, 500, 602, 988, 1044, 1059,
1088, 1106, 1124, 1141, 1154-1155, 1278, 1296,
1342, 1523
– konventi jegyző: Pál
– – kiküldött: András frater diakónus 602, 1124,
1154-1155
– – –: – – pap/presbiter 500, 1141

– – –: Lőrinc frater presbiter 214
– – –: Pál mester jegyző 500, 602
– Olasz Imre királyi ember 103
Ságodi György királyi ember 859, 952
Sagvar-i lásd Essegvári
Saint Antoine-i kolostor apátja: Artandus
Sajó f. (Gömör m.) 678, 1314
Sajónémeti cs. 731
– Bökény cs. 731, 901
– Pelbárt gencsi (Gömör m.) officiális 943-944,
948, 1022-1023, 1322, 1468
Sakch Jakab hainburgi bíró 692
Salamon h. (Ung m.) 1277
salamoni (Zemplén m.) officiális és vámszedő
1248, 1277
– – vám 1277
– cs. 1199
– Kis Lukács ügyvéd 1518
Salamonfalvi cs. 139
Salamonvára h. (Zala m.) 975
salamonvári
(Zala
m.)
officiális:
Szentgyörgyvölgyi Fekete Mihály 758
– jobbágynévsor 975
– plébános: Miklós 975
Saláp cs., Cseményi 427
Salaph lásd Saláp
Salgai Balázs és György királyi emberek 138
Salgónényei Sulyok Demeter királyi ember 1342
Sáli Benedek megyei ember 124
Salló opp. (Bars m.) 406-407
sallói (Bars m.) officiális: Bátori Barla
salzburgi érsek: Eberhard
– érsekség birtokai 87-89
Samachech h. (Körös m.) 836
Sámelyházi cs. 442, 745, 865
– Balázs királyi ember 249, 316, 375, 730
– – ügyvéd 146, 161, 177-178, 186, 203-204, 437438, 564, 717, 737-738, 764, 1061, 1305, 13601361, 1370-1371
– – (másik) királyi ember 316, 730
– Gergely királyi ember 375, 1259
– – (másik) királyi ember 375
– Imre királyi ember 249
– János királyi ember 249
– Polus Balázs ügyvéd 898
Sámsoni János fogott bíró 879
de Sancto Miniato, Jeromos, a szabad
művészetek mestere és az orvosi tudományok
doktora, mint tanú 42
Sándor (III.) pápa (1159–1181) 294

Név- és tárgymutató
– másképp Vitold litván nagyfejedelem lásd
Vitold (másképp Sándor)
– moldvai vajda (1400–1432) 577, 1556
Sándorfalvi cs. 158
Sándorházi Demeter királyi ember 224
– Gál fogott bíró 879
– István királyi ember 224
– Mihály királyi ember 224; fogott bíró 879
– – (Benedek fia) királyi ember 224
– Nagy cs. 207
– Péter fogott bíró 879
– Simon királyi ember 224
Sándori Balázs ügyvéd 257
Sankt Veit h. (Karintia) 116
Sánta cs., Tussai 448
Sápi cs. 908
– Csopa Péter királyi ember 104
– György királyi ember 104
Sapol lásd Bagoly
Sár h. (Heves m.) 1421
– opp. (Vas m.) 1144
Sári cs. 918
– László vajdai ember 1505
Sárándi Miklós nádori jegyző, nádori ember 918;
lásd még kézjegy: Sgh
Sarangh-i lásd Sárándi
Sárdi András, Péter és Tamás király emberek
1449
Sarffennekg-i lásd Scharfenecki
sárfői (Pozsony m.) hospes 1329
– Mihály királyi ember 1070, 1139
– Péter királyi ember 1071-1072, 1143, 1156
Sárkány lásd Ákosházi Sárkány
Sarlo lásd Salló
Sarmasági Igaz cs. 224, 455
Sárogi János és Mihály királyi emberek 344
Sárói lásd Lévai
Sarolyan-i lásd Zsarolyáni
Sáros h. (Komárom m.) 1261
– opp. (Sáros m.) kh. 397, 710-711, 785, 877
– megye hatósága 276, 397, 515, 616, 710-711,
771, 785, 828, 877, 1219
sárosi (Sáros m.) bíró: Kelemen 453
– alispán: Zsegrai Pócs Mihály
– cs. 489, 893
– Bertalan ügyvéd 41
– ispán: Rozgonyi János
– szolgabíró: Olsavicai Jakab, Pósfalvi Antal,
Trocsányi Gergely
Sárosd cs., Laki 1077
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Sárosfalva h. (Pozsony m.) 1181
Sárosfalvi cs. 645
Sárszabadi h. (Fejér m.) 305
Sas cs., Tabajdi 1336
sasadi (Pilis m.) egyház 1425
Saskő vár (Bars m.) 44
saskői (Bars m.) várnagy: Necpáli László
Sásvár h. (Ugocsa m.) 326
Sásvári cs. 540
– Kis cs. 326
Satler pn. 750
Savenhaz-i lásd Sövényházi
savniki (Szepes m.) Szűz Mária-monostor 1116
Sávolyi Bálint, Benedek és György nádori
emberek 304
– Berek Bálint nádori ember 304
– Nagy Mihály nádori ember 304
savonai őrgróf: del Carretto, Corrado
Sayonempty-i lásd Sajónémeti
Scahd pn. 556
della Scala, Brunoro császári tanácsos és
birodalmi vikárius, Verona és Vicenza
helytartója, milánói követ 340, 561, 780, 823825, 878, 885, 960, 963, 1062, 1326, 1482
Scanislo lásd Szaniszló
scardonai püspöki szék üresedésben 72, 77, 341,
917, 954, 1252
Scelen lásd Szelény
Scempse-i lásd Semsei
Schad pn. 1019
Schadendorff pn. 82
Schadendorfi Klingenfurti Márton királyi ember
377, 744
Scharfenecki cs. 296
Scharffennegk-i lásd Scharfenecki
Scheiwelwiser Hanns bécsi ispotálymester 501
Schekan Pál soproni bíró 90, 1542
Schenk pn. 1200
– lásd még Landspergi Schenk
Schentl pn. 1400
Scherer pn. 1189
Schewerberg h. (Szepes m.) 461, 466
Schewspir pn. 1539
Scheyd-i Márton királyi ember 1385
Schindler pn. 1529
Schmutzer János körmöcbányai esküdt 462,
1084, 1126
Schneider pn. 348, 863, 882, 1188, 1300
Schnile pn. 189
Schönpach András pozsonyi esküdt 863
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Név- és tárgymutató

Schönweser Miklós Czirla-i bíró 381
– pn. 1351
Schroter/Schröter pn. 149, 184-185
Schultes pn. 1554
Schürenprant pn. 503
Schymscheyn pn. 1200
Scoblicz cs., Likai 493
Scolari András váradi püspök (1409–1426) 2, 42,
51, 72, 77, 271-273, 464, 478, 568, 572, 585,
815, 1109, 1432, 1504
– Máté (István fia) lovag 35-36, 134, 259, 567,
572, 585, 815, 1432, 1504
– lásd még Ozorai
de Scolaribus, de Florentia, Lippi Iohannes 1432;
ügyvéd 1494
– –, – Laurentius 1432, 1483, 1494, 1503-1504
scolaris 295
scolasticus 874
Scörthil pn. 381
scrinium 519
Se[..]-i János (Pál fia) királyi ember 96
sebenicói püspöki szék üresedésben 72, 77, 341,
917, 954, 1252
Sebesi cs. 1293
Sebes-Körös f. (Bihar m.) 981
Sebestyén frater presbiter, zobori konventi
kiküldött 574
– nádori jegyző lásd Panyiti Sebestyén, illetve
bírósági jegyzet: Lecta per magistrum
Sebastinum notarium
seckaui (NRB) püspök: von Albeck, Ulrich
segesdi főesperes: Csitári Miklós
Segesvár szász szék 1484
Seggau vár (Ausztria) Szűz Mária-várkápolna
kh. 198-200, 318-319, 374
Segwar-i lásd Essegvári
Sehter lásd Sitér
Selesen/Selezen-i lásd Szelezsényi
Seliger pn. 1211
Selph-i cs. 753
Selyk szász szék 544
Sember-i lásd Zsemberi
Semjén h. (Szabolcs m.) 23, 61, 484, 699, 845,
1257, 1469
– – (Szatmár m.) 699, 1257
Sempte opp. (Nyitra m.) 1224
– vár (Pozsony m.) 1224, 1227, 1267
Semsei cs. 378, 430, 896, 1333, 1395
de Senatibus, Miklós zágrábi olvasókanonok 854
Sene-i lásd Zsennyei

Sentgerg lásd Szentgyörgy
Sentleurench lásd Szentlőrinc
Sényő h. (Szabolcs m.) 1475
Sényői Antal királyi ember 1312, 1469; megyei
ember 1010
– Balázs királyi ember 241, 1257, 1430
– György királyi ember 235
– János királyi ember 241
– László királyi ember 241, 235
– Sebestyén királyi ember 241, 1257
– Tamás királyi ember 241
Sepsi székely szék 1215
Septér h. (Kolozs m.) 1481
Septéri cs. és Porkoláb cs. 1481
Septhenh-i lásd Szeptenci
Serkei cs. 349, 870-872, 1091, 1157
Serthes lásd Csertész
servitium commune 56, 504, 605, 1464
– minutum 56-57, 504-505, 1464
Seteth lásd Sötét
Setétkúti cs. 849
Seuleb-i Janicsevics Pál báni ember 1009
Sew-i lásd Szői
Seydenswancz pn. 799
sienai püspök: Antal
Sige pr. (Szabolcs m.) 699
Signoria lásd Velencei Köztársaság
Sikati Péter királyi ember 239
Siklósd h. (Sopron m.) 1030
Sile lásd Sülye
Sileu-i lásd Sülyei
Silyakovina h. (Zágráb m.) 154
Simánd opp. (Zaránd m.) 402
Simon mislyei prépost Berzevici Simon
– tasnádi plébános pecsétje 926
–, Bazini Péter gróf káplánja 223
Simonkereki Tamás (Pál fia) királyi ember 1108
Simonovci Imre (Jakab fia) báni ember 486
Simonvölgy h. (Verőce m.) 367
Simonyi h. (Bars m.) 6, 479, 1476; castellum
(Bars m.) 1318, 1476
– – (Borsod m.) 1318
– cs. 6, 179, 435, 479, 1291, 1294-1295, 1308,
1318, 1476
– János ügyvéd 1294-1295, 1308
Sinczenpeiner, Wilhalm krajnai jószágkor mányzó 66
Sinew-i lásd Sényői
Sinj vár (Dalmácia) 1111
Sinka László lédeci (Bars m.) officiális 409

Név- és tárgymutató
Sirak h. (Hont m.) 432
Siri h. (Zaránd m.) kh. 1396
Sirok h. (Heves m.) 992
Siroki Lukács és Márton királyi emberek 1342
Sitér pr. (Szabolcs m.) 142
Siteri Simon királyi ember 104
Sitke h. (Somogy m.) 304
Sitkei cs. 300
Slagauff/Slaguff Péter körmöcbányai esküdt
462, 509, 1084, 1126
Slanchich cs., Mogorowa Dobrava-i 95
Slawkun Cloz Gebholcz-i bíró 381
Slevna-i Lenkovech Pál királyi ember 743
Slick Gáspár birodalmi jegyző 533, 1177
Slop lásd Szaloba
Smid pn. 381, 634, 1540
Smit Han(nu)s iglói esküdt 1533, 1537, 1539
Smuczer lásd Schmutzer
Smyd lásd Smid
Sneider lásd Schneider
Sneyder lásd Schneider
só 1298, 1382
– szállítása 570
–, lengyel 614
sóárusítása 614
de Sodamis, de Florentia, Ferenc mint tanú 1432
sókamaraispán: Ozorai Pipo
Sóki cs. 1038
Sokol vár (Szerbia) 533
Sokoródi cs. 593, 1393, 1422
– Demeter, István és Józsa királyi emberek 103
Solad-i lásd szóláti
soltészság 710
Sólyagi Sebestyén királyi alajtónállómester
(1420–1433) 6, 20-22
Solyensis lásd Maria Saal-i
Solymosi László fogott bíró 278, 470
Som h. (Bereg m.) 966-967
Sombereki cs. 1445
Sombor-i lásd Zsombori
Somfalvi pn. 1233
Somkereki cs. 1183
– Erdélyi cs. 910
Somkút h. (Gömör m.) 650
Somodar h. (Somogy m.) 585
Somogy megye hatósága 103, 1422
somogyi alispán: Gellyei János
– cs., Őri 144
– főesperes: Domokos veszprémi kanonok
– ispán: Marcali Imre
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– konvent mint hh. 304, 445, 496, 1166, 1272
– konventi kiküldött: Gergely karbeli klerikus
304
– – –: János frater (pap) 304, 1272
– – –: László frater pap 445
– plébánosok tizednegyed pere 362
Somogyvár opp. (Somogy m.) kh. 103
Somorja opp. (Pozsony m.) 1276
– – – tanácsa 1276
Somos h. (Sáros m.) 515, 616
Somosi cs. 515, 616
– Bálint, Domokos és István királyi emberek
1108
Somplyo-i Mihály királyi ember 201
Somszegi Székely János és László királyi
emberek 916
Sonkád h. (Szatmár m.) 485
Sopornya h. (Nyitra m.) 1224
Sopporny lásd Sopornya
Sopron v. (Sopron m.) kh. 1, 232, 414, 482, 511,
532, 537, 560, 756, 895, 1233, 1300, 13991400, 1472
– – – adójegyzéke 1545
– – – birtoka 980
– – – királyi adója 208, 990
– – – közössége 1, 22, 63, 82, 90, 121, 125, 208,
358, 414, 511, 528, 532, 551, 819, 980, 1095,
1544, 1546
– – – külső tanácsa 82, 90
– – – tanácsa 129, 503, 546, 560, 582, 611, 622,
635, 756-757, 784, 892, 895, 921-924, 986, 989,
1014, 1095, 1167, 1175, 1211, 1218, 1233, 1399,
1400, 1542, 1555
– – – tartozása 232
– bíró: Schekan Pál
– főesperes: Imre győri kanonok
– harmincadszedő 611; lásd még Kálozi István
– ispán: Kanizsai István
– ispánság 552
– oltárigazgató: Kőszegi János győri kanonok
– polgár 63, 82, 90, 232, 260, 482, 501, 503, 537,
767-768, 784, 892, 922, 1005, 1167, 1211, 1218,
1233, 1300, 1399-1400, 1472, 1542-1543
– polgármester: Laistel/Laystel János
– Rosengasse utca 537
– Szent György-kápolna Szűz Mária-oltára 537
– tanácsos: Gelusch Péter
– városjegyző: Konrád
– zsidó 511, 757
– – utca 482
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Név- és tárgymutató

Sores lásd Szőrös
Sorki cs. 68
– János ügyvéd 762
Soroch-i (Bihar m.) Péter királyi ember 104
Sós cs, Özörényi 1314
Sóskút h. (Pest m.) 24
Sotlar cs., Kispetri 980, 1095
Sóvári Sós cs. 616, 741, 1091, 1184, 1219, 1293,
1307, 1418, 1512
– – László pozsonyi prépost (1421–1429) 191,
469, 1279, 1281, 1286, 1293, 1307, 1409, 1418,
1420, 1512
sörfőzde 337
sörfőzés 120
Sötét cs., Szentkirályi 876
Sövényházi János deák, ügyvéd 287, 312
Spácai cs. 1382
– István surányi (Nyitra m.) várnagy 1382
– János királyi ember 916
– Tamás surányi (Nyitra m.) várnagy és
officiális 1500
spalatói érsek: Doimus
Spandl István pozsonyi vitricus 423, 457
Speigel Hainrich szolgáló 102
Sperendorff pn. 1554
Spies pn. 1188
Spiga pn. 1122
Spiler pn. 750
sponheimi gróf: János 668
sponsus 711
Stájerország 87-89
Stan pn. 137
Stantelke h. (Doboka m.) 1508
Star lásd Esztár
Starnfalwa-i lásd Sztárnyai
Stauthaimer/Stawchaimer Hainrich brucki bíró
1211, 1218; és pfleger 732
Stefanovci cs. 70
Stern pn. 863
Steyna pn. 821
Sthesak-i Egyed és György királyi emberek 138
Stibor erdélyi vajda kápolnája 1458
Stiborici másképp Bolondóci Stibor (Stibor fia)
6, 841, 964, 1291, 1500, 1382
stipendium 1259
Stock Miklós kánonjogi doktor, a szabad
művészetek mestere, Lajos bajor herceg
tanácsosa 1209
Stockindorff h. (Szepes m.) 1536

Stok János (de Glogovia maiori, Lengyelország),
orvostudományi doktor, egri olvasókanonok
(1426–) és a Tizenkét apostol-oltár rektora 1325
Stozzi, Marcello, a firenzei követek kisérője 217
Strassburg v. (NRB) 578
stregenci (Somogy m.) Szent Péter pálos kolostor
és vikáriusa: Tamás 103
Strelye-i lásd Sztreklei
Stvlban pn. 381
Suchta-i lásd Zsujtai
sudaki (Somogy m.) plébános: Ferenc 362, 834
Sugági Miklós vajdai ember 1490
Sugya lásd Suggya
Suggya h. (Temes m.) 1015
Suki cs. 1487
Sulyok cs., Salgónényei 1342
Sumechech h. (Körös m.) 587
Supech-i Orbán (György fia) zágrábi szolgabíró
604
Supko pn. 1554
Surány opp. (Nyitra m.) 1382, 1500
surányi (Nyitra m.) jobbágynévsor 1382
– – várnagy és officiális: Spácai Tamás
– – –: Spácai István
Súri Miklós királyi ember 955
Surowen lásd Szurovin
susicai (Körös m.) presbiter: Kolar Antal 1419
Susjed vár (Szerbia) 533
Sülye h. (Fehér m.) 1490-1491
Sülyei cs. 1490
Sülyi cs. 908
Svájc 693-694
Světlov vár (Morvaország) 714
Swarcz pn. 999-1000
Swgod-i lásd Sugági
Swha lásd Szuha
Swr-i lásd Súri
Sydofelde lásd Zsidófölde
Sydo-i lásd Zsidói
Sygra-i lásd Zsegrai
Sykabony-i lásd Kisabonyi
Sykad-i lásd Sikati
Syleh lásd Sülye
Sytheth-i lásd Siteri
Sywath pr. (Heves m.) 359
Szabadfalva h. (Temes m.) 1168
Szabadfalvi cs. 1168
Szabási Ugron Péter ügyvéd 1419
Szabó Jakab őri lakos, ügyvéd 510

Név- és tárgymutató
Szabolcs megye hatósága 18, 118, 241, 342, 355,
418, 484, 684, 723, 739, 959, 1010-1012
– – jegyzője: Benedek 355
szabolcsi alispán: Jánosi Kántor László, Márki
Antal
– cs. 1051
– Balázs, István és Lőrinc királyi emberek 1078
– főesperes: Pál
– szolgabírák: Ártánházi György, Buji Lőrinc,
Erdődi Péter, Kércsi Illés
Szada h. (Pest m.) 1201-1202, 1249
Szajla h. (Heves m.) 992
Szajlai cs. 1421
Szakállas h. (Hont m.) 592
Szakalya h. (Abaúj m.) 1552
Szakolcai más néven Holicsi Mulcrar Miklós
körmöcbányai polgár, ügyvéd 509
szakolyi (Szabolcs m.) jobbágynévsor 1052
– cs. 357, 1052
– György, Márton és Szilvás Miklós királyi
emberek 761
Szalakuz h. (Nyitra m.) 956
Szalánci László familiáris 570
Szalánkeméni Mikola Jakab szerémi püspök
(1419–1457) 72, 77, 321, 341, 917, 954
Szalatnok opp. (Körös m.) 1103
– más néven Szentmihályfalva h. (Zala m.) 852
Szalatnyai Bacsó Demeter királyi ember 1106
Szalka h. (Szatmár m.) 730, 1259
Szálláspataki Bukur és Nano királyi emberek
1444
Szalmadi Albert királyi ember 142, 235, 342,
361, 796, 1253
– Beke királyi ember 342
– Benedek királyi ember 1253
Szalmatercsi cs. 1551
Szalmavári János veszprémi karbeli klerikus,
káptalani kiküldött 862
Szaloba h. (Szepes m.) 555
Szalók h. (Zemplén m.) 653, 856
Szalóki Demeter királyi altárnokmester (1424–
1426) 59, 90, 986, 1126, 1415
– Gergely királyi ember 1337
– János megyei ember 915
Szalóka h. (Bereg m.) 1248
Szalonna h. (Borsod m.) 1320, 1355
Szalonnai cs. 752, 1060, 1320, 1355, 1465
Szalontai Miklós, a királyi kúriából külön
kirendelt királyi ember 1339
Szamáros h. (Tolna m.) 1359
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Szamos f. (Bereg m.) 61
– – (Kolozs m.) 1149
– – (Szatmár m.) 874
– – lásd még Kis-Szamos
Szamosfalvi László (Gyerő fia) erdélyi nemesek
követe 804, 1270
Szamospataka f. (Bereg m.) 329
Szamosszeg h. (Szatmár m.) 23, 1443
szamosszegi officiális: Keszi Nagy Albert 1443
Szancsali Őz Benedek vajdai ember 1505
Szanda vár (Nógrád m.) 864
szandai alvárnagy: Kövér János
– várnagy: Hok
Szaniszló h. (Szatmár m.) 298, 565
– bozóki prépost 1296
Szántó h. (Nógrád m.) 470
– opp. (Abaúj m.) 911
– János meggyesi (Szatmár m.) lakos, ügyvéd
898
Szántói cs. 278, 283, 352, 470, 1357-1358
– Botka cs. 1356, 1358
– Lack cs. 142, 763
– – Benedek boszniai püspök (1410–1426) 72,
77, 341
– – Dávid mint szlavón bán (1415–1419) 70, 181
szántóföld 40, 61, 78, 111-112, 144, 160, 183, 194,
201, 226, 231, 261, 304, 343, 375, 395, 425,
489, 500, 552, 565, 583, 656, 669, 735, 771,
782, 789, 811, 827, 842, 849-850, 859-860, 874,
906, 914, 933, 943-944, 947, 957, 1010, 1064,
1070, 1092, 1102, 1112, 1118, 1130, 1144, 1216,
1224, 1232, 1268, 1311-1312, 1317, 1322, 1329,
1345, 1381, 1423, 1431, 1475, 1501
–, irtás 1317
Szaplonca h. (Máramaros m.) 755
Szaploncai Bosa cs. 755
– Péter királyi ember 228
Szarka cs., Lihicsi 915
– –, Pecöli 813
– Tamás ügyvéd 1335
Szarkadi cs. és Franciás cs. 1448
Szarvas Jakab újhelyi (Zemplén m.) bíró 1547
Szarvaszói Bank Iván királyi ember 228
– Görhes cs. 755
– Harula királyi ember 228
Szarvkő vár (Sopron m.) 1298
Szász cs., Endrédi 601
– –, Örkei 1438
– –, Tamasóci 601
– herceg: Frigyes
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Név- és tárgymutató

Szász székek 543-544, 1484
Szászfalu h. (Ugocsa m.) 326
Szászfenes opp. (Kolozs m.) 1149
szászfenesi officiális: Rozsályi Kun Miklós
– viceofficiális: Fodor László, Fodor Jakab
Szászi cs. 1279, 1281, 1286, 1409, 1420
– János budai prépost (1419–1425), királyi
alkancellár (1411–1426), veszprémi püspök
(1426–1428) 12, 56-58, 341, 401, 542, 593, 595,
773, 841, 917, 954, 964, 1085, 1162, 1252; Zs.
követe 1095a, 1171a, 818, 919, 997, 1001, 10551057, 1171-1173, 1213, 1220, 1482
– Lőrinc (Miklós fia) királyi ember 1225, 1403
– lásd még Alszászi
szászok 808; kapitánya 1280
szászsebesi (Szászföld) Szent Jakab-kápolna 38
Szatmár cs., Örvesi 345
– megye hatósága 23, 249, 548, 1104, 1145, 1401,
1408, 1443
– opp. (Szatmár m.) 874, 1246; kh. 1246
szatmári alispán: Fancsikai Lázár
– polgár 1246
Szávai cs. 575
– Tamás királyi ember 1495
Szavojai hercegség 1031, 1117, 1482
– hadak 984
– herceg 900, 930, 938, 963, 1031, 1062-1063,
1122, 1162, 1171, 1173, 1178, 1213
– – familiárisa és követe: Rigaudi, Guglielmo
Szebelléb opp. (Hont m.) 1124
Szeben v. (Szászföld) 664
szebeni bíró: András
– polgármester: Jakab
– Szent László király-prépostság 37, 664
Szebenyei András és Bakó Máté királyi emberek
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– István abaúji szolgabíró 971
Szécs opp. (Gömör m.) 855
– – (Zemplén m.) 117, 270, 1244; kh. 1269
szécsi (Zemplén m.) plébánia 1269
– cs. 87-89, 233, 283, 593, 855, 966-967
– (Herceg) Imre 102, 116; felesége: Anna (von
Hohenwart Liebenberger Péter leánya) 102,
116
– Mihály (László fia) fehérvári kanonok 472
– Péter korbáviai püspök (1419–1428), zágrábi
kanonok és goricai főesperes 72, 77, 91, 341,
620, 917, 954, 966-967
Szécsényi cs. 574, 595, 600
– Frank mint országbíró (1397–1408) 269, 1339

– Simon mint országbíró (1395) 429
Szecső opp. (Pest m.) 864, 908
szecsői (Pest m.) officiális: Erazmus
Szecsődi cs. 594, 762
Szedlecsi Donát Benedek királyi ember 252
Szedlicskei cs. 897, 1042
Szeged v. (Csongrád m.) kh. 1237
szegedi polgár 513
szegényház 2
szeghalmi főesperes: Újlaki András (Péter fia)
szegi (Csongrád m.) jobbágynévsor 648
– – officiális: Temesközi Péter
Székási Lőrinc királyi ember 1092, 1282, 1311
– Miklós királyi ember 1092
Szekcsői Herceg cs. 837
– – László 1198; a királyi kúriából kirendelt királyi ember 3; a királyi kúriából külön kirendelt
királyi ember 403
Székely cs., Somszegi 916
– Balázs ferences szerzetes 254
– nemesek 1215
– szék 599, 1215
székelyek 1486
székelyispán 964; lásd még Nádasi Mihály,
Pelsőci Bebek Péter
székelyispáni honor 1040
Székelyi cs. 695
Székelyszegi cs. 1436
szekér 103, 125, 276, 407, 419, 570, 933, 945-946,
1051, 1106, 1146, 1321
Szekeres h. (Szatmár m.) 1197
Székesfehérvár v. (Fejér m.) kh. 658, 665, 675,
773
– – – mellett kh. 305
Székesfehérvári Kelemen fehérvári kanonok 472
– Szent Fülöp és Jakab és Szent László-kápolna
1350
– Szűz Mária-egyház 791-794
Széki cs. 842, 873
szekszárdi apát: Grafeneck Frigyes
– konvent mint hh. 49, 173, 182, 193, 253, 450,
740, 1079, 1198, 1359, 1413
– konventi kiküldött: Balázs frater 182
– – –: Illés pap 253
– – –: Máté frater pap 450
– – –: Pál pap 253
Szelcsény h. (Nyitra m.) 574, 913, 1152, 1240
szelcsényi (Nyitra m.) jobbágynévsor 574
– – officiális: Abacs Pál
Szele cs. lásd Kökényesi Szele

Név- és tárgymutató
Szelemenci János és Szaniszló királyi emberek
1353
Szelény h. (Hont m.) 432, 933
Szelényi cs. 933, 1106
– István királyi ember 1106
Szelepka h. (Ung m.) 144
Szeles cs. lásd Kisandrásfalvi Szeles
Szeleste h. (Vas m.) kh. 1434
Szelestei cs. 626, 1304, 1434
– Tibold ügyvéd 687
Szelezsényi István királyi ember 406-408, 476
Szeli más néven Szentlőrincúr h. (Pozsony m.)
1224, 1227, 1267
Szélkút h. (Tolna m.) 1359
személyazonosság igazolása 644
Szemere h. (Győr m.) 488
Szemerei cs. 488
– Zsigmond királyi ember 735, 797
Szemerédi Balázs (Mihály fia) császári
közjegyző 572; Piacenzai Vicedomini Máté
esztergomi vikárius jegyzője 396
Szemes h. (Somogy m.) 362
Szenc opp. (Pozsony m.) 1225, 1403
szénégetés 948
Szent Adalbert-egyház, Győr (Győr m.) 1115
– Ágnes-egyház, Ruszdorf (Szepes m.) 754
– Ágoston 1551
– András-egyház 470
– –-kápolna, római Szent Péter-bazilika 197
– Anna-apácakolostor, Várad 2, 114, 464
– Apollóniát ábrázoló faliszőnyeg 42
– Benedek pálos kolostor, Bakva (Verőce m.)
1102
– Bereck és Domokos-oltár (Eger) rektora:
Miklós
– Egyed pálos kolostor, Újhely (Zemplén m.) 1547
– Erzsébet-oltár, Eger 275
– Fülöp és Jakab- meg Szent László-kápolna,
Székesfehérvár (Fejér m.) 1094, 1350
– György-egyház (kalocsai egyházmegye)
rektora 76
– – –, Szentgyörgy (csanádi egyházmegye) 440
– –-kápolna Szűz Mária-oltára, Sopron (Sopron
m.) 537
– – –, Buda (Pilis m.) mellett, mint kh. 1177
– István király-oltár, Eger (Heves m.) 246
– –-egyház, Bécs (Ausztria) 636, 1209
– – –, Pápa (Veszprém m.) 1199
– – –, Zágráb (Zágráb m.) 1004
– –-plébánia, Nyír (Nyitra m.) 1107
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– Jakab-egyház, Tas (Pest m.) 351
– – –, Zselic (Somogy m.) 445, 508
– –-kápolna, Szászsebes (Szászföld) 38
– János ferences kolostor, Kismarton (Sopron
m.) 1298
– –-székesegyház Krisztus teste-oltára, Eger vár
(Heves m.) 636
– Katalin-egyház, Kazimierz (Lengyelország)
1458
– –-oltár, Győr (Győr m.) 472, 512
– Kereszt-egyház, Várad (Bihar m.) 566
– – –, Velike (Körös m.) 1419
– Korona 26
– László király sírja, Várad (Bihar m.) 578
– – –-prépostság, Szeben (Szászföld) 37
– –- meg Szent Fülöp és Jakab-kápolna,
Székesfehérvár (Fejér m.) 1094, 1350
– Lőrinc-egyház, Pozsony v. (Pozsony m.) falain
kívül 457
– –-oltár, erdélyi székeskáptalan 68
– Margit-egyház, Bocfölde (Zala m.) 655, 746,
899
– – –, Dombró (Zágráb m.) 281
– Márton- más néven Szent Üdvözító-egyház,
Pozsony (Pozsony m.) 423, 457
– –-egyház, Kutas (Zala m.) 852
– – –, Szepes (Szepes m.) 1116
– –-oltár, Eger (Heves m.) 275, 280
– Máté-oltár (Eger) rektora: Albert
– Megváltó-egyház, Pápóc (Vas m.) 472, 512,
936
– Mihály-egyház, Pozsony v. (Pozsony m.)
falain kívül 423, 457
– – –, Váradvadkert (Bihar m.) 42
– –-kápolna, Eger (Heves m.) 1325
– Miklós-egyház, Gerzence (Körös m.) 302, 317
–, Kisdobrony (Bereg m.) 1292
– – –, Várad (Bihar m.) 42
– Péter pálos kolostor, Stregenc (Somogy m.)
103
– –-bazilika (Róma) 197
– –-prépostság, Óbuda (Pilis m.) 58
Szentábrány h. (Pozsony m.) 1224, 1227, 1267
Szentandrás h. (Kolozs m.) 1451
Szentandrási Barát István (Miklós fia) királyi
ember 600
– Lőrinc ügyvéd 666
– Pál (János fia) báni ember 486
Szentannai másképp Mezőházi Mező cs. 1524
– – – – János és Péter királyi emberek 1288-1289
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Név- és tárgymutató

Szentbalázs h. (Zala m.) 41, 139
Szentbalázsi cs. 139
– Bathy Tamás ügyvéd 1419
Szentdomonkosi cs. 288
Szentegyed h. (Doboka m.) 1445
– – (Verőce m.) 367
Szentegyedi cs. 575
– András és Ozsvát alvajdai emberek 1508
Szenterzsébet h. (Zala m.) kh. 957
Szenterzsébeti Imre (Gáspár fia) gömöri alispán
(1423–1427) 65, 155, 628, 847, 876, 1029,
1100-1101, 1378
– Terjék cs. 975
– Török cs. 859
Szentes cs., Besenyői 519
Szentgotthárd h. (Doboka m.) 1445, 1495
szentgotthárdi apát: Pál, Tamás
– szerzetes 199-200
Szentgyörgy h. (Csongrád m.) 97
– – (Pest m.) 1041
– – (Sopron m.) 1298
– – (Szepes m.) 893
– – (Torda m.) 1183
– – (Zágráb m.) 588
– más néven Kisfalud h. (Zala m.) 632, 859
– opp. és vár (Körös m.) 72
szentgyörgyi (Bodrog m.) officiális: Bakonyai
László
– (csanádi egyházmegye) Szent György-egyház
rektora: Tamás (Gergely fia) 440
– (Csongrád m.) jobbágynévsor 648
– – officiális: Temesközi Péter
– – pap 648
– (Somogy m.) plébános: Kelemen 362, 834
– cs. 1183
– Bálint, a királyi kúriából külön e célból
kirendelt nádori ember 314; a királyi kúriából
kirendelt nádori ember 649; ügyvéd 1307
– gróf cs. 1279, 1281, 1286, 1409, 1420, 1549;
lásd még Bazini
– István alvajdai ember 1491
– Vince cs. 675, 817, 1186
– – Bálint kamarahaszna-ispán 665, 675, 817,
1186; mint birtok királyi lefoglalója 1087
Szentgyörgyvölgyi Fekete Mihály salamonvári
(Zala m.) officiális 758
Szentháromsági Vas cs. 875
Szentháromság-kápolna, Bazin (Pozsony m.)
223
– –, Győr (Győr m.) 173, 488, 936

Szentimre h. (Fehér m.) kh. 68, 106, 1481
Szentistvánfalva lásd Szentkirályfölde
Szentistváni Antal királyi ember 600
Szentiván h. (Doboka m.) 1445
– – (Trencsén m.) 180
– pr. (Szabolcs m.) 142
Szentiváni cs. 893, 1215
– Gergely és István alvajdai emberek 624
Szentivánfalva h. (Vas m.) 158, 610, 626
szentivánfalvi (Vas m.) plébános: István 626
– cs. 610, 626
Szentjakab h. (Torda m.) 1448
Szentjakabi cs. 1067
Szentjakabfalvi Chernel cs. 660-661, 820
Szentkirály h. (Fejér m.) 1087
– – (Pest m.) 1041
Szentkirályi János bodrogi alispán (1425–1427)
196
– Sötét cs. 876
Szentkirályfölde/Szentistvánfalva h. (Fejér m.)
305
szentkirályok szabadsága 514, 614
Szentkozmadamján h. (Zala m.) 852
szentkozmadamjáni (Zala m.) jobbágynévsor
758
Szentlászló h. (Komárom m.) 1261
– – (Pest m.) 1041
– – (Zala m.) 643
Szentlászlói cs. 643
– Lőrinc királyi ember 1413
Szentlélek-kápolna, Lepoglava 8
Szentlőrinc h. (Abaúj m.) 378, 430
– – (Szepes m.) 255, 893
Szentlőrincúr más néven Szeli h. (Pozsony m.)
1224, 1227, 1267
Szentmargita h. (Szepes m.) 335, 350, 461, 466
Szentmargitai András királyi ember 1153, 1426
Szentmárton h. (Vas m.) kh. 233
– városrész (Várad v.) 2
Szentmártoni cs. 283, 660
– Antal megyei ember 991
– Bán cs. 359
– Gergely (Demeter fia) pécsi egyházmegyei
klerikus 576
Szentmártonkátai cs. és Szunyog cs. 908
Szentmihály h. (Zala m.) 643, 1384
szentmihályi (Zala m.) villicus 1384
– cs. 1391
– Bagoly cs. 593, 1393, 1405
– Fülöp volt szepesi várnagy, ügyvéd 45

Név- és tárgymutató
– Vas Mihály királyi ember 1040
Szentmihályfalva más néven Szalatnok h. (Zala
m.) 852
Szentmihályfalvi cs. 786, 844
Szentmihálytelki cs. 1449
– Tompa István királyi ember 1441
szentmihályúri (Nyitra m.) plébános: Gál 1428
Szentmiklós h. (Zala m.) 1502
Szentmiklósi cs. 1146
– Ferenc királyi ember 1445
– János (András fia) bodrogi szolgabíró 196
– László (Gyula fia) királyi ember 1146
Szentpál h. (Küküllő m.) 1460
Szentpáli cs. 218, 473
– György királyi ember 1384, 1488
– János királyi ember 1384, 1405, 1502
– Mátyás királyi ember 1384, 1405
– Miklós királyi ember 1384
– Nagy Antal királyi ember 1384
Szentpéter h. (Somogy m.) 103
– – (Vas m.) 619
– opp. (Borsod m.) kh. 115, 1230
Szentpéterfölde h. (Zala m.) 595, 600, 766
Szentpéteri Mihály királyi ember 660
szentszéki bíróság 770, 926, 1199
– per 891
– protonotárius: Benedek (Mihály fia) fehérvári
prépost, di Melanesi, Miklós
Szenttamás negyed, Pécs (Baranya m.) 327
Szép cs., Jáki 1105
Szepes megye hatósága 11
Szepesföld 1470
szepeshelyi plébános: Mihály 396
szepesi alispán: Betlenfalvi Márton
– alvárnagy: Roskoványi Pálca Pál
– comes terrestris: Henkil Péter 459
– cs. 1259, 1436
– dékánkanonok: Görgei Ferenc/Frank, Péter
– határvidék 947
– kanonok: Betlenfalvi András (Jakab fia),
Fehérvári Péter, Gros András, János vikárius,
Késmárki Péter, Marokh Simon (János fia),
Ros János, Úszfalvi János
– káptalan 112, 684, 942, 949, 951, 1128-1129,
1135, 1242, 1340
– – aljegyzője: Péter deák
– – mint hh. 33, 45, 202, 255, 276, 309-310, 334335, 350, 376, 392, 419, 453, 461, 466, 489, 502,
515, 527, 555, 616, 670, 741, 771, 773, 806-807,
827, 832, 851, 893, 907, 944-947, 970, 1026,
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1033-1037, 1130, 1184, 1283, 1289, 1293, 1313,
1345, 1347, 1365, 1390, 1418, 1493, 1497, 1510
– káptalani
kiküldött:
András
karbeli
klerikus1033-1036
– – –: Gáspár karbeli presbiter 1497
– – –: Gros András kanonok 461
– – –: Miklós karbeli klerikus 334
– – –: – őrkanonok 616, 970
– – –: Péter deák, aljegyző 419
– – –: Ros János kanonok 616
– – –: Tamás deák, karbeli klerikus 907, 1510
– olvasókanonok: Edelényi András, János
– őrkanonok: Miklós
– prépost: Késmárki György
– – mint vikárius 113
– Szent Márton-egyház 113, 1116
– szentszéki bíróság 113
– szolgabíró (tízlándzsások ispánja): Bozafalvi
Acél János
– várnagy: Betlenfalvi Márton, Szentmihályi
Fülöp
– vikárius: János kanonok
Szepesváralja opp. (Szepes m.) 334; kh. 11
szepesváraljai plébános: János 396
Szepetneki cs. 139
Széplak h. (Küküllő m.) 1379, 1460
Széplaki cs. 163, 1512
Szeptenci cs. 1064
Szer h. (Csongrád m.) 97
szerb király: Tvartko (II.) István
Szerbia 533
Szerdahelyi cs. 60, 368, 587, 836, 965, 998, 1419,
1435
– Ders Márton bán 368
– Ferenc máramarosi alispán (1423–1426) 755
– György (Bereck fia) báni ember 965
– másként Bicskei László királyi ember 1152
Szerecsen cs., Gereci 531
– pn. 891
Szered lásd Szeret
Szerednye h. (Ung m.) kh. 1244-1245
Szerémi Imre (Miklós fia) fehérvári kanonok
211; éneklőkanonok 333, 363-365, 439, 490491, 1265
– kanonok: Miklós (Lénárd fia)
– püspök: Szalánkeméni Mikola Jakab
Szeremlényi cs. 629
Szerencs f. (Zemplén m.) 160
Szeret opp. (Pozsony m.) 1224, 1227, 1267
Szeretva h. (Zemplén m.) 277
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Név- és tárgymutató

Szeretvai cs. 268, 277, 703, 1489
– János királyi ember 1354
– Király Tamás királyi ember 1353
– Ramocsa cs. 144, 1003, 1496
Szergény h. (Sopron m.) 601
Szeri cs. 97, 287, 312, 344, 441, 444, 648, 774,
1237
szerszám, eke 5
–, kasza 951
szerzetesek áttelepülése 254
szerzetesrendiek, ágostonosok 42
–, bencések 265
–, ciszterciek 199-200, 319
–, ferencesek 254, 1298
–, kamalduliak 35, 42
–, minoriták 42
–, pálosok 42, 103, 188, 302, 317, 434, 620, 640,
912, 1102, 1123, 1203, 1208, 1397-1398, 1547
–, premontreiek 860
Sziget opp. (Máramaros m.) kh. 755
– pr. (Zala m.) 595, 600, 766
szigetfői főesperes: Bereck
Szigeti Zsoldos Balázs királyi ember 1146
Szilágy f. (Közép-Szolnok m.) 914
Szilágyi cs., Perkedi 342
– –, Szilvási 624
– Gergely kúriai jegyző, a királyi kúriából külön
e célra kirendelt királyi ember 800
– László lovag, a rác despota jogügyigazgatója
1246
Szilágyszeg f. (Közép-Szolnok m.) 914
– h. (Közép-Szolnok m.) 679, 879
szilágyszegi (Közép-Szolnok m.) Szűz Máriakápolna 879
– cs. 679, 879
– Pál ügyvéd 679; mint fogott bíró 879
Szilaslucsei cs. 1181
Szili Miklós királyi ember 746
Szilice h. (Torna m.) 1320, 1355
Szilkeréki cs. 589
– Antal alvajdai ember 1506
– Mihály alvajdai ember 1506
– Miklós királyi ember 1441
Szilvaközi cs. 1456
Szilvás cs., Szakolyi 761
– h. (Bács m.) 274
– – (Kolozs m.) 1445, 1481
Szilvási István és János alvajdai emberek 1506
– Szilágyi István alvajdai ember 624

Szilveszter fehérvári kanonok, káptalani kiküldött 649, 789
Szin h. (Torna m.) 1320, 1355
Szind h. (Torda m.) 1448
Szineg pr. (Nógrád m.) 470
Szinyefő más néven Rencseső h. (Sáros m.) 896
Sziráki Csánó Márton királyi ember 214
Szirmai cs. 326
Sziszek h. (Zágráb m.) 181
Szklabonya h. (Nógrád m.) kh. 1317
szlavón bán: Cillei Hermann, Gutkeled nembeli
István, Marcali Dénes, Monoszlói Csupor Pál,
Szántói Lack Dávid
– – körösi széke 721, 965, 1127, 1208, 1232, 1501
– – zágrábi széke 596, 1169-1170
– báni általános rendelet 596
– – jelenlét bírósága 55, 70, 181, 371, 588
– – kinevezés 70
– vicebánok:
Hanchyhar
Zsigmond,
Kapfenstein/Kapistenar Wolfard
Szlavónia 87, 446-447, 719
– (bíráskodási) szabadsága 70
– hercege: Kálmán (II. András fia) 562
sznezsnicai (Trencsén m.) bíró és polgár 1165
Szobapatakai cs. 975
– János nádori ember 996
– Kis János nádori ember 957
– Zalai Mihály királyi ember 660
Szobocsina más néven Verthlyn h. (Körös m.)
181
Szobonya lásd Fedémesi Szobonya
Szocsik cs., Németi 1292
szokásjog, magyar lásd ország szokása
–, német 971
Szokoly h. (Tolna m.) 585
szóláti (Somogy m.) plébános: Márton 362, 834
– cs. 1433
szolga 635, 1199, 1211, 1251, 1548
szolgáló (diener) 102
szolgálóleány 1351
Szolnoki cs. 1051
– Lőrinc és Lukács királyi emberek 796
– főesperes: Gergely
– ispán: Csáki László
szombathelyi (Baranya m.) plébános: Pál 538
Szomolnok v. (Szepes m.) 119
szomolnoki bánya rézhozama 119
– városkönyv 119
Szomolya h. (Komárom m.) 1261
Szomolyai György királyi ember 454

Név- és tárgymutató
Szomordoki Balázs királyi ember 1441
– György királyi ember 1441, 1448
– Imre kolozsi szolgabíró 1149, 1204; alvajdai
ember 621
– Mihály alvajdai ember 621, 704
Szomszédvári Tót cs. 154, 371, 393, 1004, 11691170, 1349
Szontó h. (Sopron m.) 1298
Szovát h. (Kolozs m.) 1487
Sződi h. (Arad m.) 97
– Benedek aradi kanonok 472
Szői Antal, István, János és Péter királyi
emberek 1146
Szőke cs., Felsőbaksai 914
– –, Laskodi 519
Szölcei cs. 124
– Imre megyei ember 124
Szőllős h. (Somogy m.) 702
szőlő 25, 46, 117, 250, 270, 470, 537, 720, 813,
816, 863, 949, 978, 1128, 1135, 1188, 1203,
1224, 1233, 1264, 1399, 1423, 1436, 1447,
1501, 1547
szőlőfürt 1135
szőlőhegy 789, 1264
Szőlős más néven Káptalanfölde h. (Nyitra m.)
395
– pr. (Szabolcs m.) 1475
szőlősi (Ugocsa m.) polgár 131
– más néven Káptalanföldi cs. 395
– Pál ügyvéd 192, 205
szőlőtőke 1135
szőnyeg, fali- 42
Szöre cs., Agyagosi 1077
– – lásd még Gyórói Szöre
Szörény h. (Pest m.) 1041
– vár (Szörényi bánság) 577
szörényi bánság üresedésben 72, 77, 341, 917,
954, 1252
Szőrös cs. lásd Petróci Szőrös
szövet 432, 926, 1046, 1324
–, itáliai 926
–, selyem 815
szövetségkötés Velence ellen 1055
–, aragón-magyar 993
–, firenzei-velencei 141, 883
–, lengyel-litván-magyar 1556
–, magyar-lengyel 577
– –-milánói 497, 507, 581, 591, 803, 961, 1178
–, moldvai-török 1556
–, pápai-magyar-milánói 878
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–, Zs. és V. Márton pápa között 997, 1121
Szrebernik vár (Ozorai bánság) 938
Sztáncsi cs. 1048, 1051
Sztankóci cs. 1112, 1118
Sztári cs. lásd Esztári cs.
Sztárnafalvi lásd Sztárnyai
Sztárnyai László krasznahorkai várnagy 946,
1022, 1025, 1321
Sztolnikovci cs. 531
Sztosházai Miklós (Tamás fia) királyi ember
1288-1289
Sztrázs cs., Ternyei 1390
Sztreklei István királyi ember 1444
sztrezai (Körös m.) Szűz Mária-egyház mint kh.
1419
– – – – – plébánosa: Fábián 1419
– káplán: Péter 1419
Sztrite h. (Ung m.) 982-983, 1245, 1299
sztritei lakosok pereskedése 1299
– cs. 982-983, 1244-1245, 1269
– Ferenc királyi ember 117
– György királyi ember 1244-1245
– Király Tamás királyi ember 143, 151
– Tamás királyi ember 117, 270, 1244-1245,
1354, 1374
Szúcs h. (Heves m.) 288
Szucsány opp. (Tuórc m.) 614
Szuha h. (Heves m.) 359
Szuhai cs. 461, 466
– János (Jakó fia) lovag, ügyvéd 461
Szuhapataka h. (Trencsén m.) 479
Szunyog cs., Szentmártonkátai 908
Szurdok h. (Torda m.) 1448
Szurovin h. (Nyitra m.) 476
Szúti János királyi ember 117, 145
Szutiszka h. (Bosznia) kh. 1190
Szutor más néven Baráti h. (Győr m.) 1254
Szutori cs. 306, 800
– Nemes cs. 1254, 1407
Szűcsi h. (Heves m.) 615
szüret 250
Szűz Mária pálos kolostor, Garig (Körös m.)
1208
– – – –, Lád (Borsod m.) 434
– –-egyház, [...] 838
– – –, Székesfehérvár (Fejér m.) 211-213, 333,
791-794, 1094, 1410-1411
– – –, Sztreza (Körös m.) 1419
– – –, Zrin vár (Zágráb m.) 1206
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Szűz Mária-kápolna, Szilágyszeg (KözépSzolnok m.) 879
– –-kolostor, Zágráb (Zágráb m.) 91
– –-monostor, Savnik (Szepes m.) 1116
– –-oltár, Eger (Heves m.) 1325
– – –, Pécs, rektora: Megyeri Gergely 25
– – –, soproni Szent György-kápolna 537
– –-várkápolna, Seggau vár (Ausztria) 198-200,
318-319, 374
Taatha-i lásd Tátéi
Tab h. (Somogy m.) 702
Tabajdi Sas Jakab királyi ember 1336
Tadyka-i lásd Tátikai
Tajna h. (Nyitra m.) 918
Takácsi cs. 1199, 1518
– János ügyvéd 1518
Tákosi cs. 1259
– Tamás királyi ember 1259
Talbt pn. 1126
Tamás (Gergely fia), a szentgyörgyi (csanádi
egyházmegye) Szent György-egyház rektora
440
– budai kanonok 937, 1114
– deák, szepesi karbeli klerikus, káptalani
kiküldött 1510
– –, ügyvéd 1293
– esztergomi városi jegyző, ügyvéd 891
– fehérvári karbeli klerikus, káptalani kiküldött
398
– – – –, keresztes konventi kiküldött 508
– frater pap, zobori konventi kiküldött 471, 1076
– – –/presbiter, garamszentbenedeki konventi
kiküldött 460, 465, 1240
– – presbiter, jászói konventi kiküldött 429, 942,
949, 951, 1135, 1187
– –, a stregenci (Somogy m.) pálosok vikáriusa
103
– győri dékánkanonok mint ügyvéd 1254
– – éneklőkanonok 936, 1115, 1285; mint ügyvéd
1254
– pozsonyi kanonok lásd Bellusi Tamás
– rakitnicai (Körös m.) plébános, csázmai
kanonok 91
– szentgotthárdi apát 1119
– szepesi karbeli klerikus, káptalani kiküldött
907
– ügyvéd 1124
– vasvári éneklőkanonok 852
– zágrábi kanonok 341

– zenggi püspök (1405–1430) 72, 77, 341, 917,
954
–, a fehérvári keresztes konvent preceptora 487
Tamásfalva h. (Sáros m.) 1345
Tamásfalvi cs. 28, 326, 1027, 1130, 1345, 1449
– Gergely csázmai olvasókanonok 1345
Tamási Henrik (János fia) királyi udvarmester
(1423–1432) 1079, 1274
– László (János fia) királyi ajtónállómester
(1417–1434) 72, 77, 341, 897, 917, 954, 1079,
1177, 1252
Tamasóci Szász cs. 601
Tamásváralja h. (Ugocsa m.) 326
Tampek lásd Tompek
tanúsor 396, 636, 754, 936, 1177, 1209, 1419,
1432, 1483
Tapalóci lásd Szerdahelyi
Tapán lásd Haraszti Tapán
Tapaszfalva h. (Vas m.) 1434
Tapaszi Pál kúriai jegyző, a királyi kúriából
külön e célra kirendelt királyi ember 800,
1254
tapolcsányi (Nyitra m.) vámos 574
Tapoly f. (Sáros m.) 336
Tapul lásd Tapoly
tárcafői főesperes: László
tardi (Somogy m.) plébános: György 362, 834
tárgyalás, bizánci-lengyel 1556
–, firenzei-magyar 369, 646
–, velencei 713
Tari cs. 992
– Lőrinc 992
Tarján h. (Komárom m.) 1261
Tárkányi cs. 171, 699, 933
– Dénes mester, nádori jegyző, a királyi kúriából
kirendelt nádori ember 305; a királyi kúriából
külön kirendelt nádori ember 461
– Pál fehérvári kanonok 365, 491
Tarkői cs. 616
Tarnalia lásd Tornalja
Tarnóc h. (Ung m.) 144
Tarnóci cs. 100, 144
– Bálint, Mihály és Pap Imre ügyvédek 510
– Kelemen ungi szolgabíró 1416
Tárnoki Bolgár László királyi ember 1413
– Pál királyi ember 48
– Vid(a) királyi ember 48; megyei ember 196
– szék 59, 82, 90, 924, 986, 1126
– városok bírósága 59

Név- és tárgymutató
tárnokmester: Berzevici Péter, Pelsőci Bebek/
Nagy János
– és bírótársai 90
Tarpa h. (Bereg m.) 329-330
tarpai officiális: Ibrányi András 329
Taschner pn. 1400
tasi (Pest m.) Szent Jakab-egyház 351
– cs. 351
tasnádi plébános: Simon 926
– vikárius: Miklós csanádi kanonok és torontáli
főesperes
Tata opp. (Komárom m.) 203a, 646, 1261
– – – kh. 533-536, 542-544, 549, 558, 561, 567571, 577-578, 582, 585, 592-595, 599-600, 606,
608-609, 612-614, 619, 630, 693, 784
– vár (Komárom m.) 1261
tatai szerződés 533
– tanácskozások 889
tatár betörés 1214
– cs., Betlenfalvai 832
– Miklós ügyvéd 334
Tátéi György és Miklós vajdai emberek 1490
Tátika vár (Zala m.) 665, 675, 817, 1186
Tátikai cs. 352
– Bertalan királyi ember 103
Tátony h. (Somogy m.) 445
tátonyi (Somogy m.) jobbágynévsor és villicus
508
Tauth/Tawt János körmöcbányai esküdt 59, 462,
509, 1084
Tegenyei Imre királyi ember 144
– Jakab királyi ember 144, 261; ügyvéd 510
– Miklós királyi ember 144
Tegzes cs. lásd Terjékfalvi Tegzes
– Domokos lásd Terjékfalvi Tegzes Domokos
Tehna h. (Zemplén m.) 1244
telek 78, 107, 110, 144, 183, 194, 222, 255, 305,
375, 451, 461, 470, 525, 540, 656, 669, 782,
846, 874, 957, 958, 1030, 1102, 1123, 1127,
1180, 1208, 1216, 1224, 1232, 1262, 1265,
1284, 1298, 1329, 1397, 1501, 1520, 1522
– ( fundum curie) 842
– ( fundus seu curia) 1501
– (laneus vulgo lehen) 99
– (laneus) 296
– (manseolus) 114
– (mansio) 789
–, plébánosé 874
Telekes (mindkettő) h. (Borsod m.) 285-286,
1006-1007, 1250
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– h. (Zemplén m.) 530
Telekesi Anda Balázs királyi ember 593, 619
– – Benedek királyi ember 593
– Antal (János fia) királyi ember 1070-1072
– – (másik) királyi ember 1071-1072
– Dénes királyi ember 1070-1072
– István (György fia) vasi alispán (1426–1438)
124, 136, 991, 1027; királyi ember 593, 619;
vasvári officiális 1119
– László (Miklós fia) királyi ember 593
– Lőrinc királyi ember 1070-1072
– Mihály (Bíró fia) királyi ember 593, 10701072
– – (másik) királyi ember 1070-1072
– Nagy cs. 1356
– – Bálint királyi ember 593
– Zenes Balázs királyi ember 619
Telki h. (Sáros m.) 790, 828, 1390
– (Somogy m.) plébános: Pál 362, 834
Téma másképp Fábiánfalva h. (Nógrád m.) 848
Témai másképp Fábiánfalvai cs. 848
Temes megye hatósága 166
temesi alispán: Derecskei Pál, Mekcsei Imre
– ispán: Ozorai Pipo
Temesközi Péter tömörkényi, szegi és
szentgyörgyi (Csongrád m.) officiális 648
Temesvár v. (Temes m.) 1236; kh. 166, 857, 1343
Temesvári pn. 114
temetés 815
temetkezési hely 42, 1094
temető 305, 470
Tenczer cs. 638
Terbegec h. (Hont m.) 1216
Terbelédi cs. 933
– Veres cs. 848
Terebes opp. (Zemplén m.) 1271; kh. 1118, 1242,
1440
Terebezd h. (Somogy m.) 304
Terebezdi cs. 103, 304
– Kandal cs. 304
Teremes cs. lásd Felpéci Teremes
Terenye lásd Kis- és Nagyterenye
Terenyei cs. 288
– László fogott bíró 278, 470
Terestyénfalvi cs. 687
– János (Iván fia) királyi ember 158
– Lukács megyei ember 991, 1027
Teresztenyei Benedek királyi ember 945-946;
nádori ember 1355
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Teresztenyei György (István fia) királyi ember
943-948; nádori ember 1321, 1323, 1355
– – (László fia) királyi ember 943-948; nádori
ember 1314, 1320-1323, 1355
– István (János fia) ügyvéd 1306, 1314
– János (István fia) királyi ember 943-948;
nádori ember 1321-1323; ügyvéd 752, 1024,
1303, 1320-1323
– – (László fia) királyi ember 943-948, 10331036; nádori ember 1314, 1321-1323, 1355;
ügyvéd 1355
– – (Mihály fia) nádori ember 1355
Terjék cs., Kutasi 655
Terjékfalvi Tegzes Domokos királyi ember 138;
ügyvéd 392, 741, 776, 1293, 1307, 1418
Terjéni Rénold fogott bíró 278, 470
termény 703, 735, 769, 955, 1382
–, dió 231
–, gabona 231, 261, 343, 739, 1244
–, káposzta 231, 782
–, sáfrány 1144
–, szalma 1051
–, széna 343, 703, 735, 758, 966, 1012, 1051,
1070, 1106, 1242
Ternyei Sztrázs cs. 1390
Terpény h. (Zala m.) 339
Terpényi cs. és Daru cs. 352
– Domokos ügyvéd 1356
Terpinic cs. lásd Oresiai Terpinic
Terseci Mihály báni ember 1169-1170
Teszéri László kúriai jegyző, a királyi kúriából
külön e célból kirendelt királyi ember 297;
királyi ember 564-565
Tét h. (Győr m.) 353
Téti cs. 62
Tétel h. (Fejér m.) 1087
Tetétleni cs. 1087
Teutonico, Pietro, milánói hercegi követ/
megbízott 976, 1098-1099
Tevel h. (Tolna m.) 487
Teveli cs. 1199
– János kispéci (Győr m.) officiális 4, 16, 79, 84
Texws lásd Tegzes
Thehna lásd Tehna
Themerd-i lásd Tömördi
Themerken-i lásd tömörkényi
Therbeded-i lásd Terbelédi
Therbych cs., Zwblya-i 656-657
Theree lásd Töre
Therek lásd Török

Therezthyen-i lásd Teresztenyei
Thetesgamas-i lásd töttösgamási
Thethachych nemzetség 917
Thethachych-i lásd Gregoriovci
Thethews lásd Töttös
Thewk-i lásd Töki
Thewmerken lásd Tömörkény
Thewth pr. (Szabolcs m.) 1475
Thewthus-i lásd Töttösi
Thezer-i lásd Teszéri
Thiberchowch lásd Tiborcovc
Thiked-i lásd Tyukodi
Thofew-i lásd Tófői
Tholes-i lásd Tullusi
Thomar-i lásd Tomori
Thomasch sznezsnicai (Trencsén m.) bíró 1165
Thoran-i lásd toruńi
Thorosthenfalwa-i lásd Keresztényfalvi
Thother lásd Tötör
Thusyr-i lásd Tuzséri
Thuzda cs., Jánoki 720
Thwat lásd Tauth/Tawt
Thwhul lásd Töhöl
Thwnyogh-i lásd Tunyogi
Thwrek lásd Török
Thwsa-i lásd Tussai
Thwsson-i lásd Tuzsoni
Thyburchouch lásd Tiborcovc
Thykud-i lásd Tyukodi
Thyman cs., Apáti 1358
Thyonyogh-i lásd Tunyogi
Thyvis lásd Tövis
Tiba cs. 268
Tiba h. (Ung m.) 1354
Tibai cs. 680, 1003
Tibaházi István nádori ember 1022,1314, 13201323, 1378, 1465, 1468
– János megyei ember 1378
Tiba(ház)i Péter nádori ember 1320
Tiborcovc h. (Körös m.) 965, 998
Tilaj h. (Vas m.) 1071-1072, 1143, 1156
Timafalvi Lőrinc királyi ember 110, 222
Tindel pn. 509
Tinich/Ginich nemzetség 1334
Tisnica vár (Szerbia) 533
Tisza f. (Szabolcs m.) 18, 118, 1381
tisztség, adószedő 94
–, (belli)ductor 536
–, bíró lásd az egyes településeknél
–, harmincadszedő 90, 94, 125, 611, 990

Név- és tárgymutató
–, kamarás 989
–, kapitány 536
–, kenéz 1396, 1486, 1498
–, konyhamester 1236
–, levator 44, 536
–, officiális 4-5, 16, 18, 24, 79, 84, 195, 302, 317,
329, 406-407, 465, 574, 648, 656-657, 740,
742, 758, 776, 816, 847, 864, 872, 915, 943944, 948-949, 971, 1022-1025, 1078, 1107,
1119, 1128, 1131, 1149, 1237, 1242, 1248, 1264,
1277, 1316, 1322, 1381, 1396, 1413, 1443, 1447,
1452, 1500
–, officiális, vice- 1149, 1452
–, sollicitator 44
–, soltész 1316
–, solutor 536
–, udvabíró 114
–, vajda 302, 317, 1396, 1498
–, vámszedő 574, 847, 990, 1046, 1248, 1277
–, várnagy 93-94, 475, 571, 732, 742, 820, 849850, 864, 942-943, 945-946, 957, 1022, 10241025, 1067, 1322-1323, 1340, 1382, 1398, 1452,
1500
– –, al- 93-94, 864, 893, 897, 1042
–, villicus 302, 317, 474, 508, 1095, 1107, 1127,
1215, 1384, 1552
–, vitricus 423, 457, 644
–, zsoldosvezér 780
titeli káptalan mint hh. 1092, 1282
– káptalani kiküldött: Bertalan karbeli klerikus
1282
– prépost: Essegvári János
Tivadarfalvi Veres cs. 1519
– – János és László királyi emberek 1258
tizedlajstrom, Bártfa 903
Tizenkét apostol-oltár (Eger) rektora: Péter egri
klerikus, Stok János 1325
Tizzano v. (Itália) 35
Tódor (Jakab fia) csázmai főesperes 86
Tófája h. (Arad m.) 974
Tófői János királyi ember 660, 820
Tokaj h. (Zemplén m.) 18
tokaji (Zemplén m.) rév 118
Tóközihalábori cs. és Póka cs. 673
Tolna megye nemessége 315
tolvaj 400
Tomaj h. (Zala m.) 1199
Tomaji cs. 1199
Tomay cs., Ohad-i 73
Tomka cs., Kapacsóci 934
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Tomori cs. 1157
Tompa cs., Boldogasszonyfalvi 1488
– –, Monyorósi 1244
– –, Szentmihálytelki 1441
Tompek cs. lásd Oroszvári Tompek
Toplicai László (Tamás fia) báni ember 371
Toplicza lásd Topuszkó
Topuszkói László báni ember 393
Torbács h. (Nyitra m.) 162
Torbácsi cs. 152, 156, 162, 170, 677, 688
Torboch-i lásd Torbácsi
Torda cs., Mindszenti 521
– v. (Torda m.) kh. 621, 624-625, 1426, 1433,
1438, 1441, 1444-1445, 1447-1449, 1451
Tordas h. (Pest m.) 789
tordasi (Pest m.) bíró: Tót Pál 789
– Bálint deák, ügyvéd 1419
Torkos lásd Kuldói Torkos
Torma cs., Danoti/Danothy-i 29
tornai várnagy: Horvát(i) György
Tornalja h. (Liptó m.) 1026
Tornalji cs. 466, 1026
– László (Miklós fia) liptói alispán (1426) 812
Tornava h. (Gömör m.) 944
Torockói cs. 1226, 1445
torontáli főesperes: Miklós
– ispán: Lazarevics István
torony, Zágráb városában 372, 1548
Torozmeli Demeter nyitrai szolgabíró 523-524,
1107, 1176, 1404
toruńi (Lengyelország) polgár 184-185
Toszkána 1053
Tót cs., Csányi 948
– –, Marosfalvi 174
– – lásd még Szomszédvári Tót
– Pál tordasi (Pest m.) bíró, ügyvéd 789
Tótfalu h. (Szepes m.) 461, 466
tóti (Somogy m.) plébános: Mihály 362, 834
– – –: Péter 834
Tótsolymosi Apród cs. 1184
– Péter ügyvéd 33
Töhöl h. (Bars m.) 849
Tőke cs., Agárdi 1473
Töki István alvajdai ember 641
tőli (Somogy m.) plébános: Miklós 362
Tömördi cs. 1434
tömöri (Somogy m.) plébános: János 362, 834
Tömörkény h. (Csongrád m.) 97, 648
tömörkényi (Csongrád m.) jobbágynévsor 648
– – officiális: Temesközi Péter
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Törcs vár (Fehér m.) 94
Töre h. (Bars m.) 479
Török cs., Danoti/Danothy-i 29
– –, Gregoriovci 917
– –, Rohodi 1381
– – lásd még Indali Török
– Birodalom 972
– elleni háború 1095a, 558, 577, 672, 801, 826,
889, 919, 979, 1002, 1213, 1222, 1556
– – védelem 493
– fogság 70, 368, 527
– hajóhad 1461
– szultán lásd Murád (II.)
– támadása 719, 938, 1081, 1111, 1125, 1206,
1287
Tötör h. (Doboka m.) 624, 725
Tötöri cs. 624, 725
Töttös cs. lásd Bátmonostori Töttös
töttösgamási (Somogy m.) plébános: Mihály
362, 834
Töttösi cs. 1467
Tövis más néven Rakka h. (Fehér m.) 68
Tövisi cs. 289-290
traui püspöki szék üresedésben 72, 77, 917, 954,
1252
Trausdorfi Hagenauer cs. 552, 1030
– – Bertalan királyi ember 377, 744
– – János királyi ember 247, 744
Trencsén v. (Trencsén m.) kh. 3, 6, 13, 18-20, 2628, 30-31, 44, 53, 59, 63-64, 614, 819
– – – tanácsa 90
trencséni ispán (a Vág f. kapitánya): Perényi
Miklós (Miklós bán fia)
– polgár 260
Treutul cs. lásd Nevnai Treutul
Treviso v. (Itália) 446
Trient v. (NRB) 823
trienti püspök 705, 823, 885
tripoliszi püspök: János egri kanonok és
segédpüspök
Tripolitanensis-i lásd tripoliszi
Troczan-i lásd Trocsányi
Trócsányi cs. 34
– Benedek királyi ember 276
– Gergely sárosi szolgabíró 397, 711
– László királyi ember 276
– Mihály királyi ember 276
– Tivadar királyi ember 276, 419
trónszék 1177
Trostein-i Arngel cs. 377

Trutemberg cs. 38
Tschekan lásd Schekan
Tul-i lásd tőli
Tullusi Benedek királyi ember 1157
Tunyogi András megyei ember 23; királyi ember
760, 869, 1380
– Bertalan királyi ember 225, 485, 760, 788,
1380-1381
– Imre megyei ember 23; nádori ember 449, 905
Túr h. (Zala m.) 139
túri (Somogy m.) plébános: György 362, 834
– Jakab királyi ember 1106
– Márton (András fia) császári közjegyző 834
– Mihály kúriai jegyző, a királyi kúriából külön
e célból kirendelt királyi ember 297; ügyvéd
762, 775; királyi ember 1106
Tura opp. (Pest m.) 1041
Turdossini István (Bertalan fia) császári
közjegyző 91
Turóc f. (Turóc m.) 100
– megye hatósága 44
turóci konvent mint hh. 33, 100, 237, 650, 868,
1288, 1309-1310, 1480, 1524
– konventi kiküldött: Pál frater pap 1480
– másképp Udvardi cs. 650
– prépost: Bresztovci István
Turol cs., Kőkúti 600
Turol lásd még Mező- és Vizesturol
Turol pr. (Bács m.) 1433
Tussai cs. 448, 811
– Elek királyi ember 1263
– Jakcs királyi ember 703
– László királyi ember 570, 703
– Mihály királyi ember 703
– Péter királyi ember 570
– Sánta cs. 448
Tuzséri cs. 282
Tuzsoni cs. 1506
– Bolgár cs. 1049, 1481
Tür h. (Fehér m.) 1460, 1505
Tüttös h. (Zala m.) 852
Tvartko (II.) István Bosznia királya (1421–1443)
719, 1340; és szerb király 1190
Twerssen pn. 863
Tyerman Martinus pozsonyi esküdt 863
Tyndel pn. 1084
Tyukodi Ábrahám királyi ember 249
– András királyi ember 249, 1133
– Benedek királyi ember 1259

Név- és tárgymutató
–
–
–
–

István királyi ember 298
László királyi ember 1380
Lőrinc királyi ember 249
Simon királyi ember 249

Udine v. (Itália) kh. 646
Udvardi másképp Turóci cs. 650
udvartartás, cseh királynéi 323, 358
Ugali cs. 696
Ugi Demeter megyei ember 135
Ugk-i lásd Ukki
Ugocsa megye hatósága 326
ugocsai alispán: Fancsikai Lázár
– szolgabírák: Almási Mihály, Bökényi
Domokos, Csatóházi András, Egresi László
ugodi (Győr m.) plébános: Balázs 1199
Ugra h. (Küküllő m.) 1460
– lásd még Kis- és Nagyugra
Ugron cs., Szabási 1419
újbári (Somogy m.) plébános: Imre 362
Újbogát más néven Óbogát h. (Szabolcs m.) 216
Újbudai András alvajdai ember 621
– Hamar András alvajdai ember 1451, 1481
– Kis Gergely alvajdai ember 68, 1451
– Róka Tamás alvajdai ember 1451
Újfalu h. (Fehér m.) 68
– – (Fejér m.) 398
– – (Heves m.) 359
– – (Kolozs m.) 1451
– – (Nyitra m.) 238
– – (Pozsony m.) 645
– – (Sáros m.) 616
– – (Ung m.) 239
– – (Vas m.) 158, 1105, 1434
Újfalui cs. 238
– Csákó cs. 1089
– Krisztián esztergomi egyházmegyei klerikus,
esztergomi iskolás, ügyvéd 396, 891
Újfalusi cs. 160
Újhely h. (Ugocsa m.) 357
– v. (Zemplén m.) tanácsa 1547
újhelyi (Zemplén m.) pálos szerzetes: Miklós
ügyvéd 1203
– – polgár 1547
– – Szent Egyed pálos kolostor 1203, 1547
– – várnagy: Buzlai Balázs
– –: Hosos Péter, István (Balázs fia)
Újhíd h. (Pozsony m.) 1276
Újlak h. (Ugocsa m.) 357
– opp. (Bihar m.) 570

609

– pr. (Bihar m.) 357
Újlaki cs. 426
– András (Péter fia), az egri Szent István királyoltár rektora, váradi kanonok és szeghalmi
főesperes, váradi oltárigazgató 246
– cs. lásd még Galgóci
Újnémeti Péter ügyvéd 455
Újság h. (Vas m.) 1550
Újudvari cs. 531
Újvár vár (Sáros m.) 608
– – (Vas m.) 594
– – lásd még Kaposújvár
Ukerkerek lásd Ökörkerék
Uk-i lásd Őki
Ukki cs. 700
Ulászló (II.) lengyel király (1386–1434) 203a,
64, 328, 463, 497, 577, 612-613, 705, 801, 1513,
1556
Ulchvar-i lásd Olcsvári
Umdorff-i pn. 552
Ung megye hatósága 143, 248, 373, 424, 667,
982-983, 1299, 1416
ungi alispán: Iskei László
– cs. lásd Nagymihályi Ungi
– főesperes: Diakói Tamás
– szolgabírák: Fekésházi László, Haraszti Péter,
Helmeci Péter, Tarnóci Kelemen
universitas, erdélyi nemességé 1149, 1270
Unyani cs. 39
Upori cs. 761, 1051, 1147
Ura h. (Szatmár m.) 843
Urai cs. 843
Urbánteleke pr. (Gömör m.) 678, 1314
urbura 119
urburaispán, körmöcbányai 730a, 59, 1084
úriszék 207, 400, 574, 673, 788, 945, 971, 13221323
Uruos-i lásd Örösi
Úszfalu h. (Sáros m.) 396
Úszfalvi cs. 566, 807, 1130, 1184, 1345
– János (Jakab fia) szepesi kanonok 396, 566,
754, 807, 1345
– Márton váradi kanonok 1345; a váradi Szent
Kereszt-egyház plébánosa 566
út 266, 420, 500, 565, 649, 906, 914, 1475, 1548
–, füves 420
–, köz- 488, 789, 827
–, nagy 55, 78, 248, 874, 918
–, szabad 276, 419, 782, 788, 859, 945-946, 975,
1157, 1159, 1321, 1323
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Név- és tárgymutató

(út), vásár 470
utca 144, 482, 537, 636, 649, 1514
–, Buda (Pilis m.) 1086
–, Óvári (Szatmár m.) 874
Uth/Wch/Wth/Wlh lásd Adfi
Uzsai Benedek zalai alispán (1426) 630
– János királyi ember 675, 817
ügyvéd 33, 39-40, 45, 55, 60-62, 65, 70, 79, 84,
114, 146-148, 152, 155, 159, 161-165, 168-174,
176-179, 181-182, 186, 192, 202-206, 219-220,
227, 229, 236-237, 242-245, 247, 252-253, 257258, 262-263, 269, 272, 283, 287, 297, 304-308,
312, 314-315, 324-326, 329-330, 334, 345, 349,
352, 359, 362, 370, 376, 381, 384, 396, 398, 417,
428-430, 434-438, 450, 455, 461, 465, 481, 487,
509, 564, 574, 588, 593, 596, 601-602, 620,
628, 636, 643, 649, 651-652, 658, 662, 666667, 671-672, 676-681, 685, 687-690, 696-701,
703, 708, 716-717, 724, 728-729, 734, 736-738,
741, 748-749, 752, 754, 762, 764-765, 773-776,
783, 789, 805, 834, 839, 860, 874, 876, 880,
891, 926, 934, 949, 965, 971, 976, 1003, 1022,
1024, 1060, 1065-1067, 1093, 1124, 1139, 11421143, 1150, 1156, 1192, 1195, 1199, 1203-1205,
1241, 1246, 1254, 1278, 1283, 1293-1296,
1303-1308, 1315, 1320-1323, 1328, 1330, 1335,
1338-1341, 1343-1344, 1346-1347, 1349, 1352,
1355-1367, 1369-1373, 1375-1376, 1386-1388,
1393-1395, 1402, 1406, 1414, 1418, 1422, 1435,
1456, 1499, 1516
ügyvédvallás 14, 34, 92, 166, 259, 271, 392, 510,
567-568, 898, 1137, 1419, 1494, 1518
– érvényességének szabályzása 658
váci éneklőkanonok: György
– kanonok: Ádám csongrádi, Bereck szigetfői,
Gergely szolnoki, Mihály nógrádi, Mihály
pesti főesperes, Pál
– káptalan mint hh. 278, 470, 864, 908, 1044,
1090, 1160, 1216
– káptalani kiküldött: Bereck karbeli klerikus
1160
– – –: Mátyás presbiter 470
– – –: Pál kanonok 908
– olvasókanonok: Istvándi Barnabás
– őrkanonok: György
– prépost: Péter
– püspök: Alcsebi Miklós
Vada h. (Szatmár m.) 926

Vadasfalu-i lásd Vadasülései
Vadasülései József királyi ember 157, 433
vadászat 203a, 802
Vadászi cs. 1436
vadászóhely (locus venationis) 473
Vadkerti Dénes (Balázs fia), a királyi kúriából
külön e célra kirendelt királyi ember 370, 579
Vadverem h. (Fehér m.) 68
Vág f. (Liptó m.) 1026
– – (Pozsony m.) 1224
– – kapitánya: Perényi Miklós lovászmester
– h. (Sopron m.) 1285
Vági hospesnév 1509
– Miklós (Gellért fia) császári közjegyző 936
Vaja h. (Szatmár m.) 249, 788, 1133
Vajai cs. 249, 548, 736, 788,1104, 1133, 1145,
1401, 1408
– Ábrahám királyi ember 225-226, 1253
– Gergely királyi ember 226, 906
– István királyi ember 225-226, 1253, 1259
– Mihály királyi ember 226
– Ongor Vid királyi ember 226
Vajda cs., Meregjói 1449
– lásd még havasalföldi, moldvai, tisztség
Vajdafalva más néven Hermán h. (Vas m.) 107,
110, 222
Vajkóc h. (Ung m.) 703
Vajnági Sándor királyi ember 228
Val Camonica (Itália) 1120
Vál opp. (Fejér m.) 649
Váli Kis Mátyás ügyvéd 65, 155
Valka-i lásd Valkói
Valkája h. (Ung m.) 1343
Valkó h. (Kolozs m.) 1449
– – (Pest m.) 1041
– megye hatósága 108
Valkói cs. 1449
– János honti alispán (1425–1427) 1043
– Mihály alvajdai ember 1481, 1507
– Simon fehérvári kanonok 472
Valkóc h. (Bars m.)
Vállaj h. (Szatmár m.) 697
Vállus h. (Zala m.) 595, 600, 766
váltságdíj 368
Vályi Csató Lőrinc nádori ember 1022, 1314,
1320-1323
– Ember Mihály megyei ember 1378
– László királyi ember 1314
– Lőrinc királyi ember 944-948
– Mátyás királyi ember 1314

Név- és tárgymutató
– Nagy Benedek királyi ember 946
vám 18, 357, 714, 896, 992, 1041, 1046, 1211,
1224-1225, 1227, 1248, 1277, 1298
–, harmincad- 714
–, hegy- 1298
vámmentesség 1046, 1248
Vámosi cs. 1392
– Antal királyi ember 1180
– Tamás királyi ember 1180, 1265
Vány h. (Pest m.) 842
Ványi Miklós, Péter és Tamás királyi emberek
873
vár 87-89, 474-475, 493, 608, 714, 742, 849, 1298,
1382, 1398, 1429
– és tartozékai 193, 533, 580, 585, 595, 600, 766,
665, 675, 714, 744, 817, 994, 995, 1040, 1186,
1224-1225, 1227, 1261, 1267,1403
– felújítása 105
– zálogosítása 368
Várad v. (Bihar m.) 36, 492, 1000, 1221, 1231
– – – kh. 2, 35-36, 42, 51, 271, 453, 826, 1109
– – – mint zarándokhely 1199
– – – tanácsa 114
– – –, Szent László király sírja 578
váradi bírók: Gugyaren János és Sáfár Miklós
– éneklőkanonok 869; lásd még Miklós
– kanonok: Bozjási László, Péter (ifjabb), Újlaki
András (Péter fia), Úszfalvi Márton
– káptalan 2, 478
– – mint hh. 74-75, 203-204, 235, 249, 361, 420,
455, 566, 617, 676, 678, 697, 748, 760, 869, 926,
981, 1191, 1343, 1381, 1436, 1447, 1454, 1471
– káptalani kiküldött: András, a Krisztus testeoltár rektora 869
– – –: Balázs karbeli klerikus 361
– – –: Bozjási László kanonok 1436
– – –: Gergely karbeli klerikus 420, 1454
– – –: Péter (ifjabb) kanonok 420
– kisprépost: Császlóci Mihály
– Krisztus teste-oltár rektora: András
– nagyprépost: de Cardinis, Konrád
– oltárigazgató: Újlaki András (Péter fia)
– olvasókanonok: Péter
– őrkanonok: Bálint
– polgár 2, 114
– püspök: Melanesi János, Scolari András
– püspöki megbízott: di Melanesi, Tommaso
– – palota 2, 35-36; mint kh. 1432
– – szék üresedésben 341
– székesegyház 826; mint temetkezési hely 42
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– Szent Anna-apácakolostor 2, 114, 464
– – Kereszt-egyház plébánosa: Úszfalvi Márton
– – Miklós-egyház 42
– városrész 2
váradvadkerti Szent Mihály-egyház 42
Varannói cs. 897, 1042
– pap: Mews Mihály 1528
Varasd megye hatósága 54, 525
– opp. (Varasd m.) kh. 525
varasdi ispán: Batinai Kuhinger István
– lásd még zagorjei
Várasdobos h. (Szatmár m.) 519, 1408
Váraskeszi Lépes cs. 402
– – György erdélyi prépost (1404–1427) 37, 664,
798, 809, 1226
– – Lóránt mint erdélyi alvajda (1415–1438) 68,
106, 621, 624-625, 641, 682, 704, 725, 786,
808, 844, 1050, 1207, 1451, 1460, 1481, 1487,
1491, 1498, 1506-1508
Várassúr h. (Pozsony m.) 1224, 1227, 1267
Varbó h. (Borsod m.) 1320, 1355
Varboch lásd Varbó
Varbóki cs. 432
Várdai cs. 243-245, 282, 325, 329-330, 685, 690,
729, 749, 765, 1366-1367
– Miklós királynéi lovászmester (1424–1426)
282
Várfalvi Péter (István fia) zágrábi egyházmegyei
klerikus, ügyvéd 636
Várhely h. (Hunyad m.) kh. 1049
Vári opp. (Bereg m.) 673, 816
– – esküdtek: Berchegh Jakab, Lowach Pál 673
Varjú cs., Buclói 1395
– – lásd Őri Varjú
Varjújánosháza pr. (Zala m.) 595, 600, 766
várkápolna lásd kápolna, várVárkony h. (Borsod m.) 843
Várkonyi cs. 1276
várnemes (nobiles castri) 583
városfal építése 53
városi kiváltság 94, 475
városkönyv lásd az egyes városoknál
de Varris, Oddo, az anagni püspökség
adminisztrátora, pápai kincstartó 1425
Varsány h. (Hont m.) 479
– – (Szabolcs m.) 1380
– – (Szatmár m.) 1253
– lásd még Kis- és Nagyvarsány
Vas cs., [...]-i 1481
– –, Ablonci 747
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Név- és tárgymutató

Vas cs., Szentháromsági 875
– –, Szentmihályi 1040
– megye hatósága 124, 136, 473, 932, 991, 1027
– megyei alispán: Telekesi István
– – ispán 107; lásd még Gersei Pető László
(János fia)
– Péter hrussói (Bars m.) (al)várnagy 435, 1398
Vasad h. (Somogy m.) 253
vasadi (Somogy m.) plébános: Balázs 834
vásár 269, 334, 475, 614, 730, 839-840, 864,
1000, 1134, 1221, 1231
Vásárhely opp. (Veszprém m.) kh. 135, 772, 915,
1150, 1205
Vásári h. (Bihar m.) 104, 1436
vásártartási engedély 1484, 1514
Vásárút más néven Kürt h. (Pozsony m.) 1279,
1281, 1286, 1409, 1420
vaskai főesperes: András
Vaskapu-szoros 808
Vassan lásd Varsány
Vassányi Antal, László, Lőrinc és Miklós királyi
emberek 1336
Vasvár cs. lásd Keresztúri Vasvár
– királyi v. (Vas m.) 1268
– opp. (Vas m.) 379, 593, 1119, 1304; kh. 124,
991
– – közössége 101
– lásd még Zsidófölde
vasvári (Vas m.) jobbágynévsor 1119
– – bíró: Faber György 101
Vasvári h. (Szatmár m.) 375
– dékánság üresedésben 69, 101, 222, 813, 852,
1268
– egyház 1268
– éneklőkanonok: Miklós
– György fehérvári dékánkanonok 1265
– kanonok: Bertalan, Hollósi István
– káptalan mint hh. 69, 101, 110, 124, 136, 157158, 218, 222, 299, 301, 346, 379, 433, 521,
593, 607, 610, 619, 626, 632, 666, 700, 762,
813, 852, 881, 975, 991, 1027-1028, 1070-1072,
1077, 1105, 1119, 1139, 1143-1144, 1156, 1268,
1304, 1315, 1328, 1352, 1356-1358, 1393, 1431,
1462, 1467
– – városrésze, Vasvár 593
– káptalani kiküldött: Balázs karbeli klerikus
1119
– – –: Demeter karbeli klerikus 433
– – –: Domokos karbeli klerikus 1139
– – –: Hollósi István kanonok 299, 1027

– – –: István őrkanonok 222
– – –: János karbeli klerikus 1143, 1156
– – –: Mátyás karbeli klerikus 136
– – –: Miklós klerikus 346
– officiális: Telekesi István (György fia) 1119
– őrkanonok: István
– polgár 101, 1268
– prépost: Keresztúri Balázs, Miklós
Vatai András (Miklós fia) királyi ember 1383
– Kilián országbírói bírságszedő 352
Vati cs. 1077
Váti cs. 301, 1455, 1492
Vaynathhaza-i lásd Vajnági
Vecchio Maggio h. (Itália, Firenze mellett) 42
Vecherinfelde h. (Körös m.) 1517
Vécs h. (Heves m.) 470
Véd h. (Bihar m.) 357
Védi cs. 357
Véged h. (Vas m.) 300
végek védelme 808, 1287
vegliai gróf: Frangepán János és Miklós
végrendelet 35-36, 42, 51, 131, 134, 259, 271-273,
434, 567-568, 572, 644, 767-768, 891, 1005,
1086, 1199, 1203, 1300, 1432, 1530, 1540,
1547, 1551
– megerősítése 1503-1504
vejtehi (Somogy m.) plébános: Mihály 362
Vék h. (Baranya m.) 1198
Véki Harka László királyi ember 735
Véke h. (Zemplén m.) 987
Vékei Békés cs. 987
Velczepataka pr. (Sáros m.) 1497
Velence v. (Itália) / Velencei Köztársaság 1095a,
67, 85, 141, 217, 279, 322, 356, 386, 447, 463,
492, 554, 777, 810, 835, 878, 886, 889, 930,
1056, 1117, 1161, 1173
– – – kh. 1171a, 217, 674, 706, 713, 979, 1122,
1138, 1213
– – – szenátusa/tanácsa 1171a, 979, 1122, 1138,
1213
– elleni háború 446-447, 463, 493, 693-694,
777-778, 780, 803, 823-825, 829-831, 878,
883-886, 919-920, 940, 972-973, 979, 993,
1031, 1054, 1063, 1085, 1098-1099, 1111, 1120,
1125, 1138, 1151, 1185, 1214, 1222, 1474
– városrész (Várad v.) 2
velencei dózse 322, 674
– hadak 984
– hajóhad 558
– követ 558; lásd még Contarini, Federico

Név- és tárgymutató
– polgár 1122
– tárgyalás 713
–-firenzei béke lásd békekötés, firenzei-velencei
–-magyar
fegyverszüneti
tervezet
lásd
fegyverszüneti tervezet, magyar-velencei
Velétei cs. és Fejes cs. 326
velikei (Körös m.) Szent Kereszt-egyház
plébánosa: János 1419
Velkapolya h. (Bars m.) 1398
Velkér h. (Kolozs m.) 1506
Velpreth lásd Verpelét
Vencel béli (Heves m.) szerzetes, ügyvéd 92
Venchfalva h. (Nyitra m.) 426
Vente h. (Zala m.) 283
Ventei cs. 283, 660, 1384
– György királyi ember 1405
Venyzk-i lásd Vönöcki
vérdíj 73, 90, 103, 241, 357, 437, 901, 1237
Verebély opp. (Bars m.) 481
Veres cs., Baksai 207
– –, Bebesi 352
– –, Farnasi 1449
– –, Jenkei 782
– –, Pikfalvi 517
– – lásd még Borcsányi és Tivadarfalvi Veres
– pn. 1268
– lásd még Vörös
Veresegyház h. (Pest m.) 1201-1202, 1249
Veresházi András (Miklós fia) királyi ember
1288-1289, 1480
Vereshegy h. (Szepes m.) 555
Verestői Csóka Jakab, Márk és Mihály királyi
emberek 1327
– László királyi ember 1327, 1479
Veresvessző h. (Somogy m.) 702
Verona v. (Itália) 85, 803, 823-824, 878, 885, 963
– – helytartója: della Scala, Brunoro
Verőcefő más néven Mindszent h. (Verőce m.)
367
Verőcefői más néven Mindszenti cs. 367
Verpelét h. (Heves m.) kh. 1421
vers 244
Vértes cs., Mácsédi 83
– –, Majtényi 955
Verthlyn más néven Szobocsina h. (Körös m.)
181
Vérvölgyi András és Nagy György királyi
emberek 207
vései (Somogy m.) plébános: Mihály 362, 834
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Veszprém megye hatósága 135, 639, 691, 772,
915, 1150, 1205
– v. (Veszprém m.) 283, 1110; kh. 362, 691
veszprémi aléneklőkanonok: Miklós
– alispán: Fajszi Mihály, Gencsi György, Koltai
Miklós
– éneklőkanonok: János
– kanonok: Csitári Miklós, Domokos somogyi
főesperes, Dubnicai János, Pál (Mihály fia)
– káptalan 12, 362, 834, 1110
– – mint hh. 173, 283, 305, 733, 862, 1132, 1150,
1205, 1335-1336, 1516
– káptalani kiküldött: Szalmavári János karbeli
klerikus 862
– olvasókanonok: Ölvedi János
– püspök: Rozgonyi Péter, Szászi János
– püspöki szék üresedésben 72, 77
– székesegyház 834
– szolgabíró: Jutasi János
– várnagy: Koltai Miklós
– vikárius: Csitári Miklós
Veszprémvize p. (Veszprém m.) 78
veszprémvölgyi apácák 40, 257
Vetei László királyi ember 103
Vetési cs. 298, 697, 748
Vétyem h. (Zala m.) 595, 600, 766
Véza h. (Fehér m.) 1460, 1505
Vezend h. (Szatmár m.) 926
Vezsenyi Tamás (Mihály fia) ügyvéd 345
Vicai cs. 1509
Vicedomini Máté (piacenzai) mindkét jog
doktora, esztergomi olvasókanonok, vikárius
és általános ügyhallgató 100, 113, 272, 396,
423, 457, 615, 754, 834, 891, 1110, 1209
– – – írnoka: Kosztolányi másképp Szentvidi
Bálint (Tamás fia)
– – – jegyzője: Szemerédi Balázs
Vicenza v. (Itália) 446, 823-824, 878, 885, 963
– – helytartója: della Scala, Brunoro
Vicsapi cs. 1369
Vid aradi olvasókanonok 187, 1096
– cs. lásd Baski Vid
Vidastelki másképp Kismajosi cs. 7
Vidi Ferenc, István és Mihály nádori emberek
304
Vidin v. (Török Birodalom) 919
Vidrisius fárói (lesinai) és brazzai zsupán 1334
Vigándi Pál (Józsa fia) királyi ember 675
de villa Rusquini lásd ruszdorfi
Villalatina lásd Olaszfalva
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Vilmos bajor herceg (1397–1435) 1236
– pécsi püspök lásd Koppenbachi Vilmos
Vinár h. (Vas m.) 300
Vince cs., Bábai 115
– –, Csöglyei 1336
– –, Indali 786
– gamási (Somogy m.) plébános 362, 834
Vingárti Geréb János lovag 549; kapitány 1280
Vis h. (Zemplén m.) 230, 429, 942
Visconti, Filippo Maria milánói herceg (1392–
1447) 1095a, 1171a, 67, 85, 167, 340, 356, 386387, 446-447, 458, 463, 467-468, 497-498,
507, 518, 520, 553, 557-558, 561, 581, 591, 603,
693-694, 705, 712, 777-780, 795, 803, 818, 823825, 829-831, 878, 883-889, 900, 919-920, 925,
930-931, 940-941, 960-961, 963-964, 972-973,
984-985, 1031, 1053-1057, 1062-1063, 1085,
1097-1099, 1117, 1120-1121, 1151, 1161-1162,
1164, 1171-1172, 1178-1179, 1185, 1213-1214,
1220, 1222-1223, 1326, 1474, 1482
– – – – – familiárisa: Blanco Giovanni 777
Visegrád h. (Gömör m.) 650
– v. (Pilis m.) 646, 919, 941
– – – kh. 181, 334, 376, 401, 803-804, 808, 811,
818, 832, 835-838, 858, 864, 866, 870-872,
885, 887, 889, 896-897, 916, 927, 932, 1021,
1153
visegrádi (Pilis m.) királyi kúria mint kh. 841
– – plébános: Zsigmond
– – polgár 891
Vissamus lásd Kis-Szamos
vita, Szent (I.) István királyé 792
Vitéz cs., Iklódi 641
– –, Marosfalvi 174
Vithko zágrábi püspöki officiális 195
Vitkai Gergely királyi ember 1381
– György királyi ember 225, 788
– Imre királyi ember 225
– Péter királyi ember 225, 1381
– Zsigmond királyi ember 225, 298, 788, 1259,
1381
Vitold (másképp Sándor) litván nagyfejedelem
(1392–1430) 203a, 328, 577, 801, 1556
Vityai Kis cs. 1166, 1272
– – László fejérkői várnagy 496
di Viviano, Viviani, Lodovico, firenzei
kereskedő 415, 815
Vizesturol pr. (Bács m.) 1433
Vizsoly opp. (Abaúj m.) 911, 971
vizsolyi jobbágynévsor 971

– officiális: Ábrányi Balázs 971
vlah 804, 947, 1135, 1204, 1447, 1486
Vls pn. 46
Vngerl pn. 1189
de Volzo, Paulo hagyatéka 85, 293
Völcsei István ügyvéd 1304
Vönöcki cs. 991
– Kelemen megyei ember 991
Vörös cs., Csebi 653
– –, Csegei 1445
– –, Dezsőbolyai 427
– –, Halácsi 240
– Jakab ügyvéd 774
– lásd még Veres
Vörösvár h. (Pozsony m.) 1225, 1403
vránai perjel: Bebek Imre, Nagymihályi Ungi
Albert
Vrs-i lásd Örsi
Vychap-i lásd Vicsapi
Vychka-i lásd Vitkai
Vyhyd lásd Újhíd
Vynemethy-i lásd Újnémeti
Vyz-i lásd vései
Vyzthyen-i lásd Esztényi
Wal lásd Vál
Wal pn. 1243
Walach lásd vlach
Waldstein cs. 203a
Wal-i lásd Váli
Walos lásd Vállus
Walter, Iohannes fogott bíró 821
Walthaschwr lásd Kissúr
Walthersdorf h. (Ausztria) 503
Walth-i lásd Váti
Wan lásd Vány
Wanger Hans óvári várnagy 732
Waraschwr lásd Várassúr
Warbak-i lásd Varbóki
Warbocz lásd Varbó
Wasad lásd Vasad
Wasner pn. 1400
Wassan lásd Varsány
Wed-i lásd Védi
Weis Pál bártfai esküdt 336, 1530
– pn. 509, 1221
Weitraher cs. lásd Pongárti Weitraher
Welch h. (Doboka m.) 1507
Welebar-i János és Miklós báni emberek 393

Név- és tárgymutató
de Wemeldingen, Zay Adrianus császári közjegyző 1177
Wenthe lásd Vente
Wepsen-i lásd lepsényi
Werd pn. 459
Weresheg lásd Vereshegy
Wereswar lásd Vörösvár
Wereswezew lásd Veresvessző
Wethyen lásd Vétyem
Wetterau h. (NRB) 578
Weys(e) lásd Weis
Weyssenpeckh pn. 503
Weytczar pn. 1165
Weytraher cs. lásd Pongárti Weitraher
Weyzz lásd Weis
Wiesmath h. (Ausztria) 552
Wikleff János (John Wicliff) eretnek 107
Willisch pn. 1534
Wiz-i lásd vései
Wlche-i lásd Völcsei
Wlk György (Brank fia) lásd Brankovics György
Wolff pn. 1136-1137
Wolfsawer cs. lásd Kapfenstain Wolfsawer
Wray lásd Ura
Wrbwcz-i lásd Orbóci
Wrda-i lásd ordai
Wrebrouch h. (Zágráb m.) 604
Wsa-i lásd Uzsai
Wsfalua-i lásd Úszfalvi
Würflach h. (Ausztria) 1014
Wybuda-i lásd Újbudai
Wycha-i lásd Vicai
Wyenn lásd Bécs
Wyfalu-i lásd Újfalui
Wyhel lásd Újhely
Wyhid lásd Újhíd
de Wyringen, Alardus, a lateráni palota comese,
császári közjegyző 1177
Wys lásd Vis
Wysmad lásd Wiesmath
Wyzesturol lásd Vizesturol
Wyzl[..]-i cs. 1041
Wyzthyen-i lásd Esztényi
Wzfalwa-i lásd Úszfalvi
Yarab lásd Garáb
Yeckelfalwa-i lásd Jékelfalvi
Yemnik-i lásd Jemniki
Ylban pn. 1554
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de Yssinhusen/Yssinhuss, Iohannes császári
közjegyző 1209
Zaar-i lásd Zahari
Zabeno-i Miklós krakkói egyházmegyei akolitus
584
zabla 276, 419, 932, 1259
Zabok-i cs. 354
Zabokrek/Zabokreth-i lásd Zsámbokréti
Zabran lásd Zábrány
Zábrány h. (Arad m.) 97
Zada lásd Szada
Zágorhidi Balázs (Péter fia) nádori ember 283
zagorjei gróf: Cillei Hermann és fia: Frigyes
Zágráb megye hatósága 55, 620
– v. (Zágráb m.) 266, 372, 919
– – – kh. 181, 588, 596, 604, 656-657, 1349
– – – közössége 154
– városi torony 372, 1548
zágrábi egyházmegyei presbiter: Rojcsai Bereck
– éneklőkanonok: János
– esküdt: Bolege Jakab (János fia), Friche
(György fia)
– főesperes lásd csázmai, goricai, székesegyházi,
vaskai
– ispán: Mácsói Mátyás (János fia)
– kanonok: Cusai Gergely, Hoeven-i Goeswin,
István kemléki főesperes, Jákószerdahelyi
János (Egyed fia), Marócsai György, Szécsi
Péter, Tamás
– káptalan 181, 266, 596, 620, 1548
– – birtokainak bírája: Gergely 1548
– – mint hh. 55, 154, 195, 317, 354, 371-372, 393,
421, 531, 998, 1004, 1169-1170, 1232, 1349,
1501
– káptalani kiküldött: Domokos karbeli
javadalmas 421, 1004
– – –: Glavnicai Miklós karbeli javadalmas 55
– – –: Gordovai Antal karbeli javadalmas 371
– – –: Kemléki Máté karbeli presbiter 1169-1170
– – –: Mihály karbeli javadalmas 1501
– királyi városi mészárszék 1548
– – – polgár 266, 372, 1548
– olvasókanonok: András (Petrisco fia),
Jákószerdahelyi
János,
Mengerscoder/
Mengersrowt-i Ozsvát, Perlberg/Polvberg
Gellért
– olvasókanonokság adományozása 256
– őrkanonok: Gergely
– pálos vikárius, ügyvéd 620
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zágrábi prépost: Gatalóci Mátyás
– püspök: Albeni János, Kanizsai István
– püspöki officiális: Vithko 195
– – prédiális nemes 1466
– székesegyházi főesperes: László
– Szent István-egyház 1004
– szolgabíró: Supech-i Orbán (György fia)
– Szűz Mária-kolostor apátja 91
– vikárius: István zágrábi kanonok és kemléki
főesperes,
Mengerscoder/Mengersrowt-i
Ozsvát
zágrábmezei comes terrestris: Benedek (Miklós
fia)
– ispán: János rakonoki officiális
Zagyva f. (Nógrád m.) 470, 500
Zagyvafő vár (Nógrád m.) 1429
Zahar h. (Ung m.) 261
Zahari Márton (Miklós fia) királyi ember 769
Zakalas lásd Szakállas
Zakola lásd Szakalya
Zala f. (Zala m.) 859
– megye hatósága 231, 661
– – szolgabírái 814
– alispánok: Egervölgyi János, Gyömörői
Mihály, Hásságyi Mihály, Ormándi János,
Uzsai Benedek
Zalai cs., Szobapataki 660
– ispán: Gersei Pető László (János fia)
– konvent mint hh. 39, 283, 352, 734, 746, 859,
899, 950, 957, 996, 1153, 1384, 1393, 1405,
1426, 1488, 1502
– konventi aljegyző: Móri Imre deák
– – kiküldött: Dénes frater (pap) 899, 1426
– – –: János frater diakónus 950, 996
– – –: Móri Imre deák, aljegyző 1488, 1502
– Mihály ügyvéd 1192
– szolgabírák: Becsvölgyi és Pál, Keresztúri
György
Zalaspathaka-i lásd Szálláspataki
Zalka lásd Szalka
Zalmad-i lásd Szalmadi
Zalmatorch-i lásd Szalmatercsi
zálogbirtok lásd birtok zálogosítása
Zalok lásd Szalók
Zaloka lásd Szalók
– lásd Szalóka
Zalonya-i lásd Szalonnai
Zamarus lásd Szamáros
Zanthow lásd Szántó
Zanyo cs., Pércsi 104

Zaploncha lásd Szaplonca
Zaponcha-i lásd Szaploncai
Zarachenus lásd Szerecsen
zárai érseki szék üresedésben 72, 77, 341, 917,
954
zarándoklat 1199
Zarkad-i lásd Szarkadi
Zarosfolva-i lásd Sárosfalvi
Zarvazo-i lásd Szarvaszói
zászló, Bajor Hercegségé 1177
–, birodalmi 1053
–, milánói hercegé 447
–, temetési 815
zavaros idők (1403) 283, 1002
Zavoda h. (Ung m.) 1343
Zayli-i lásd Szajlai
Zazfalw lásd Szászfalu
Zdenci lásd Meggyesalji
Zebecke lásd Alsó- és Felsőzebecke
zebegényi apát: György
Zebehleb lásd Szebelléb
Zechewd-i lásd Szecsődi
Zedlech-i lásd Szedlecsi
Zeer-i lásd Szeri
Zeg-i lásd szegi
Zegnye-i lásd Zsegnyei
Zeipener/Zeypener pn. 336
Zela h. (Körös m.) 965
Zélai másképp Kelecsényi Kis István galgóci
(Nyitra m.) officiális 1264
Zelczen lásd Szelcsény
Zele lásd Szele
Zelemech-i lásd Szelemenci
Zelen(-i) lásd Szelény(i)
Zeleste-i lásd Szelestyei
Zelew-i lásd Zellői
Zelews(-i) lásd Szőlős(i)
Zelezen-i lásd Szelezsényi
Zéli Miklós királyi ember 899
Zelkuth lásd Szélkút
Zell v. (Ausztria) 414
Zelli József (Mordechai fia) bécsújhelyi zsidó
482
Zellő h. (Nógrád m.) kh. 848, 933
Zellői János országbírói ítélőmester (1415–1439)
180, 267; a királyi kúriából külön kirendelt
királyi ember 500
Zelnai Bicskele János csázmai prépost (1405–)
91
Zely lásd Szeli

Név- és tárgymutató
Zempcz lásd Szenc
Zemplén megye hatósága 145, 534, 684, 773, 811,
1118, 1242, 1269, 1440
zempléni alispán: Cselei János (Péter fia)
– alispánhelyettes: István
– ispán: Perényi Miklós
– szolgabírák: Füzi Tamás, Kamonyai Mátyás,
Ronyvai András (Illés fia)
Zempse-i lásd Semsei
Zenes cs., Telekesi 619
Zengg v. (Horvátország) 1122, 1213
zenggi gróf 1122; lásd még Frangepán Bertalan
és János
– püspök: Tamás
– székesegyház 1450
Zenthgywrgh-i lásd Szentgyörgyi
Zenthlewrinch lásd Szentlőrinc
Zeph lásd Szép
Zerdwg lásd Szurdok
Zere lásd Szöre
Zerennye lásd Szerednye
Zeres lásd Szőrös
Zergen lásd Szergény
Zerydahel-i lásd Szerdahelyi
Zétényi Makó cs. 987
Zeulche-i lásd Szölcei
Zeuleus lásd Szőlős
Zewchi lásd Szűcsi
Zewdi lásd Sződi
Zeweryna h. (Körös m.) 1260
Zewke lásd Szőke
Zewlew lásd Zellő
Zewryn lásd Szörény
Zeyfriczdorff pn. 1554
Ziczter pn. 1231
zicsi (Somogy m.) plébános: Péter 362
Zinselmeister, Nicolaus kánonjogi doktor, prágai
kanonok, királyi tanácsos 841, 1062-1063
Zirin/Zyrin-i Byhter cs. 571
Zistler pn. 768
Zlakotich h. (Zágráb m.) 393
Zlar lásd Esztár
zobori custos: András
– konvent mint hh. 152, 162-163, 168-170, 176,
183, 205, 238, 242, 262-263, 395, 426, 435, 451,
471, 529, 574, 627, 651-652, 662, 677, 726-728,
956, 1038, 1076, 1363-1364, 1369, 1372, 1382,
1414, 1477, 1525
– konventi kiküldött: András frater 529
– – –: János frater pap 1477
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– – –: Mátyás frater 1369
– – –: Precopius szubdiakónus 1369
– – –: Sebestyén frater presbiter 574
– – –: Tamás frater pap 471, 1076
Zolad-i lásd szóláti
Zolath-i lásd Szóláti
Zolmos-i lásd Solymosi
zólyomi ispán: Ilsvai György
Zomborfalva h. (Tolna m.) 253
Zombori Dávid alvajdai ember 1481, 1507
– Lőrinc ügyvéd 708, 1347
– Miklós alvajdai ember 1481, 1507
Zomnyo cs. lásd Magyari Zomnyo
Zomzedwar lásd Szomszédvár
de Zonem, Petrus apostoli és császári közjegyző
1177
Zovath lásd Szovát
Zrednamelléke h. (Körös m.) 50, 721
Zrednamelléki cs. 50, 721, 935
– Dénes, Fülöp és György báni emberek 1208
Zrin vári (Zágráb m.) Szűz Mária-egyház 1206
Zrinyi Péter gróf 498, 1099, 1164, 1206
Ztancz-i lásd Sztáncsi
Ztepkovich pn. 266
Zthanislo lásd Szaniszló
Ztolnykouch-i lásd Sztolnikovci
Ztrwthe-i lásd Sztritei
Zubor lásd Pataji Zubor
Zuga cs., Cservelyesi 1390
Zvornik h. (Bosznia) 1190
Zwblya-i Therbych cs. 656-657
Zwch lásd Szúcs
Zwdar lásd Cudar
Zwethlo lásd Světlov
Zwhozawersecz h. (Verőce m.) 367
Zwisler, Heincz körmöcbányai esküdt 1126
Zwlchen lásd Szelcsén
Zwthy-i lásd Szúti
Zydofelde lásd Zsidófölde
Zygan lásd Cigánd
Zygeth lásd Sziget
Zyketh-i lásd Szigeti
Zylag lásd Szilágy
Zylagzegh lásd Szilágyszeg
Zylaslwcze-i lásd Szilaslucsei
Zyl-i lásd Zéli
Zylkerek-i lásd Szilkeréki
Zyn lásd Szin
Zynek lásd Szineg
Zypakez f. (Bereg m.) 329
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Zyrak lásd Cirák
Zyrak-i lásd Sziráki
Zyrma-i lásd Szirmai
Zytech h. (Zágráb m.) 596
Zywlkerek-i lásd Szilkeréki
Zs. apósa: Cillei Hermann
– betegsége 683, 693, 719, 802
– császári koronázása 1095a, 497
– és a milánói herceg szövetségkötése lásd
szövetségkötés, magyar-milánói
– követei 127; lásd még Artandus, a Saint
Antoine-i kolostor apátja; Mosca, Bartolomeo;
Özdögei Besenyő Pál; Szászi János veszprémi
püspök
– mint II. Ulászló lengyel király fiának keresztapja 203a
– – német/római király 67, 87-89, 516, 578, 719,
818, 930, 985, 1097, 1177, 1172, 1504
– szállása Brassóban 1483, 1494
– udvara 674
Zsadány h. (Abaúj m.) 1320, 1355
Zsadányi cs. 1415
– Péter ügyvéd 1365
Zsámbokréti László királyi ember 1382, 1500
– Olasz László királyi ember 406-408
Zsarolyán h. (Szatmár m.) 1259
Zsarolyáni cs. 519, 1519
– Gergely királyi ember 298; megyei ember
1443
– János királyi ember 375, 1380
– Zsoldos János királyi ember 375
Zsebes h. (Abaúj m.) 430

Zsegnyei cs. 616
– György és László királyi emberek 1042
Zsegrai Pócs Mihály (Péter fia) sárosi alispán
(1420–1435) 397, 616, 710-711, 785, 828, 877,
1219
zselici (Somogy m.) Szent Jakab-egyház apátja:
Mátyás
Zselizi cs. 968
Zsember h. (Hont m.) 1523
Zsemberi Balázs ügyvéd 1306
Zsennyei Mihály országbírói bírságszedő 352
Zserk h. (Veszprém m.) 669
Zsidei Mihály blinai (Zágráb m.) officiális 1287
zsidó 232, 414, 511, 757, 1255, 1301, 1463, 1542,
1555
Zsidófölde h. (Vas m.) 379, 1268
Zsidói cs. 617
Zsigmond deák, ügyvéd 203-204
– király (1387–1437) lásd Zs.
– visegrádi (Pilis m.) plébános 891
zsinat, egyetemes 1121
–, konstanzi 1002
Zsófia cseh királyné 129, 323, 358, 1236
zsold 1280
Zsoldos cs., Szigeti 1146
– –, Zsarolyáni 375
– – lásd még Runyai Zsoldos
Zsolna v. (Trencsén m.) tanácsa 237, 1165
zsolnai bíró: András
– polgár 1165
– városkönyv 1165
Zsombori cs. 68
Zsujtai László és Tamás királyi emberek 703

A DL- ÉS DF-SZÁMOK MUTATÓJA
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